แผนพัฒนาจังหวัดลาปาง พ.ศ.2557-2560
วิสัยทัศน์:“นครแห่งเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สู่เกษตรสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถีลาปางเชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลาปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ แ ละ 1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
วั ฒ นธรรมอย่ า งสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ เพิ่ ม นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปีฐาน

2557 2558 2559 2560
5%

10%

15%

20%

5%
10%
15%
20%
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน
3. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ 3 แห่ง 3 แห่ง 3 แห่ง 3 แห่ง
การฟื้นฟู สภาพแวดล้อม/ปรับภูมิ
ทัศน์/สิ่งอานวยความสะดวก
4.จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่
2
2
2
2
สร้างใหม่ เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิง แห่ง/4 ปี แห่ง/4ปี แห่ง/4 ปี แห่ง/4 ปี
ธรรมชาติ เชิงเกษตร เป็นต้น
5. จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

25572560

กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

50%

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและ
แหล่งวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืนและเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบ (Responsible Travel) และไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (no or low
impact) เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและกาจัดมลพิษ และ
อยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้สามารถคืนผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น
4. เสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและสถานประกอบการภาคการท่องเที่ยวให้
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านภาษา วัฒนธรรม

50 %
12แห่ง

2 แห่ง/
4 ปี

4 แห่ง
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ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
6. จานวนกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว

2557 2558 2559 2560

25572560

กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

3
3
3
3
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

12
กิจกรรม

ข้ามชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมตาม
วิถีลาปาง
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด การ
สร้างสรรค์กจิ กรรม และรูปแบบการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว

6. สร้างเสริม ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน (เช่นประปา ไฟฟ้า ความปลอดภัยและ
ความมั่นคง) และสิง่ อานวยความสะดวก (เช่น
ห้องน้า ป้ายและศูนย์ข้อมูล) รวมทั้งเสริมสร้าง
ระบบและเครือข่ายโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการ
สร้างสรรค์ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
จากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2: ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ล าปางให้ มี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ควบคู่ กั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทงั้ แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (no or low impact) เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิง่ แวดล้อม การป้องกันและกาจัดมลพิษ และอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นเพือ่ ก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สามารถคืนผลประโยชน์สทู่ ้องถิ่น
4. เสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและสถานประกอบการภาคการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านภาษา วัฒนธรรมข้ามชาติและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมตามวิถีลาปาง
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด การสร้างสรรค์กิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
6. สร้างเสริม ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน (เช่นประปา ไฟฟ้า ความปลอดภัยและความมั่นคง) และสิ่งอานวยความสะดวก (เช่นห้องน้า ป้ายและศูนย์ข้อมูล
รวมทั้งเสริมสร้างระบบและเครือข่ายโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ ระกอบการให้มีการสร้างสรรค์ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง

แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดลาปาง พ.ศ.2557-2560
บัญชีรายการชุดโครงการ
วัตถุประสงค์
แผนงาน/โครงการ
กล
แหล่ง
ผลผลิต
ยุทธ์ งบประมาณ (5 ด้าน)
1.โครงการพัฒนาตลาดการ
1
1,2,3 และ
1
เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4
ท่องเที่ยวเชิง
จังหวัดลาปาง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน

แนวทางการ
ดาเนินงาน
1.ประชุม รับฟัง
ความคิดเห็นต่อที่
ประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้าน
วัฒนธรรม การ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผลผลิต
และผลลัพธ์

งบประมาณ(ล้านบาท)
หน่วยงาน
รั
บผิดชอบ
2557 2558 255 2560
9
1.ร้อยละ 5, 10, 15 เศรษฐกิจและการ 20
20
20
20 1.สนง.พัฒนา
และ 20 ของจานวน ท่องเที่ยว จ.
ชุมชนจังหวัดฯ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ลาปาง ดีขึ้น
2.อาเภอทุกอาเภอ
ตามลาดับเมื่อเทียบ
ประชาชนสามารถ
3.อปท.ทุกแห่ง
กับปีฐาน
สร้างรายได้จาก
4.สนง.วัฒนธรรม
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
กล
แหล่ง
ผลผลิต
ยุทธ์ งบประมาณ (5 ด้าน)

2.โครงการจัดทาศูนย์
สารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว

2

1,2,3 และ
4

1

วัตถุประสงค์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ท่องเที่ยวและการ 2.จานวนแหล่ง
อนุรักษ์ทรัพยากร ท่องเทีย่ วที่สร้างใหม่
ธรรมชาติ
2แห่งต่อปีเช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
2.วางแผน
เชิงเกษตร เป็นต้น
การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เน้น
กลุ่มเป้าหมาย
คุณภาพ
3.เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวลาปาง
อย่างเป็นระบบ
และเชื่อมโยงกับ
กลุ่มตลาด
เป้าหมาย
1.เพื่อพัฒนา
1. ประชาสัมพันธ์ กระบวนการบริหาร
ปรับปรุงกายภาพ เชิญ ร่วมสร้าง
จัดการการมีส่วนร่วมต่อ
และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายการ
ทรัพยากรในท้องถิ่น 1
ในย่านเมืองเก่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบ
นครลาปาง
2. ปรับปรุงพัฒนา 2. จานวนแหล่ง
2.สร้างจิตสานึกให้ ระบบการจัดการ ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
ชุมชนในท้องถิ่น ทรัพยากรการ
ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม/

