
 

แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างย่ังยืน  
ภายใต้โครงการ “คืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแม่น้้าล้าคลองในอดีตนั้นมีบทบาทส้าคัญมาก ตลอดสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของมนุษย์ 
ท้าให้มีการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้้าเป็นหลัก ทั้งยังเป็นแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร 
เป็นแหล่งผลิตอาหาร และยังเป็นแหล่งก้าเนิดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางน้้ามากมาย ประเพณีการแข่งเรือ 
ประเพณีลอยกระทง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันยังมีการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้าอยู่บ้าง เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม แต่จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทย 
ถนนกลายเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ดังนั้น บ้านที่อยู่ติดล้าคลองจึงกลายเป็นหลังบ้านซึ่งลดความส้าคัญลงไป 
การใช้ระบบประปา การสร้างบ้านเรือนที่อิงไปกับเส้นทางถนนมากกว่าริมน้้า การปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้้าแม่น้้า 
คูคลอง รวมถึงการถมพ้ืนที่ริมน้้า ท้าให้แหล่งน้้าต่างๆ กลายเป็นเพียงที่รองรับและระบายน้้าฝน น้้าเสียเท่านั้น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ด้าเนินการพัฒนาคูคลองเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจ้าปี พ.ศ. 2562 โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 
 จากการรายงานผลการด้าเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ครั้งที่ 1/2561 
ที่ประชุมได้เห็นชอบภารกิจที่จะด้าเนินการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองด้าเนิน” 
โดยให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจด้าเนินการพัฒนาคลองด้าเนินสะดวก อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
ให้แล้วเสร็จ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาเพ่ือสร้างต้นแบบและขยายผล
การพัฒนาคลองด้าเนินสะดวก และเห็นชอบให้มีการน้าคลองต้นแบบระดับจังหวัดจากโครงการของขวัญปีใหม่
ของกระทรวงมหาดไทย ประจ้าปี พ.ศ. 2562 “โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” มาพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน เพ่ือรองรับการขยายผลจากการพัฒนาคลองด้าเนินสะดวกต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนในพ้ืนที่รู้จักอนุรักษ์  ดูแลรักษาคูคลองให้สะอาด และส่งเสริม

พฤติกรรมลดการทิ้งขยะและของเสียต่าง ๆ ลงในคูคลอง 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน 
๒.๓ เพ่ือเปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกระแสหลัก เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้และสัมผัสวิถี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคูคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์ 
๒.๕ เพ่ือยกระดับการท้างานแบบประชารัฐให้ทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและอาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานสร้างชุมชนให้มีความสามัคคี สร้างจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์คูคลอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
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3. เป้าหมาย 
๓.๑ พัฒนาคูคลองเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจโดยมีคลองด้าเนินสะดวกเป็นต้นแบบ

ในการพัฒนาเพ่ือต่อยอดและขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยมีคลองต้นแบบระดับจังหวัด
จากโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” เป็นพ้ืนที่ในการด้าเนินการ 

๓.๒ กิจกรรมที่เน้นความประหยัด ใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๓ สร้างสรรค์และประสานพลังประชารัฐโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นท่ีภายใต้วิถีการด้ารงชีวิตร่วมกัน 

4. การด าเนินงาน 
 จังหวัดพิจารณาด้าเนินการผ่านคณะท้างานระดับจังหวัดที่แต่งตั้งตามโครงการของขวัญปีใหม่
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือมอบให้ประชาชน ประจ้าปี 2562 “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น”
โดยน้าคลองต้นแบบระดับจังหวัดจากโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ที่มีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ จังหวัดละ 1 แห่ง มาด้าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
และสิ่งอ้านวยความสะดวก รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างต้นแบบการพัฒนา
คูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1. ขั้นตอนการคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ 
  4.1.1 จังหวัดชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการด้าเนินโครงการ ให้ อปท. ที่รับผิดชอบดูแล
คลองต้นแบบระดับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ทราบและ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 4.1.2 ในกรณีท่ีมีคลองต้นแบบระดับจังหวัดมากกว่า 1 แห่ง ให้คณะท้างานระดับจังหวัด
พิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบระดับจังหวัด จ้านวน 1 แห่ง โดยพิจารณาคัดเลือกคลองที่มีศักยภาพที่จะน้ามาพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด หรืออาจก้าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้
ตามท่ีคณะท้างานเห็นสมควร 
 4.1.3 ในกรณีที่ไม่มีคลองต้นแบบระดับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก ให้ด้าเนินการ
คัดเลือกอีกครั้ง โดยคัดเลือกจากคลองต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะท้างานระดับอ้าเภอ 
 4.2 การด้าเนินการพัฒนาคลองต้นแบบระดับจังหวัด โดยด้าเนินการผ่านคณะท้างาน
ปฏิบัติการระดับจังหวัดจากโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานคณะท้างาน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการระดับอ้าเภอ
ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร อปท. ที่รับผิดชอบดูแลคลองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคลองต้นแบบ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนในเขต อปท. นั้น ร่วมเป็นคณะท้างาน และท้องถิ่นจังหวัด เป็นคณะท้างานและ
เลขานุการมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  4.2.1 จัดท้าแผนปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางดังนี้ 

