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   5.5.4.1  การวิเคราะห์แนวโน้มรายได้จากการท่องเที่ยว 5-57 
   5.5.4.2  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม 5-58 
   5.5.4.3  การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวม 5-61 
   5.5.4.4 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนที่วัดค่าไม่ได้ 5-62 
บทที ่6  การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล  
 6.1 ปัญหาและอุปสรรค 6-2 
 6.2 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 6-3 
 6.3  การติดตามประเมินผล 6-4 
 6.4 แผนที่นำทาง (Road Map) ในการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว 6-4 
  อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 6.5 การส่งมอบพ้ืนที่การทำงาน 6-6 
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ส-6 สารบัญ_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

สารบัญรูป 
รูปที่    หน้า 
2.1.8-1 ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที ่3 (พ.ศ.2566-2570) 2-20 
2.1.12-1  การเชื่อมโยงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกกับอนุภูมิภาค 2-32 
2.1.12-2  EEC Roadmap 2-37 
2.1.12-3  โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ในปัจจุบัน-อนาคต 5 ปี 2-38 
2.1.12-4 โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ในอนาคต 10 ปี 2-39 
2.1.12-5 แผนพัฒนาตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 2-41 
2.1.12-6  ภาพรวมการพัฒนาการเชื่อมต่อการคมนาคมของโครงการสนามบินอู่ตะเภา 2-42 
2.1.12-7  พ้ืนที่โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 2-42 
2.1.12-8  ที่ตั้งโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร-ระยอง 2-44 
2.1.12-9  โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง 2-45 
2.1.13-1  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2-48 
2.1.17.1-1  กรอบแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 2-80 
2.1.17.2-1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 2-81 
2.1.17.4-1  ตัวชี้วัดสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญการพัฒนา 2-92 
3.2.9-1  ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3-33 
 เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
4.1.1-1   สถิติจำนวนและรายได้ผู้เยี่ยมเยือนคนไทยปี 2563 4-2 
5.5.4.1-1  แนวโน้มรายได้จากการท่องเที่ยวพ้ืนที่พัทยา 5-58 
5.5.4.2-1  แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัดชลบุรี 5-59 
6.4-1 แผนที่นำทาง (Road Map) ในการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว 6-6 
 อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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ส-7 สารบัญ_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 
2.1.2-1  เป้าหมายและตัวชี้วัดของการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปี 2-2 
2.1.7-1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานในระยะสั้น พ.ศ.2560-2561 2-12  
 และในระยะกลาง พ.ศ.2562-2564 
2.1.11-1  ประเด็นและแนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 2-27 
 ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2563-2565  
 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
2.1.11-2  แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล 2-29 
 ตะวันออกแผนงาน/โครงการสําคัญลําดับสูง 
2.1.13-1   แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนา 2-49 
 และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ EEC 
2.1.17.5-1  แผนงานโครงการและประมาณการงบประมาณภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ 2-92 
3.2.5-1  จำนวนประชากรในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ปี พ.ศ.2563 3-27 
3.2.7-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชลบุรี ณ ราคาประจำปี พ.ศ.2560-2561 3-29 
3.2.8-1  การใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 3-30 
3.3.1-1  สรุปจำนวนโครงการและวงเงินรวมภายใต้แผน 3-36 
3.3.2-1   แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 3-39 
 การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง งบประมาณปี พ.ศ.2555 (เงินอุดหนุน 
 เฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) 
3.3.2-2   แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 3-41 
 การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง งบประมาณปี พ.ศ.2555  
 (งบ อพท. และหน่วยงานอ่ืน) 
3.3.2-3  แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 3-42 
 การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง งบประมาณปี พ.ศ.2556 (เงินอุดหนุน 
 เฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) 
3.3.2-4  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ 3-45 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สัดส่วน อพท.) 
3.3.2-5   แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 3-47 
 การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงงบประมาณ ปี พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุน 
 เฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) 
3.3.2-6  แสดงงบประมาณที่พ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาฯ  ปี พ.ศ.2557 3-47 
 ของหน่วยงานอ่ืน (หน่วย:บาท) 
3.3.2-7     แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 3-49 
 การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง งบประมาณปี พ.ศ.2558 (เงินอุดหนุน 
 เฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล)  
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 
3.3.2-8    แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการในส่วน 3-50 
 อพท. และหน่วยงานอ่ืน ประจำปี พ.ศ.2558 
3.3.2-9   แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 3-52 
 การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (เงินอุดหนุน 
 เฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) 
3.3.2-10  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการในส่วน 3-52 
 อพท. ประจำปี พ.ศ.2559 
3.3.2-11  แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 3-53 
 การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงงบประมาณปี พ.ศ.2560  
 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนงบกระจายอำนาจฯ) 
3.3.2-12   แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรระหว่างปี พ.ศ.2555-2560 3-53 
3.3.2-13  สรุปงบประมาณที่ได้รับตามยุทธศาสตร์ 3-54 
3.3.3-1  สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เมืองพัทยา ปี พ.ศ.2555–2562 3-58 
4.3-1  แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวชายฝั่งภาคตะวันออก 4-7 
4.3-2  จำนวนผู้เยี่ยมเยือนเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2557-2562 4-9 
4.3-3  สถานการณ์สถานพักแรมเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2557-2562 4-10 
4.3-4  สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2557-2562 4-10 
4.3-5   จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเปรียบเทียบกับ 4-11 
 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ปี พ.ศ.2562 
5.3-1  สรุปจำนวนโครงการและวงเงินรวมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ 5-10 
 การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  
 (พ.ศ.2566-2570) 
5.3-2  สรุปงบประมาณในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5-12 
 พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  
 (พ.ศ.2566-2570) 
5.3-3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  5-12 
 เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
5.4.1-1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  5-30 
 เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของเมืองพัทยา  
5.4.2-1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  5-35 
 เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 
5.4.3-1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  5-37 
 เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 
5.4.4-1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  5-39 
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เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ความเห็นชอบการประกาศเขตพ้ืนที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 9 แห่ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 

