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แผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 
ภาคกลางตอนบน กลุมท่ี 2 

(สิงหบุร ีลพบุร ีสระบุร ีและชัยนาท) 
โดยศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวดัสิงหบุรี 

ดวยความรวมมือทางวิชาการจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
ความสําคัญในการจัดทําแผนแมบท 
 ในแตละปการทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาล ซ่ึง
ถือเปนรายไดอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับรายไดจากสินคาและบริการอื่นๆ รายไดจากการทองเที่ยวจะ
มีผลทวีคูณในการสรางรายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําใหผลผลิตสวนรวม
ของประเทศมีคาทวีคูณขึ้น นอกจากนี้การทองเที่ยวกอใหเกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายได
สูภูมิภาค เมื่อมีการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวที่อยูตามภูมิภาค กอใหเกิดการสรางสรรค
การพัฒนาภูมิภาคตอเนื่องกันไปเปนลูกโซ อีกทั้งยังเปนการสรางงานใหมใหกับภูมิภาคเพื่อการ
สนับสนุนการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากร โดยเฉพาะ
ทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม โดยอยูในรูปของสินคาและบริการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว นับไดวาการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมส้ินเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิตสามารถ
จําหนายไดทุกเวลาขึ้นอยูกับความเหมาะสม และความสามารถในการจําหนาย และยังชวยกระตุน
ใหเกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวียนภายในประเทศ ทําใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพของประชาชน
ทั้งทางตรงและทางออมเปนการลดปญหาการวางงาน ประชากรมีรายไดสงผลใหรัฐบาลสามารถ
เก็บภาษีอากรไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 นอกจากนั้น การทองเที่ยวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ สันติภาพ 
ความเปนมิตรไมตรี ความเขาใจอันดีระหวางเจาบานและผูมาเยือน การอนุรักษฟนฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ความภาคภูมิใจ ความสํานึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการรักษาความเปนเอกลักษณของชาติ รูสึกหวงแหนและรักผืนแผนดินที่อยูอาศัย และที่
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สําคัญไปกวานั้น การทองเที่ยวชวยใหประชาชนในชนบทรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจักใช
ทรัพยากรในทองถ่ินมาประดิษฐของใชในรูปสินคาและบริการพื้นเมืองเพื่อรองรับการทองเที่ยว 
 ในภูมิภาค ภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะกลุมจังหวัด สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท
นั้น เปนเขตการทองเที่ยวมีศักยภาพสูงในดานของแหลงทองเที่ยว ซ่ึงประกอบไปดวย สถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ วิถีชีวิต ฯลฯ ในดานของการบริการซึ่งมีความ
พรอมในเรื่องการใหบริการ ทั้งที่พัก อาหาร บริการมัคคุเทศก ฯลฯ รวมถึงดานการตลาด ซ่ึงปจจุบัน
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวไดจัดรายการนําเที่ยว เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคาอยางหลากหลาย 
คาดวานาจะเปนอีกภูมิภาคหนึ่งซึ่งจะมีการขยายตัวทางการทองเที่ยวตอไป 
 สําหรับในดานของสภาพพื้นที่ ทั้ง 4 จังหวัดมีอาณาเขตติดตอกันกวางขวาง มีถนน
เชื่อมตอกัน ทําใหการเดินทางโดยรถยนตไดรับความสะดวกสบาย การเดินทางทางน้ําก็สามารถใช
แมน้ําสายหลักในการสัญจรไปมา รวมถึงคลองตางๆ ที่สามารถจัดทองเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตไดดี การเดินทางจากกรุงเทพ ซึ่งเปนจุดศูนยรวมของการทองเที่ยวของประเทศไทย 
ถือวาสะดวกสบาย เพราะมีระยะทางประมาณ 100-300 กม. เทานั้น ทําใหทั้ง 4 จังหวัด เปนพื้นที่ที่
สามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวไดเปนอยางดี 
 จากที่กลาวมาจะพบวาภูมิภาคภาคกลางตอนบน (สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท) 
มีความพรอมในดานของการทองเที่ยวอยูมาก ทําใหมีความจําเปนในการจัดทําแผนแมบทดานการ
พัฒนาการทองเที่ยวกลุมภาคกลางตอนบนขึ้น เพื่อใหเห็นถึงโอกาส ปญหา อุปสรรค จุดออน     
จุดแข็ง และแนวทางในการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ        
ในการสรางรายไดทั้งระดับชุมชนเอง และตอภาพรวมของประเทศตอไป 

วัตถุประสงค 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวในภูมิภาค
ภาคกลางตอนบน (พื้นที่โครงการไดแก จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท) โดยการแบง
หมวดหมูดังนี้ 
  1.1 สภาพพื้นฐานทั่วไปของพื้นที่ 

ก. สภาพกายภาพของพื้นที่ 
ข. สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ 
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ค. ลักษณะประชากร 
ง. สภาพสังคม 

  1.2 ทรัพยากรการทองเที่ยว 
ก. ทรัพยากรการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ 
ข. ทรัพยากรการทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตร / ศาสนา 
ค. ทรัพยากรการทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรม / กิจกรรม 
ง. งานประเพณี กีฬา การละเลนสําคัญ เอกลักษณของทองถ่ิน 
จ. หัตถกรรม สินคาที่ระลึก 

  1.3 ตลาดการทองเที่ยว 
ก. จํานวนและที่มาของนักทองเที่ยว 
ข. แหลงทองเที่ยว และกิจกรรมที่นักทองเที่ยวสนใจ 
ค. การกระจายตัวของนักทองเที่ยว 
ง. โครงสรางนักทองเที่ยว 
จ. การใชจายของนักทองเที่ยว 

