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เรื่องที่ 4.2

เรื่องที่ 4.2

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ใช้เป็น
มาตรฐานในการประเมินผลองค์การมหาชนทุกแห่ง กำหนดให้ พพท. มีบทบาทในการพิจารณาแผนประจำปี
และรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัด
บังคับ ว่าต้องนำเสนอ พพท. พิจ ารณาเท่านั้น ถึงจะให้คะแนนการประเมิน โดยกำหนดรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยง
2. การควบคุมภายใน
3. การตรวจสอบภายใน
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ผลปฏิบัติการดิจิทัล
อพท. ได้จ ัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) ดังนี้
เรื่องที่ 4.2.1

การบริหารความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี ่ ยงและควบคุม ภายใน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) (เอกสารแนบ 1) และเห็นควรนำเสนอ
พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสรุปได้ดังนี้
1. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อพท.
มีรายการความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการทั้งหมด 8 รายการ ประกอบด้วย ความเสี่ยงระดับสูงมาก
3 รายการ ระดับสูง 1 รายการ และระดับปานกลาง 4 รายการ
2. ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 พบว่าสามารถบริหารความเสี่ย งในระดับที่ยอมรับได้
(ระดับต่ำ) จำนวน 3 รายการ คือ R01 - การประสานการใช้อำนาจหน้าที่และการประสานการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก R04 - การปรับปรุงมาตรฐานการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC ฉบับล่าสุด อาจไม่ทันตามกำหนดเวลา และ
R08 - การปฏิบัติตามนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้น คงเหลือรายการความเสี่ยงที่จะต้องติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอีก 5 รายการ
ประกอบด้วยระดับสูง 1 รายการ คือ R05 - การระบาดของโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ และระดับปานกลาง 4 รายการ ประกอบด้วย R02 – การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน งานที่กำหนดไว้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 R03 – ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร R06 – การประกาศ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ R07 – การถูกโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
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รายละเอียดมีดังนี้
รายการความเสี่ยง
R01 การประสานการใช้อำนาจ
หน้าที่และการประสานการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอก
แผน

ไตรมาสที่ 4

ปานกลาง (3 x 3)

ต่ำ (1 x 3)

การดำเนินงาน
การประสานภายในองค์กร
1. การจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
2. แจ้งเวียนแนวทางการขอปรับแผนปฏิบัติงานโครงการ กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 75
ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
3. การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณของ อพท. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
4. การแจ้งเวียนการปรับลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในระบบ e-Project เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
5. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Thailand Creative Cities Network 2021) ระหว่างวันที่
21-22 มิถุนายน 2564 โดยความร่วมมือของสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4)
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6) และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7)
6. อพท. มีการทบทวนแผนแม่บทพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง ดังนี้
แผนแม่บทพื้นที่พิเศษ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 1.1 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้าน
ภาพยนตร์ (City of Film) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้มอบหมาย
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา
อพท. เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
และพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 –
แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สู่เมืองภาพยนตร์ เพื่อจัดทำกระบวนการ
2570)
และแนะนำแนวทางการเขียนโครงการให้มีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมือง
พัทยา ระยะ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)
1.2 คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มีการประชุม พิจารณา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570) (อพท.3) ที่ทบทวนแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
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2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะ
ช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 –
2570) (อพท.3 สาขา)

1.3 การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามแนวทางและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม พพท. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
1.4 พพท. มีการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณา
วาระแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมือง
พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)
1.5 พพท. มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2564 – 2570) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และ อพท. ได้
ดำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ตามข้อคิดเห็นของ พพท. เรียบร้อยแล้ว
1.6 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
(พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
2.1 คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีการประชุมพิจารณา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้าง
และพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) ที่ทบทวนแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
2.2 พพท. มีการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570)
2.3 พพท. มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) ในคราวประชุมครั้งที่
8/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
2.4 ได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่
เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ตามข้อคิดเห็นของ พพท. แล้วเสร็จ
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3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลก
สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย -กำแพงเพชร
(พ.ศ.2566 – 2570) (อพท.4)

