แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (ปี 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
“การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สะพานเชื่อมโยงสองฝั่งโขง”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพของพืนที่
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขงให้มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว CLMV

2

สนับสนุนการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ มีจานวนแหล่งท่องเที่ยว
สนับสนุนการท่องเที่ยวของ
ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวกลุ่ม CLMV
กลุ่ม CLMV ที่เดินทางท่องเที่ยว
2. เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนให้ ผ่านเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยวรองรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยว CLMV
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น
มีรายได้และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
จากการท่องเที่ยว และเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
รวมถึงได้รับผลประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้และ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว รวมถึงได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว

ตัวชีวัด
จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวรองรับกลุ่ม
CLMV

ชุมชนพัฒนาจาก
การท่องเที่ยวอย่าง
เข้มแข็งและ
มีภูมิคมุ้ กันที่ดี

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
5
5
5
5
5 1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัด (ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)
25
25
25
25
25 1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(หลัก)
2. สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
5. สถาบันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน(ร่วม)
27

ที่
3

โครงการ/กิจกรรม
ศึกษา สารวจสภาพการณ์
และแนวทางการพัฒนา
เชิงอนุรักษ์ของพื้นที่ย่าน
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเพื่อปรับ
ใช้และสนับสนุนเป็น
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ
- ชุมชนบ้านนาอ้อ อ.เมือง
จ.เลย
- ถนนมีชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย
- ถนนพาณิชบารุง อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย
- ถนนธาตุนาน้อยเหนือ
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
- ชุมชนหน้าประตูโขง
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
- ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง
จ.นครพนม
- ชุมชนไทดา บ้านนาป่า
หนาด จ.เลย
- ชุมชนไทยพวน บ้านกลาง
จ.เลย
- ชุมชนคนไทยเชื้อสาย
เวียดนามห้าแยกตลาดหมู

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับ
ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นด้าน
วัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ได้อย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
2. เพื่อศึกษารูปแบบที่เป็น
ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวิถี
ถิ่นในพื้นที่เขตท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม อันจะนาไปสู่การ
กระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับพื้นที่และกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่สะท้อน
อัตลักษณ์ของพื้นที่

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. กาหนดบริเวณย่านชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมได้ชัดเจน สามารถ
นาไปใช้อ้างอิงต่อการกาหนด
Zoning ย่านชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมในกฎหมาย ผังเมือง
2. มีแบบสารวจทางกายภาพ
พื้นทีแ่ ละมรดกสถาปัตยกรรม
(Vernadoc) ย่านท้องถิ่นดั้งเดิม
ที่นาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
อนุรักษ์พื้นที่ย่านฯ และ
การออกเป็นเทศบัญญัติท้องถิ่น
ต่อไป
3. มีแนวทางการพัฒนา
เชิงอนุรักษ์และแผนปรับปรุงหรือ
ฟื้นฟูพื้นที่ย่านชุมชนฯ ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดย
การร่วมคิดร่วมทาตั้งแต่เริ่มต้น
ของทุกภาคส่วน
4. เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
การท่องเที่ยวรูปแบบย่านเก่า
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระจาย
ตัวและเพิ่มวันพักของ
นักท่องเที่ยวในเขตการท่องเที่ยว
ให้มากขึ้น

ตัวชีวัด
แนวทางการพัฒนา
เชิงอนุรักษ์พื้นที่ย่าน
ชุมชนท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับ
การท่องเที่ยวและ
สร้างความยั่งยืนให้
ชุมชน

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
10

10

หน่วยงานรับผิดชอบ
6. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สมาคมอิโคโมสไทย (ร่วม)
4. สมาคมสถาปนิกสยาม
(ร่วม)
5. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
6. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (ร่วม)
7. สภาวัฒนธรรมจังหวัด
(ร่วม)
8. องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน. (ร่วม)
9. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)

28

ที่
4

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ศึกษาแนวทางการใช้
ประโยชน์และการจัดการพื้นที่
บริเวณแม่น้าสงคราม เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เชื่อมโยงเส้นทาง ชื่นชม
ทัศนียภาพ (Scenic Route)

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้ประโยชน์แม่นาสงคราม
้
เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวชื่นชมทัศนียภาพ
(Scenic Route)

มีแนวทางในการพัฒนา
การท่องเที่ยวและเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวชื่นชม
ทัศนียภาพ(Scenic Route)กับ
แม่น้าสงครามได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการ
ดาเนินการพัฒนา
แม่น้าสงครามเพื่อ
การท่องเที่ยว

20

10

10

20

10

10

ตัวชีวัด

5

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้าในแม่นาโขง
้ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณริมฝั่งโขง
เพื่อปรับใช้และบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้า โอกาส และ
ความเปลีย่ นแปลงทาง
กายภาพที่อาจเกิดขึ้นและ
กระทบต่อวิถีชีวิต รวมถึง
การท่องเทีย่ วของพื้นที่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต

ได้ฉากทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้าในแต่ละช่วงเวลาที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตพร้อมทั้งแนวทางการ
แก้ไขปัญหา หรือการรับมือ

แนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวที่ส่งผล
จากการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้าในแม่นาที
้ ่จะ
เกิดขึ้น

6

ออกแบบปรับปรุงและพัฒนา
ย่านเก่าเพื่อการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
อนุรักษ์
- พื้นที่ย่านชุมชน
เชียงคาน
- ชุมชนริมน้า อ.พระธาตุพนม

1. เพื่อให้การก่อสร้างใดๆ
ในพื้นที่เข้ากับบริบทของพื้นที่
2. เพื่อสนับสนุนและปรับปรุง
ให้แหล่งท่องเที่ยววิถี
วัฒนธรรมที่มีอยูเ่ ดิม สามารถ
แข่งขันในระดับสากลได้

1. มีเทศบัญญัติท้องถิ่นในด้าน
การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ที่มี
มาตรฐานสากล
2. มีงบประมาณและมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาเชิงอนุรักษ์
ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและ
ผู้ออกแบบ

กฎ ระเบียบได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข
ย่านเก่าได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
อย่างเหมาะสมและ
ได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

50

50

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. ชมรม/สมาคมด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ (ร่วม)
4. สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และผจญภัย(ร่วม)
1.สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
(หลัก)
2.สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
3. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด(ร่วม)
4. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
5. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สมาคมสถาปนิกสยาม (ร่วม)
3. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (ร่วม)
4. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ร่วม)
29

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จ.นครพนม
7

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ดเี พื่อการ
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง

8

พัฒนาการสื่อความหมาย
โดยชุมชน/ท้องถิ่นเชิงพื้นที่
เพื่อการท่องเที่ยว

9

การประกวดแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์ย่าน
เก่า เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

ตัวชีวัด

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

ชื่อเสียง สร้างรายได้
ให้แก่ย่านเก่า
1. เพื่อสร้างความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อรองรับกลุ่มการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น
กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มผู้พิการ
และกลุม่ ผูด้ ้อยโอกาส เป็นต้น
3. เพื่อยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีบรรยากาศเข้า
กับบริบทของพื้นที่ และมี
มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุนให้ภาคชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสื่อความหมาย
และนาเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้กับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวได้รบั การ
การท่องเที่ยวได้รับ
ปรับปรุงแก้ไข ให้มีกายภาพ มี
การพัฒนาและมี
ทัศนียภาพและบรรยากาศที่ดีขึ้น มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ย่านเก่าให้แก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไป

เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึก แหล่งท่องเที่ยวมีการ
ในการอนุรักษ์และรักษาย่านเก่า พัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

1.ได้ชุดการสื่อความหมายที่
เฉพาะกับพื้นที่
2.ชุมชนนาไปใช้ในการสื่อ
ความหมายเพื่อการท่องเที่ยวได้

นักท่องเที่ยวได้
รับทราบวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
อย่างถูกต้อง

5

10

10

10

10

5

5

5

5

10

10

10

หน่วยงานรับผิดชอบ
5. สมาคมอิโคโมสไทย(ร่วม)
6. สถาบันการศึกษา(ร่วม)
7. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)
1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
5. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
5. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)
1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
30

