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1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐ มนตรีมี ม ติ เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2554 ให้ ค วามเห็ น ชอบการประกาศพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ครอบคลุมพื้นที่ 7,193.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,495,645.28 ไร่ ประกอบด้วย อาเภอ
เมืองเลย อาเภอเชียงคาน อาเภอท่าลี่ อาเภอด่านซ้าย อาเภอภูเรือ อาเภอนาแห้วอาเภอภูกระดึง อาเภอหนองหิน
และอาเภอภูหลวง
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 องค์ ก ารบริห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
(องค์การมหาชน) (อพท.) ได้ดาเนินโครงการจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่ างยั่ ง ยื น เลย โดยได้ก าหนดวิสั ย ทั ศน์ ข องการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเลยให้ เป็ น “เมื อ งน่ าพั ก ผ่ อนและเรีย นรู้
ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่คุณภาพระดับสากล” และได้
ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเลย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565) ได้ แ ก่ 1) จ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.96 ต่อปีในช่วง 10 ปีแรกของการดาเนินการแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย โดยมีการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มเป็น 3.53 วัน ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่และเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ 2) รายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 35.6
ต่อปีในช่วง 10 ปีแรกของแผนแม่บทฯ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มจากจานวน 2,288.19 ล้านบาทในปี
พ.ศ. 2556 เพิ่มเป็นจานวน 35,505.56 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2565 หากการลงทุนในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
การพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย มีการดาเนินการไปตามแผนแม่บทฯ ที่กาหนดไว้จะเกิดการ
กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 รับทราบแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง ตามที่
อพท. เสนอ ทั้งยังเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้ นที่พิเศษทั้ง 4 แห่ง โดยให้จังหวัด
เลยเป็นโครงการนาร่องก่อน และเพื่อให้การยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษต่าง ๆ มีการบูรณาการและมีความ
เชื่อมโยงทุกพื้นที่ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ

อพท. โดยสานักงานพื้นที่พิเศษเลย ได้ดาเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติพื้นที่พิเศษเลยมา
โดยตลอด โดยปัจจุบันข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนแม่บทฯ จานวน 189 โครงการ มีการ
ขับเคลื่อนโครงการไปแล้ว 94 โครงการ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 49.7 ซึ่ง ตามแผนแม่บทฯ กาหนดไว้ในช่วง 10 ปี
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มเป็นจานวน 35,505.56 ล้านบาท หากสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดแล้ว ยังช่วยให้การจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ซึ่งจะนาไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเลยทั้งด้านการกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตที่มั่นคงในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปของคนไทยและชาวต่างชาติ
ทั้ ง ในด้ า นการส ารวจข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยการหาข้ อ มู ล ผ่ านเว็บ ไซต์ หรื อ สื่ อ ออนไลน์ โดยให้
ความสาคัญกับความเห็นของผู้ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นแล้วควบคู่ไปกับสื่อประชาสัมพันธ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว มีการวางแผนในการท่องเที่ ยวล่วงหน้าที่สั้นลง มีกาหนดสถานที่ที่จะไปก่อน แล้วจึงเลือ ก
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในภายหลัง มีความใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายเพื่ อ ค้ น หาประสบการณ์ ใหม่ สิ่ง เหล่ านี้ ล้ วนแต่ ส่ง ผลต่ อทิ ศ ทางการท่ อ งเที่ ย วอย่ างมี นั ย สาคั ญ
ประกอบกับการที่จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว ย่อมส่งผล
ต่ อ ทิ ศ ทางการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของแต่ ล ะพื้ น ที่ อ ย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ นอกจากนี้ แ ล้ ว การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมถึงปัจจัยด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยด้วยเช่นกัน
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลยบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรม และเพื่ อ ตอบสนองเป้ าหมายการสร้างรายได้ จากการท่ อ งเที่ ยวและบริก าร มี ความสอดคล้อ งกั บ
สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษ เป็นไปตามมติ ครม. โดยเฉพาะที่ให้ จังหวัดเลยเป็นโครงการนาร่องก่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงควรมีการจัดทาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย โดยมีการทบทวนแผน
แม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยที่ได้จัดทาขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 รวมไปถึ งการวิเคราะห์ ความส าเร็ จในปั จ จุบั น ทั้ ง ในเชิ ง การขั บ เคลื่อ นโครงการ ตัวชี้ วัด ค่ า เป้ าหมาย
ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนแม่ บ ทฯ เช่ น ข้ อ มู ล รายได้ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ค่ าใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ระยะเวลาพั ก เฉลี่ ย
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของพื้ นที่ พิ เศษเลย เป็ นต้ น เพื่ อวางแผนและก าหนดแนวทางการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน 10 ปี และเชื่อมโยงถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) ตลอดจนจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง

จึงควรมีการจัดทาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้าโขง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลยโดยมีการทบทวนแผน
แม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยและให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
2.2 เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการยกระดั บ โดยจั ด ท าแนวทางในการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
2.3 เพื่ อวิเคราะห์ ความสาเร็จในการขับ เคลื่อ นแผนแม่บ ทบู รณาการการบริห ารการพั ฒ นาเพื่อการ
ท่องเที่ ยวอย่ างยั่งยืน เลยในระยะแรก และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของพื้ น ที่พิ เศษเลย เพื่ อ
วางแผนและกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.4 เพื่อดาเนินการสร้างภาพลักษณ์ให้พื้นที่พิเศษเลยเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเมืองแห่งการ
พักผ่อนมาตรฐานสากล
3. พื้นที่ดาเนินการ
เป็นการดาเนิน การในพื้น ที่พิเศษเลย 9 อาเภอ ได้แก่ เมืองเลย เชียงคาน ท่ าลี่ ภูกระดึง ภู เรือ
ภูหลวง ด่านซ้าย หนองหิน และนาแห้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นการบริการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท. และเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการยกระดับพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นพื้นที่พิเศษ ตามการปรับโครงสร้างพื้นที่พิเศษใน
9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) ตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไข การจัดตั้ง อพท. ที่จะประกาศใช้ในอนาคต
4. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน นักท่องเที่ยว หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ ภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ
5. วิธีการดาเนินงาน
รูปที่ 5.1 เป็นการสรุปภาพรวมของการทางานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ ดังนี้
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 เป็ น การจั ด ท าแผนขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โดยเริ่ ม จาก
การศึกษาและสารวจสถานการณ์ แนวโน้มการท่องเที่ยว จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและสารวจมา
ประเมินและวิเคราะห์ความสาเร็จ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ แล้วจึงจัดทารายงานความสาเร็จของแผนแม่
บทฯ จัดทาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฯ และจัดทาแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์ที่ 2 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับโดยจัดทาแนวทางในการบูรณาการความ
ร่วมมือ เริ่มจากการศึกษาและสารวจข้อมูลทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากร เพื่อนามา
พัฒนาจุดเด่นในพื้นที่ให้การเป็นคุณค่าที่นาเสนอ (Value Proposition) รวมถึงการจัดทาแนวทางการบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทาแนวทาง
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก/การประชุมกลุ่มย่อย/การสารวจความคิดเห็น เป็นต้น
วัตถุประสงค์ที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการ โดยเริ่มจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการประเมินความสาเร็จของแผนแม่บทฯ ทั้งจาก
สถิติทางการ การสารวจ และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินตามตัวชี้วัด
ที่มีและค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมถึงการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางที่ใช้ในการรับมือ ตลอดจนถึง
ระดับความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการใช้แนวทางดังกล่าว เพื่อจัดทารายงานวิเคราะห์ความสาเร็จของแผนแม่บทฯ
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
วัตถุประสงค์ที่ 4 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้พื้นที่พิเศษเลยเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเริ่มจาก
การนาคุณค่าที่นาเสนอในแต่ละพื้นที่ (Area-Based Value Proposition) มาพัฒ นากลยุทธ์ในการสื่อสารและ
สร้างภาพลักษณ์ของพื้นที่ แล้วจึงจัดทาสื่อและช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อนากลยุทธ์การ
สื่ อ สารและสื่ อ ไปน าเสนอในการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในพื้ น ที่
เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และสื่อแล้วจึงนาไปใช้จริงต่อไป
รูปที่ 5.1 ภาพรวมของการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ก

วัตถุประสงค์ที่ 1
จัดทำแผนขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

น
ศึกษำและสำรวจสถำนกำรณ์
และแนวโน้มกำรท่องเที่ยว

ประเมินและวิเครำะห์
ควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ

จัดทำรำยงำนควำมสำเร็จของ
แผนแม่บทฯ

จัดทำแผนขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

จัดทำแผนปฏิบัติงำน/โครงกำร
ที่มา : คณะผู้วิจัย

วัตถุประสงค์ที่ 2
เตรียมควำมพร้อมในกำร
ยกระดับโดยจัดทำแนวทำงใน
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ

ศึกษำและสำรวจข้อมูลทำง
สถำนภำพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และทรัพยำกร
พัฒนำจุดเด่นในพื้นที่ให้เป็น
คุณค่ำที่นำเสนอ (Value
Proposition)
จัดทำแนวทำงกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วน
ต่ำง ๆ โดยเปิดโอกำสให้ทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำร
จัดทำแนวทำงฯ ด้วยกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก/กำรประชุม
กลุ่มย่อย/กำรสำรวจควำม
คิดเห็น เป็นต้น