ตอนพิเศษ 71 ง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2552 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ 2554 

ประกาศพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 78 ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึ่งปัจจุบันได้มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 10 แห่ง 

ประกอบด้วย 1) เมืองพัทยา 2) เทศบาลเมืองหนองปรือ 3) เทศบาลตำบลบางละมุง 4) เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย 

5) เทศบาลตำบลโป่ง 6) เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 7) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 8) เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 

9) เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ (เปลี่ยนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน) 10) องค์การบริหารส่วนตำบล  

เขาไม้แก้ว รวมแล้วมีพ้ืนที่ 949.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 593,418.75 ไร่ 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ตามวิสัยทัศน์พัทยา : เมืองน่า

อยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว (New Pattaya : The World 

Class Greenovative Tourism City) เพื ่อเป็นกรอบการพัฒนาพื ้นที ่โดยยึดหลักการพัฒนา 3 ส่วน ได้แก่ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ  

ในหลักการแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงที่มีแผนงาน/โครงการ จำนวน 

132 โครงการ วงเงินรวม 15,007.36 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2555 – 2564) และให้ อพท. เป็น

หน่วยงานกลางประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละ

โครงการ พร้อมรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ และจัดลำดับความสำคัญเป็นรายปี ในส่วน

ของงบประมาณที่จะดำเนินการและกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น เห็นควรให้เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณ และให้นับรวม  

อยู่ในสัดส่วนเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

อพท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและ

พื้นที่เชื่อมโยง โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน ซึ่งได้ปรับรายละเอียดและ

จำนวนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กร ลดภาระของรัฐบาลในการ

อนุมัติโครงการ โดยปรับลดโครงการที่เป็นภาระหน้าที่ของท้องถิ่นออก แผนปฏิบัติการฯ มีแผนงาน /โครงการ 

จำนวน 76 โครงการ วงเงิน 9,229.465 ล้านบาท มีระยะดำเนินการ 8 ปี (พ.ศ.2555 -2562) โดยแบ่งเป็น 4 
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ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย และภูมิทัศน์สีเขียว จำนวน 12 

โครงการ วงเงิน 2,394.150 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็น Green Landmark ของ

พื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 19 โครงการวงเงิน 1,464.820 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม

ท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน จำนวน  5 โครงการ วงเงิน 134.836 ล้านบาท และ

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม จำนวน 40 

โครงการ วงเงิน 5,235.659 ล้านบาท และคาดการณ์รายได้ที ่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน

ระยะเวลา 8 ปี รวมทั้งสิ้นประมาณ 981,335.000 ล้านบาท หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 122,667.000 ล้านบาท ต่อปี 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตามแผนปฏิบัติการฯขอรับการจัดสรรงบประมาณ   

ตามข้ันตอนดังนี ้

1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี จากคณะกรรมการ 

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  

2) หากโครงการใดไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน   

ตามแผนปฏิบัติการโดยรวม เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงพิจารณาเสนอ

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

3) หากโครงการใดไม่ได ้ร ับการสนับสนุนงบประมาณ โดยให้ อพท. ประสานงานกับ

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งติดตาม

และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

4) ให้หารือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา

โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

(1) ลำดับที่ 1 โครงการเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดความ

เหลื่อมล้ำของประชาชน 

(2) ลำดับที่ 2 โครงการเฉพาะของท้องถิ่นหรือของจังหวัดที่ส่งผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ 

(3) ลำดับที่ 3 โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในระยะยาว โดยครอบคลุมถึงการ

พัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ 

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแม่บทการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ

พื้นที่เชื่อมโยง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – 2560  มีแผนงาน/โครงการ ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ข้างต้น ได้รับการจัดสรร
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งบประมาณทั้งสิ ้น 2,348,897,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.45 โดยในปี 2561 – 2562  ไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทฯ ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเอง 