2.5 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
(พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
3.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการทบทวนแผนแม่บทฯ มีการประชุมการตรวจรับ
งานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564
3.2 พพท. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ให้เปลี่ยนชื่อ
จากแผนแม่บทพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย
- กำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570)
3.3 พพท. มีการประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 และมีมติให้ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ตามความเห็น และนำเสนอต่อ พพท. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
3.4 คณะอนุกรรมการติดตามยุทธศาสตร์ มีการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
9 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย -กำแพงเพชร
(พ.ศ.2566 – 2570)
3.5 พพท. มีมติการประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย
-กำแพงเพชร (พ.ศ.2566 – 2570) ทีป่ รับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม
แล้ว และให้ อพท. นำเสนอต่อคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ต่อไป
3.6 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร
(พ.ศ.2566 – 2570) เข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ท.ท.ช. ต่อไป
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3.7 ท.ท.ช. มีการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และมีมติ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดก
โลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย -กำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570)
4. แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา 4.1 พพท. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(พ.ศ. 2563 – 2570)
เลย (พ.ศ. 2563 -2570) (อพท.5)
4.2 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลย (พ.ศ.2563 - 2570)
4.3 อพท. ได้ดำเนินการตามขัน้ ตอนการเสนอแผนระดับ 3 โดยได้เสนอสำนักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
การพัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย (พ.ศ. 2563 – 2570) เพิ่มเติมใน
ประเด็นกฎหมาย และเรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่า
น่าน (พ.ศ. 2566 – 2570) (อพท.6)

4.4 อพท. ส่งแบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย (พ.ศ. 2563 – 2570) ตามแนวทางการเสนอแผนระดับที่
3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
4.5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีความเห็นให้ อพท.
ควรพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่พิเศษในภาพรวมของทั้ง 6
พื้นที่ เพื่อเป็นกรอบนโยบายหลักในการพัฒนาพื้นที่ โดยคำนึงถึงบริบทเฉพาะของ
แต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
5.1 การจัดประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2563
5.2 คณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน มีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมือง
โบราณอู่ทอง (พ.ศ. 2566 – 2570)
(อพท.7)

5.3 คณะอนุกรรมการติดตามยุทธศาสตร์ มีการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
9 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2566 – 2570)
5.4 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมือง
เก่าน่าน (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม พพท. เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2564
5.5 เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่า
น่าน (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ปรับปรุงแล้ว ต่อ พพท. ในการประชุมครั้งที่
10/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และอยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม พพท.ครั้งที่ 10/2564 วันที่
29 กรกฎาคม 2564 ก่อนเสนอต่อ ท.ท.ช. ต่อไป
6.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมืองโบราณอู่ทอง (พ.ศ. 2566 – 2570)
6.2 คณะอนุกรรมการติดตามยุทธศาสตร์ มีการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
9 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่พิเศษพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง
(พ.ศ. 2566 – 2570)
6.3 เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมือง
โบราณอู่ทอง (พ.ศ. 2566 – 2570) ต่อที่ประชุม พพท. ในการประชุมครั้งที่
9/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยได้มีการปรับปรุงรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะของ พพท. ก่อนเสนอต่อ ท.ท.ช. ต่อไป
6.4 พพท. มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เห็นชอบ
ให้ปรับปรุงชื่อของพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสำนักงานพื้นที่
พิเศษ 7 จากพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง
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7. นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหารและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพื่อให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ประกอบด้วย สบย. สบก. สจอ. และ สสอ. นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และร่วมรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหารและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ผลการประเมินของ อพท. ได้รับผล
คะแนน 420.19 คะแนน จากคะแนนรวม 500 คะแนน (บรรลุเป้าหมายขั้นสูง)
8. แจ้งเวียนขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษและการให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
การดำเนินงานในการประกาศพื้นที่พิเศษของ อพท. เป็นไปตามขั้นตอนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. และเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของ อพท. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
9. แจ้งเวียนการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรงบประมาณ
ในไตรมาสที่ 1 – 4 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ในส่วนที่เหลือเต็มตามวงเงินที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564
10. แจ้งเวียนประกาศ พพท. เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
11. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ "กระบวนการทางด้านงบประมาณและแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (บันทึกข้อความที่ กก 6301.07/สจอ./
180/64 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564)
12. จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (e-Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2564
13. จัดประชุมสำรวจความต้องการของผู้บริหาร อพท. ในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ อพท.
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
14. เสนอ พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของ อพท. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4) และพื้นที่
พิเศษเลย (สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5) โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” โดยมี ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
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การประสานภายนอกองค์กร:
1. สำนักงาน ก.พ.ร.
• ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
• นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และจัดทำแบบประเมิน
ตนเองการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
• แจ้งขอปรับปรุงตัวชี้วัดของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และวันที่
7 กันยายน 2564
2. สำนักงบประมาณ
• ประสานเพื่อจัดทำคำของบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นระยะๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 – มิถุนายน 2564
• ขออนุมัติจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ต่อสำนักงบประมาณ (สงป.) เมื่อวันที่
28 เมษายน 2564 และ สงป. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้อีกจำนวน 10.17 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
ในไตรมาสที่ 3 และ 4

• การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่
1 – 4 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ในส่วนที่เหลือเต็มตามวงเงินที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564
• การชี้แจง (ร่าง) พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564
3. คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.)
ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนี้
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร
(พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
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4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย อพท. ได้ผลการประเมิน 96.03 คะแนน หรือระดับ AA เป็นลำดับที่
7 จากทั้งหมด 55 องค์กร ในกลุ่มการประเมินองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
5. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา:
• ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 11/2564 ลงนามในสัญญาวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2564
• จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
• จัดกิจกรรมการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17 - 28
พฤษภาคม 2564 จัดประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
• จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผน
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
• อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการประชุมกลุ่มใหญ่ ครั้งที่ 1 และเวทีระดับอำเภอ มีกำหนดส่งงานงวดที่
2 รายงานฉบับกลาง (Interim report) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564
คุ้งบางกะเจ้า:
• ดำเนินงานเพื่อเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า และดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ
คุ้งบางกะเจ้า โดยมีการจัดประชุมหารือ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการ OUR
Khung Bangkachao เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
• จัดประชุมชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนแผนการ
ทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
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• ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 แห่ง เพื่อส่งข้อมูลผลการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า
พร้อมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การท่องเที่ยวพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และหนังสือแสดงความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เมื่อวันที่
20, 23, และ 27 สิงหาคม 2564
• สรุปข้อเสนอแนะในการแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าและ
จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าให้กับผู้อำนวยการ อพท. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เชียงราย:
• จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอขอความคิดเห็นต่อ (ร่าง)
รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง
รายงานฉบับสมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมและจะนำเสนอผู้บริหาร อพท. พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม พพท.
• จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอขอความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานขั้นต้นแผนขับเคลื่อน
การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย
• เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564 และนำเสนอการเตรียมการ
ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และนำเสนอขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และการสร้างการรับรู้และการให้ความยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 กรกฎาคม 2564)
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งหนังสือแสดงความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษแล้ว จำนวน 128 แห่ง จากทั้งหมด
144 แห่ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
• อยู่ระหว่างรวบรวมหนังสือแสดงความยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเชียงราย
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การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO
การจัดทำใบสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์:
• จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่าน ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ในคณะทำงานด้านการจัดทำใบสมัคร
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และดำเนินการจัดส่งใบสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
• จัดกิจกรรมอบรมผู้เข้าแข่งขันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามฐาน
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และนําเสนอนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถทางการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
• จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างโอกาสแข่งขันทางการตลาดธุรกิจสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ อพท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
• จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Thailand Creative Cities Network 2021) ระหว่างวันที่
21-22 มิถุนายน 2564
• รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองเสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Thailand Creative Cities
Network 2021) หรือ TCCN 2021 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564
• จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2564
• จัดกิจกรรมเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ "Green challenge @ น่านอยู่ดี" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564
• จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จำนวน
5 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564
การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย:
• จัดประชุมพิจารณาใบสมัครเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และดำเนินการจัดส่งใน
สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านการออกแบบ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
• จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "เชียงราย : เมืองแห่งการออก
แบบอย่างยั่งยืน" กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2564 และได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
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• จัดประชุมพิจารณาการขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม การระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
• จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2564
การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี:
• จัดประชุมพิจารณาใบสมัครเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้ดำเนินการจัดส่งใน
สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านอาหาร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
• พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการกรอกใบสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
• ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามขอบเขตของงานจ้าง (TOR) กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จังหวัดเพชรบุรี โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2564
• การบรรยายบทบาทของ อพท. ในการการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมระดมความ
คิดเห็นของเครือข่ายภาครัฐ ในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒ เพื่อระดมความเห็นข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดเพชรบุรีวางแผนจะ
ดำเนินการสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร หรือร่วมกับด้านสร้างสรรค์อันนำไปสู่การทำแผนที่นำทาง (Roadmap) เมืองเพชรบุรีสู่
เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ระยะ 5 ปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
การดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชน
• จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. ในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
• การจัดอบรมออนไลน์ (Online Training Program) CBT Avenger ดังนี้
- เกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
- นักสื่อความหมาย
- Creative Tourism Tool Kit
- 9+1 Building Block Canvas
- การเก็บรายได้และการคิดโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม
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• ประสานชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดทำแผนการสร้างการรับรู้และสื่อสารรายสัปดาห์
โดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
• ประสานชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 9 เขต เพื่อให้ส่งเอกสารการประกวดรางวัลกินรี ประจำปี 2564 พร้อมทั้งสนับสนุน
ข้อมูลให้กับชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
• จัดทำแผนการสื่อสารแบรนด์ CBT Thailand ประเด็น “อพท. ชวนรีเฟรชร่างกายหลังโควิด – 19”
• จัดสัมมนาออนไลน์ Webinar “CBT Redesign” ออกแบบการท่องเที่ยวอย่างไรให้อยู่รอด และทำสรุปประเด็นสัมมนา
ออนไลน์ “CBT Redesign” ออกแบบการท่องเที่ยวอย่างไรให้อยู่รอด ในรูปแบบถอดคำ (Quote) ของวิทยากรเสวนา
• ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน จัดทำ Catalog ผลิตภัณฑ์ชุมชน (โครงการคิดถึงชุมชน) เพื่อรวบรวมรายละเอียดสินค้า ต่อ
ยอดสู่การนำเสนอขายออนไลน์
• จัดประชุมออนไลน์ เรื่อง Creative Tourism ในทุกพื้นที่ดำเนินงานของ อพท.
• จัดทำข้อมูลออนไลน์ในการสื่อสารแบรนด์ CBT Thailand และ CT Thailand
• ทดสอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์กับแหล่งท่องเที่ยวหลัก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
• รวบรวมข้อมูลและนำเสนอชุมชนบ่อสวก สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) เพื่อประกวดรางวัล Best Tourism
Villages by UNWTO
• ได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2021 ประเภทความยั่งยืน (Sustainability Awards) ด้านการริเริ่มการบริหารทุนมนุษย์
(Human Capital Development Initiative Awards) หัวข้อ “หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิง
บูรณาการ” (Certificate in Community Based Tourism Integrated) DASTA CBT Integrated Curriculum: the
training for Community-based tourism stakeholder empowerment ผ่านระบบออนไลน์ช่อง PATA YouTube
Chanel จัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ Pacific Asia Travel Association : PATA
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
• ถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จของต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
• จัดกิจกรรมรับรองผลการประเมินตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Base Tourism Standard) เมื่อวันที่
13 – 14 กันยายน 2564
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6. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของ อพท. (เป็นชื่อหัวข้อข่าว/ประเด็นที่ประชาสัมพันธ์) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• ผู้อำนวยการ อพท. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กับสำนักงาน TTG Asia วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
• จัดกิจกรรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ อพท. จำนวน 2 ครั้ง
ประเด็นข่าวที่มีการเผยแพร่:
• การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ประเด็น: ยกระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อพท. เร่งประกาศพื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน
• MoU อพท.2 โดยผู้อำนวยการ อพท. และภาคีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประเด็น: อพท. ร่วมพัฒนาโคราชจีโอพาร์คขึ้น
ทะเบียน “ยูเนสโก” สร้างกิจกรรมวางเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมมรดกโลก
• หนังสือพิมพ์ ทรานสปอร์ตเจอนัล สัมภาษณ์พิเศษ ผู้อำนวยการ อพท. ประเด็น: อพท. ปรับแผน ผลักดันชุมชนขายสินค้า
บริการผ่าน ออนไลน์ แก้เกมผลกระทบโควิด-19
• รายการ EEC Focus ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ TNN สัมภาษณ์พิเศษผู้อำนวยการ อพท. ประเด็น: การเตรียมความพร้อม
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อรองรับเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ เมืองพัทยา
• เมืองสร้างสรรค์ อพท.7
1) อพท.7 และภาคีเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมส่งใบสมัครเมืองสร้างสรรค์
2) คณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี ประสานความร่วมมือ อพท.7 เดินหน้าต่อเนื่องผลักดันสุพรรณบุรี
เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีระดับโลก
3) อพท.7 ยกระดับศักยภาพชุมชน นำเสนอแพ็กเกจการท่องเที่ยววิถีใหม่ รองรับการท่องเที่ยวยุค New Normal
• จัดกิจกรรมจัดอบรมออนไลน์ “สร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า” ผ่าน
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน
• ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สู่สมุยโมเดล:
1) อพท. ถอดรหัสความสำเร็จ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สู่สมุยโมเดล” พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย
2) อพท. ดึงผู้เชี่ยวชาญถอดรหัส “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สู่สมุยโมเดล” พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานใหม่
3) แนะทางรอดท่องเที่ยวไทย พลิกวิกฤติชูจุดขายใหม่ – ลงทุนทันยุค 5.0
4) “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สู่สมุยโมเดล” โมเดลการท่องเที่ยววิถีใหม่
5) “ถอดโมเดลภูเก็ต – สมุย” อพท. ยกระดับความปลอดภัย
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• สุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก:
1) อพท. อัดแคมเปญสุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก “สุข โข ใจ ออนไลน์ ทัวร์”
2) อพท. ชวนเที่ยวสุโขทัยวิถีใหม่
• จัดกิจกรรม Fam trip “กินพุงพลุ้ย ตะลุยอู่ทอง” สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ 19 20 สิงหาคม 2564
• สำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการรับรู้ข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในกลุ่มสื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564
R02 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม 1. การกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ
ผู้บริหารตามเป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละการ
แผนงานที่กำหนดไว้ ภายใน
เบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. การกำหนดตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เรื่องการขออนุมัติขอบเขตการจ้าง (TOR) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2563
แผน
ไตรมาสที่ 4
3. การแจ้งเวียนแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สูงมาก (4 x 4) ปานกลาง (2 x 3)
4. การกำหนดแนวทางและขั้นตอนการขออนุมัติโครงการในระบบ e - Project สำหรับกิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณ
5. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการของหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6. การเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง
7. การปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงาน และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส
2019 (COVID-19)
8. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานในสัญญาจ้าง และแผนการดำเนินงาน
9. แจ้งเวียนการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรงบประมาณไตรมาส
ที่ 1 – 4 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ในส่วนที่เหลือเต็มตามวงเงินที่กำหนดไว้ในพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายรับและรายจ่ายที่ พพท. อนุมัติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564
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งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร

แผน

ไตรมาสที่ 4

สูงมาก (4 x 4)

ปานกลาง (2 x 3)

การดำเนินงาน
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 10 -11 กันยายน 2563
2. การกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ
ผู้บริหารตามเป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน)
3. แจ้งเวียนหน่วยงานภายใน อพท. เพื่อขอความร่วมมือจัดทำรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่
1 กันยายน 2563
4. พพท. รับทราบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
5. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการของหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6. จัดทำแนวทางการปรับแผนปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินงบประมาณ
รายจ่ายแต่ละแผนงาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
7. แจ้งเวียนการปรับลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในระบบ e-Project ตามแนวทางการปรับแผนปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
8. แจ้งเวียนการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนัก
งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ตามรายรับและรายจ่ายที่ พพท. อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณ
เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
9. พพท. ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
10. จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (e-Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2564
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R04 การปรับปรุงมาตรฐานการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(STMS) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
GSTC ฉบับล่าสุด อาจไม่ทันตาม
กำหนดเวลา
แผน

ไตรมาสที่ 4

ปานกลาง (2.5 x 4)

ต่ำ (1 x 1)

R05 การระบาดของโรคอุบัติใหม่
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่
แผน
ไตรมาสที่ 4
สูง (3 x 4)

สูง (3 x 4)