  1.4 ความพรอมดานการทองเที่ยว 
ก. เสนทาง และโครงขายการคมนาคม 
ข. โครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ค. ความพรอมของเมือง เชน จํานวนรานคา สถานบริการ รานอาหาร 
ง. ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว 

2. วิเคราะหสภาพการณของภูมิภาค เพื่อการจัดการทองเที่ยว 
3. กําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการในการพัฒนาการทองเที่ยว 
4. เพื่อเปนขอมูลเสนอแนะการดําเนินการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว โดยเฉพาะจุดเดนที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5. จัดทํารายละเอียดของแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 
6. จัดทํารายการนําเที่ยวของกลุมจังหวัดใกลเคียง และเสนทางนําเที่ยวหลักที่ผาน 

หรือใกลเคียงกับจังหวัดพื้นที่โครงการ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยว 
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กรอบและขั้นตอนในการดําเนินการ 
 1. ขอบเขตของการดําเนินงาน 
  1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ซ่ึงประกอบดวย 

- การเชื่อมโยงสถานการณการทองเที่ยวของโลก ประเทศไทยและพื้นที่
เปาหมาย 4 จังหวัด 

- ศึกษาสถิตินักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวของพื้นที่เปาหมาย 
4 จังหวัด ทั้งในอดีต ปจจุบัน และการคาดการณในอนาคต 

- วิเคราะหพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดในอดีต 
ทั้งความตองการในการไปเที่ยวแหลงทองเที่ยว ความตองการในการรับบริการและพฤติกรรมใน
การเดินทางทองเที่ยว 

- ศึกษาความพรอมของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ประเด็นศักยภาพของทรัพยากรทองเที่ยว สภาพปญหาของแหลงทองเที่ยว ความสามารถในการ
รองรับของแหลงทองเที่ยว การกระจายของทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่ เปนตน 

- ศึกษาและวิเคราะหการตลาดทองเที่ยวในพื้นที่โครงการ ในประเด็น
จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว ตลอดจนการพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวและ
รายไดจากการทองเที่ยว 

- ศึกษาและวิเคราะหความพรอมในการบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการทองเที่ยวของพื้นที่โครงการในประเด็นมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย ที่พัก 
รานอาหาร การเดินทาง บริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก ของที่ระลึก และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.2 การสัมภาษณและการใชแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหสถานการณ แนวโนม 
และปญหาอุปสรรคในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของ 4 จังหวัด เปาหมายในประเด็นความ
พรอมของแหลง และกิจกรรมการทองเที่ยว การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก การตลาดและ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนรับทราบขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมและพัฒนา 
  1.3 เปรียบเทียบศักยภาพของกลุมจังหวัดกับกลุมจังหวัดใกลเคียง ที่มีศักยภาพ
เทียบเคียงกันเพื่อเสริมสรางศักยภาพในเชิงการแขงขัน 
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  1.4 จัดทํารางแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนกลุมที่ 2 ซ่ึงประกอบดวยเปาหมาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและโครงการ โดย
โครงการดังกลาวจะมีรายละเอียดที่ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ และการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยเปน
แผนรายจังหวัด และแผนบูรณาการนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับติดตาม 
  1.5 นํารางแผนที่ผานการพิจารณาเบื้องตนจากคณะกรรมการกํากับติดตาม             
มาเสนอเขาที่ประชุมหนวยงานและผูเกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็น แลวจึงปรับปรุงแกไข 
  1.6 นํารางแผนที่ผานการพิจารณารับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุม เสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัด 4 จังหวัด เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกัน 
  1.7 จัดทําแผนแมบทฉบับสมบูรณ 
 2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 

การสัมภาษณและเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

           จัดทํารางแผนแมบท 
- เปาหมายการพัฒนาระยะ 5 ป 
- แผนกลยุทธ 
- แผนปฏิบัติการ 
- โครงการ 

เสนอรางแผนแมบทผานคณะกรรมการกํากับติดตาม 

จัดประชุมใหความเห็นตอรางแผนฯ 
โดยหนวยงานและผูเกี่ยวของ 

จัดทําแผนแมบทฉบับสมบูรณ 
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วิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษารวบรวมขอมูลเบื้องตนที่สําคัญตอการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ อาทิเชน 

• การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
• สํานักงานสถิติแหงชาติ 
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
• สภาหอการคาไทย 
• หอการคา 4 จังหวัดที่ทําการศึกษา 
 ฯลฯ 

 2. จัดทํารางแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน
กลุมที่ 2 ซ่ึงประกอบดวยเปาหมาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและโครงการ โดยโครงการ
ดังกลาวจะมีรายละเอียดที่ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ และการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยเปนแผนรายจังหวัด 
และแผนบูรณาการนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับติดตาม 
 3. นํารางแผนที่ผานการพิจารณาเบื้องตนจากคณะกรรมการกํากับติดตาม มาจัดประชุม
หนวยงานและผูเกี่ยวของของแตละจังหวัด เปนระยะเวลา 1 วัน เพื่อรับฟงความคิดเห็น และ
ปรับปรุงแกไข ซ่ึงหนวยงานและผูเกี่ยวของ ไดแก 

ภาคราชการ 
• ผูแทนกระทรวง ทบวง และกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
• ผูแทน อบจ./อบต. ในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 
• ผูแทนฝายศาสนา 