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีวัด

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
5.สมาคมอิโคโมสไทย (ร่วม)
6. สมาคมสถาปนิกสยามฯ
(ร่วม)
7. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)

รวม 9 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 445 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

45

95

155

75

75
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่สอดรับกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 ศึกษาแนวทางการบริหารและ
บริการจุดผ่านแดน

11 พัฒนาจุดบริการท่องเที่ยว
บริเวณด่านชั่วคราวไทย-ลาว
ให้เป็นจุดแวะพักเพื่อ
การท่องเที่ยว
- ด่านศุลกากรคกไผ่
อ.ปากชม จ. เลย
- ด่านศุลกากรบ้านนากระเซ็ง
อ.ท่าลี่ จ.เลย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แนวปฏิบตั ิการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่าง สปป.ลาว เชื่อมโยงระหว่าง สปป.ลาว กับ
กับ ไทย
ไทย เพื่ออานวยความสะดวก
2.เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและ
ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวไทย พื้นที่นาร่อง
และนักท่องเที่ยวไทย
ได้แก่
- หนองคาย-เวียงจันทน์
- นครพนม-ท่าแขก
- บึงกาฬ-ปากซัน
- มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
- ท่าลี่-หลวงพระบาง
- บึงกาฬ-เชียงขวาง
เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อ
มีจุดบริการการท่องเที่ยวที่
ทางการท่องเที่ยวของเมืองให้ หลากหลาย เพียงพอ รองรับ
สามารถการเชื่อมต่อไปยัง
นักท่องเที่ยวก่อนและหลัง
สปป.ลาว รองรับการ
การเดินทางไปยัง CLMV
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง CLMV

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด
แนวทางหรือแนว
ปฏิบัติด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างไทย
กับ สปป.ลาว สะดวก
และปลอดภัยขึ้น

จานวนจุดบริการ
นักท่องเที่ยวโดยรอบ
จุดผ่านแดนในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว
เชื่อมต่อไปยัง
สปป.ลาว เพิม่ มากขึ้น

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
25

5

10

10

5

5

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. กระทรวง
การต่างประเทศ (ร่วม)

1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวระดับจังหวัด
(ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง (ร่วม)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12 ศึกษาและพัฒนาเส้นทางริมฝั่ง 1. ศึกษาแนวเส้นทางรูปแบบ ได้แนวทางการกาหนดเส้นทาง
แม่น้าโขงให้เป็นเส้นทางชม
Scenic Route ที่เหมาะสม ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเป็น
ทัศนียภาพเพื่อการท่องเที่ยว กับพื้นที่
Scenic Route
(Scenic Route)
2. ศึกษาความคิดเห็น
- เส้นทางริมน้าโขง
การพัฒนาเส้นทางทางแบบ
จากท่าลี-่ หนองคาย
Scenic Route แก่ท้องถิ่น/
- เส้นทางริมน้าโขงจาก
ชุมชนโดยรอบ
หนองคาย-ปากแม่น้าสงคราม 3. ศึกษารูปแบบการพัฒนา
- เส้นทางริมโขง จากปาก
แบบ Scenic Route ที่
แม่น้าสงคราม-มุกดาหาร
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และ
เส้นทางเพื่อสร้างบรรยากาศ
การท่องเที่ยวเพื่อกระจาย
รายได้ให้แก่ท้องถิ่น/ชุมชน
13 ศึกษาแนวทางการใช้
เพื่อศึกษาแนวทาง
ได้แนวทางการเชื่อมโยง
ลาน้าโขงเป็นเส้นทางสัญจร
การพัฒนาการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวสองฝั่งโดยเชื่อม
ทางน้าเพื่อการท่องเที่ยวในแต่ การท่องเที่ยวสองฝั่งอย่าง
การท่องเที่ยวฝั่ง สปป.ลาว และ
ละช่วงเวลาของปี
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ไทย รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เส้นทางนาร่อง อาทิ
โดยเชื่อมการท่องเที่ยวฝั่ง
และนักท่องเที่ยวไทย
วัดอาฮง-พระธาตุกลางน้าสปป.ลาว และไทย รองรับ
ท่าเสด็จ เป็นต้น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และ
นักท่องเที่ยวไทย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด
เชื่อมโยง/ส่งต่อ
นักท่องเที่ยวลุ่ม
เป้าหมายใน 5
จังหวัดของเขตวิถีชีวิต
ลุ่มน้าโขงได้

รองรับนักท่องเที่ยว
สองฝั่งโขงได้สะดวก
ยิ่งขึ้น

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
50

50

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬา (หลัก)
2. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
5. กระทรวงคมนาคม
(ร่วม)

1. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (หลัก)
2. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
5. กระทรวงคมนาคม
(ร่วม)
6. กรมเจ้าท่า (ร่วม)
7. กองทัพเรือ (ร่วม)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
14 การศึกษา ออกแบบก่อสร้าง
1. เพื่อศึกษาแนวทางเส้นทาง 1. เกิดเส้นทางการท่องเที่ยว
และปรับปรุงเส้นทางที่กาหนด การท่องเที่ยวใหม่หรือ
รูปแบบ Scenic Route ที่มี
เป็นเส้นทางชมทัศนียภาพเพื่อ ปรับปรุงเส้นทางเดิมให้เป็น ทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง
การท่องเที่ยว (Scenic Route) เส้นทางท่องเที่ยวที่มี
ลัดเลาะไปตามแม่น้าโขง
ทัศนียภาพสวยงาม มีความ 2. มีจุดแวะพักและสิ่งอานวย
เหมาะสมและปลอดภัย
ความสะดวกระหว่างทางที่
2. เพื่อปรับปรุงเส้นทางที่
เหมาะสมทีไ่ ด้มาตรฐาน
กาหนดเป็นเส้นทาง Scenic การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
Route ตามแบบที่กาหนด
(Universal Design)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 การปรับภูมิทัศน์เส้นทางชม
ทัศนียภาพเพื่อการท่องเที่ยว
(Scenic Route) พื้นที่นาร่อง
อาทิเช่น หาดทราย บริเวณ
บุ่งคล้า บึงกาฬ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เส้นทาง Scenic
Route เป็นเส้นทางที่มี
บรรยากาศที่สวยงาม มี
ธรรมชาติร่มรื่น

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เส้นทาง Scenic Route
มีธรรมชาติร่มรื่น มีจดุ พักผ่อน
ที่มีบรรยากาศเหมาะกับ
สภาพพื้นที่และการท่องเที่ยว
แบบ Slow Life ที่มีการอุดหนุน
งบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเส้นทางเพิ่มเติมจาก
มาตรฐานการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมของกรมทางหลวง

ตัวชีวัด
เส้นทางการท่องเที่ยว
แบบ Scenic Route
เพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

เส้นทางการท่องเที่ยว
แบบ Scenic Route
เพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
20
50
50

10

20

20

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด (ร่วม)
5. สมาคมสถาปนิกสยาม
(ร่วม)
6. หน่วยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม (ออกแบบ)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. กรมทางหลวงและกรม
ทางหลวงชนบท (ร่วม)
4. สมาคมภูมิสถาปนิกแห่ง
ประเทศไทย(ร่วม)
5. หน่วยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม (ออกแบบ)
(ร่วม)

34

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

16 ศึกษาและพัฒนาเส้นทาง
จักรยานท่องเที่ยวผ่านพื้นที่
ธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่ม
แม่น้าโขง

เพื่อให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวด้วยจักรยานและ
ใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบคาราวาน

17 ออกแบบและปรับปรุงเส้นทาง
ภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
เพิ่มเติมสาหรับเส้นทาง
สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยว

1. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี
ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
เส้นทางการเดินทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
3. เพื่อให้เกิดความร่มรื่นใน
การเดินทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว
4. เพื่อรองรับกลุ่มการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น
กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มผู้พิการ
และกลุม่ ผูด้ ้อยโอกาส เป็นต้น
5. เพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
เป็นมาตรฐานโดยคานึงถึง
มาตรฐานการออกแบบเพื่อ
คนทั้งมวล (Universal design)
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่
เป็นไปตามมาตรฐาน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย
จักรยานและใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบคาราวาน

1. ภูมิทัศน์ของเส้นทางได้รับ
การปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
บริบท ของพื้นที่และการ
ท่องเที่ยว (อาทิ ความร่มรื่น
ทัศนียภาพ แสงสว่าง)
2. สิ่งอานวยความสะดวก
อาทิเช่น ห้องน้า จุดพักคอย
จุดบริการน้าดื่มทีไ่ ด้มาตรฐาน
และรองรับการใช้งานของ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกประเภท

ตัวชีวัด
นักท่องเที่ยวมี
ทางเลือกในการ
ดาเนินกิจกรรมในเขต
พื้นที่มากขึ้น

1. เส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์
ที่ดี
2. สิ่งอานวย
ความสะดวกได้รับการ
ก่อสร้างให้เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่
และสอดคล้องกับ
ความจาเป็นของ
นักท่องเที่ยว

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
50

10

10

10

10

10

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด (ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. กรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท (ร่วม)
4. สมาคมภูมิสถาปนิกแห่ง
ประเทศไทย (ร่วม)
5. สมาคมสถาปนิกสยาม
(ร่วม)
6. หน่วยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม (ออกแบบ)

35

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

18 ออกแบบปรับปรุงเส้นทาง
ทางเดินเท้าเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวหรือภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
- น้าตกถ้าพระ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
- เส้นทางตรวจการณ์ศึกษา
ธรรมชาติรอบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
- เส้นทางเดินภายในถ้าคูหา
วารี จ.เลย

1. เพื่อรองรับกลุ่มการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น
กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มผู้พิการ
เป็นต้น
2. เพื่อปรับปรุงเส้นทางให้
เป็นมาตรฐานโดยคานึงถึง
มาตรฐานการออกแบบเพื่อ
คนทั้งมวล (Universal
Design)

19 ออกแบบและก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน
เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
- ภายในศาสนสถาน
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
- ท้องถิ่น/ชุมชน และย่านเก่าที่
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

1. เพื่อรองรับกลุ่มปั่น
จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่กลุ่มนักปั่นจักรยานเพื่อ
การท่องเที่ยว
3. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงได้โดยการใช้
จักรยานเป็นพาหนะ

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
ตัวชีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)
1. แหล่งท่องเที่ยวมีทางเดินเท้าที่ เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
ปลอดภัย
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
2. แหล่งท่องเที่ยวมีทางเดินเท้าที่ และพิการ
มีมาตรฐาน

มีการท่องเที่ยวโดยจักรยาน
ในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง

นักท่องเที่ยวมี
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่เข้าถึงวิถีชีวิต
ท้องถิ่นมากขึ้น

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
50
50

50

50

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด (ร่วม)
5. สมาคมภูมิสถาปนิกแห่ง
ประเทศไทย(ร่วม)
6. หน่วยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม (ออกแบบ)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด (ร่วม)
5. สมาคมสถาปนิกสยาม
(ร่วม)
6. หน่วยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม (ออกแบบ)

36

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

20 ออกแบบและก่อสร้างที่จอด
1. เพื่อให้กลุ่มปั่นจักรยาน
รถจักรยานที่มมี าตรฐานและ เพื่อการท่องเที่ยวมีที่จอด
เข้ากับพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว รถจักรยานได้อย่างปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของ
เป็นระเบียบและไม่ขัด
เขตพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
ทัศนียภาพแก่แหล่งท่องเที่ยว
- ภายในบริเวณวัดสาคัญๆ
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่างๆ
แก่ทรัพย์สินของกลุ่มนักปั่น
- ภายในบริเวณชุมชน/
จักรยาน
ย่านเก่าที่พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
-บริเวณทางเข้าหรือจุดบริการ
ท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ
รวม 11 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 780 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีจานวนจุดจอดรถจักรยานที่
ปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสม
กับบริบทของพื้นทีแ่ หล่ง
ท่องเที่ยว

ตัวชีวัด
จุดจอดรถจักรยาน
ที่มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ปั่นจักรยาน

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
50
50
50

140

150

190

185

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
5. สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด (ร่วม)

115
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กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติที่โดดเด่นและหลากหลายไปสู่ความยัง่ ยืน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ได้แนวทางที่พัฒนาแม่น้าโขงเป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวโดยใช้เรือ
ท่องเที่ยวล่องแม่น้าโขง
ซึมซับบรรยากาศสองฝั่งแม่น้า

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

21

การศึกษาการจัดการ
โลจิสติกส์การท่องเที่ยว
(Tourism Logistics) ของ
เส้นทางชมทัศนียภาพเพื่อการ
ท่องเที่ยว (Scenic Route)
(รถสาธารณะ และเรือ
ท่องเที่ยว)

เพื่อให้แม่น้าโขงได้รับ
การพัฒนาเป็นเส้นทาง
การท่องเที่ยวโดยใช้เรือ
ท่องเที่ยวล่องแม่น้าโขงซึมซับ
บรรยากาศสองฝั่งแม่น้า

22 ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์
ร่วมของเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ร่วมของ
ท้องถิ่น/ชุมชน และใช้ในการ
นาเสนอเอกลักษณ์ของเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

ได้ตราสัญลักษณ์หรือผลิตภัณฑ์
หรือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวรับรู้ตรงกับ
อัตลักษณ์ร่วมของเขตพัฒนา
การท่องเที่ยว

มีตราสัญลักษณ์หรือ
ผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวทีน่ าเสนอ
เอกลักษณ์ของเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

23 ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดย
การปรับใช้ทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
จ.นครพนม
- นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีการ
ทอผ้าพื้นเมือง
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

1. เพื่อออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างทั้งมูลค่าและคุณค่าเพื่ม
ให้กับทางการท่องเที่ยวใน
พื้นที่
2. เพื่อสร้างความแตกต่าง
(Differentiation) ทางการ
ท่องเที่ยวด้วยการปรับใช้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วย

ได้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ
ทีโ่ ดยการปรับใช้ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวด้วยกระบวนการเชิง
สร้างสรรค์

มีผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวใหม่ๆ
ทีพ่ ัฒนาจาก
ทรัพยากรในพื้นที่

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

ตัวชีวัด
การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นวิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
สะดวกและ
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
50

50

5

5

5

5

5

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สานักงานขนส่งจังหวัด
(ร่วม)
4. สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ร่วม)
3. ชมรม/สมาคมด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)

38

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยางพาราเพื่อเป็นสินค้าที่ระลึก กระบวนการเชิงสร้างสรรค์
24 จัดประกวดแข่งขันการพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวในพืน้ ที่ที่มี
ทีห่ ลากหลายและมีอัตลักษณ์ที่มี
ความหลากหลายและ
คุณค่าของพื้นที่
มีอัตลักษณ์ของตนเอง

รวม 4 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 175 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

ตัวชีวัด
ผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวเสริมสร้าง
คุณค่าและมูลค่าของ
พื้นที่ได้มากขึ้น

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
10

10

10

10

10

15

115

15

15

15

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
5. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ร่วม)

39

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขงให้สอดรับกับกลุม่ เป้าหมายการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติริมฝั่งโขงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

25 สนับสนุนการใช้พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
อาทิเช่น
- การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
- การล่องเรือชมวิถีชีวิต
- การฝึกดนตรีพื้นบ้าน

เพื่อให้มีกิจกรรมรองรับ
การท่องเที่ยวแบบ Slow
Tourism ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยว
แบบ Slow Tourism ที่
หลากหลายเหมาะสมกับพื้นที่
และชุมชนในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกิจกรรมนาร่อง อาทิ
การขึ้นร้านดูสัตว์ป่าธรรมชาติ
ที่ป่าภูวัว เป็นต้น

26 สนับสนุนการให้ชุมชนพัฒนา
กิจกรรมสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็น
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้จัด
กิจกรรมด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน นามาเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชุมชนและท้องถิ่นได้จัดกิจกรรม
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
พื้นบ้าน นามาเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

ตัวชีวัด
นักท่องเที่ยวกลุ่มรักษ์
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น และ
เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน

ชุมชนมีการสะสม
องค์ความรู้และ
สามารถถ่ายทอดไป
ยังรุ่นสู่รุ่นทาให้การ
ท่องเที่ยวของเขต
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
25
25
25
25
25

25

25

25

25

25

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. ชมรม/สมาคมด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ (ร่วม)
4.องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(ร่วม)
5. สมาคมไทยท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และผจญภัย
(ร่วม)
1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (ร่วม)
4. สภาวัฒนธรรมจังหวัด
(ร่วม)
5. สภาอุตสาหกรรม
40

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีวัด

27 ศึกษาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่ม
แม่น้าโขงเพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว

เพื่อศึกษากิจกรรมทีเ่ หมาะสม
กับการท่องเที่ยวในพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่อย่าง
เหมาะสม สร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่น/ชุมชน

ได้แนวทางการพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้

จานวนชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
จานวนกิจกรรมที่
ท้องถิ่น/ชุมชน
สามารถนาไปใช้เพื่อ
การท่องเที่ยว

28 ศึกษาแนวทางการท่องเที่ยว
ยกระดับจิตใจมุ่งใฝ่ธรรมะ ใน
พื้นที่นาร่อง อาทิ
- ภูทอก ตาบลนาสะแบง
จ.บึงกาฬ
- ภูพุทโธค่ายศรีสองรัก อ.เมือง
จ.เลย
- เส้นทางตามรอยพระอรหันต์

เพื่อศึกษารูปแบบและ
แนวทางการท่องเที่ยวด้านการ
พัฒนาจิตใจและธรรมะในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

มีแนวทางการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับพื้นทีร่ องรับกลุ่ม
การท่องเที่ยว Slow Life และ
Slow Tourism

ได้แนวทางและ
รูปแบบการท่องเที่ยว
ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
จิตใจและธรรมะ

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

25

25

หน่วยงานรับผิดชอบ
การท่องเที่ยว (ร่วม)
6. กรมการท่องเที่ยว
(ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. ชมรม/สมาคมด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ (ร่วม)
4.องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(ร่วม)
5. กรมการท่องเที่ยว
(ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (ร่วม)
3. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
4. กรมการท่องเที่ยว
(ร่วม)
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 สนับสนุนและออกแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่และเน้น
กิจกรรมที่เน้นวัฒนธรรม
ท้องถิ่น/ชุมชนในพื้นที่
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการ
กระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น/
ชุมชน
รวม 5 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 350 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้มีกิจกรรมและชุมชน
การท่องเที่ยวที่รองรับ
การท่องเที่ยวของเขตพื้นที่
ลุ่มแม่น้าโขง พื้นที่นาร่อง อาทิ
ชุมชนในจังหวัดหนองคาย และ
หมู่บ้านกาแคนใกล้ภูทอก
(ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไทย
และต่างชาตินยิ ม)

ตัวชีวัด
นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายทีส่ นใจ
กิจกรรมวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมสองฝั่งโขง
เพิ่มขึ้น

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
25
25

100

100

50

50

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ร่วม)
3. สภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว (ร่วม)
4. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (ร่วม)
5. กรมการท่องเที่ยว
(ร่วม)

50
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กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนา เพิ่มมูลค่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 การสนับสนุนท้องถิ่นให้มี
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่าง สปป.ลาว และเมือง
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มน้าโขง อาทิเช่น
- หนองคาย-เวียงจันทน์
- นครพนม-ท่าแขก
- บึงกาฬ-ปากซัน
- มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
- ท่าลี่-หลวงพระบาง
- บึงกาฬ-เชียงขวาง
31 สนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง
ท้องถิ่น/ชุมชนในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวสองฝั่ง
แม่น้าโขง อาทิเช่น
- หนองคาย-เวียงจันทน์
- นครพนม-ท่าแขก
- บึงกาฬ-ปากซัน
- มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
- ท่าลี่-หลวงพระบาง
- บึงกาฬ-เชียงขวาง

วัตถุประสงค์
สนับสนุนภาคชุมชนและ
ภาคเอกชนในการจัดการและ
ดาเนินการการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงสองฝั่งแม่น้าโขง

เพื่อสนับสนุนท้องถิ่น/ชุมชน
ให้พัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวและเพิม่ มูลค่า
การท่องเที่ยวรองรับการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย และ
สปป.ลาว ของเขตพัฒนา
การท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
ตัวชีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)
มีพื้นที่นาร่องในการการเชื่อมโยง การท่องเที่ยววิถีชีวิต
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นทั้งสอง ลุ่มแม่น้าโขงได้รับ
ฝั่งแม่น้าโขง
ความนิยมและพัฒนา
อย่างยั่งยืน

มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิด
จากความร่วมมือของชุมชน
ท้องถิ่นซึ่งอยูค่ นละฝั่งของแม่น้า
โขง

จานวนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม
การท่องเที่ยว

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
25
25
25
25
25

25

25

25

25

25

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. ชมรม/สมาคมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ (ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. กรมการท่องเที่ยว
(ร่วม)

1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. ชมรม/สมาคม
การท่องเที่ยวในพื้นที่
(ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. กรมการท่องเที่ยว
(ร่วม)

43

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ได้แนวทางการปรับใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่จะ
สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่พื้นที่
การท่องเที่ยว

ตัวชีวัด

32 ศึกษาการปรับใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมเพื่อ
เพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว

เพื่อศึกษารูปแบบและ
กระบวนการการปรับใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่
สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ทางการท่องเที่ยวให้แก่
ท้องถิ่น/ชุมชน

33 ศึกษาแนวทางพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพัก
ฟื้นและกลุม่ นักท่องเที่ยว
สูงอายุ (กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และการรักษาด้วย
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือ
สร้างกิจกรรม Traditional
Medical Tourism)

เพื่อศึกษากระบวนการ
การท่องเที่ยวที่รองรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และการส่งเสริม
สุขภาพและการพักฟื้นผูป้ ่วย
ทีม่ ีกิจกรรมการแพทย์
ทางเลือกของชุมชน

มีแนวทางการท่องเที่ยวที่รองรับ
กลุ่มผูส้ ูงอายุ และการส่งเสริม
สุขภาพและการพักฟื้นผูป้ ่วย
มีการท่องเที่ยวที่มีใช้การแพทย์
ทางเลือกของชุมชนเป็นกิจกรรม

นักท่องเที่ยวกลุ่ม
สูงอายุมีทางเลือกใน
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพิ่มขึ้น

34 สนับสนุนการเรียนรู้ของ
เยาวชนด้วยการท่องเที่ยวผ่าน
กิจกรรมพัฒนาจิตใจมุ่งใฝ่
คุณธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับ
คุณค่าของทรัพยากร
การท่องเที่ยวในพื้นที่
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
เยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว

เยาวชนได้เรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่นามาใช้เพื่อการ
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

จานวนเยาวชนที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้
และนาความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้กับบริบทของ
การท่องเที่ยวได้

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

แนวทางและรูปแบบ
การปรับใช้วัฒนธรรม
ที่สอดรับกับท้องถิ่น/
ชุมชน ตอบสนอง
กิจกรรมการท่องเที่ยว

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
20
20
20
20
20

10

25

25

10

10

10

10

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปรกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. ชมรม/สมาคมด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ (ร่วม)
4. สมาคมอิโคโมสไทย
(ร่วม)
5. กรมการท่องเที่ยว
(ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (ร่วม)
3. สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (กลุ่มแพทย์
ทางเลือก) (ร่วม)
4. กรมการท่องเที่ยว
(ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (ร่วม)
3. สถาบันการศึกษา (ร่วม)

44

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
35 สนับสนุนกิจกรรมการ
1. เพื่อสนับสนุนกลุม่ เกษตรกร 1. เกษตรกรที่ทาการเกษตร
ท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยและ ให้ทาการเกษตรปลอดภัย
ปลอดภัยมีช่องทางการจัด
การนาผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อหาตลาดให้แก่เกษตรกร จาหน่ายสินค้าผ่านการท่องเที่ยว
มาจาหน่ายให้ธรุ กิจบริการ
ที่ทาการเกษตรปลอดภัยผ่าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยว
2. นักท่องเที่ยวได้บริโภคผลผลิต
3. เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว สุขภาพ
และเกษตรกรที่ทาเกษตร
ปลอดภัย
รวม 6 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 500 ล้านบาท
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด
การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรได้รับ
การพัฒนาและเสริม
รายได้ให้เกษตรกรใน
ชุมชนได้