การดำเนินงาน
1. รวบรวมสรุปผลจากการศึกษาเกณฑ์ GSTC ที่ได้ปรับปรุง และนำมาเทียบเคียงกับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
อพท. (STMS) และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลยื่นขอปรับปรุงมาตรฐานฯ
2. ผู้อำนวยการ อพท. เห็นชอบมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard:
STMS) ฉบับปรับปรุง เพื่อยื่นขอการรับรองการคงสถานะ GSTC- Recognized เมื่อเดือนเมษายน 2564
3. นำส่งมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุง เพื่อยื่นขอรับรองการคงสถานะ GSTC- Recognized ให้ GSTC ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

1. การสำรวจผู้ปฏิบัติงานที่พำนักในพื้นที่เสี่ยงของการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) และรายงานผู้บริหารทราบเป็น
กรณีเร่งด่วน
2. การจัดทำแนวปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 ธันวาคม 2563
3. การออกประกาศมาตรการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) รวม
จำนวน 19 ฉบับ และฉบับล่าสุดคือ ฉบับที่ 19 มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2564
4. การปรับแผนงานและกิจกรรมจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019
(COVID-19)
5. การสนับสนุนเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and
Health Administration (SHA)
6. การประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อาทิ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเข้าร่วมสำรวจและให้แนวทางองค์ความรู้ในการป้องกันโรค หากมีการสำรวจ
ศักยภาพชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
7. การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน "โครงการคิดถึงชุมชน" เพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
โรนาไวรัส 2019 (COVID-19) (ประชุม Online) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษ และมีการปรับแผนการ
ดำเนินงาน โครงการคิดถึงชุมชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสินค้าชุมชนผ่านภาคีเครือข่าย เช่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ
ขยายเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่เดินทางไม่ได้
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การดำเนินงาน
8. การสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานของ อพท. เสนอ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
9. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สามารถจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถี
ใหม่ เพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration
(SHA) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
10. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมนำเสนอการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนของ อพท. กรณีชุมชนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ยุติลง
11. การจัดทำแผนสื่อสารรายสัปดาห์โดยมีเนื้อหาทีเ่ หมาะสม เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด (แผนสื่อสารการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19))
12. การเสนอแนวทางในการจัดทำแผนรองรับการดำเนินงานการ พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแบบฟอร์มเปิดบ้าน เปิดเมืองเปิด
ประเทศด้วยความปลอดภัย
13. การปรับแผนการดำเนินกิจกรรมอบรม Creative Tourism และการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. ใน
รูปแบบออนไลน์
14. การจัดกิจกรรม Online coaching เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียม
ความพร้อมยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เมื่อวันที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2564
15. การสำรวจรายชื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ อพท. เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2564
16. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. ฉีดวัคซีนรวม 147 คน ประกอบด้วยผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว 134 คน (เข็มที่ 1 จำนวน 134 คนเข็มที่ 2
จำนวน 27 คน) และรอการฉีดวัคซีน 13 คน
17. ปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
18. จัดทำข้อมูล 12 ชุมชนน่าเที่ยว เตรียมพร้อมการประชาสัมพันธ์หลังสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์
19. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expert Meeting) เพื่อเตรียมความพร้อมฤดูการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “Digital Platform และเอกภาพ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ความสำเร็จในการปกป้องชุมชนและนักท่องเที่ยวจาก COVID – 19 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
20. ประสานรายชุมชน ร่วมกับชุมชนที่มีความสนใจในการสมัครขอรับมาตรฐานด้านสุขอนามัย (SHA) และจัดกิจกรรมการให้องค์
ความรู้เรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัย (SHA) และแนวทางขั้นตอนการสมัครขอรับมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
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การดำเนินงาน
R06 การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการ 1. การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและคู่มือแนว
ทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คุ้งบางกะเจ้า
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผน
ไตรมาสที่ 3
มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
สูงมาก (4 x 4) ปานกลาง (3x 3)
3. ดำเนินงานเพื่อเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า และดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ
คุ้งบางกะเจ้า โดยมีการจัดประชุมหารือ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการ OUR
Khung Bangkachao เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
4. การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย และการศึกษาความเหมาะสมการ
ประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าเรียบร้อยแล้ว
5. ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 แห่ง เพื่อส่งข้อมูลผลการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า พร้อม
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และหนังสือแสดงความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เมื่อวันที่
20, 23, และ 27 สิงหาคม 2564
7. สรุปข้อเสนอแนะในการแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าและจัดทำ
แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าให้กับผู้อำนวยการ อพท. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เชียงราย
8. การจัดทำ (ร่าง) รายงานแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงรายฉบับสมบูรณ์ และเอกสารอื่นๆ ของที่ปรึกษาฯ
เสนอต่อที่ประชุมกลุ่มใหญ่ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผลการศึกษาและสาระสำคัญของแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย และหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย และการสำรวจเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2564
9. การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
10. ขอความเห็นชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144 แห่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2564 โดยมี อปท. ส่งหนังสือตอบรับแล้วจำนวน 128 แห่ง
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R07 การถูกโจมตีทางไซเบอร์จาก
ภายนอกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
แผน