วัตถุประสงค์ที่ 3
วิเครำะห์ควำมสำเร็จในกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณำกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพที่ใช้ในกำร
ประเมินควำมสำเร็จของแผนฯ
ทั้งจำกสถิติทำงกำร กำรสำรวจ
และสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิเครำะห์ประเมินตำมตัวชี้วัดที่มี
และค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ศึกษำถึงปัญหำ อุปสรรค และ
แนวทำงที่ใช้ในกำรรับมือ ตลอด
จนถึงระดับควำมสำเร็จที่เกิดขึ้น
จำกกำรใช้แนวทำงดังกล่ำว

จัดทำรำยงำนวิเครำะห์
ควำมสำเร็จของแผนฯ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

วัตถุประสงค์ที่ 4
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้พื้นที่
พิเศษเลยเป็นศูนย์กลำง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นำเอำคุณค่ำที่เสนอในแต่ละ
พื้นที่ (Area-Based Value
Proposition) มำพัฒนำกลยุทธ์
ในกำรสื่อสำรและสร้ำง
ภำพลักษณ์ของพื้นที่
จัดทำสื่อและช่องทำงกำรสื่อสำร
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ
นำกลยุทธกำรสื่อสำรและสื่อไป
นำเสนอในกำรประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

ปรับปรุงกลยุทธ์และสื่อ
แล้วนำไปใช้จริงต่อไป

รูป ที่ 5.2 แสดงขั้ นตอนของการวิเคราะห์แ ละรับ ฟั ง ความคิด เห็ น โดยเริ่ม จากการวิเคราะห์ ส ภาพ
ปัจจุบัน ประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และนโยบายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงมีการจัดประชุม
ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการและระดมความเห็นเกี่ยวกันสภาพปัจจุบัน ประเมินระดับความพร้อมใน
การดาเนินการตามเกณฑ์ GSTC มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คนจากภาครัฐ เอกชน ชุม ชน และภาคส่วนที่
เกี่ย วข้อ ง หลังจากการจั ดประชุ มระดับ จัง หวัด แล้ว มี การจั ดประชุ มกลุ่ม ย่อ ยระดั บ อาเภอ 9 อาเภอ เพื่ อ
ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวระดับอาเภอซึ่งจะนามาใช้กาหนดตาแหน่งทางการตลาด และจัดทาร่างโครงการ
(Project Idea) ของแต่ละอาเภอ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ และชุมชน เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน นอกจากนี้
แล้ว ยังมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง จากนั้น
จานาข้อมูลที่ได้ และข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิมาใช้ในการประเมินความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนแม่บทในปี
2
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แล้วจึงจัดประชุมระดับจังหวัดครั้งที่ 2 เพื่อนาเสนอผลการศึกษา ร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยว ประเมินความเหมาะสมของโครงการ และเสนอโครงการเพิ่มเติม มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คนจาก
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วนาข้อมูลที่ ไ ด้ไปจัดทาข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติการฯ
สาหรับการดาเนินการในปี 2562-2570 ต่อไป
สาหรับขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดศึกษา จะเริ่มด้วย
การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจากเอกสารทุติยภูมิ การประชุ มกลุ่มย่อยกับ
ตัวแทนของหน่ วยงานและชุมชนของแต่ละอาเภอ แล้วจึงท าการประเมินโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อัต ราการ
ขยายตั วทางเศรษฐกิ จ การจ้ างงาน รายได้ และการกระจายรายได้ ควบคู่ ไ ปกั บ การวิ เคราะห์ จ ากข้ อ มู ล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการ
ทางานของประชากรจากสานักงานสถิติแห่งชาติ มาใช้ประกอบการศึกษา มีการประเมิน SWOT และปัญ หา
อุปสรรคในการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและอาเภอ การสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนหน่วยงาน การ
ประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนของหน่วยงานและชุมชนของแต่ละอาเภอ ประเมินความพร้อมในการดาเนินการตาม
GSTC (GSTC Readiness Assessment) ซึ่ง ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพร้อมที่พัฒนาขึ้นมาตามเกณฑ์
GSTC ผู้ประเมินคือ ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้าร่วมประชุม
เปิ ด ตั วโครงการ รวมแล้ว ไม่น้ อ ยกว่า 200 คน แล้ว จึง มี การประเมิน ศัก ยภาพการเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของ
9 อาเภอและความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 5.3

รูปที่ 5.2 ขั้นตอนของการวิเคราะห์และรับฟังความคิดเห็น

GSTC

Project Idea
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รูปที่ 5.3 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
SWOT
GSTC
(GSTC Readiness
Assessment)
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GSTC
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ขั้น ตอนการวิเคราะห์ ค วามสาเร็ จ ของแผนการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทได้ แ สดงไว้ ในรูป ที่ 5.4
โดยเริ่มจากการรวบรวมจานวนโครงการที่มีการดาเนินการ และสถานภาพของโครงการ ซึ่งเป็น เก็บ
รวบรวมข้อมูลการดาเนินโครงการในปี 2558-2561 ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการประเมินผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ จานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการ
ท่ องเที่ ย ว และจ านวนวั น พั ก เฉลี่ย จะน าข้ อมู ล สถิติ ก ารท่ อ งเที่ ยวของจั ง หวั ดเลยในปี 2555 -2561
ที่จัดทาโดยกระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬามาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ กาหนดไว้
สาหรับประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของงบประมาณที่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ไปเพื่อขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวในปี 2558-2561 นั้น คานวณโดยใช้การสร้างแบบจาลองทางสถิติมาคานวณความคุ้มค่า
ทางสังคม (Social Rates of Returns หรือ SROI) โดยใช้ข้ อมู ลโครงสร้างเศรษฐกิจ และข้อ มูล ระดั บ
ครัวเรือนจากสานักงานสถิติแห่งชาติ สาหรับประเมินผลที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเลยในภาพรวม
นั้น ประเมิน โดยใช้ข้ อมู ลผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมของจัง หวัดเลยของส านัก งานคณะกรรมการการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังมและข้อมูลระดับครัวเรือนจากสานักงานสถิติแห่งชาติ มาสร้างแบบจาลองประเมินผล
ก
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ที่เกิดขึ้น แล้วจึงนาผลที่ได้ไปประเมินความสาเร็จของการขับเคลื่อนตามแผนแม่บท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจังหวัดเลยมีตาแหน่งทางการตลาดในภาพรวมที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ มี
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาดในระดับอาเภอให้สอดคล้องกัน ทาให้แต่ละอาเภอยังขาดแนวทางในการ
พัฒนาที่ชัดเจน จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์และกาหนดตาแหน่งทางการตลาดในระดับอาเภอโดยเริ่มจากการใช้
ผลการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละอาเภอที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยระดับอาเภอมา
วิเคราะห์ควบคู่ไปกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบไปด้วย นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 9 คน ตัวแทน
จากผู้ประกอบวิชาชีพนาเที่ยว 6 คน เพื่อให้ความเห็นในเชิงวิชาการและผู้มีประสบการณ์ตรงในการจัดการ
ท่องเที่ยว ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจะมีเงื่อนไขว่าต้องเคยมาเที่ยวจังหวัดเลยแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งภายในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลเหล่านี้จะนาไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการสารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและข้อมูลจากแหล่ง
ทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 5.5

รูปที่ 5.4 การวิเคราะห์ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนแม่บท

รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 3.5

-9-

Social Rates of
Returns
SROI)

รูปที่ 5.5 การกาหนดตาแหน่งทางการตลาดระดับอาเภอ 9 อาเภอให้สอดคล้องกับตาแหน่งทางการตลาดในภาพรวมของจังหวัดเลย
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6. ผลการศึกษา
6.1 โครงการที่มีการดาเนินการ
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการสรุปจากเอกสารรายงานผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ที่จัดทาโดย อพท. ข้อมูล ณ เดือน
เมษายน 2562 โดยหากจาแนกโครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ จะมีโครงการจานวน 189 โครงการ วงเงิน
ลงทุน 3,077.40 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการ 10 ปี และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีของการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย แผนงานและโครงการ โดย
มีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 6.1 โดยโครงการที่ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาฯ
พื้ น ที่ พิ เ ศษเลย รวมทั้ ง สิ้ น 189 โครงการ จ าแนกตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 จ านวน 34 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 82 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 15 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 5
โครงการ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 5 จานวน 21 โครงการ และยุท ธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 32 โครงการ โดย
โครงการที่ได้มีการดาเนินการตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเลย มีการขับเคลื่อนไปแล้ว 94 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่รับผิดชอบโดย อพท.5 จานวน 23
โครงการ และโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น จานวน 71 โครงการ
ตารางที่ 6.1 จานวนโครงการ จาแนกตามยุทธศาสตร์
จานวน
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ทรั พ ยากรธรณี และ
34
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
82
ต่าง ๆ และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
3 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น การจั ด หาและพั ฒ นา
15
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสร้างสรรค์และการนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมาพัฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารให้ ไ ด้ ม าตรฐานของสิ น ค้ าและบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ แ ละ
เศรษฐกิจชุ มชน และยกระดั บคุณ ภาพชีวิตบนฐานความรู้ด้วยการบริห ารจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
5
และการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วม
5 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว การ
21
ฝึกอบรม และพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจในเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างถูกต้องและเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
แหล่งท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็ไม่กระทบต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

จานวน
โครงการ
6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่
32
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ในการสร้างความเข้าใจ
แก่ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง การประชาสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพให้ ม า
ท่องเที่ยวเมืองเลย การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย
รวมทุกยุทธศาสตร์
189
ที่มา : คณะผู้วิจัยสรุปจากแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย และหน่วยงาน
ที่ได้สัมภาษณ์เพิ่มเติม
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

6.2 การประเมินผลในการดาเนินการตามแผนแม่บทเทียบกับค่าเป้าหมาย
เป้ าหมายที่ 1 จานวนนั กท่ องเที่ย วเพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 5.96 ต่ อปี ในช่วง 10 ปี แ รกของการ
ดาเนินการแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยช่วงปี 2555 ถึง 2561 จะเห็นได้ว่า จานวนนักท่องเที่ยวในปี 2555
เท่ากับ 1,365,772 คน และเพิ่มขึ้น เป็น 2,256,432 ในปี 2561 โดยนักท่ องเที่ ยวส่วนใหญ่ เป็ น
นักท่ องเที่ยวไทย หากพิจารณาอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของจานวนนักท่องเที่ยวตามที่แสดงไว้ใน
ตารางที่ 8.3 อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 3 ปี ในช่วงปี 2558 ถึง 2561 มีค่าร้อยละ 5.29 ซึ่งต่ากว่าค่า
เป้าหมายที่กาหนดอัตราการขยายตัวเฉลี่ยไว้ที่ร้อยละ 5.96 ต่อปี
เป้าหมายที่ 2 มีการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มเป็น 3.53 วัน ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้ น ที่ แ ละเน้ น กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ ในช่ ว ง 10 ปี แ รกของการด าเนิ น การแผนแม่ บ ทและ
แผนปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ างยั่ ง ยื น เลย ข้ อ มู ล จ านวนวั น เข้ า พั ก เฉลี่ ย ของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยช่วงปี 2559 ถึง 2561 ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 8.5
มีจานวนที่ค่อนข้างคงที่อยู่ในช่วง 2.23 ถึง 2.25 วัน ทาให้ค่า เฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ 2.24 จึงมีค่าต่ากว่า
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้เท่ากับ 3.53 วัน
เป้าหมายที่ 3 รายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 35.6 ต่อปี ในช่วง
10 ปีแรกของการดาเนินการแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เลย สาหรับด้านรายได้จากการท่องเที่ยวนั้น ข้อมูลในตารางที่ 8.6 แสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้นจาก
2,200.01 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 4,668.34 ล้านบาทในปี 2561 และข้ อมู ล จากอั ตราการ
ขยายตัวของรายได้ในตารางที่ 8.6 แสดงให้เห็นว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 3 ปี มีค่าร้อยละ 21.01 ซึ่ง
ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 35.6 ต่อปี
6.3 ผลที่มีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม
ผลที่มีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมจากโครงการเหล่านี้ จะวิเคราะห์จากผลทางตรงที่เกิดจาก
รายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยตรงจากโครงการเท่านั้น ในการประมาณค่าจะเริ่มด้วยการคานวณตัวคูณทวี

รายจ่าย โดยสามารคานวณได้จากสูตร Multiplier = 1/(1-MPC) โดยที่ MPC คือสัดส่วนระหว่าง
รายได้ต่อรายจ่าย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสัง คมของครัวเรือนในปี
2560 พบว่า สัดส่วนดั งกล่าวของจังหวัด เลยคิดเป็น ร้อยละ 88.55 ตามที่ไ ด้อธิบายไว้ ในส่ วนการ
คานวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นผลโดยตรงจากโครงการ มูลค่าที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
จึง เท่ากับรายได้ที่เพิ่ มขึ้นคูณ ด้วยตัวคูณทวี = (1/1-0.8324) x 2,090.58 ล้านบาท = 12,472.04
ล้านบาท หรือประมาณ 3,118.01 ล้านบาทต่อ ปี ข้อ มูลจากสานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ระบุว่า ผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมของจัง หวัดเลยในปี 2560 มีค่าประมาณ
52,669.57 ล้านบาท เมื่อนาผลของโครงการตามแผนแม่บทฯ เข้าไปคานวณด้วย จะพบว่า โครงการ
นี้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของจังหวัดเลยขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.92 ต่อปี
6.4 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2558-2562
การศึกษาพบว่ามูลค่ารวมทางเศรษฐกิจและสัง คมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแผนฯ
ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมามี ค่ า ประมาณ 6,564.84 ล้ า นบาท เมื่ อ น ามาเที ย บกั บ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของ
งบประมาณที่ใช้ใน 87 โครงการจานวน 1,430.3 ล้านบาท จะพบว่าอัตราผลตอบแทนทางสังคม
(Social Returns on Investment : SROI) จะมีค่าเท่ากับ 1 : 4.59 หมายความว่า เงินงบประมาณ
โครงการ 1 บาท จะให้ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสัง คมเท่ากับ 4.59 บาทในช่วงปี 2558 ถึง
2561 สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า การด าเนิ น โครงการตามแผนแม่ บ ทฯ มี ค วามคุ้ ม ค่ า ในการด าเนิ น การ
รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ในปี
พ.ศ. 2558-2562
ด้านที่ประเมิน
มูลค่า (ล้านบาท)
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2,090.58
มูลค่าทางสังคม
การเรียนต่อ
3,780
สุขภาพ
181
ภาระหนี้
513
รวมมูลค่าปัจจุบันทางสังคม
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
มูลค่าปัจจุบันของงบประมาณที่ใช้
อัตราผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
ที่มา: คานวณโดยคณะผู้วิจ้ย

4,474
6,564.84
1,430.3
1 : 4.59

7. แผนที่นาทาง (Road Map) ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพั ฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570
ทิศทางการดาเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหลือจะสอดคล้องกับแผนที่นาทาง (Road Map)
ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 –
2570 จะแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกัน ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 7.1 และมีตัวขี้วัด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2563 – 2565 เป็น ช่ วงของการกระตุ้น อุป สงค์ การท่ อ งเที่ ยว เพื่ อ เพิ่ ม
จานวนนักท่องเที่ยวคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัจจัยด้านอุปทานการท่องเที่ยว ด้วยการ
สื่อสารประชาสั มพั นธ์ข้ อมู ลแหล่งท่อ งเที่ย วและตาแหน่ง ทางการตลาดของแต่ ละอ าเภอ การจั ด
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
จังหวัด และตาแหน่งทางการตลาดรายอาเภอ มีการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวรายอาเภอ/ชุมชน รวมถึง
การพัฒ นาเส้น ทางการท่อ งเที่ยวเพิ่ม เติม ที่เชื่ อมโยงแหล่ งท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ และระหว่างอาเภอ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายกว่าเดิม มีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้ได้
เกณฑ์มาตรฐานสากล คือ อาเภอเชียงคานให้ผ่านเกณฑ์ GSTC และอาเภอด่านซ้ายให้ผ่านเกณฑ์
UCCN พร้อมกันนั้น จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC เกณฑ์ UCCN และมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ยกระดับคุณภาพโรงแรมและที่พักให้มีคุณภาพสูงขึ้น พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็นในการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในระดับอาเภอ รวมถึงการมีระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ เพื่อให้
ทราบถึงผลการดาเนินงานที่เป็นปัจจุบัน
ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 1 (Mile Stone1) จานวนนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น มีแหล่ง
ท่องเที่ ยวต้น แบบในพื้ นที่พิ เศษตามเกณฑ์ GSTC ที่ไ ด้รับ รางวัล Sustainable Destinations Top
100 โดย ITB Berlin และ Green Destination (GSTC Accredited) มีบุ ค ลากร และมี สิ่ง อ านวย
ความสะดวกตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2568 ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเลยให้อยู่ใน
ระดับสากล ซึ่งจะเริ่มจากการทบทวนแผนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่ พิเศษเพื่ อการท่อ งเที่ยวอย่างยั่ง ยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570 ในช่วงที่ 1 เพื่ อปรับ ปรุง แผนฯ
ควบคู่ไปกับการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวรายอาเภอ/ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และระหว่างอาเภอ ตามมาตรฐานสากล มีการเพิ่มจานวนพื้นที่
ต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ GSTC เพิ่มจานวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC เกณฑ์ UCCN และมาตรฐานอื่น ๆ ยกระดับคุณภาพ
โรงแรมและที่พักในแหล่งท่องเที่ยวหลักให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการเพิ่ มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในระดับ
อาเภอ (Landmark) ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับสากลในการที่จังหวัด

เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนที่ได้การรับรองตามเกณฑ์ GSTC มีจัดกิจกรรมและดาเนินการสื่อสารใน
ระดับสากลเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ คุณภาพการให้บริการ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ได้
มาตรฐานการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระยะที่ 2 (Mile Stone2) จั ง หวัด เลยได้ รับ การยอมรับ ในฐานแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2569 – 2570 การรักษาพลวัตด้านการท่องเที่ยว ด้วยการดาเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพลวัตรในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับสากล เช่น การจัดกิจกรรม
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การผลิตบุคลากรมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มเติมและทดแทนบุคลากรที่มีอยู่
การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ อยู่ในสภาพดี รวมถึงการทาให้วิถี GSTC กลายเป็นวิถีชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดเลย และมี การถอดบทเรียนการดาเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570 เพื่อวางแนวทางการพัฒนาใน
ระยะต่อไป
ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระยะที่ 3 (Mile Stone3) รายได้ ร วมจากการท่ อ งเที่ ย วไม่ น้ อ ยกว่ า
35,505.56 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2570 และกลายเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถ
นาเอาแนวทางของ GSTC มาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม

รูปที่ 7.1 แผนที่นาทาง (Road Map) ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570
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8. กระบวนการจัดทาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
กระบวนการจัดทาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ.2563 – 2570 เริ่มจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์/
แผนงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดเลยที่ กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาจังหวัดเลย 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แล้ วจึงเชื่อมโยงมาสู่
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยทั้ง 6 ข้อ
ในการจัดทาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเลย พ.ศ.2563 – 2570 จะให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงการทางานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working Group)
ในระดับจังหวัด 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 426 คน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working Group)
กับ หน่ ว ยด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม มี ผู้ เข้ าร่ว มทั้ ง สิ้น 35 คน การประชุ มเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร (Working Group) รายอ าเภอ ทั้ ง 9 อ าเภอ มี ผู้ เข้ า ร่ ว มทั้ ง สิ้ น 284 คน เพื่ อ
ร่วมกั น วิเคราะห์ ความพร้อมของพื้ นที่ ในการดาเนิน การตามเกณฑ์ การท่อ งเที่ ยวอย่างยั่ งยื น โลก
(GSTC) การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การประเมินศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว การประเมินความเสี่ยง และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้ว ยังมีการ
ประมวลความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว การสื่อสาร และการตลาด รวมทั้งสิ้น 15 คน
และการสารวจความเห็นของนั กท่องเที่ยวจานวน 3,021 คน เพื่อกาหนดประเด็นในการพัฒ นา
รวมถึงการกาหนดตาแหน่งทางการตลาดในระดับอาเภอเพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนา จากนั้น
จึง ร่วมกั นเขียนโครงการ (Project Idea) ระดับ จัง หวัด ระดับ อาเภอ และระดั บชุ มชน โดย
พิ จารณาถึง ยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ยวอย่างยั่ง ยื น เลยทั้ ง 6
ยุท ธศาสตร์ เกณฑ์ GSTC และเกณฑ์ เครือ ข่ า ยเมื อ งสร้ างสรรค์ ข ององค์ ก ารยู เนสโก (UNESCO
Creative Cities Network - UCCN) รวมเป็ น จ านวนโครงการทั้ ง สิ้ น 228 โครงการ เป็ น
โครงการระดับจังหวัด 69 โครงการ เป็ นโครงการระดับ พื้นที่ (อาเภอ/ชุม ชน) 159 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,558.226 ล้านบาท
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
เลยมีประสิท ธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุผลตามที่กาหนดไว้ จาเป็ นจะต้องมีการกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนงาน โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์สามารถแยกออกเป็น 14 กลยุทธ์ 21 แผนงาน และมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 38
ตั ว ชี้ วั ด
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม ที่ แ ส ด ง ไ ว้ ใ น ต า ร า ง ที่ 8 .

ตารางที่ 8.1 ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
ป1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่เป้าหมาย
สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรณีและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์
ด้านการท่องเที่ยวได้
อย่างยั่งยืน
ป1.2 มีแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์
ความยั่งยืน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรณี และ
สิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรณีและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

แผนงาน
ผ1.1.1 แผนงานด้าน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรณี และ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ผ1.1.2 แผนงานด้าน
การใช้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวที่ได้
คุณภาพมาตรฐาน
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ย1.1.1 ร้อยละของโครงการที่
ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ทั้งหมดตามแผนงาน
ย1.1.2 ร้อยละของจานวน
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูมไี ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งหมดที่ต้องการ
พัฒนา
ย.1.1.3 ร้อยละของจานวน
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ GSTC มีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับการ
ประเมิน
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนา มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ ผ1.2.1 แผนงานด้าน ย1.2.1 ร้อยละของโครงการ
แหล่งเรียนรู้ทาง
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ การพัฒนาแหล่ง
ที่ได้รับการดาเนินการมีไม่
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรณี และ
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็น
แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
จั ดหาสิ่ งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ และการ
จั ด ก า ร ภู มิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมของท้ องถิ่ น

ป2.1 เพื่อให้มแี หล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
เหมาะสมพื้นที่
เป้าหมายใน 9 อาเภอ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่

กลยุทธ์
ธรรมชาติที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนได้

แผนงาน
เรียนรู้ทางธรรมชาติที่
ได้คุณภาพมาตรฐาน
อย่างยั่งยืน
ผ1.2.2 การถ่ายทอด
องค์ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้สู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และจัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ

พื้นที่เป้าหมายใน 9
อาเภอ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่
ส่งผลต่อวัฒนธรรมและ

ผ2.1.1 แผนงานด้าน
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผ2.1.2 แผนงานด้าน
การจัดหาสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
โครงการทั้งหมดตามแผนงาน
ย1.2.2 มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ GSTC ไม่น้อยกว่า
27 แห่งใน 9 อาเภอเป้าหมาย
(อาเภอละ 3 แห่ง)
ย1.2.3 ร้อยละของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ย2.1.1 ร้อยละของโครงการที่
ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ตามแผน
ย2.1.2 ร้อยละของจานวน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
ได้รับการพัฒนา / จัดหาสิ่ง
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดย
ไม่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ป2.2 แหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนมีการจัดการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ และเป็นการ
จัดการโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติจนส่งผล
ต่อความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการ
แข่งขัน การจัดหาและ
พั ฒ น า เ ส้ น ท า ง
ท่ อ งเที่ ยวเชิ ง นิ เ วศ
การสร้ า งสรรค์ แ ละ

ป3.1 แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่มีศักยภาพ
ได้รับการพัฒนาให้ได้
เกณฑ์มาตรฐานด้าน
การท่องเที่ยว
ป3.2 มีการสร้างสรรค์
และมีการนาภูมิปัญญา

กลยุทธ์

ผลลัพธ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 2.2 การจัดการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นโดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

ชุมชนสามารถจัดการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ และเป็นการ
จัดการโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติจนส่งผล
ต่อความยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3.1 การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การจัดหาและ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

มีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของพื้นที่
และมีการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ

แผนงาน

ตัวชี้วัด
อานวยความสะดวกมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของแห่ง
ท่องเที่ยวทั้งหมดที่คัดเลือกไว้
เพื่อการพัฒนา
ผ2.2.1 แผนงานด้าน ย2.2.1 ร้อยละของโครงการที่
จัดการภูมิทัศน์
ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
สอดคล้องกับต้องการ ตามแผน
ของชุมชน
ย2.2.2 ร้อยละของชุมชนที่มี
ความสามารถในการจัดการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องถิ่น
มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ชุมชนเป้าหมาย
ผ3.1.1 แผนงานด้าน ย3.1.1 ร้อยละของโครงการที่
การเพิ่มขีด
ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
ความสามารถในการ กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแผน
ผ3.1.2 แผนงานด้าน ย3.1.2 ชุมชนที่มีแผนงานด้าน
การจัดหาและพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถใน
เส้นทางท่องเที่ยวเชิง การท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
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ยุทธศาสตร์
ให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กั บความต้ องการของ
ชุมชนท้ อ งถิ่ น โดยไม่
เกิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
ธรรมชาติ

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ท้องถิ่นมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้
ได้มาตรฐานของสินค้า
และบริการเพื่อเพิ่ม
รายได้และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
ป3.3 เพื่อให้มีการการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานความรู้ด้วยการ กลยุทธ์ที่ 3.2 การ
บริหารจัดการท่องเที่ยว สร้างสรรค์และการนาภูมิ
ชุมชน
ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้
ได้มาตรฐานของสินค้า
และบริการเพื่อเพิ่ม
รายได้และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

ผลลัพธ์

แผนงาน

ตัวชี้วัด
นิเวศ
ระยะ 5 ปีและได้ถูกนาไปใช้มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ชุมชนเป้าหมาย
ย3.1.3 จานวนเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการ
พัฒนามีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของเส้นทางเป้าหมายที่
กาหนดขึ้น
มีการผลิตภัณฑ์หรือ
ผ3.2.1 แผนงานด้าน ย3.2.1 ร้อยละของโครงการที่
บริการที่เกิดจากการนา การสร้างสรรค์และนา ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
พัฒนาที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ ตามแผน
สามารถเพิ่มรายได้และ บริการให้ได้มาตรฐาน ย3.2.2 จานวนผลิตภัณฑ์
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผ3.2.2 แผนงานด้าน และบริการที่ได้รับการ
การเพิ่มรายได้และ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นมีไม่น้อยกว่าร้อยละ
จากผลิตภัณฑ์และ
60 ของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการของชุมชน
ที่มีศักยภาพเพียงพอจะนามา
พัฒนา
ย3.2.3 รายได้ของครัวเรือน
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ยุทธศาสตร์
ก าร น าภู มิ ปั ญ ญ า
ท้ อ ง ถิ่ น ม าพั ฒ น า
ผลิตภัณ ฑ์และบริการ
ให้ ไ ด้ ม าตรฐานของ
สินค้าและบริการ เพื่อ
เพิ่ ม ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานความรู้ในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท่องเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ผลลัพธ์