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
10
10
10
10
10

90

115

115

90

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สานักงานเกษตรจังหวัด
(ร่วม)
3. สถาบันการศึกษา (ร่วม)

90
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตสองฝั่งโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 ส่งเสริมให้องค์กรส่วนท้องถิ่น
จัดการศึกษาดูงานแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้
และซึมซับแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณค่าในพื้นที่เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอื่นที่ประสบ
ความสาเร็จจากการจัดการ
การท่องเที่ยว
37 การจัดการองค์ความรู้จาก
1. เพื่อให้ทราบถึงผู้รู้และผู้ให้
ภูมิปัญญาชาวบ้านจาก
ข้อมูล (ปราชญ์ชาวบ้าน) ใน
ปราชญ์ในพื้นที่ ชุมชน/
พื้นที่
ท้องถิ่น
2. เพื่อให้เกิดการจัดการ
ความรู้ของชุมชน/ท้องถิ่น
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น/ชุมชน ให้แก่
ภาคส่วนต่างๆ
38 การฝึกอบรมมัคคุเทศก์และ 1. เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถ
ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวในเขต เป็นมัคคุเทศก์อย่างถูกต้อง
พัฒนาการท่องเที่ยว
ตามกฎหมาย
- กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์
2. เพื่อให้คนในพื้นที่เข้าใจ
เฉพาะพื้นที่
บริบทการท่องเที่ยว
- กิจกรรมอบรมจิตวิทยาการ
บริการ
- กิจกรรมการอบรมเจ้าบ้านน้อย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงคุณค่า
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและ
นาไปประยุกต์กับแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ของตนเองได้

ตัวชีวัด

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

ท้องถิ่นสามารถรักษา
คุณค่าและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้
อย่างยั่งยืน

25

25

25

25

25

1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สถาบันการศึกษา (ร่วม)

มีการจัดการความรู้ชุมชน/
ท้องถิ่นชุมชน/ท้องถิ่นมีความรู้

นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นวิถีชีวิตท้องถิ่น
ได้มากขึ้น

10

10

10

10

10

มีจานวนมัคคุเทศก์เพียงพอต่อ
การนาชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
บุคลากรที่เกีย่ วเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

จานวนนักท่องเที่ยว
ได้รับความรูค้ วาม
เข้าใจแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่

10

10

10

10

10

1. สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ร่วม)
3. สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด (ร่วม)
4. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3 สถาบันการศึกษา (ร่วม)
4. สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
แห่งประเทศไทย (ร่วม)
5. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
39 การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 1. เพื่อให้คนในพื้นที/่ ชุมชน
1. คนในพื้นที่/ชุมชนมีทักษะด้าน
และภาษาต่างประเทศอื่นๆ
สามารถสื่อสารกับ
ภาษาเพิ่มขึ้น
ที่จาเป็นเพื่อการสื่อสารและ นักท่องเที่ยวต่างชาติได้
2. นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
2. เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
- กิจกรรมอบรมภาษา (เขียน) ได้รับการอธิบายแหล่ง
ท้องถิ่นมากขึ้น
ลาวและภาษาเวียดนาม
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
จาก CLMV
40 การอบรมและถ่ายทอด
1. เพื่อให้ชุมชนเข้าร่วม
1. มีชุมชน/ท้องถิ่นเข้าร่วม
องค์ความรู้ด้านการจัดการ
โครงการการอบรมและ
โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ในด้านวัฒนธรรมเพื่อการ
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
2. เพื่อให้องค์ความรู้จากการ 2. องค์ความรู้จากการอบรมได้
อบรมได้ถูกนามาใช้เพื่อการ
ถูกนามาปรับใช้เพื่อการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
เชิงวัฒนธรรม
41 การอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง เพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความ 1. วัฒนธรรมที่มีอยู่ไม่ถูกทาลาย
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและ
เข้าใจและมีภูมิวัฒนธรรมให้ เพิ่มมากขึ้น
ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหาร สามารถปรับใช้วัฒนธรรม
2. วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีสามารถ
จัดการวัฒนธรรมทางการ
เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่สร้าง นามาปรับใช้กับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง มี
ผลกระทบเชิงลบกับวัฒนธรรม ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
คุณค่าและยั่งยืน
เดิม
เหมาะสม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

จานวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติเข้าใจ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี วิถีท้องถิ่น
ผ่านการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

10

10

10

10

10

1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3 สถาบันการศึกษา (ร่วม)

จานวนคนในท้องถิ่นที่
สามารถจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวของตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน

10

10

10

10

10

1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3 สถาบันการศึกษา (ร่วม)
4. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)

ท้องถิ่นสามารถมี
ภูมิคุ้มกันที่พัฒนาได้
อย่างยั่งยืน

2

5

5

8

8

1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
4. สมาคมอิโคโมสไทย(ร่วม)
5. กรมการท่องเที่ยว (ร่วม)
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เป้าหมาย
ตัวชีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)
42 การอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง เพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความ 1. สิ่งแวดล้อมที่มีอยูไ่ ม่ถูกทาลาย ท้องถิ่นสามารถมี
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและ เข้าใจและมีภูมิทางสิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น
ภูมคิ ุ้มกันที่พัฒนาได้
ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหาร ให้สามารถปรับใช้สิ่งแวดล้อม 2. สิ่งแวดล้อมที่มสี ามารถนามา อย่างยั่งยืน
จัดการสิ่งแวดล้อมทางการ
เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่สร้าง ปรับใช้กับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง มี
ผลกระทบเชิงลบกับ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
คุณค่าและยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

43 สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา เพื่อให้เยาวชนรับรู้และซึมซับ
มีการศึกษานอกสถานที่
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าใน
ภายในเขตพัฒนาการ
พื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
รวม 8 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 409 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เยาวชนรับรู้ถึงคุณค่าความสาคัญ เยาวชนเห็นคุณค่า
ของแหล่งท่องเที่ยวในเขต
และร่วมกันพัฒนา
พัฒนาการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560

2561

2562

2563

2564

2

5

5

8

8

2

5

5

8

8

71

80

80

89

89

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การใช้เ ครื่องมือ การตลาดเพื่อ เพิ่ มปริม าณนั กท่ องเที่ ยวอย่ างสอดคล้อ งและเหมาะสมกับ การพัฒนาการท่อ งเที่ย วภายใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการตลาดโดยใช้อัตลักษณ์วิถีชีวิตลุ่มน้าโขงและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่
44

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดโดยใช้อัต
ลักษณ์ของวิถีชีวิตลุ่มแม่นา้
โขง

45 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัด
ประชุมและนิทรรศการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายทั้ง
ภายในและภายนอก โดยมี
นครพนมและบึงกาฬ
เป็นจุดหลัก (Node)
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ทาธุรกิจ/เป็นนักธุรกิจในเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยเน้นจังหวัด
มุกดาหาร และหนองคายเป็น
จุดขายในตลาด MICE และ
กระจายต่อไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ

46 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงกีฬา และ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
นันทนาการ
กลุม่ เป้าหมายทีส่ นใจกิจกรรม
เชิงกีฬาและนันทนาการ อาทิ
เช่น ไตรกีฬา การปั่นจักรยาน
ทางไกล การพายเรือประเภท
ต่างๆ แรลลี่เลาะริมโขง พารา
มอเตอร์วิ่ง มาราทอน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายทั้ง
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่
พัฒนาการท่องเที่ยวมีจานวน
เพิ่มขึ้น

ตัวชีวัด

จานวนนักท่องเที่ยว
ในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ตามอัตราที่โครงการ
กาหนด
มีการจัดนิทรรศการ ประชุม
วันพานักและรายได้
สัมมนาระหว่างนักธุรกิจไทยและ จากนักท่องเที่ยวที่
กลุ่ม CLMV ในเขตเศรษฐกิจ
เป็นกลุ่มนักธุรกิจ
พิเศษมากขึ้นและส่งต่อไปยัง
เพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตพื้นที่