ภาคเอกชน 
• ผูแทนผูประกอบการธุรกิจโรงแรม และการทองเที่ยว 
• ผูแทนหอการคาจังหวัดที่เกี่ยวของ 
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 4. นํารางแผนที่ผานการพิจารณารับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุม เสนอตอผูวาราชการ-
จังหวัด 4 จังหวัด เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกัน 
 5. จัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ฉบับ
สมบูรณ  

ระยะเวลาดําเนินงาน : ระยะเวลา 112 วัน 

กิจกรรม มิ.ย.47 ก.ค.47 ส.ค.47 ก.ย.47 
1. การศึกษาทบทวนขอมูล 

-  การศึกษาการตลาดทองเที่ยว 
-  การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยว 
-  การศึกษาความพรอมของแหลงทองเที่ยว 
-  ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 
-  ขีดจํากัดการรองรับของแหลงทองเที่ยว 

    

2. วิเคราะหและประเมินสถานการณ การสงเสริม และ
พัฒนาการทองเที่ยว 
-  วิเคราะหและประเมินศักยภาพดานการทองเที่ยว            
ของกลุมจังหวัด 

-  จัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาสินคา และบริการ
ดานการทองเที่ยว ระยะ 3 ป 

    

3. เสนอแนวทางการพัฒนา 
-  จัดประชุมวิพากษรางแผนแมบทดานการพัฒนา              
การทองเที่ยวแบบบูรณาการ และรับฟงความคิดเห็น 

    

4. จัดทําเอกสารแผนแมบทดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน                 
ฉบับสมบูรณ พรอมแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว 
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ผลการดําเนินงาน 
 คณะทํางานไดกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเทีย่ว 
ดังแสดงในภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

กลยุทธการตลาด 
BRANDING 

กลยุทธการสรางแบรนด 
แผนพัฒนาแหลง/บริการ/ตลาด และประชาสัมพันธ 

โครงการรองรบัแผน 

กระบวนการวางแผน 

การวิเคราะหสถานการณ 
 จากการวิเคราะหเอกสาร 
 การวิจัยตลาด 
 การสํารวจพื้นที่ 
 การสัมภาษณผูเกี่ยวของ 

เปาหมายและนโยบาย 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  

การวิเคราะหภายใน 

 แหลงทองเที่ยว 

 การบริการ 

 การบริหารจัดการ 

 การสื่อสาร 

การวิเคราะหภายนอก 

 โอกาสทางการตลาด 

 
จุดออน 
จุดแข็ง 
โอกาส 

ภาวะคุกคาม 

การวางแผนแมบท 
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 จากแผนภาพแสดงใหเห็นวา คณะทํางานเริ่มตนการทํางานจากการศึกษา สํารวจ และจัด
หมวดหมูขอมูลโดยวิเคราะหเอกสาร วิจัยตลาด สํารวจพื้นที่ และสัมภาษณผูเกี่ยวของ ซ่ึงมี
รายละเอียดแสดงพอสังเขปคือ 

 การศึกษาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 
- สถานการณการทองเที่ยวของโลก  
- สถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทย   
- สถานการณการทองเที่ยวของพื้นที่โครงการ   
- แผนงานการพัฒนาระดับนานาชาติ  
- แผนงานการพัฒนาระดับประเทศ  
- แผนงานการพัฒนาระดับภาค  
- แผนพัฒนาระดับจังหวัด  
- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 2  
- การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการทองเที่ยวของจังหวัดพื้นที่โครงการ 

 นอกจากนี้คณะทํางานไดกําหนดใหใชกลยุทธการสรางแบรนดทางการทองเที่ยวเปน 
กลยุทธหลักในการที่จะสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อสราง
แรงจูงใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัด จึงศึกษาแนวคิดเพิ่มเติม ไดแก 

- แนวคิดการสราง Marketing Place   
- แนวคิด Man-Made Destination  
- แนวคิดเรื่องการพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยว  
- แนวคิดเรื่องการพัฒนา Brand ทางการทองเที่ยว  
- การสราง Branding 
- กรณีศึกษา Branding Thailand 

 การวิจัยตลาด คณะทํางานไดดําเนินการวิจัยตลาดใน 2 เร่ือง ไดแก (1) สถานการณ
การทองเที่ยวในปจจุบันของจังหวัดพื้นที่โครงการ และ (2) พฤติกรรมและความตองการของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ ในพื้นที่โครงการ 
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 การสํารวจพื้นที่ คณะทํางานไดลงสํารวจพื้นที่โครงการเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน
โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยวของจังหวัดพื้นที่โครงการ 

 การสัมภาษณ คณะทํางานไดทําการสัมภาษณผูวาราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด 
ตลอดจนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของดานการทองเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ 
 ภายหลังจากการวิเคราะหสถานการณแลว ก็จะกําหนดเปาหมายและนโยบายของการทําแผน
จากนั้นก็จะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงกลยุทธ โดยใชการวิเคราะหภายในดวยหลักการของ 
SWOT ในประเด็นแหลงทองเที่ยว การบริการ การบริหารจัดการและการสื่อสาร และวิเคราะห
ภายนอก โดยมุงประเด็นไปที่โอกาสทางการตลาด แลวจึงนําขอมูลทั้งหมดมาจัดทําแผนแมบท ซ่ึง
ประกอบดวย กลยุทธทางการตลาด กลยุทธการสรางแบรนด แผนพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว 
บริการทางการทองเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว รวมถึงการกําหนดโครงการ
รองรับแผน ซ่ึงตัวอยางของแผนและโครงการมีดังนี้ 
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เปาหมาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบตัิการและโครงการ 
 
 
 