ผลผลิต
และผลลัพธ์
การนา
ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนามาสร้าง
มูลค่าเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อมและ
กายภาพบริเวณ
ย่านเมืองเก่ามี
ความสวยงาม
มีประตูเมืองที่มี
ความสวยงามและ
เข้ากับบรรยากาศ

งบประมาณ(ล้านบาท)
2557 2558 255 2560
9

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
จังหวัดฯ
5.หอการค้า
จังหวัด
6.สมาคม
ท่องเที่ยวนคร
ลาปาง
7.สมาคม
เครื่องปั้นดินเผา
ลาปาง
8.สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัดฯ
9.หน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

20.00 20.00 20.00 20.00 1.สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่
เขตพื้นที่ลาปาง
2.อาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ทุกแห่ง
4. มหาวิทยาลัย
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
กล
แหล่ง
ผลผลิต
ยุทธ์ งบประมาณ (5 ด้าน)

3.โครงการสลุงหลวงกลอง
ใหญ่ปีใหม่เมืองนครลาปาง

3

1,2,3 และ
4

1

วัตถุประสงค์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผลผลิต
และผลลัพธ์

และนักท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

ปรับภูมิทัศน์/สิ่งอานวย เมืองเก่า
ความสะดวก 3 แห่ง
ต่อปี

1. เพื่อสืบสาน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ประเพณีเก่าแก่
ของจังหวัด
2.เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดให้เป็นที่
รู้จักอย่าง
แพร่หลาย
3.เพื่อให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัด
4.เพื่อเพิ่ม

1.จั ด ท าแผนการ
ด า เ นิ น ง า น แ บ บ
บู ร ณาการจากทุ ก
ภาคส่วนในจังหวัด
2 . บู ร ณ า ก า ร
ทรัพยากรต่างๆ ทั้ง
ง บ ป ร ะ ม าณ แ ล ะ
กิ จ ก ร ร ม ที่ จั ด ม า
รวมกัน
- งานปี๋ใหม่เมือง
- งานสลุงหลวง
- งานมหกรรม
ก๋องปู่จา
-งานแสดง
วัฒนธรรม
-งานหลวง
เวียงละกอน

1.ร้อยละของจานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ตามลาดับ (ร้อยละ
5,10,15,20 นับจาก
ปีฐาน พ.ศ.2557 )
2.รายได้จาก
นักท่องเที่ยวตามลาดับ
(ร้อยละ 5,10,15,20
นับจากปีฐาน พ.ศ.
2557 )

1.ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ
และประชาชน
2.การรักษา
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมของนคร
ลาปาง

งบประมาณ(ล้านบาท)
2557 2558 255 2560
9

20

20

20

20

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา
ลาปาง
5. สถาบัน
การศึกษาในจังหวัด
7.สนง.พระพุทธ
ศาสนาจังหวัดฯ
8.หน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.สานักงาน
จังหวัดลาปาง
2.สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดฯ
3.สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ เขต
พื้นที่ลาปาง
4.อาเภอทุก
อาเภอ
5.สภาวัฒนธรรม
จังหวัดฯ
6.สถาบัน
การศึกษาใน
จังหวัดฯ
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
กล
แหล่ง
ผลผลิต
ยุทธ์ งบประมาณ (5 ด้าน)

4.โครงการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจาก
กลุ่มประเทศในประชาคม
อาเซียน

4

1,2,3 และ
4

1

วัตถุประสงค์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ของจังหวัด
5.เพื่อรวมงาน
เทศกาลสาคัญ
ของจังหวัด

3.ประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4.ประชาสัมพันธ์
การจัดงาน
5.สรุปและ
ประเมินผล

1.เพื่อจัดทา
ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ
ทางด้านการ
ท่องเที่ยว
2.เพื่อการพัฒนา
บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้มี
ทักษะด้านภาษา
และงานบริการ
ให้พร้อมรับ
นักท่องเที่ยวจาก
ประเทศในกลุม่
ประชาคม
อาเซียน
3.เพื่อสร้าง
เส้นทาง

1.การจัดทาสถิติ
นักท่องเที่ยว
2.การจัดทาระบบ
ฐานข้อมูล และ
สารสนเทศทางการ
ท่องเที่ยว
3.การอบรมพัฒนา
ทักษะบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
4.การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการร่วม
สร้างเส้นทางโลจิ
สติกส์ทางการ
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผลผลิต
และผลลัพธ์

งบประมาณ(ล้านบาท)
2557 2558 255 2560
9

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
7.อปท.ทุกแห่ง
8.หน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

1.ร้อยละของจานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 5 นับจากปี
ฐาน พ.ศ.2557 )
2.รายได้จาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 10 นับจากปี
ฐาน พ.ศ. 2557 )

1.จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยปีละ
1 แห่ง
2.จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนาให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานกรมการ
ท่องเที่ยว อย่าง
น้อยปีละ 1 แห่ง