นักท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรม
เชิงกีฬา และนันทนาการในเขต
พื้นที่ลุ่มแม่น้าโขงเพิ่มขึ้น
กิจกรรมนาร่อง ได้แก่ การแข่ง
เรือประจาปี ไทย-ลาว พื้นที่
นาร่อง ได้แก่ ภูค้า บึงกาฬ

วันพานักและรายได้
จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เชิงกีฬาและ
นันทนาการเพิ่มขึ้น

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
25
25
25
25
25 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ร่วม)
25
25
25
25
25 1. สานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (หลัก)
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ร่วม)
3. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
4. สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (ร่วม)
5. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
25
25
25
25
25 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย
(หลัก)
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. สภาอุตสาหกรรม
49

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีวัด

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
การท่องเที่ยว (ร่วม)
4. สานักงานจังหวัด (ร่วม)

รวม 3 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 375 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

75

75

75

75

75

50

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
47 ส่งเสริมกิจกรรมด้านท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
นักท่องเที่ยวฝั่ง สปป.ลาว
เพื่อการจับจ่ายใช้สอย
แหล่งท่องเที่ยวประเภท
เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย
(Shopping)
Shopping เป็นจุดดึงดูด
shopping และไปยังแหล่ง
- ตลาดท่าเสด็จ จ.หนองคาย นักท่องเที่ยวจากฝั่ง สปป.ลาว ท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตพื้นที่ลมุ่
- ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่นๆ แม่น้าโขง
ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

48 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR) ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรม
เร่งด่วน อาทิ การลดปัญหา
หมอกควันจากการเผาอ้อย
ในจังหวัดเลย เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจ
เอกชนจัดโครงการเพื่อสังคม
สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

รวม 2 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 153 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

มีองค์กรธุรกิจจัดโครงการเพื่อ
สังคมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวให้
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้รับ
การดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
น่าท่องเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชีวัด
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การท่องเที่ยวและ
จานวนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นผ่าน
กิจกรรมการเข้ามา
Shopping ของ
นักท่องเที่ยว
ท้องถิ่น/ชุมชน และ
ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาและเติบโต
อย่างยั่งยืน

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
25
25
25
25
25

2

5

5

8

8

27

30

30

33

33

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
4. สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (ร่วม)
5. หอการค้าจังหวัด (ร่วม)
1. ภาคเอกชน เช่น
สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และสมาคมที่
เกี่ยวข้อง (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ร่วม)
3. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ร่วม)

51

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารการพัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการก้าหนดทิศทางการท่องเที่ยวในเขตพืนที่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

49 การจัดทาฐานข้อมูล
ทรัพยากรการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่น
มีฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว
2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเพื่อการ
จัดการความรู้ของชุมชน/
ท้องถิ่น

50 การจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว 1. เพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่นมี
และพฤติกรรมการท่องเที่ยว ข้อมูลนักท่องเที่ยวและ
ในพื้นที่
พฤติกรรม
2. เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลไป
ปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยว
ในพื้นที่อย่างเหมาะสม

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. มีชุมชน/หมู่บ้านที่จัดทา
ฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการ
ท่องเที่ยว
2. ฐานข้อมูลที่จัดทาขึ้นจัดทา
เป็นรูปแบบสารสนเทศหรือ
ดิจิทัล
3. ข้อมูลจากฐานข้อมูลฯ
ถูกนามาใช้เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน/หมู่บ้าน

มีฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวในพื้นที่
ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวได้

ตัวชีวัด
นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มี
คุณค่าและถูกต้อง

นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มี
คุณค่าและถูกต้อง

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
5
5
5
5
5 1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สานักงานสถิติจังหวัด
(ร่วม)
3. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
4. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ร่วม)
5. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
6. สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด (ร่วม)
7. องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ร่วม)
10
10
10
10
10 1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. สานักงานสถิตจิ ังหวัด
(ร่วม)
3. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
4. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
ไทย(ร่วม)
5. องค์กรปกครองส่วน
52

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีวัด

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
ท้องถิ่น (ร่วม)
6. สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด (ร่วม)
7. องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (ร่วม)

รวม 2 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 75 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

15

15

15

15

15

53

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

51 ศึกษาการจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ต่อการหลอกลวงนักท่องเที่ยว สินค้าและบริการที่ให้แก่
นักท่องเที่ยว

เป้าหมาย
ตัวชีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)
นักท่องเที่ยวได้สินค้าทีม่ ีคุณภาพ มีแนวปฏิบัติจดั การ
และได้รับบริการทีด่ ีในราคา
ความเสีย่ งเพื่อให้
ที่เหมาะสม
นักท่องเที่ยวได้รับ
สินค้าและบริการที่ดี

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
5
5
5
5
5

52 ศึกษาการจัดการปัญหาการ
หลอกลวงและเอารัดเอา
เปรียบนักท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
สินค้าและบริการที่ให้แก่
นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวได้สินค้าทีม่ ีคุณภาพ มีแนวปฏิบัตดิ ้านการ
และได้รับบริการทีด่ ีในราคาที่
จัดการและป้องกัน
เหมาะสม
การหลอกลวง
นักท่องเที่ยว

5

5

5

5

5

53 ติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่พื้นที่ท่องเที่ยว
ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

1. เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบติดตามการกระทา
ผิดต่อนักท่องเที่ยวและใช้เป็น
หลักฐานในการจับกุมผู้กระทา
ความผิด
2. เพื่อสร้างความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่ง

ลดปัญหาคดีที่เกิดต่อ
นักท่องเที่ยว ทั้งต่อ ชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์มีระบบตรวจสอบ
ติดตามการกระทาความผิดใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่อ
นักท่องเที่ยวหรือมีประวัติการ
เกิดเหตุต่อนักท่องเที่ยวเมื่อเกิด

10

20

20

10

10

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

สามารถใช้ระบบ
รักษาความปลอดภัย
ติดตามคนร้ายและใช้
เป็นหลักฐานในการ
จับกุมผู้กระทาผิดได้
อย่างมีนัยสาคัญ

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ร่วม)
3. สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ร่วม)
4. สถาบันการศึกษา (ร่วม)
5. กองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว (ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ร่วม)
4. กองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว (ร่วม)
1.สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด(ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)

54

ที่

โครงการ/กิจกรรม

54 เจ้าบ้านสอดส่องคนไม่ดีช่วย
เจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
ท่องเที่ยว ลดคดีที่สร้างความ
เสียหายต่อทรัพย์สินและ
ประทุษร้ายร่างกาย
นักท่องเที่ยว
1. เพื่อให้บุคลากรที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยวสามารถ สังเกต
ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแส
การกระทาความผิด หรือ
ความผิดปกติที่อาจทาให้เกิด
การกระทาความผิดต่อ
นักท่องเที่ยว
2. เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถ
ป้องกันตัวเองและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุ
โจรกรรมหรือทาร้าย
นักท่องเที่ยว

รวม 4โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 140 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เหตุต้องสามารถตรวจสอบ
ติดตามจากระบบรักษาความ
ปลอดภัยทีม่ ีได้ทันท่วงที
1.บุคลากรทางการท่องเที่ยวทุก
ภาคส่วน รวมถึงชุมชนในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพการ ให้
ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ โดยการ
สังเกต การให้ข้อมูลที่จาเป็นและ
สาคัญได้อย่างถูกต้องของ
ผู้กระทาความผิด ให้เจ้าหน้าที่
สามารถติดตามคนร้ายได้อย่าง
ทันท่วงที
2.บุคลากรทีไ่ ด้รับการอบรม
สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้การป้อง
ปรามการกระทาผิดของคนร้าย
ต่อนักท่องเที่ยว

ตัวชีวัด

บุคลากรทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวสามารถ
ช่วยเหลือ สนับสนุน
การติดตามผู้กระทา
ผิดต่อนักท่องเที่ยว
และช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวได้อย่าง
ทันท่วงที