กลยุทธการสราง Brand ดานการทองเท่ียว 

วิสัยทัศน 

ศูนยกลางทางการทองเที่ยวแหงใหมทางธรรมชาติและประวัติศาสตร
ของประเทศไทย 

Central Green Heritage of Thailand 

• นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 776,908 คน สรางรายได    508.07    ลานบาท  
• นักทองเที่ยวชาวไทย  5,844,358  คน หมุนเวียนรายได  4,699.07  ลานบาท เปาหมาย 

ยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนาการบริการ การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ

การพัฒนาบุคลากร การบูรณาการ การเช่ือมโยง 
กลุมจังหวัด

• ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand ใหเปนแหลง
ระดับชาติ 

• เชื่อมโยงแหลง
ทองเท่ียวใหเปน
เสนทางทองเท่ียว 

• บริหารจัดการแหลง 
• สรางกิจกรรมในแหลง 
• อนุรักษแหลง 

• สรางมาตรฐานบริการ 
• พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

• สรางมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

• พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริการ
ในแหลง 

• พัฒนาสินคา                  
ของที่ระลึก 

  

• สรางจุดขาย 
• พัฒนาสารสนเทศ
เพื่อการตลาด 

• เผยแพร
ประชาสัมพันธ         
การทองเท่ียว 

• ยกระดับจุดขาย 
• สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 

• เพื่อสรางผลิตภัณฑ 
OTOP เสริมการ
ทองเท่ียว 

• เพื่อพัฒนาผูบริหาร
แหลงและผูใหบริการ 
ในแหลง 

• พัฒนามาตรฐานอาชพี
บริการทองเท่ียว 

• พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจ
ทองเท่ียว 

• สงเสริมใหบุคลากร
ดานการทองเท่ียวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรม 

• เชื่อมโยงกับ
การเกษตร 

• เชื่อมโยงกับ
การพัฒนา
ชุมชน 

 

• เชื่อมโยงเสนทาง       
ทองเท่ียวกับแหลง
ทองเท่ียว 

• พัฒนาสงเสริม
การตลาดรวมกัน 

• พัฒนาบุคลากร
รวมกัน 

• รวมกันสราง
Branding 
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เปาหมาย วัตถุประสงค และนโยบาย 
 
เปาหมาย 

1. สรางรายไดใหกับประชาชนในกลุมจังหวัด เพิ่มขึ้นปละ 6% 
2. จํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพิ่มขึ้น ปละ 6% 
3. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว และขยายโอกาสดานการตลาดทองเที่ยว 
2. สงเสริมการสรางรายไดจากการผลิต และการจําหนายสินคา OTOP 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยว 
4. พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมดานการทองเที่ยว 

นโยบาย 
1. สรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตในกลุมจังหวัด 
2. สรางรายไดใหกับชุมชน ในแหลงทองเที่ยว 
3. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
4. รักษาดุลยภาพสิ่งแวดลอม 
5. เสริมสราง และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
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แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร และแผนกลยุทธ 
ตาราง  ยุทธศาสตร และแผนกลยุทธ 
 

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 
1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 1. การยกระดบัแหลงที่เปน Brand ใหเปนแหลง 

ระดับชาต ิ
2. การเชื่อมโยงแหลงทองเทีย่วใหเปนเสนทาง 
ทองเที่ยว 

3. การบริหารจัดการแหลง 
4. การสรางกิจกรรมในแหลง 
5. การอนุรักษแหลง 

2. การพัฒนาการบริการ 1. การสรางมาตรฐานบริการ 
2. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
3. การสรางมาตรฐานความปลอดภัย 
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการ 
ในแหลง 

5. การพัฒนาสินคาของที่ระลึก 

3. การพัฒนาการตลาด และประชาสัมพันธ 
 
 

1. การสรางจุดขาย (Branding)  
2. การพัฒนาสารสนเทศ เพื่อการตลาด 
3. การเผยแพร ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
4. การยกระดบัจุดขาย 
5. การสรางกิจกรรมทางการตลาด 
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ตาราง  ยุทธศาสตร และแผนกลยุทธ (ตอ) 
 

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 
4. การพัฒนาบุคลากร 1. การพัฒนาบุคลากรดาน การสรางผลิตภัณฑ 

OTOP เสริมการทองเที่ยว 
2. พัฒนาผูบริหารแหลง ผูใหบริการในแหลง 
3. การพัฒนามาตรฐานอาชีพบริการทองเที่ยว 
4. การพฒันาผูประกอบการ SME ในธุรกิจ
ทองเทีย่ว 

5. สงเสริมใหบุคลากรดานการทองเที่ยวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การบูรณาการ 1. การเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับอุตสาหกรรม 
2. การเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการเกษตร 
3. การเชื่อมโยงการทองเทีย่วกับการพฒันาชุมชน 

6. การเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 1. การเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว เชื่อมโยงกับ
แหลงทองเที่ยว 

2. พัฒนาสงเสริมการตลาดรวมกัน 
3. พัฒนาบุคลากรรวมกัน 
4. รวมกันสราง Branding 
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1. โครงการรองรบัแผนกลยุทธของจังหวัดสงิหบุรี 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand ใหเปนแหลง
ระดับชาต ิ

• โครงการสรางคายบางระจันจําลอง 
• โครงการเมืองคูทางการทองเที่ยว       

(บางระจัน/อลาโม)  
• โครงการจัดสรางโรงเรียนสอนศิลปะ              
การตอสู 

• โครงการพัฒนาพิพิธภณัฑบางระจัน 
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ใหเปนเสนทางทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางเชื่อมโยงอุทยาน
ประวัติศาสตรบางระจัน-วัดพระนอนจักรสีห-
วัดพกิุลทอง 