20

20

20

20 1.สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่
เขตพื้นทีล่ าปาง
2.
สถาบันการศึกษา
ในจังหวัดลาปาง
3.สมาคมท่องเที่ยว
นครลาปาง
4.สภา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ลาปาง
5.สพท.ลาปางเขต
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
กล
แหล่ง
ผลผลิต
ยุทธ์ งบประมาณ (5 ด้าน)

วัตถุประสงค์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผลผลิต
และผลลัพธ์

งบประมาณ(ล้านบาท)
2557 2558 255 2560
9

โลจิสติกส์สาหรับ
การท่องเที่ยวได้
อย่างครบวงจร
ทั้งภายในจังหวัด
และประเทศใน
อนุภูมิภาค

5.โครงการประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมการตลาด
เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (Slow
Tourism)

5

1, 2, 3, และ 1, 3, และ 1. เพื่อพัฒนา
และฟืน้ ฟูแหล่ง
4
5
ท่องเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติ รวมถึง
แหล่งวัฒนธรรม
และ
ประวัติศาสตร์
เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่
อย่างยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ
2. พัฒนาบุคลากร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
1-3
6.สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ
7.สถาบัน กศน.
ลาปาง
8.สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดฯ
9.อปท.ทุกแห่ง
10.หน่วยงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.พัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่ง
วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ด้วย
วิธีการ ต่าง ๆ
ทั้งในด้านการ
จัดทาสื่อ การ
สารวจ การวิจัย
เพื่อใช้ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและ
เพิ่มมูลค่าเพิ่ม แก่
ระบบการท่องเที่ยว

1.นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติยังคงอยู่อย่าง
ยังยืน

แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์
จังหวัดลาปางได้รับ
การพัฒนาฟื้นฟู
และเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

26

26

26

26

1.สนง.ประ
สัมพันธ์จังหวัดฯ
2.สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ เขตพื้นที่
ลาปาง
3.หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
กล
แหล่ง
ผลผลิต
ยุทธ์ งบประมาณ (5 ด้าน)

6.โครงเพิ่มขีดความสามารถ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การท่องเที่ยว

6

7.โครงการส่งเสริมการขาย
ในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่

7

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผลผลิต
และผลลัพธ์

1.นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สร้างใหม่ 4
แห่งต่อปี เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เชิงเกษตร เป็นต้น

1.แหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนา
2.เส้นทางการ
ท่องเที่ยวย่านเมือง
เก่าได้รับการ
ปรับปรุง
3.ประชาชนรับรู้
และเข้าใจ
ความสาคัญของ
สถานที่ต่าง ๆ ใน
ย่านเมืองเก่า

26

26

26

26

1.อาเภอทุกอาเภอ
2.อปท.ทุกแห่ง
3..สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดฯ
4.หน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

1และ2 1.ผลิตภัณฑ์และ จัดอบรมและสอน 1.จานวนผลิตภัณฑ์ของ มีผลิตภัณฑ์ของฝาก

1

1

1

1

1.สนง.การ

และสถาน
ประกอบการ
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพ
1, 2, 3, และ 1, 3, และ 1. เพื่อพัฒนา
ระบบบริหาร
4
5
จัดการ โครงสร้าง
พื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ด้าน
สาธารณูปโภค
และด้าน
สาธารณูปการ
รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

1, 2, 3,

ของที่ระลึกมี

แนวทางการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ(ล้านบาท)
2557 2558 255 2560
9

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติของ
จังหวัดลาปาง

1.ศึกษาสารวจ
แนวทางการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในเส้นทาง
ท่องเที่ยว
2.จัดสร้าง/พัฒนา
สิ่งอานวยความ
สะดวกในเส้นทาง
ท่องเที่ยว

ทักษะในการพัฒนา ฝากและของที่ระลึกร้อย และของที่ระลึกที่
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บัญชีรายการชุดโครงการ
วัตถุประสงค์
แผนงาน/โครงการ
กล
แหล่ง
ผลผลิต
ยุทธ์ งบประมาณ (5 ด้าน)
มีคุณภาพ
เอกลักษณ์ที่โดด
และ 4
เด่น
2.กระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวเที่ยว
เพิ่มขึ้น

รวม

แนวทางการ
ดาเนินงาน
ผลิตภัณฑ์และของที่
ระลึกให้มีความโดด
เด่นและสวยงาม
- ส่งเสริมการตลาด
ในการขายสินค้า
โดยจัดสร้างและ
พัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
-สารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นขอ
เสนอแนะของ
นักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผลผลิต
และผลลัพธ์

งบประมาณ(ล้านบาท)
2557 2558 255 2560
9

ละ 50 ต่อปี
โดดเด่นและเป็น
2.รายได้จาก
เอกลักษณ์
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 10 นับจากปี
ฐาน พ.ศ. 2557 )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ เขต
พื้นที่ลาปาง
2.สถาบัน
การศึกษาใน
จังหวัดลาปาง
3.สมาคม
ท่องเที่ยวนคร
ลาปาง

4.สนง.ประ
สัมพันธ์จังหวัดฯ
5.หน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
106

106

106

106
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