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

4

4

4

4

4

24

34

34

24

24

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (หลัก)
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด(ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. กองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว (ร่วม)

55

กลยุทธ์ที่ 3 บริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับภายในและภายนอกเขตพืนที่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

55 การจัดประชุม สัมมนา
ระหว่างจังหวัดในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้าโขง

เพื่อให้เครือข่ายภาคีในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวทาความ
รู้จักเพื่อพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน

56 การจัดประชุม สัมมนาร่วมกับ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่
ใกล้เคียงเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน

เพื่อให้ภาคีในเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวและพื้นที่
ใกล้เคียงได้พัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
ตัวชีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)
เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวในเขต ภาครัฐ เอกชน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนมีโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ร่วมกัน

มีกิจกรรมการพัฒนา
ภาครัฐ เอกชน และ
การท่องเที่ยวร่วมกันกับพื้นที่
ชุมชนได้ร่วมมือจัด
ใกล้เคียงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมร่วมกันทาให้
เกิดการพัฒนาที่เท่า
เทียม

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
10
10
10
10
10

10

10

10

10

10

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
5. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (ร่วม)
6. สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด (ร่วม)
7. สภาวัฒนธรรมจังหวัด
(ร่วม)
8. องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ร่วม)
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
4. สานักงานจังหวัด (ร่วม)
56

ที่

โครงการ/กิจกรรม

57 จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วม
(MOU) เพื่อพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวร่วมกับพื้นที่
หรือเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ใกล้เคียง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
สามารถขยายการท่องเที่ยวกับ
พื้นที่และเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวใกล้เคียง

รวม 3 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 150 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. มีกิจกรรมหรือ MOU ที่ทา
ร่วมกันกับพื้นที่หรือเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวใกล้เคียง
2. ขยายเครือข่ายและกิจกรรม
การท่องเที่ยวกับพื้นที่ที่อยู่
ภายนอกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชีวัด

- มีความร่วมมือกับ
ชุมชน/ท้องถิ่นในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว
- มีโครงการหรือ
กิจกรรมร่วมกันกับ
ชุมชน/ท้องถิ่นภายใน
เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564

10

10

10

10

10

30

30

30

30

30

หน่วยงานรับผิดชอบ
5. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (ร่วม)
6. สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด (ร่วม)
7. สภาวัฒนธรรมจังหวัด
(ร่วม)
8. องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(ร่วม)
1. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (หลัก)
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ร่วม)
3. สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด (ร่วม)
4. องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(ร่วม)

57

กลยุทธ์ที่ 4 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แผนพัฒนาเมืองหลักเมืองรองทางการท่องเที่ยว และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

58 การติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของโครงการตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาเมืองหลัก เมือง
รองทางการท่องเที่ยวและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ประจา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บุคลากรในสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาภายใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการและประเมิน
ความสาเร็จของโครงการ
ภายใต้เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
59 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
เพื่อให้คณะกรรมการ
โครงการตามแผนพัฒนา
พัฒนาการท่องเที่ยว ประจา
การท่องเที่ยว แผนพัฒนา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวและ
เมืองหลัก เมืองรองทางการ บุคลากรในสานักงานการ
ท่องเที่ยว และแผนปฏิบตั ิการ ท่องเที่ยวและกีฬาภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยว
ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการต่างๆ ภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว
รวม 2 โครงการ งบประมาณรวมทังสิน 43 ล้านบาท

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จานวนโครงการที่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ
2. จานวนโครงการที่ไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการฯ
3. มีแนวปฏิบัติสาหรับโครงการที่
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ

ได้ทราบแนวทางการดาเนินงาน
ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชีวัด
ผลการดาเนินการของ
โครงการต่างๆ เป็นค่า
ร้อยละเมื่อเทียบกับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
5
5
5
5
5

การรับรูผ้ ลสัมฤทธิ์
ของโครงการได้อย่าง
ถูกต้อง

5

3

5

5

5

8

10

10

10

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

58

สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

/

/

งบพืนที่

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือสนับสนุนให้เอกชน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยว
1
CLMV

งบร่วมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

/

เป็นภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชนและ
ท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และท้องถิ่น
สนับสนุน
เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

2
ศึกษา สารวจสภาพการณ์ และแนวทางการ
พัฒนา
เชิงอนุรักษ์ของพื้นที่ย่านชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
เพื่อปรับใช้และสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
- ชุมชนบ้านนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
- ถนนมีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
- ถนนพาณิชบารุง อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย
-ถนนธาตุนาน้อยเหนือ
3 อ.เรณูนคร จ.นครพนม
-ชุมชนหน้าประตูโขง
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
-ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง
จ.นครพนม
-ชุมชนไทดา บ้านนาป่าหนาด
จ.เลย
-ชุมชนไทยพวน บ้านกลาง
จ.เลย
- ชุมชนคนไทยเชื้อสายเวียดนามห้าแยกตลาด
หมู อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์และการจัดการ
พื้นที่บริเวณแม่นาสงคราม
้
เพื่อพัฒนาเป็น
4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชื่อมโยงเส้นทาง ชื่น
ชมทัศนียภาพ
(Scenic Route)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าในแม่น้า
โขง และผลกระทบที่อาจเกิดต่อแหล่งท่องเที่ยว
5
บริเวณริมฝั่งโขง เพื่อปรับใช้และบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

/

/

/

/

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

ภารกิจหลักของสานักงานสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วม
สนับสนุน

59

ออกแบบปรับปรุงและพัฒนาย่านเก่าเพื่อการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์
6 - พื้นที่ย่านชุมชน
เชียงคาน
- ชุมชนริมน้า อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานทีด่ ีเพื่อการท่องเที่ยวใน
7
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง

หมายเหตุ
งบพืนที่

งบร่วมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายหน่วยงาน

/

ภารกิจหลักขอองกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

พัฒนาการสื่อความหมาย
โดยชุมชน/ท้องถิ่นเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
การประกวดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
อนุรักษ์ย่านเก่า เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

/

ภารกิจหลักขอองกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และท้องถิ่นร่วม
สนับสนุน

ศึกษาแนวทางการบริหารและบริการจุดผ่าน
10 แดน

/

พัฒนาจุดบริการท่องเที่ยว
บริเวณด่านชั่วคราวไทย-ลาว
ให้เป็นจุดแวะพักเพื่อ
การท่องเที่ยว
- ด่านศุลกากรคกไผ่
11 อ.ปากชม จ. เลย
- ด่านศุลกากรบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย

/

8
9

ศึกษาและพัฒนาเส้นทางริมฝั่งแม่น้าโขงให้เป็น
เส้นทางชมทัศนียภาพเพื่อการท่องเที่ยว
(Scenic Route)
- เส้นทางริมน้าโขง
12
จากท่าลี-่ หนองคาย
- เส้นทางริมน้าโขงจากหนองคาย-ปากแม่น้า
สงคราม
- เส้นทางริมโขง จากปากแม่นาสงคราม้

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

/

/

/

/

/

/

ภารกิจหลักของสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมสนับสนุน
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชนและ
ท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน
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13

14

15
16

17

18

19

มุกดาหาร
ศึกษาแนวทางการใช้
ลาน้าโขงเป็นเส้นทางสัญจรทางน้าเพื่อการ
ท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาของปี
เส้นทางนาร่อง อาทิ
วัดอาฮง-พระธาตุกลางน้าท่าเสด็จ เป็นต้น
การศึกษา ออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง
เส้นทางที่กาหนดเป็นเส้นทางชมทัศนียภาพเพื่อ
การท่องเที่ยว (Scenic Route)
การปรับภูมิทัศน์เส้นทางชมทัศนียภาพเพื่อการ
ท่องเที่ยว (Scenic Route) พื้นที่นาร่อง อาทิ
เช่น หาดทราย บริเวณ
บุ่งคล้า บึงกาฬ เป็นต้น
ศึกษาและพัฒนาเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
ผ่านพื้นที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง
ออกแบบและปรับปรุงเส้นทาง ภูมิทัศน์และ
สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
เพิ่มเติมสาหรับเส้นทางสาธารณะเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว
ออกแบบปรับปรุงเส้นทางทางเดินเท้าเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวหรือภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน
- น้าตกถ้าพระ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
- เส้นทางตรวจการณ์ศึกษาธรรมชาติรอบแนว
เขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
- เส้นทางเดินภายในถ้าคูหาวารี จ.เลย
ออกแบบและก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทาง
จักรยานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
- ภายในศาสนสถาน
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว
- ท้องถิ่น/ชุมชน และย่านเก่าที่พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