• โครงการทําเสนทางเชื่อมโยงอุทยานฯ 
บางระจันกับวดัโพธิ์เกาตน 

สรางกิจกรรมในแหลง • โครงการการแสดงการสูรบแบบโบราณ         
สูระบบการทองเที่ยวสากล 

บริหารจัดการแหลง • โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
Brand ประจําจังหวดั 

การพัฒนาแหลง-
ทองเที่ยว 
 

อนุรักษแหลง • โครงการจัดทําแผนอนุรักษแหลงทองเที่ยว
จังหวดัสิงหบรีุอยางยั่งยนื 

• โครงการอนุรักษแมน้ํานอย 
• โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศปายางนา               
อ.บางระจัน 

• โครงการรณรงคใหประชาชนปลูกบัวเปน      
พืชเศรษฐกจิ 

• โครงการบานเกิดคึกฤทธิ์ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
สรางมาตรฐานบริการ • โครงการสงเสริมรานอาหารเขาสูมาตรฐาน 

• โครงการสงเสริมโรงแรมที่พักเขาสูมาตรฐาน 

พัฒนาสิง่อํานวยความ
สะดวก 

• โครงการสํารวจและปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายแสดง Brand 
บางระจัน 

• โครงการจัดทําและติดตั้งปายบอกระยะทาง
และลักษณะเสนทาง 

สรางมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

• โครงการเสริมสรางความปลอดภัยตอรางกาย 
ชีวิต และทรัพยสินใหกับนกัทองเที่ยว 

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริการใน
แหลง 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัสิงหบรีุในรูปแบบ website “ทองเที่ยว
เมืองสิงห ถ่ินบางระจัน” 

การพัฒนาการ
บริการ 

พัฒนาสนิคาของที่ระลึก • โครงการของที่ระลึกเอกลักษณเมืองสิงห 

สรางจุดขายและยกระดับ
จุดขาย 

• โครงการเมืองคูทางการทองเที่ยว      
(บางระจัน/อลาโม) 

การพัฒนาการตลาด 
และประชาสัมพันธ 

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การตลาด 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัสิงหบรีุในรูปแบบ website “ทองเทีย่ว
เมืองสิงห ถ่ินบางระจัน” 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เผยแพรประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําแผนพับเพื่อประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยว 

• โครงการ เที่ยวสิงห ไปไดทกุเดือน 
• โครงการเชิญชวนสื่อมวลชน นักเขยีนและ 
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเยือนจังหวดั
สิงหบุรี 

• โครงการสงเสริมสํานึกรักชาติสําหรับเยาวชน

 

สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขายรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการจัดกจิกรรม Road Show “ทองเที่ยว
เมืองสิงห ถ่ินวีรชนคนกลา บางระจัน”  

• โครงการพอครัวหัวปาสูครัวโลก 
เพื่อสรางผลติภัณฑ 
OTOP เสริมการ
ทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ
OTOP เสริมการทองเที่ยว 

การพัฒนาบุคลากร 

เพื่อพัฒนาผูบริหารแหลง • โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวใหกับ อบต. 

• โครงการถวายความรูแดพระสงฆในการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทวดั 

• โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานดแูลและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในแหลงทองเทีย่ว 

• โครงการสัมมนาประจําปเพือ่สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสิงหบุรี 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เพื่อพัฒนาผูใหบริการ       
ในแหลง 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร 
โรงแรมที่พัก สูการบริการที่เปนเลิศ 

• โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเปนผูนําเที่ยว 
ทองถ่ิน 

• โครงการทัศนศึกษาและดูงานการพัฒนาและ
การใหบริการภายในแหลงทองเที่ยว ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมผูประกอบการ SME 

 

สงเสริมใหบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยว
ใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
อุตสาหกรรม 

• โครงการพัฒนายานอุตสาหกรรมเปนแหลง
ทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การเกษตร 

• โครงการสงเสริมและจําหนายสินคาทาง 
การเกษตรสูผูประกอบการธรุกิจทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การศึกษา 

• โครงการสรางบทเรียนวิชาจงัหวัดของเรา   
ในการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

การบูรณาการ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การพัฒนาชุมชน 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ              
Home Stay 

การเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด 

เชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวกับ  
แหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยง       
4 จังหวดั 

• โครงการจัดทําปายบอกเสนทาง                     
แหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการจัดทําปายแผนที่เชือ่มโยงใน             

กลุมจังหวัด (ติดตั้งในแหลง) 
 

พัฒนาบคุลากรรวมกัน • โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
• โครงการอบรมผูใหบริการทางการทองเที่ยว 
• โครงการสัมมนาภาครัฐ-เอกชนดานการ 
ทองเที่ยว 

• โครงการศึกษาโครงสรางทางการบริหาร 
จัดการดานการทองเที่ยวรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาสงเสริมการตลาด
รวมกัน 

• โครงการมหกรรมทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการปฏิทินทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการทัศนศึกษาเสนทางแหลงทองเที่ยว    
ที่กําหนด 

• โครงการ Road Show ในพืน้ที่เปาหมาย 
• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย 
• โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเสนทางการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการโฆษณาผานสื่อทุกแขนง 
• โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการ 
ทองเที่ยวตามเสนทางเชื่อมโยง 

• โครงการผลิต VCD/DVD ทองเที่ยว 4 จังหวัด
• โครงการสงเสริมการขายในตางประเทศ 
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2. โครงการรองรบัแผนกลยุทธของจังหวัดสระบุรี 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand ใหเปนแหลง
ระดับชาต ิ

• โครงการสรางมาตรฐาน Heppiness Your 
Second Home 

• โครงการคัดเลือก 1 อําเภอ 1 แหลงทองเที่ยว 
(Heppiness Your Second Home) 