(1) ส้ารวจคลองเพ่ือตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน้าสถานที่ รวมถึงการติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการรักษาความสะอาดของสถานที่ดังกล่าว 

(2) ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เรื่องการดูแลรักษา 
และห้ามท้ิงขยะลงสู่คูคลอง 

(3) จัดกิจกรรมอาสาท้าความสะอาดคูคลอง เพ่ือเชิญชวนประชาชนในพ้ืนที่
มาร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และหน่วยงานต่างๆ ที่อาสา
เข้าร่วมกิจกรรม ในการท้าความสะอาดคลอง ก้าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชต่าง ๆ โดยอาจก้าหนดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเดือนละ 1 – 2 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจต่อยอดด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว โดยเชิญชวนให้
ผู้ประกอบการท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดกิจกรรม
ดังกล่าวเดือนละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม และมีการออกกฎระเบียบ
ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันรักษาความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอย
หลังจากด้าเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น 

 4.2.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
 4.2.3 การพิจารณางบประมาณด้าเนินงาน 
 4.2.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 4.2.5 ปฏิบัติตามแผนงาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 4.2.6 ติดตามและรายงานความก้าวหน้า 
 4.2.7 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมและจัดท้ารายงาน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ด้าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลคลองต้นแบบระดับจังหวัดที่
ได้รับการคัดเลือกจากโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแผนการด้าเนินงาน ดังนี้ 

(1) เดือนเมษายน 2562 เตรียมความพร้อมส้าหรับ อปท. ที่รับผิดชอบดูแลคลองต้นแบบ
ระดับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” 
โดยส้ารวจคุณสมบัติของพ้ืนที่ดังกล่าวให้มีความพร้อมทั้งในเรื่อง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน้าสถานที่ รวมถึงการติดตั้ง
ถังขยะแบบแยกประเภท และอาจด้าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ิมเติมด้วยการขุดลอกคูคลอง
และปลูกต้นไม้ริมคลอง 

(2) เดือนพฤษภาคม 2562 ด้าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน
หย่อนใจอย่างยั่งยืน 

(3) เดือนพฤษภาคม 2562 ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่  
เรื่องการดูแลรักษา และห้ามท้ิงขยะลงสู่คูคลอง 

(4) ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 จัดกิจกรรมอาสาท้าความสะอาดคูคลอง โดยเชิญชวน
ประชาชนในพ้ืนที่มาร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และหน่วยงานต่าง  ๆ 
ที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรม ในการท้าความสะอาดคลองและก้าจัดผักตบชวา ซึ่งอาจก้าหนดให้
มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเดือนละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจต่อยอด
ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 
โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดกิจกรรม
ดังกล่าวเดือนละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม และมีการออกกฎระเบียบให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันรักษาความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยหลังจากด้าเนินงาน
กิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น 

7. งบประมาณด าเนินการ 
๗.๑ งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.๒ งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๗.๓ งบประมาณภาคเอกชน 

8. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
๘.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ (76) จังหวัด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและเชื่อม่ันว่าสามารถเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ีได้ 

๘.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- มีการพัฒนาพ้ืนที่คลองต้นแบบระดับจังหวัดจากโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยว

ท้องถิ่น” ให้เป็นคลองต้นแบบส้าหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง เพ่ือรองรับการขยายผลจากโครงการ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองด้าเนิน” 

9. การติดตามประเมินผล 
๙.๑ ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานผลการด้าเนินงาน 
๙.๒ หน่วยงานส่วนกลางตรวจติดตามการด้าเนินงานระดับพ้ืนที่ 

/10. ผลที่ ... 



 

-5- 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๒.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์ 
๒.๒ เปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกระแสหลัก เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้และสัมผัสวิถี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.๓ เกิดการท้างานแบบประชารัฐที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนให้มีความสามัคคี 

สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์คูคลอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่น้าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง 
๒.๔ เกิดคลองที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน โดยดูแลรักษา 

ก้าจัดวัชพืช และด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน พ้ืนที่คลองต้นแบบส้าหรับการท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 