แผนงาน
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ตัวชี้วัด
เฉพาะส่วนที่ได้ประโยชน์
โดยตรงจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
กลยุทธ์ที่ 3.3 การ
สมาชิกในชุมชนมีรายได้ ผ3.3.1 แผนงานด้าน ย3.3.1 ร้อยละของโครงการที่
ยกระดับคุณภาพชีวิตบน จากการบริหารจัดการ การเพิ่มรายได้ด้วย
ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
ฐานความรู้ด้วยการ
ท่องเที่ยวชุมชน
การบริหารจัดการ
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวชุมชน
ตามแผน
ชุมชน
ย3.3.2 รายได้ที่ได้จากการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชน
ของครัวเรือนที่เข้าร่วมกับการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ป4.1 เพื่อให้ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4.1 การฟื้นฟู ชุมชนมีกิจกรรมเพื่อ
ผ4.1.1 แผนงานด้าน ย4.1.1 ร้อยละของโครงการที่
การฟื้น ฟูอนุรักษ์และ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อ อนุรักษ์และเผยแพร่วิถี การเรียนรู้และส่งเสริม การฟื้นฟู อนุรักษ์และ ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
เผ ย แ พ ร่ วิ ถี ชี วิ ต การเรียนรู้และส่งเสริม ชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน เผยแพร่วิถีชีวิต
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ประเพณี วั ฒ นธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน ท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการมีส่วน ประเพณี วัฒนธรรม ทั้งหมดตามแผนงาน
ท้ อ งถิ่ น และการจั ด ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่เกี่ยวข้องกับการ ท้องถิ่น
ย4.1.2 ร้อยละของกิจกรรม/
กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ ก า ร ร่วมที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์และ
โครงการการฟื้นฟู อนุรักษ์
เรี ย น รู้ แ ละส่ ง เสริ ม ฟื้นฟู อนุรักษ์และ
เผยแพร่วิถีชีวิต
และเผยแพร่วิถีชีวิต ประเพณี

ยุทธศาสตร์
ก าร ท่ อ ง เที่ ย ว โด ย
ชุ ม ช น ด้ ว ย
กระบวนการมี ส่ ว น
ร่วม

ผลลัพธ์
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ป5.1 เพื่อให้มีแนวทาง กลยุทธ์ที่ 5.1 การ
และมีการสนับสนุนและ สนับสนุนและส่งเสริมการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
ป5.2 เพื่อให้

ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนและมีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวตาม
ศักยภาพของพื้นที่

ชุมชนสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม

แผนงาน

ตัวชี้วัด
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของประเภท
ของวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต้องการจะ
ฟื้นฟู
ผ4.2.1 แผนงานด้าน ย4.2.1 ร้อยละของโครงการที่
การเรียนรู้และส่งเสริม ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
การท่องเที่ยวโดย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ชุมชน
ทั้งหมดตามแผนงาน
ย4.2.2 ร้อยละชุมชนที่
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู้และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของของชุมชน
เป้าหมาย
ผ5.1.1 แผนงานด้าน ย5.1.1 ร้อยละของโครงการที่
การสนับสนุนและ
ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
ส่งเสริมการจัด
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งหมดตามแผนงาน
ย5.1.2 ร้อยละของชุมชนที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว
การฝึกอบรม และ

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
เผยแพร่วิถีชีวิต
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ป4.2 ชุมชนสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
และส่งเสริมการ
กลยุทธ์ที่ 4.2 การจัด
ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
กระบวนการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความ
เข้าใจในเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง
ถูกต้องและเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวขณะเดียวกัน
ก็ไม่กระทบต่อการ
ดาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 5.2 การ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจ
ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างถูกต้องและ
เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
แหล่งท่องเที่ยว
ขณะเดียวกันก็ไม่กระทบ

ผลลัพธ์

แผนงาน

ตัวชี้วัด
ได้รับการสนับสนุนให้สามารถ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตามศักยภาพใน
พื้นที่มีไม่น้อยว่าร้อยละ 65
ของชุมชนเป้าหมาย
ย5.1.3 ร้อยละนักท่องเที่ยวที่
เข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนที่มี
ความพึงพอใจต่อ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวมี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผู้ประกอบการด้านการ ผ5.2.1 แผนงานด้าน ย5.2.1 ร้อยละของโครงการที่
ท่องเที่ยวสามารถ
การฝึกอบรมและ
ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
จัดการท่องเที่ยวเชิง
พัฒนาผู้ประกอบด้าน กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
นิเวศอย่างถูกต้องโดย การท่องเที่ยว
ทั้งหมดตามแผนงาน
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผ5.2.2 แผนงานด้าน ย5.2.2 ร้อยละของผู้เข้า
แหล่งท่องเที่ยวและไม่ การสร้างความ
ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การ
กระทบต่อการดาเนิน ตระหนักในการดาเนิน ทดสอบภายหลังการฝึกอบรม
กิจกรรมทางธุรกิจ
ธุรกิจที่ไม่ส่งผล
มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จานวนผู้เข้าฝึกอบรม
ย5.2.3 ร้อยละของผู้เข้า
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ยุทธศาสตร์
พัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มี
ความเข้าใจในเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างถูกต้องและเกิด
ความตระหนักถึง
ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวขณะเดียวกัน
ก็ไม่กระทบต่อการ
ดาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
ต่อการดาเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติ
การพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเลยในรูปแบบ
สื่อต่าง ๆ ในการสร้าง
ความเข้าใจแก่ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง การ
ประชาสัมพันธ์กับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ
ให้มาท่องเที่ยวเมือง
เลย การจัดทาระบบ

ป6.1 เพื่อให้เกิดการ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติ
การพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เลยในรูปแบบสื่อต่าง ๆ
ในการสร้างความเข้าใจ
แก่ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
ป6.2 มีการ
ประชาสัมพันธ์กับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพให้
มาท่องเที่ยวเมืองเลย

กลยุทธ์ที่ 6.1 การ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติ
การพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย
ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ใน
การสร้างความเข้าใจแก่
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 6.2 การ
ประชาสัมพันธ์กับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพให้
มาท่องเที่ยวเมืองเลย

ผลลัพธ์

แผนงาน

ตัวชี้วัด
ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภายหลังจากการ
ฝึกอบรมและนาเอาความรู้
จากการฝึกอบรมไปใช้มีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้ผ่าน
การทดสอบทั้งหมด
1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ผ6.1.1 แผนงานด้าน ย6.1.1 ร้อยละของโครงการที่
กลุ่มทราบรายละเอียด การเผยแพร่และ
ได้รับการดาเนินการมีไม่น้อย
ของแผนแม่บทและ
ประชาสัมพันธ์แผน กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
แผนปฏิบัติการพื้นที่
แม่บทและแผนปฏิบัติ ทั้งหมดตามแผนงาน
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว การ
ย6.1.2 ร้อยละของการรับรู้
อย่างยั่งยืนเลย
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน มีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
นักท่องเที่ยวคุณภาพมี ผ6.2.1 แผนงานด้าน ย6.2.1 ร้อยละของโครงการ
จานวนเพิ่มขึ้น
การสร้างการรับรู้ และ ที่ได้รับการดาเนินการมีไม่
สร้างความเข้าใจ
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ภาพลักษณ์การ
โครงการทั้งหมดตามแผนงาน
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เป้าประสงค์
ป6.3 มีการจัดทาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การท่องเที่ยวและ
ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาการท่องเที่ยวใน
พื้นที่พิเศษเลย

กลยุทธ์

ผลลัพธ์

แผนงาน
ท่องเที่ยวในพื้นที่
พิเศษเลยต่อ
นักท่องเที่ยวทั่วไป
และนักท่องเที่ยว
คุณภาพ

ตัวชี้วัด
ย6.2.2 ร้อยละของการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ตาแหน่งทางการตลาดของ
จังหวัดและพื้นที่เป้าหมาย 9
อาเภอมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ย6.2.3 ร้อยละของการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มี
ต่อตาแหน่งทางการตลาดของ
จังหวัดและพื้นที่เป้าหมาย 9
อาเภอมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ย6.2.4 ร้อยละนักท่องเที่ยว
คุณภาพที่มีความพึงพอใจต่อ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวมี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 6.3 การจัดทา มีการนาระบบข้อมูล
ผ6.3.1 แผนงานด้าน ย6.3.1 ร้อยละของโครงการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ สารสนเทศด้านการ
การจัดทาระบบข้อมูล ที่ได้รับการดาเนินการมีไม่
ด้านการท่องเที่ยวและ
ท่องเที่ยวและติดตาม สารสนเทศเพื่อการ
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ติดตามประเมินผลการ ประเมินผลการ
ติดตามและ
โครงการทั้งหมดตามแผนงาน
พัฒนาการท่องเที่ยวใน พัฒนาการท่องเที่ยวใน ประเมินผลการ
ย6.3.2 มีระบบการติดตาม
พื้นที่พิเศษเลย
พื้นที่พิเศษเลย เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยว ประเมินผลที่ครอบคลุมตาม
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ยุทธศาสตร์
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การท่องเที่ยว และ
จัดทาระบบเตือนภัย
เพื่อแจ้งภัยต่าง ๆ แก่
นักท่องเที่ยว รวมถึง
การศึกษาและติดตาม
ประเมินผลการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ในพื้นที่พิเศษเลย