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว 
Heppiness Your Second Home 

เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ใหเปนเสนทางทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยง
เมืองแหลงทองเที่ยว Heppiness Your 
Second Home 

 การบริหารจัดการแหลง • โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
Brand ประจําจังหวดั 

สรางกิจกรรมในแหลง • โครงการ “Second home Day” 

การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 

อนุรักษแหลง • โครงการจัดทําแผนอนุรักษแหลงทองเที่ยว
จังหวดัสระบุรีอยางยั่งยืน 

สรางมาตรฐานบริการ • โครงการสงเสริมรานอาหารเขาสูมาตรฐาน 
• โครงการสงเสริมโรงแรมที่พักเขาสู
มาตรฐาน 

การพัฒนาการ
บริการ 

พัฒนาสิง่อํานวยความ
สะดวก 

• โครงการสํารวจและปรับปรุงสิ่งอํานวย    
ความสะดวกพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดสรางศูนยใหบริการ
นักทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานการ

ทองเที่ยว Long Stay 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายแสดง Brand 

“Saraburi Your second home” 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายบอกระยะทาง
และลักษณะเสนทาง 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ               
Farm Stay 

สรางมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

• โครงการเสริมสรางความปลอดภัยตอ
รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน ใหกับ
นักทองเที่ยว 

 

พัฒนาสนิคาของที่ระลึก • โครงการของที่ระลึก Saraburi Your Second 
Home 

สรางจุดขายและยกระดับ
จุดขาย 

• โครงการมอบตราสัญลักษณ Heppiness 
Your Second Home ใหแกแหลงทองเที่ยว
และบริการทางการทองเที่ยว 

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การตลาด 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัสระบุรีในรูปแบบ website “Saraburi 
Your Second Home” 

การพัฒนาการ
ตลาดและ
ประชาสัมพนัธ 

เผยแพรประชาสัมพันธ     
การทองเที่ยว 

• โครงการเชิญชวนสื่อมวลชน นักเขยีนและ
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเยือนจังหวดั
สระบุรี 

• โครงการ “เที่ยวสระบุรี บานที่สองของคุณ” 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการจัดทําแผนพับเพื่อประชาสัมพันธ  

การทองเที่ยว 
 

สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขายรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการจัดกจิกรรม Road Show               
“Saraburi Your Second Home”  

• โครงการจัดทํา Package การทองเที่ยว           
Long Stay 

เพื่อสรางผลติภัณฑ 
OTOP เสริมการ
ทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ
OTOP  เสริมการทองเที่ยว 

การพัฒนาบุคลากร  

เพื่อพัฒนาผูบริหารแหลง • โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยวใหกับ อบต. 

• โครงการถวายความรูแดพระสงฆในการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทวดั 

• โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานดแูลและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในแหลงทองเทีย่ว 

• โครงการสัมมนาประจําปเพือ่สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรี 

• โครงการสัมมนาผูเกี่ยวของกับ Long Stay  
เพื่อเตรียมความพรอม 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เพื่อพัฒนาผูใหบริการ       
ในแหลง 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร         
โรงแรม ที่พัก สูการบริการที่เปนเลิศ 

• โครงการจัดฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับ 
Long Stay 

• โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเปนผูนําเที่ยว
ทองถ่ิน 

• โครงการทัศนศึกษาและดูงานการพัฒนา
และการบริการภายในแหลงทองเที่ยว ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมผูประกอบการ SME 

 

สงเสริมใหบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
อุตสาหกรรม 

• โครงการพัฒนายานอุตสาหกรรมเปน      
แหลงทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การเกษตร 

• โครงการสงเสริมและจําหนายสินคาทาง     
การเกษตรสูผูประกอบการธรุกิจทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การศึกษา 

• โครงการสรางบทเรียนวิชา จังหวัดของเรา  
บรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การบูรณาการ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ         
Home Stay 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวกับ 
แหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยง      
4 จังหวดั 

• โครงการจัดทําปายบอกเสนทางแหลง
ทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการจัดทําปายแผนที่เชือ่มโยงใน        
กลุมจังหวัด (ติดตั้งในแหลง) 

พัฒนาบคุลากรรวมกัน • โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
• โครงการอบรมผูใหบริการทางการทองเที่ยว 
• โครงการสัมมนาภาครัฐ-เอกชนดานการ
ทองเที่ยว 

• โครงการศึกษาโครงสรางทางการบริหาร
จัดการดานการทองเที่ยวรวมกัน 

การเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด 

พัฒนาสงเสริมการตลาด
รวมกัน 

• โครงการมหกรรมทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการปฏิทินทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการทัศนศึกษาเสนทางแหลงทองเที่ยว
ที่กําหนด 

• โครงการ Road Show ในพืน้ที่เปาหมาย 
• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย 
• โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเสนทาง       
การทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการโฆษณาผานสื่อทุกแขนง 
• โครงการวิจัยติดตามและประเมินผล           
การทองเที่ยวตามเสนทางเชือ่มโยง 

• โครงการผลิต VCD/DVD ทองเที่ยว 4 จังหวัด 
• โครงการสงเสริมการขายในตางประเทศ 
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3. โครงการรองรบัแผนกลยุทธของจังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand ใหเปน              
แหลงระดับชาต ิ

• โครงการวันสถาปนาความสัมพันธ 
ไทย-ฝร่ังเศสครั้งแรกแหงแผนดินสยาม 

เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ใหเปนเสนทางทองเที่ยว 

• โครงการทําเสนทางเชื่อมโยงพระราชวัง
นารายณ-พระปรางคสามยอด-               
อางซับเหล็ก-เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 