หมายเหตุ
งบพืนที่

งบร่วมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

/

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงาน ภาคเอกชนและท้องถิ่นร่วม
สนับสนุน

/

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน
เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายหน่วยงาน

/

เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายหน่วยงาน

/

เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายหน่วยงาน

/

/

/
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ออกแบบและก่อสร้างที่จอดรถจักรยานที่มี
มาตรฐานและเข้ากับพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของเขตพัฒนาพื้นที่
ท่องเที่ยว
20 - ภายในบริเวณวัดสาคัญๆ ต่างๆ
- ภายในบริเวณชุมชน/
ย่านเก่าที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
-บริเวณทางเข้าหรือจุดบริการท่องเที่ยวภายใน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
(Tourism Logistics) ของเส้นทางชม
21
ทัศนียภาพเพื่อการท่องเที่ยว (Scenic Route)
(รถสาธารณะ และเรือท่องเที่ยว)
ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดย
22 ใช้อัตลักษณ์ร่วมของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

23

24

25

26
27

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
โดยการปรับใช้ทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
จ.นครพนม
- นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีการทอผ้าพื้นเมือง
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเป็นสินค้าที่
ระลึก
จัดประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว
สนับสนุนการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว อาทิเช่น
- การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
- การล่องเรือชมวิถีชีวิต
- การฝึกดนตรีพื้นบ้าน
สนับสนุนการให้ชุมชนพัฒนากิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็น
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
พื้นทีล่ ุ่มแม่น้าโขงเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

หมายเหตุ
งบพืนที่

งบร่วมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

/

/
/

เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายหน่วยงาน

/

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงาน ภาคเอกชนและท้องถิ่นร่วม
สนับสนุน

/

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชนและ
ท้องถิ่นร่วมสนับสนุน
ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

/

/
/

/

/
/

ภารกิจหลักขอองกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และท้องถิ่นร่วม
สนับสนุน

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และท้องถิ่นร่วม
สนับสนุน
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28

29

30

31

32

ศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวยกระดับจิตใจมุ่งใฝ่
ธรรมะ ในพื้นที่นาร่อง อาทิ
- ภูทอก ตาบลนาสะแบง
จ.บึงกาฬ
- ภูพุทโธค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
- เส้นทางตามรอยพระอรหันต์
สนับสนุนและออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ
การสนับสนุนท้องถิ่นให้มี
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่าง สปป.ลาว
และเมืองในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
น้าโขง อาทิเช่น
- หนองคาย-เวียงจันทน์
- นครพนม-ท่าแขก
- บึงกาฬ-ปากซัน
- มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
- ท่าลี่-หลวงพระบาง
- บึงกาฬ-เชียงขวาง
สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง
ท้องถิ่น/ชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสอง
ฝั่งแม่น้าโขง อาทิเช่น
- หนองคาย-เวียงจันทน์
- นครพนม-ท่าแขก
- บึงกาฬ-ปากซัน
- มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
- ท่าลี่-หลวงพระบาง
- บึงกาฬ-เชียงขวาง
ศึกษาการปรับใช้แหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว

ศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
การพักฟื้นและกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ
33 (กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาด้วย
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือ สร้างกิจกรรม
Traditional Medical Tourism)
สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนด้วยการ
34
ท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมพัฒนาจิตใจมุ่งใฝ่

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

หมายเหตุ
งบพืนที่

งบร่วมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

/

ภารกิจหลักขอองกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงาน ภาคเอกชนและท้องถิ่นร่วม
สนับสนุน

/

/

/

/

/

/

/

เป็นภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชนและ
ท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และท้องถิ่นร่วม
สนับสนุน
เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายหน่วยงาน

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และท้องถิ่นร่วม

/

/
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หมายเหตุ
งบพืนที่

งบร่วมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

คุณธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม
35
36
37

38

39

40

41

42
43

สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตร
ปลอดภัยและการนาผลผลิตทางการเกษตรมา
จาหน่ายให้ธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยว
ส่งเสริมให้องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาดู
งานแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว
การจัดการองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านจากปราชญ์ในพื้นที่ ชุมชน/
ท้องถิ่น
การฝึกอบรมมัคคุเทศก์และ
ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
- กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่
- กิจกรรมอบรมจิตวิทยาการบริการ
- กิจกรรมการอบรมเจ้าบ้านน้อย
การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ที่จาเป็นเพื่อการสื่อสารและให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว
- กิจกรรมอบรมภาษา (เขียน) ลาวและภาษา
เวียดนาม
เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวจาก CLMV
การอบรมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว
การอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
วัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง มี
คุณค่าและยั่งยืน
การอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสิ่งแวดล้อมให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง มี
คุณค่าและยั่งยืน
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษามีการศึกษานอก
สถานที่ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

สนับสนุน
/

/

/

/
/

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และท้องถิ่นร่วม
สนับสนุน
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และท้องถิ่นร่วม
สนับสนุน
เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

/

ภารกิจหลักขอองกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
/

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมลงทุน

/

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

/

/

เกี่ยวข้องกับภารกิจของภาครัฐหลาย
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมสนับสนุน
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44
45
46
47

48

49
50
51
52

53
54
55
56

ส่งเสริมการตลาดที่เน้นกิจกรรมการใช้
ทัศนียภาพของแม่น้าโขง และวิถีชวี ิตลุ่มแม่น้า
โขง ร่วมกับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural
Events)
ส่งเสริมการตลาดที่เน้นกิจกรรมด้านการจัด
ประชุมและนิทรรศการ
ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดที่เน้นกิจกรรมเชิง
กีฬา และนันทนาการ
ส่งเสริมการตลาดที่เน้นกิจกรรมด้านท่องเที่ยว
เพื่อการจับจ่ายใช้สอย (Shopping)
- ตลาดท่าเสด็จ จ.หนองคาย
- ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร
สนับสนุนให้องค์กรธุรกิจจัดโครงการกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ใน
พื้นที่ โดยมีกิจกรรมเร่งด่วน อาทิ การลดปัญหา
หมอกควันจากการเผาอ้อย ในจังหวัดเลย เป็น
ต้น
การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น
การจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่
ศึกษาการจัดการความเสี่ยงต่อการหลอกลวง
นักท่องเที่ยว
ศึกษาการจัดการปัญหาการหลอกลวงและเอา
รัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่พื้นที่
ท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
เจ้าบ้านสอดส่องคนไม่ดีช่วยเจ้าหน้าที่ดูแล
นักท่องเทีย่ ว
การจัดประชุม สัมมนาระหว่างจังหวัดในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
การจัดประชุม สัมมนาร่วมกับเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

หมายเหตุ
งบพืนที่

งบร่วมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

/
/

/

/

/
/
/

/

เป็นภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชนและ
ท้องถิ่นร่วมลงทุน
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

/

/

/

/

ภารกิจหลักของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

/

/

ภารกิจหลักของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

/
/
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จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) เพื่อพัฒนา
57 กิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับพื้นที่หรือเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวใกล้เคียง
การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของ
โครงการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
58 แผนพัฒนาเมืองหลัก เมืองรองทางการ
ท่องเที่ยวและแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว แผนพัฒนาเมืองหลัก
59
เมืองรองทางการท่องเทีย่ ว และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่นา้ โขง

หมายเหตุ
งบพืนที่

งบร่วมกับเอกชน

โครงการ

งบบูรณาการ

ที่

งบภารกิจ

รูปแบบงบประมาณ

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

/

ภารกิจหลักของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
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