ไตรมาสที่ 3

ปานกลาง (3 x 3) ปานกลาง (2 x 3)

การดำเนินงาน
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
11. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
12. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
13. การอนุมัติให้ที่ปรึกษาปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรม และขยายเวลาปฏิบัติงานโครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อน
การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
ส่งผลต่อการลงพื้นที่และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
14. คณะทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ระหว่าง
วันที่ 17 - 28 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
10. ปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมและขอขยายระยะเวลาดำเนินงานเป็น 270 วัน โดยมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ
ประสานงานกับที่ปรึกษา เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
11. จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผน
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
12. อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการประชุมกลุ่มใหญ่ ครั้งที่ 1 และเวทีระดับอำเภอ มีกำหนดส่งงานงวดที่ 2
รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564
1. อพท. ได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบ e-Office ของ อพท. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เนื่องจากถูกโจมตีจาก
ไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทมัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ Ransomware ด้วยการเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายระบบ e-Office ของ
อพท. ทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2563 ประกอบกับต้องใช้เวลากู้คืนข้อมูลมากกว่า 1 เดือน
3. แจ้งกำหนดการทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤติ (Information System & Data Recovery) ประจำปี 2564 โดยการทดสอบการ
กู้คืนระบบอินทราเน็ต (DASTA Intranet) จากไซต์หลัก (Primary Site) ณ สถานที่ฝากเครื่องแม่ข่าย INET IDC มายังไซต์
สำรอง (Secondary Site หรือ DR Site) สำนักงาน อพท. อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
4. ปรับปรุงระบบการป้องกันความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามสัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัย
(Security System) ประจำปีงบประมาณ 2564
5. ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงขั้นตอนการสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินและจากภัยคุกคามทาง Cyber แล้ว
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การดำเนินงาน
6. ดำเนินการสำรองข้อมูลเป็นรายวัน และรายงานผลการสำรองข้อมูลเป็นรายเดือนทาง e-mail โดยมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินงาน
7. ขอความเห็นชอบแผนการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ อพท. (DASTA's Cyber Resilience Plan) ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2565 – 2567) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
8. แจ้งเวียนประกาศ อพท. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ฉบับที่ 5) เมื่อวันที่
1 กันยายน 2564
9. จัดทำคลิปบรรยายในรูปแบบวิดีโอ (VDO) เผยแพร่ออนไลน์ในระบบ Intranet เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานทุกระดับ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข้อมูลได้ตลอดเวลา
R08 การปฏิบัติตามนโยบายหรือมติ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และร่วมศึกษาเก็บข้อมูล
เพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ของ อพท. เมื่อ 18 สิงหาคม 2563
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การจัดทำประมวลกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ อพท. โดยได้แจ้งเวียนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564
แผน
ไตรมาสที่ 3
3. การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรม (ออนไลน์) TDGA Learn D’Club : Data - driven Government for All ดังนี้
ปานกลาง (3 x 3)
ต่ำ (1 x 3)
1) กฎหมาย กฎเกณฑ์: Data Governance, Data Regulation, and Data Sharing Policy เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
2) การเปิดข้อมูลและการใช้ข้อมูล: Open data and use cases เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
3) การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
4. การประชุมหารือระหว่างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานกฎหมาย เพื่อทำความเข้าใจข้อกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของ อพท. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
5. ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับ
กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอผู้อำนวยการ อพท. ลงนามและประกาศแจ้งเวียนประกาศ อพท. เรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
6. จัดทำประมวลกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อพท. เสนอผู้อำนวยการ
อพท. อนุมัติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