บริหารจัดการแหลง • โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 
จัดการ Brand ประจําจังหวัด 

การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 
 

สรางกิจกรรมในแหลง • โครงการติดตั้งอุปกรณส่ือความหมาย
อิเล็กทรอนิกส ในเขตพระปรางคสามยอด 

• โครงการติดตั้งอุปกรณส่ือความหมาย
อิเล็กทรอนิกส ในเขตพระราชวังนารายณ 

• โครงการจัดแสดงนาฏศิลปไทยใน           
วังนารายณ สูระบบการทองเที่ยวสากล 

• โครงการแตงไทยขายของในเขต 
พระราชวังนารายณ 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเมือง
ละโว 

• โครงการพัฒนาพระปรางคสามยอด         
เปนจุดถายภาพ (Land Mark) 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 อนุรักษแหลง • โครงการจดัทําแผนอนุรักษแหลง

ทองเทีย่วจังหวัดลพบุรีอยางยั่งยืน 
• โครงการจัดทําแผนแมบทดานการ
พัฒนาการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 

• โครงการจัดทําแผนแมบทดานการ
พัฒนาการทองเที่ยวทุงทานตะวนั 

• โครงการการศึกษาวจิัยผลกระทบ            
ดานการทองเที่ยวของทุงทานตะวัน 

สรางมาตรฐานบริการ • โครงการสงเสริมรานอาหารเขาสู
มาตรฐาน 

• โครงการสงเสริมโรงแรมที่พักสูมาตรฐาน 
พัฒนาสิง่อํานวยความ
สะดวก 

• โครงการสํารวจและปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายแสดง 

Brand ละโวธานี 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายบอก
ระยะทาง และลักษณะเสนทาง                
แหลงทองเที่ยวโดยใชศิลปะสมัยละโว 

การพัฒนาการบริการ 

สรางมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

• โครงการเสริมสรางความปลอดภัยตอ
รางกาย ชีวิต และทรพัยสิน ใหกับ
นักทองเทีย่ว 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริการ  
ในแหลง 

• โครงการพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมาย
อิเล็กทรอนิกส 5 ภาษา  

 

พัฒนาสนิคาของที่ระลึก • โครงการของที่ระลึกเอกลักษณเมืองละโว 

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การตลาด 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัลพบุรีในรูปแบบ website 

เผยแพรประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําแผนที่โบราณสถาน          
ยุคละโว 

• โครงการจัดมหกรรมแสง สี เสียง                
ละโวธานี 

• โครงการ ลพบุรี มีดีทุกเดือน 
• โครงการเชิญชวนสื่อมวลชน นักเขยีน
และผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเยือน
จังหวดัลพบุรี 

การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ 

สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย
รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการ Road Show “ละโวธาน ี            
กล่ินไอวัฒนธรรมลพบุรี” 

การพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางผลติภัณฑ 
OTOP เสริมการ
ทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ OTOP เสริมการทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เพื่อพัฒนาผูบริหารแหลง • โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยวใหกับ อบต. 
• โครงการถวายความรูแดพระสงฆในการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทวดั 

• โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานดแูล
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมใน              
แหลงทองเที่ยว 

• โครงการสัมมนาประจําปเพือ่สงเสริม
และพัฒนาการทองเทีย่วของจงัหวัด
ลพบุรี 

• โครงการสัมมนา เร่ือง การจดัการ
ทองเทีย่วในละโวธาน ี

เพื่อพัฒนาผูใหบริการ       
ในแหลง 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร 
โรงแรมที่พัก สูการบริการที่เปนเลิศ 

• โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเปน             
ผูนําเที่ยวทองถ่ิน 

• โครงการทัศนศึกษาและดูงานการพัฒนา
และการใหบริการภายในแหลงทองเที่ยว 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมผูประกอบการ SME 

 

สงเสริมใหบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
อุตสาหกรรม 

• โครงการพัฒนายานอุตสาหกรรมเปน
แหลงทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การเกษตร 

• โครงการสงเสริมและจําหนายสินคา 
ทางการเกษตรสูผูประกอบการธุรกิจ 
ทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การศึกษา 

• โครงการสรางบทเรียนวิชา จังหวัด          
ของเราในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การบูรณาการ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ 
Home Stay 

เชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวกับ                     
แหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยว
เชื่อมโยง 4 จังหวัด 

• โครงการจัดทําปายบอกเสนทางแหลง
ทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการจัดทําปายแผนที่เชือ่มโยงใน
กลุมจังหวัด (ติดตั้งในแหลง) 

การเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด 

พัฒนาบคุลากรรวมกัน • โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
• โครงการอบรมผูใหบริการทางการ
ทองเทีย่ว 

• โครงการสัมมนาภาครัฐ-เอกชนดานการ
ทองเที่ยว 

• โครงการศึกษาโครงสรางทางการ
บริหารจัดการดานการทองเที่ยวรวมกัน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 พัฒนาสงเสริมการตลาด

รวมกัน 
• โครงการมหกรรมทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการปฏิทินทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการทัศนศึกษาเสนทางแหลง
ทองเที่ยวทีก่ําหนด 

• โครงการ Road Show ในพืน้ที่เปาหมาย 
• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย 
• โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเสนทาง
การทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการโฆษณาผานสื่อทุกแขนง 
• โครงการวิจัยติดตามและประเมินผล 
การทองเที่ยวตามเสนทางเชือ่มโยง 

