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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่ 4.1

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่ 4.1

เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องเดิม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงิน จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ อพท. จำนวน 351,153,000 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ โดยมีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3 ผลสัมฤทธิ์ คือ (1) พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่อ งเที่ยวอย่างยั่งยืน (2) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ (3) ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
ข้อเท็จจริง
อพท. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
ณ ไตรมาสที่ 1 อพท. มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนปฏิบัติการของ อพท. ดังนี้
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ไตรมาส 4

แผนการดำเนินงาน
ไตรมาส 1

ผลการดำเนินงาน

ผลการ
ดำเนินงาน
เทียบกับแผน

1) พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อ
ให้เป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า
2 เมืองในปี 2565

2 เมือง

มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเมือง
ตามแนวทางเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์
(The UNESCO
Creative Cities
Network - UCCN)
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
จังหวัดสุพรรณบุรี
และจังหวัดน่าน

ดำเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2564

เป็นไปตาม
แผนการ
ดำเนินงาน
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ตัวชี้วัด
รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมในพืน้ ที่พิเศษ
เพิ่มขึ้น
(*ฐานรายได้จากการ
ท่องเที่ยวปี 2564
ร้อยละ 0.3 ของจังหวัดน่าน
จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
สุพรรณบุรี)

เป้าหมาย
ไตรมาส 4

แผนการดำเนินงาน
ไตรมาส 1

เพิ่มขึ้น
23.8421
ล้านบาท

มีการกำหนดแนวทาง
การจัดเก็บรายได้
จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมในพืน้ ที่พิเศษ
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมในพื้นที่
พิเศษ

ผลการดำเนินงาน

ผลการ
ดำเนินงาน
เทียบกับแผน

ดำเนินการ
ล่าช้ากว่า
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24
แผนการ
มกราคม 2565
ดำเนินงาน
(สำนักงาน ก.พ.ร.
ได้รับรองแบบประเมิน
องค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของ อพท.
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2565 ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการ
รวบรวมและวิเคราะห์
รายละเอียดของ
ตัวชี้วัดทีส่ ำคัญของ
องค์การ)
2) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยว
6 แหล่ง
มีการกำหนดแนวทาง
ดำเนินการแล้วเสร็จ
เป็นไปตาม
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC)
การดำเนินงานเพื่อ
เมื่อวันที่ 23 – 25
แผนการ
ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเมินสถานะความ
พฤศจิกายน 2564
ดำเนินงาน
พื้นที่พิเศษ 6 แห่ง เพิ่มขึ้น
ยั่งยืนของแหล่ง
ในปี พ.ศ. 2565
ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
(สถานะความยัง่ ยืนของ
6 แห่ง ตามเกณฑ์การ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
พิเศษตามเกณฑ์การ
(GSTC) ร่วมกับพื้นที่
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
พิเศษ 6 แห่ง
(GSTC) เพิ่มขึ้น)
3) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่
27 ชุมชน
มีการจัดทำเกณฑ์
ดำเนินการ
เป็นไปตาม
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6
แผนการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อเข้าสู่
ตุลาคม 2564
ดำเนินงาน
(*ชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาตาม
กระบวนการยกระดับ
เกณฑ์มาตรฐานจัดการ
มาตรฐานการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยชุมชน)
(CBT Thailand) และ
จัดทำแผนพัฒนา
ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว
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ตัวชี้วัด
จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่
เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การจัด
ประชุมนิทรรศการ และ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล

เป้าหมาย
ไตรมาส 4

แผนการดำเนินงาน
ไตรมาส 1

15 ชุมชน

มีการจัดทำเกณฑ์
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาสู่ตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และจัดทำ
แผนการเชื่อมโยงชุมชน
สู่ตลาดการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

ผลการ
ดำเนินงาน
เทียบกับแผน

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2564

เป็นไปตาม
แผนการ
ดำเนินงาน

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน
จากตารางสรุปผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า ณ ไตรมาสที่ 1 อพท. สามารถดำเนินงาน
ให้เป็นตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 4 ตัวชี้วัด และล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ตัวชี้วัด
2. ปัญหาและอุปสรรค
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับรองแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ อพท. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรวบรวมและวิเคราะห์รายละเอียดของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์การ และเพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางในการดำเนินงานของ อพท. ให้บรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีการจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ อพท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ