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์
ปรับปรุงการทางาน

แผนงาน
ในพื้นที่พิเศษเลย
ผ6.3.2 แผนงาน
ติดตาม ประเมินผล
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การ

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
ย6.3.3 ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชนชนในพื้นที่ได้ใช้หรือ
ได้รับประโยชน์จากระบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 ของหน่วยงานทั้งหมดที่จะ
ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์
ย6.3.4 มีการทบทวน
แผนปฏิบัติการอย่างน้อย 1
ครั้ง เพื่อปรับปรุงแผนให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมด้านการ
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป
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ที่มา การวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย

กลยุทธ์

9. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
เลย
โครงการตามแผนการปฏิ บั ติ ง านในปี 2563 ถึ ง 2570 จ าแนกตามยุ ท ธศาสตร์ 6 ยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรณี และสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพั ฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวเชิงนิ เวศและจัด หาสิ่ง อานวยความสะดวกต่าง ๆ และการจัดการภูมิ ทัศ น์
วัฒ นธรรมของท้อ งถิ่น ให้ มีคุณ ภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนท้อ งถิ่ นโดยไม่เกิดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 69 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การจัดหาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสร้างสรรค์และการนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมา
พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐานของสิน ค้าและบริการเพื่อเพิ่มรายได้และเศรษฐกิจชุมชน และ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต บนฐานความรู้ด้ วยการบริ หารจัด การท่ องเที่ ยวชุม ชน มีจ านวนโครงการทั้ ง สิ้น 35
โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การฟื้ นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิต ประเพณี วัฒ นธรรมท้องถิ่น และการจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีจานวนโครงการ
ทั้งสิ้น 36 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การฝึกอบรม
และพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศอย่างถูกต้องและเกิด
ความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อแหล่งท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็ไม่กระทบต่อการดาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ในการสร้างความเข้าใจแก่
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มาท่องเที่ยวเมืองเลย การจัดทาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว และติดตามประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย มีจานวน
โครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ รวมโครงการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 228 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น
2,558.226 ล้านบาท รายละเอียดตามที่แสดงไว้ตามตารางที่ 8.1
ตารางที่ 9.1 จานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการในปี 2563 ถึง 2570 จาแนกตามยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
งบประมาณ
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
(โครงการ)
(ล้านบาท)
1 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ย ากรธรรมชาติ ทรั พ ยากรธรณี แ ล ะ
28
961
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่
ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
20
559.6
ทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
8
401.4
ที่ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน
2 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
69
932.34

ลาดับ

3

4

ยุทธศาสตร์
นิ เวศและจั ด หาสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ
และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มี
คุณ ภาพสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของชุ ม ชน
ท้อ งถิ่น โดยไม่ เกิด ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อ มทาง
ธรรมชาติ
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศ
และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
กลยุ ท ธ์ที่ 2.2 การจั ดการภู มิทั ศ น์ วัฒ นธรรมของ
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุม ชนท้องถิ่น โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อ ม
ทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การจัด หาและพั ฒ นาเส้น ทางท่อ งเที่ย ว
เชิ ง นิ เวศ การสร้า งสรรค์ แ ละการน าภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น มาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารให้ ไ ด้
มาตรฐานของสิ น ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม รายได้
และเศรษฐกิจ ชุมชน และยกระดั บคุ ณ ภาพชีวิ ต
บนฐานความรู้ด้ วยการบริห ารจัด การท่ อ งเที่ ย ว
ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การจัดหาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างสรรค์และการนาภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น มาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารให้ ไ ด้
มาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มรายได้และ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กลยุ ท ธ์ ที่ 3.3 การยกระดั บ คุ ณ ภาพ ชี วิ ต บน
ฐานความรู้ด้วยการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่วิถี
ชี วิ ต ประเพณี วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และการจั ด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 4.1 การฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิต
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุท ธ์ที่ 4.2 การจัดกิจ กรรมเพื่ อการเรียนรู้และ

จานวนโครงการ
(โครงการ)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

57

578.44

12

353.9

35

197.8

15

127.4

13

33.4

7

37

36

204.55

17

97

19

107.55

ลาดับ

5

6

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว การฝึกอบรม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจ
ในเรื่องการท่ องเที่ ยวเชิงนิเวศอย่างถูกต้ อ งและ
เกิ ด ความตระหนั ก ถึ งผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
แหล่งท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็ไม่กระทบต่อ การ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.1 การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 5.2 ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจใน
เรื่อ งการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศอย่า งถู กต้ อ งและเกิ ด
ความตระหนั ก ถึงผลกระทบที่จ ะเกิด ขึ้น ต่ อ แหล่ ง
ท่อ งเที่ย วขณะเดี ยวกั นก็ ไม่ กระทบต่อ การด าเนิ น
กิจกรรมทางธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่ อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ใน
การสร้างความเข้ าใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อ ง
การประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มา
ท่ อ งเที่ ย วเมื อ งเลย การจั ด ท าระบ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
เลย
กลยุทธ์ที่ 6.1 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผน
แม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ในการ
สร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กลยุท ธ์ที่ 6.2 การประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว
คุณภาพให้มาท่องเที่ยวเมืองเลย
กลยุทธ์ที่ 6.3 การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การท่องเที่ยวและติดตามประเมินผลการพัฒนาการ

จานวนโครงการ
(โครงการ)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

41

170.06

29

129.56

12

40.5

19

92.476

2

5.8

10

70.15

7

16.526

ลาดับ

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
(โครงการ)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย
รวมทุกยุทธศาสตร์
228
2,558.226
ที่มา : คณะผู้วิจัยสรุปจากแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่ อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย
ข้อมูลจากหน่วยงานที่สัมภาษณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับอาเภอ

10. การกาหนดตาแหน่งทางการตลาดรายอาเภอ
แม้ว่าที่ผ่านมารายได้และจานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้น แต่การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังกระจุกตัว
อยู่ในบางพื้นที่และบางอาเภอเท่านั้น จึงทาให้การกระจายรายได้ในเชิงพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม
การจะให้นักท่องเที่ยวกระจายตัวไปยังทุกอาเภอจาเป็นต้องมีตาแหน่งทางการตลาดรายอาเภอเพื่อเป็นจุดขาย
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
จากการกาหนดตาแหน่งทางการตลาด “สบาย สบาย สไตล์ เลย” หรือ “Leisure Loei” ที่เป็นกรอบ
ใหญ่ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาตาแหน่งทางการตลาดรายอาเภอตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 10.1 โดยใช้ข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนในพื้นที่มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาเพื่อให้แต่ละ
อาเภอมีตาแหน่ งทางการตลาดที่แตกต่างกันแต่ก็ส่ง เสริมซึ่งกันและกัน ซึ่ง จะช่วยให้การออกแบบเส้นทาง
ท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น สามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายได้ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนา
เส้นทางท่ องเที่ยวสาหรับ นักท่ องเที่ยวที่ สนใจการท่องเที่ยวเชิง วัฒ นธรรม ที่สามารถเดินทางตามเส้นทางที่
เชื่อมโยงระหว่างเมื องเลย เชียงคาน และด่านซ้ าย นั กท่อ งเที่ยวที่ สนใจการท่ องเที่ ยวเชิง ผจญภัยสามารถ
ท่องเที่ยวตามเส้นทาง ภูกระดึง ภูหลวง และด่านซ้าย เป็นต้น
ตารางที่ 10.1 การกาหนดตาแหน่งทางการตลาดของแต่ละอาเภอ
อาเภอ
ตาแหน่งทางการตลาด
เมืองเลย Local Loei Experience สัมผัสเสน่ห์เมืองเลย
เชียงคาน Mekong…the Eco-Culture River วิถีเชียงคาน วัฒนธรรมริมโขง
ท่าลี่
AEC Connectivity Checkpoint ท่าลี่ที่เดียวเที่ยวสองแผ่นดิน
ภูกระดึง Loei Challenge ภูกระดึงปฐมบทแห่งการผจญภัย
ภูเรือ
Green Tourism @ Phu Ruea แดน 3 ภูคู่สวนเกษตร
ภูหลวง Wellspring of Life สัมผัสดินแดนต้นทางแห่งชีวิต
ด่านซ้าย Creative Hub ชุมทางคนสร้างสรรค์
หนองหิน The Wonder of Maze Mountain มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และภูผา
นาแห้ว Everlasting Loei Culture วัฒนธรรมเลยไม่มีวันตาย
ที่มา : คณะผู้วิจัยเรียบเรียง โดยใช้ข้อมูลจากบทที่ 6

11. มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมและอัตราผลตอบแทนทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒ นาพื้ นที่พิเศษเพื่อ การท่อ งเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 2570
จากการประมาณคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจและสัง คมที่จะเกิดขึ้นหากมีการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่ อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570 จะมี
ค่าประมาณ 29,044.32 ล้านบาท เมื่อนามาเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
ทั้ ง หมดจ านวน 2,558.226 ล้ า นบาท จะพบว่ า อั ต ราผลตอบแทนทางสั ง คม (Social Returns on
Investment : SROI) จะมี ค่ าเท่ ากับ 1 : 11.35 หมายความว่า เงิ น งบประมาณโครงการ 1 บาท จะให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมเท่ า กั บ 11.35 บาทในช่ ว งปี 2562 ถึ ง 2570 สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า
งบประมาณที่จัดสรรไปเพื่อการดาเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ มีความคุ้มค่าในการดาเนินการทางเศรษฐกิจ
และสังคม ผลที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศซึ่งพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะให้
ผลตอบแทนระยะยาวจากการศึ กษาของ Carrick (2014) และ Linsley and McMurray (2018) ที่ พ บว่ า
การพั ฒ นาการท่อ งเที่ ยวอย่างยั่งยืนในระดับพื้น ที่จะมีอัต ราผลตอบแทนทางสัง คมระหว่าง 1:7 ถึง 1:13
รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 11.1
ตารางที่ 11.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินโครงการตามแผนฯ
ด้านที่ประเมิน
มูลค่า (ล้านบาท)
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
17,737.52
มูลค่าทางสังคม
การเรียนต่อ
9,398.7
สุขภาพ
498.1
ภาระหนี้
1,410
รวมมูลค่าปัจจุบันทางสังคม
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
มูลค่าปัจจุบันของงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในปี 2563 ถึง 2570
อัตราผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
ที่มา: การคานวนของคณะผู้วิจัย

11,306.8
29,044.32
2,558.23
1 : 11.35

12. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
12.1 การพั ฒ นาภู มิ ทั ศ น์ ข องพื้ น ที่ ร ายอ าเภอเพื่ อ เป็ น จุ ด หมายการเช็ ค อิ น และถ่ า ยภาพ
(Instagrammable Loei)
ในปั จจุ บั น นี้ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ชื่ นชมและแบ่ ง ปั น ภูมิ ทั ศ น์ (Instagrammable Tourism) ก าลั ง
ได้รับความนิยมมากขึ้น และถือเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่สามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจุดหมายที่
อยู่ห่างไกลได้ ดังนั้นการออกแบบภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สอดคล้องกับตาแหน่งทางการตลาดรายอาเภอ
ตามที่เสนอไว้ในส่วนที่ 9.1 จะช่วยให้อาเภอมีเป้าหมายสาคัญ ในการท่องเที่ ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่
ออสเตรเลี ย ใช้ ในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจนได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เป็ น The Most Instagrammable
Country in the World* จากการจัดอันดับของ Big 7 Travel นอกจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ประเทศที่
ใช้ ห ลั ก Instagrammable Tourism มาพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจนได้ รั บ ความนิ ย ม ได้ แ ก่ แคนาดา
อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ มัลดีฟส์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา ดูไบ มาเลเซีย สเปน และกรีซ เป็นต้น
12.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว
ประเด็นสาคัญประการหนึ่งที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น และการประเมินความพร้อมของ
พื้นที่ คือ ความจาเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมากได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ ดังนั้น แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่ได้จากัดอยู่แค่การสร้างถนน ที่จอดรถ ห้องสุขา เท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงระบบการจัด เก็บขยะ ระบบการก าจัดของเสีย ที่ถูกต้องตามสุขอนามัย และเป็นมิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
12.3 การจัดทาโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership:
PPP)
วัตถุประสงค์หลักของการจัดทาโครงการ PPP นั้น ไม่ได้อยู่ที่การลดภาระทางการคลังของหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ตัวแทนของชุมชนในพื้นที่หรือผู้ประกอบการใน
พื้นที่ มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570 ในปี พ.ศ 2566 ควรมี
การศึกษาถึงความเป็น ไปได้ในการเพิ่ม บทบาทของเอกชนในการร่วมลงทุนในการพัฒ นาแหล่ง ท่องเที่ย ว
โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลยได้มีการเติบโตและมีศักยภาพมากพอจะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนักลงทุนได้
12.4 การสร้ างกรอบความคิ ด ของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Tourism Mindset)
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

ผลจากการประเมินศักยภาพของพื้นที่ การประชุมเพื่อระดมความเห็น และผลการประเมินความ
พร้อมในการดาเนินตามเกณฑ์ของ GSTC ในระดับพื้นที่พบว่า ตัวแทนของพื้นที่ยังมีระดับความพร้อมไม่สูง
นักในด้านการดาเนิน การด้านการอนุรักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม การบริก ารจัด การแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการรักษาวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะสมาชิกในชุมชนที่ไม่ได้เป็นผู้นาชุมชน
หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยตรง การสร้างกรอบความคิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Sustainable Tourism Mindset) ที่ให้ความสาคัญ กับมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม
สุขอนามัย และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สมาชิกในชุมชนควรมี
12.5 การสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่างานตามภารกิจของตนเองหรือหน่วยงานมี
ความเชื่อมโยงกับเกณฑ์ของ GSTC อย่างไร
จากการประเมินลักษณะการดาเนินโครงการของโครงการที่ดาเนินการตามแผนแม่บทตามที่แสดงไว้
ในบทที่ 5 พบว่า โครงการเหล่านี้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ GSTC แต่เป็นการมองจากภารกิจของ
หน่วยงานเป็นที่ตั้ง ทาให้เกิดการมองแบบแยกส่วน เป็นการจัดทาโครงการเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของ
หน่วยงานเป็นหลัก แม้ว่าจะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาในระดับชุมชน และ
มีการกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัด แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ทราบว่างานที่ตน
ทาอยู่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดได้อย่างไร จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพของการทางานของบุคลากรให้มีความเข้าใจว่า GSTC มีความเชื่อมโยงกับงานของตนเองอย่างไร
จังหวัดเลยควรกาหนดนโยบายที่ชัดเจนว่าจะใช้เกณฑ์ GSTC ในการขับเคลื่อนการทางานของหน่วยงานใน
พื้นที่ในทุกระดับ
12.6 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
แม้ว่าโครงการที่ดาเนินการจะเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่ตามหลักบันได 5 ชั้นในการ
เสริมสร้างพลังให้ชุมชน (Community Empowerment) โครงการควรถูกออกแบบให้ตัวแทนในชุมมีส่วน
ร่วมเป็นขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การให้ข้อมูลแก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเห็นความสาคัญของโครงการที่มีต่อชุมชน (Informing)
ขั้น ที่ 2 มี ก ารปรึ กษากับ ชุ ม ชนถึ ง ความต้ อ งการและรูป แบบของโครงการ/กิ จ กรรมที่ เหมาะสม
(Consulting)
ขั้นที่ 3 เปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ/กิจกรรม (Involving)
ขั้น ที่ 4 การด าเนิน งานจะต้ องเป็ นการด าเนิ น การร่วมกั น ด้วยหลัก การเป็ น พั น ธมิ ตรที่เท่ าเที ย ม
(Equal Partnership Collaboration)

ขั้นที่ 5 การสร้างพลังให้กับชุมชน (Community Empowerment) หากดาเนินการใน 4 ขั้นตอน
ข้างต้ น หน่ ว ยงานควรเปิ ดโอกาสให้ ชุ ม ชน เป็ น ผู้จั ด การโครงการ และตั ด สิน ใจเรื่องการวางแผนการ
ดาเนินงาน การจัดกิจกรรม และการใช้ทรัพยากรเพื่อการดาเนินการด้วยตนเอง
12.7 การวางแผนปฏิบัติการการสื่อสารบูรณาการตลอดปีของหน่วยงานและชุมชน (Year-round
Integrated Communication Action Plan)
การสื่อสารเพื่อกาหนดตาแหน่งทางการตลาดของจังหวัดและของอาเภอให้นักท่องเที่ยวรู้จักและ
จดจาได้นั้น การสื่อสารของหน่วยงานและชุมชนควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกัน และกาหนดเวลา
ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันได้ ด้วยเหตุนี้ จึงจาเป็นจะต้องมีการวางแผนปฏิบัติการการสื่อสาร
บูรณาการตลอดปี รวมถึงการกาหนดแนวทางในการทาเนื้อหา (Content) ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจาเป็นจะต้อง
ใช้ผู้ เชี่ ยวชาญหรือบริษั ท ที่มี ความเชี่ยวชาญด้ านการสื่ อสารการตลาดมาช่ วยให้ คาแนะนา จัดท าเนื้อ หา
บางส่วน รวมถึงการบริหารจัดการการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ไ ด้ผลสูง สุด ทั้ งนี้ แผนการ
สื่อ สารจะต้อ งมี ทั้งส่ วนที่ เป็ น การสื่ อสารไปยั ง นั กท่ อ งเที่ ยวไทย และการสื่ อสารไปยั ง กลุ่ มนั ก ท่อ งเที่ ย ว
ต่างชาติด้วยภาษาหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
ในการเล่าเรื่อง (Story-telling) และการคิดประเด็นเพื่ อประชาสัมพัน ธ์ (Media content) ควรมี
เนื้อหาที่สอดคล้องกับตาแหน่งทางการตลาดที่กาหนดไว้ เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแต่ละอาเภอเด่นชัดขึ้น ส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวเกิดการจดจา ซึ่งในแต่ละอาเภอ แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่จะกาหนด
เนื้อเรื่องและประเด็นเพื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละสัปดาห์ได้เหมาะสมที่สุด คือ ประชาชนหรือหน่วยงานใน
พื้นที่
12.8 การตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จากการประเมินความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดพบว่าความเสี่ยงสาคัญที่จะส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญ หาสิ่ง แวดล้อม การอนุรักษ์และการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวน ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม จึงจาเป็นต้องมีคณะกรรรมการจัดการความเสี่ยงด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางและสร้างแผนการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาของปีให้เหมาะสม จะได้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ทั้งยังช่วยบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
12.9 การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลความสาเร็จของการขับเคลื่อนตามแผนแม่บท จึงควรมีการพั ฒนา
ระบบการติด ตามและประเมิน ผล ด้วยการสารวจผลทางเศรษฐกิจที่ ค รัวเรือ นได้รับ จากการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งระยะแรกนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาฐานข้อมูลครัวเรือนจานวน 1,200 ครัวเรือนใน 9 อาเภอ