• โครงการผลิต VCD/DVD ทองเที่ยว         
4 จังหวดั 

• โครงการสงเสริมการขายในตางประเทศ 
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4. โครงการรองรบัแผนกลยุทธของจังหวัดชัยนาท 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand  ใหเปนแหลง
ระดับชาต ิ

• โครงการปรับปรุงสวนนกชยันาท 
• โครงการพัฒนาพิพิธภณัฑนกนานาชาต ิ
• โครงการจัดสรางหุนฟางนก 

เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวให
เปนเสนทางทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางเชื่อมโยง               
สวนนก- เขื่อนเจาพระยา-บึงฉวาก 

สรางกิจกรรมในแหลง • โครงการจัดการประกวดหุนฟางนก
ระดับประเทศ 

• โครงการจัดสรางศูนยสาธิตการสราง     
หุนฟางนก 

• โครงการพัฒนาจุดถายภาพ (Land Mark) 
โดยใช Brand “เมืองหุนฟางนก” 

บริหารจัดการแหลง • โครงการจัดตั้งคณะกรรมการหุนฟางนก
ประจําจังหวัด 

การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 

อนุรักษแหลง • โครงการจัดทําแผนอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดชัยนาทอยางยั่งยืน 

การพัฒนาการบริการ สรางมาตรฐานบริการ • โครงการสงเสริมรานอาหารเขาสู
มาตรฐาน 

• โครงการสงเสริมโรงแรมที่พักเขาสู
มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
พัฒนาสิง่อํานวยความ
สะดวก 

• โครงการสํารวจและปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดสรางศูนยบริการ
นักทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําและติดตั้งปายบอก
ระยะทาง และลักษณะเสนทาง โดยใช
สัญลักษณหุนฟางนก 

สรางมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

• โครงการเสริมสรางความปลอดภัยตอ
รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน ใหกับ
นักทองเที่ยว 

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริการ        
ในแหลง 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัชัยนาทในรูปแบบ “ทองเที่ยว
เมืองหุนฟางนกที่ชัยนาท” 

 

พัฒนาสนิคาของที่ระลึก • โครงการของที่ระลึกเมืองหุนฟางนก 

สรางจุดขายและยกระดับ
จุดขาย 

• โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
เกี่ยวกับนก 

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การตลาด 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัสิงหบรีุในรูปแบบ website 
“ทองเที่ยวเมืองหุนฟางนกทีชั่ยนาท” 

การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ 

เผยแพรประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําแผนพับเพื่อ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

• โครงการเที่ยวเมืองหุนฟางนกไปได         
ทุกเดือน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการเชิญชวนสื่อมวลชน นักเขยีน

และผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเยือน
จังหวดัชัยนาท 

 

สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 
 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขายรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการ Road Show “ชัยนาท                  
เมืองหุนฟางนก” 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขายรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการ Road Show “ Bird Town 
เมืองไทย ที่ชัยนาท”  

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวชม          
หุนฟางนก 

เพื่อสรางผลติภัณฑ 
OTOP เสริมการทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑOTOP เสริมการทองเที่ยว 

 การพัฒนาบุคลากร 
 

เพื่อพัฒนาผูบริหารแหลง • โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร 
จัดการแหลงทองเที่ยวใหกับ อบต. 

• โครงการถวายความรูแดพระสงฆในการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทวดั 

• โครงการเพิ่มศักยภาพบุคากรดานดูแล
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยว 

• โครงการสัมมนาประจําปเพือ่สงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวดั
ชัยนาท 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เพื่อพัฒนาผูใหบริการ         
ในแหลง 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร 
โรงแรม ที่พักสูการบริการที่เปนเลิศ 

• โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเปน                
ผูนําเที่ยวทองถ่ิน 

• โครงการทัศนศึกษาและดูงานการพัฒนา
และการบริการภายในแหลงทองเที่ยว  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมผูประกอบการ SME 

 

สงเสริมใหบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการ 
ทองเที่ยวใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
อุตสาหกรรม 

• โครงการพัฒนายานอุตสาหกรรมเปน 
แหลงทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การเกษตร 

• โครงการสงเสริมและจําหนายสินคา         
ทางการเกษตรสูผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การศึกษา 

• โครงการสรางบทเรียนวิชา จังหวัด           
ของเราในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 การบูรณาการ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ 
Home Stay 

การเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด 

เชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว
กับแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยว
เชื่อมโยง 4 จังหวัด 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการจัดทําปายบอกเสนทางแหลง- 

ทองเที่ยวเชื่อมโยง 
• โครงการจัดทําปายแผนที่เชือ่มโยงใน
กลุมจังหวัด (ติดตั้งในแหลง) 

พัฒนาบคุลากรรวมกัน • โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
• โครงการอบรมผูใหบริการทางการ
ทองเที่ยว 

• โครงการสัมมนาภาครัฐ-เอกชนดานการ
ทองเที่ยว 

• โครงการศึกษาโครงสรางทางการบริหาร 
จัดการดานการทองเที่ยวรวมกัน 

 

พัฒนาสงเสริมการตลาด
รวมกัน 

• โครงการมหกรรมทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการปฏิทินทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการทัศนศึกษาเสนทางแหลง
ทองเที่ยวทีก่ําหนด 

• โครงการ Road Show ในพืน้ที่เปาหมาย 
• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย 
• โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเสนทาง 
การทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการโฆษณาผานสื่อทุกแขนง 
• โครงการวิจัยติดตามและประเมินผล  
การทองเที่ยวตามเสนทางเชือ่มโยง 

• โครงการผลิต VCD/DVD ทองเที่ยว         
4 จังหวดั 

• โครงการสงเสริมการขายในตางประเทศ 
 