เพื่อให้เป็นหน่วยข้อมูลสาหรับการติดตามประเมินผลแล้ว อย่างไรก็ตามในระยะต่อไป ควรมีการเพิ่มจานวน
ครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละอาเภอให้มีไม่น้อยกว่า 275 ครัวเรือน หรือรวมทั้ง 9 อาเภอแล้วควรมีจานวนไม่
น้อยกว่า 2,475 ครัวเรือน ภายในปี 2565 เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลระดับอาเภออย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึง
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Executive Summary :
1. Introduction
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)
(DASTA), by Designated Area of Leoi Province, had been implementaing the Designated Area
Master Plan. As of 2017, out of 189 projects proposed, 94 were implemented. It is
expected that, within 10 years since the implementation of the Master Plan, at least
35,505.56 million Baht would be generated. Achieving such target will not only bring benefit
in terms of higher income; it will also bring about higher quality of living; issues borned out
of inequality will as so be addressed.
What need to be kept in mind is that such target must be achieved in a sustainble
way; in addition, such development has to be consistent with the government’s goal of
improving tourism quality standard in a concrete way. The cabinet resolution had granted
Loei to be a pilot area for the Master Plan. However, in the past years, tourism-related
factors such as tourist compositions, tourist expectations, economic growth etc. have been
changing at rapid pace; this means that the Plan has to take into account these factors to
ensure that its implementation is efficient and effective; the Master Plan which was
developed in 2012, therefore, should be revised and updated to take into account current
state of developments and changing environmental factors. This is what the study attempts
to achieve.
2. Objectives
2.1 To develop an operational plan for Designated Area of Leoi Province which is
inline with Thailand’s 20 years plan;

2.2 To prepare appropriate approaches to evelate collaboration among stakeholders
to promote lifestyle tourism within the Mekong river basin;
2.3 To evaluate the success of the first phase of the Master Plan implementation.
This should take into account socio-economic changes relevant to the success of the
Master Plan;
2 . 4 To promite Loei as a destination for eco-tourism and leisure city with
international standard;
3. Methodology
There are three main exercises of methodology employed. The first is consultation
with stakeholders. This can be broken down into three main stages. The first stage was the
kick-off meeting with 200 participants from government agencies, business representatives
and local communities. The objective of this meeting was to inform local representatives
on the nature of the project. Participants also took part in analysis of toursim potential,
GSTC readiness, SWOT and 5-year forsight exercise.
The second stage was to conduct focus groups at subdistric levels of 9 subdistricts
that had been designated as special areas, each with at least 30 participants; total
participants of this exercise were around 270 participants. The aims were to develop
relevant toursim development projects proposal. Additional supplementary in-dept
interviews were also carried out.
The last stage was to present findings to 200 participants from government agencies,
business representatives and local communities. This was also the opportunity to revise
and update the proposed projects. Participants also took part in risk assessment exercise.
The second exercise involved the calculation of Social Rates of Return on
Investments and to assess progress against the Master Plan’s targets. The third exercise
were to conduct documentary surveys fo relevant materials; supplementary statistical
analysis were also conducted. These information would be used to develop sub-district
market positionings.
4. Performance evaluation from 2015-2018
4.1 Projects breakdown by strategic category

Initial number of projects were 150 when the Master Plan were implemented;
however, by April 2019. There were 189 projects intended to serve the Master Plan. Among
the original 150 projects, 92 projects had been completed. Table 4.1 provides breakdown of
these projects by strategic categories.
Table 4.1 Projects breakdown by Strategic Categories (2015 - 2018)
Strategic Category

Number of
projects

1

Strategic category 1: To proserve and restore natural resources in
order to promote them as nature-based learning center passing
sustainbility standard.

34

2

Strategic category 2: To develop econ-tourism destinations and
provide them with appropriate facilities, land scape development
taking into account cultural and diversity of local communities without
detrimental effect to the environment.

82

3

Strategic category 3: To improve destinations’ competitiveness; to
develop new eco-tourism travel routes. To develop new products and
services based on local wisdom. These products and services should
pass relevant standard requirements. Improvement of quality life of
communities should be based on local wisdom and local knowedge.

15

4

Strategic category 4: To restore, preserve, and proliferate local lifestyle
and culture. Activities to promote learning and participatory
community-based toursim should be implemented.

5

5

Strategic category 5: To promote and support tourism-related
activities, including capacity building of local tourism-related business
on proper conduct of eco-tourism practices. Way to minimize
undesirable effect from such activities should also be provided.

21

6

Strategic category 6: To promote the Master Plan and complementary

32

Strategic Category

Number of
projects

operational plan to the public using multiple media platforms and
materials. Monotoring and evaluation apparatus should also be
developed.
Total

189

Source: Based on data from relevant government agencies and interviews
4.2 Performance by indicators
There are three indicators to monitor the progress of the Plan: 1) tourist growth rate
per annum (percent); 2) average length of stay (days); and 3) Annual income growth from
tourism activities (percent). Table 4.2 summarize the Master Plan’s performance against
their designated target. It can be seen that current achievement has been satisfactory.
Table 4.2 Performance Evaluation from 2015-2018
Indocators
Target
Achieved
Tourist growth rate per annum (percent)
5.29
5.96
Average length of stay (day)
3.53
2.24
Annual income growth from tourism activities
35.6
21.01
(percent)
Source: Calculated by researhers based on tourism statistics from Ministry of Tourism and
Sports
4.3 Social and economic impacts
Quantitative analysis of economic and social impacts were conducted. It was found
that total economic value generate in the first five years of the plan was around 2,090
million Baht; social values were calculated to be around 4,474 million Baht. Thus the total
value generated was 6,564 million Baht. The Social Rate of Return was 1: 4.59
5. Plan revision and proposed projects from 2019 - 2027
5.1 Proposed projects and budgets

The revision was carried out in accordance with the process described in section 3;
the process emphasized on stakehoders’ participations to ensure that proposed projects
would help to address the issues of their concerns. The revision resulted in 228 proposed
project with total budet of 2,558.226 million Baht. These projects will be carried out from
2019 – 2027. Table 5.1 provides an overview distributions of these projects by strategic
categories.
Table 5.1 Breakdown of Proposed Projects by Strategic Category (2019 – 2027)
Number of Estimated
Strategic Category
projects
budget
(Million
Baht)
1

Strategic category 1: To proserve and restore
natural resources in order to promote them as
nature-based learning center passing sustainbility
standard.

28

961

2

Strategic category 2: To develop econ-tourism
destinations and provide them with appropriate
facilities, land scape development taking into
account cultural and diversity of local
communities without detrimental effect to the
environment.

69

932.34

3

Strategic category 3: To improve destinations’
competitiveness; to develop new eco-tourism
travel routes. To develop new products and
services based on local wisdom. These products
and services should pass relevant standard
requirements. Improvement of quality life of

35

197.8

Strategic Category

Number of
projects

Estimated
budget
(Million
Baht)

communities should be based on local wisdom
and local knowedge.
4

Strategic category 4: To restore, preserve, and
proliferate local lifestyle and culture. Activities to
promote learning and participatory communitybased toursim should be implemented.

36

204.55

5

Strategic category 5: To promote and support
tourism-related activities, including capacity
building of local tourism-related business on
proper conduct of eco-tourism practices. Way to
minimize undesirable effect from such activities
should also be provided.

41

170.06

6

Strategic category 6: To promote the Master Plan
and complementary operational plan to the
public using multiple media platforms and
materials. Monotoring and evaluation apparatus
should also be developed.

19

40.5

Total

228

2,558.226

Source: Based on data from relevant government agencies and interviews
5.2 Expected social and economic impacts
Quantitative analysis of economic and social impacts were conducted. It was found
that total economic value generate in the first five years of the plan was around 17,737.52

million Baht; social values were calculated to be around 11,306.8 million Baht. Thus the
total value generated was 29,044.32 million Baht. The Social Rate of Return was 1: 11.35

6. Reccommendations
1. Training should be conducted to all personnels involved in the implementation of
the Master Plan. Professional Leanring Community should also be promoted.
Understanding of Global Sustainable Tourism Council (GSTC) indicators should also
be promoted.
2. Further promotion of collaboration among local stakeholders would increase the
efficiency and effectiveness of the progress towards targets of the Master Plan.
3. There should be a system of monitoring and evalation both at provincial and subdistrict level. This will help relevent authorities too track to progress of relevant
projects without losing sight on the big picture.
4. Progress of the Master Plan and its revision should be updated again within 3 to 4
years.
5. Sub-district-wise communication plan should be developed to ensure that messages
sent out the target tourists are clear and consistent.
6. There should be a committee overseeing tourism-related risk and develop a proper
mitigation plan for such events.