เพื่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ  

เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ว่าได้ก่อ่ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมากน้อยเพียงใด งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรมีความคุ้มค่าหรือไม่ จึงเห็นควรให้มีการทบทวนและประเมินความคุ้มค่าของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาพื ้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและพื ้นที ่เช ื ่อมโยง (พ.ศ. 2 566 – 2570)  

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศต่อไป 

อย่างไรก็ตามเพื ่อให้การพัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน เมืองพัทยาและ 

พื้นที ่เชื ่อมโยงบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

การท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และเพื่อตอบสนองเป้าหมายการสร้างรายได้จาก  

การท่องเที่ยวและบริการ มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเพื่อวางแผน

และกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นั้น  อพท. จึงได้

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งแผนฯ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ ้นเพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื ่อมโยงและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายและตัวชี ้ว ัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที ่ยว  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 แผนการปฏิรูปประเทศ 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564  (ร่าง) แผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model และ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  เป็นต้น  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและ  

พื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

วิสัยทัศน์  

“The World Class Creative and Greenovative City“ หรือ “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และนวัตกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ”  

พันธกิจ 

1) ขับเคลื่อนตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีศักยภาพ  

เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ  

4) บูรณาการร่วมกับทุกภาคีในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและด้านเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์  

(1) เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร  

ต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ  

(2) เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ  

(3) ชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและด้านเศรษฐกิจ  

เป้าหมายการพัฒนา 

(1) ยกระดับการท่องเที ่ยวในพื ้นที ่พ ิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืนเมืองพัทยาและ  

พ้ืนที่เชื่อมโยงให้มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

(2) ปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมืองพัทยาและพื้นที ่เชื ่อมโยงให้เป็นเมืองท่องเที ่ยวที ่ทันสมัย สะดวก สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการท่องเที่ยวที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรม  

(3) เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและครอบครัว  

กลุ่มประชุมสัมมนา (MICE) กลุ่มเรือสำราญ เรือยอร์ช กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มนักท่องเที่ยวที่

ใส่ใจด้านสุขภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยววัยเกษียณ  

(4) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และกระจายรายได้จากพ้ืนที่หลักสู่พื้นที่รอง รวมทั้งชุมชนที่มีศักยภาพ  
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(5) แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับให้มีการบริหารจัดการที ่มี

มาตรฐานเพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ดี  

(6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินทางท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงที่เป็นระบบ และมีความสะดวกปลอดภยั  

(7) เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(8) ทรัพยากรทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และมีการบริหาร

จัดการอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ  

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

 

โครงการและงบประมาณตามกรอบยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 54 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 5,193.45 ล้านบาท 

มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนโลก  

22 583,550,000 11.24 

กลยุทธ์ที่ 1.1  การจัดระบบการจดัการความยั่งยืนท่ีมี
ประสิทธิผล 

10 426,250,000 8.21 

กลยุทธ์ที ่1.2  การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้าน
ลบทางเศรษฐกิจและสังคม 

5 39,500,000 0.76 

กลยุทธ์ที ่1.3  การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้าน
ลบทางวัฒนธรรม 

4 24,500,000 0.47 

กลยุทธ์ที่ 1.4  การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้าน
ลบทางด้านสิ่งแวดล้อม  

3 93,300,000 1.80 



ฉ 
 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

2 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมเศรษฐกจิผ่านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

20 3,898,400,000 75.06 

กลยุทธ์ที ่2.1  การส่งเสริมเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรคด์้าน
ภาพยนตร ์

16 3,851,200,000 74.15 

 กลยุทธ์ที ่2.2  การพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค ์

4 47,200,000 0.91 

3 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และ
บริการการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

12 711,500,000 13.70 

กลยุทธ์ที ่3.1  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งนันทนาการใหม่ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

6 408,000,000 7.86 

กลยุทธ์ที่ 3.2  การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองรับความสนใจพิเศษ  

5 293,500,000 5.65 

กลยุทธ์ที่ 3.3  การพัฒนาบริการการท่องเที่ยวสนับสนุนการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

1 10,000,000 0.19 

รวมงบประมาณทั้งหมด 54 5,193,450,000 100 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก  

แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา
และพ้ืนที่เชื่อมโยงมีมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง
มีการจัดการแหล่งท่องเที ่ยวและกิจกรรมการท่องเที ่ยวสู ่เม ือง
สร้างสรรค์ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เส ้นทาง และบริการการท่องเที ่ยวเพ่ือ
รองร ับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก 
(EEC) 

แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยงมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยม
เยือน และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ การ
พัฒนาพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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การประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

มูลค่าเพ่ิมจากการลงทุนตามงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ฯจำนวน 5,193.45 ล้านบาท โดยมี

มูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมจากการพัฒนาโครงการฯ คิดเป็นมูลค่า 9,454.02 ล้านบาท ขณะที่การ

ลงทุนในโครงการมีค่าปัจจุบัน ณ อัตราส่วนลดที่ ร้อยละ 12 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 3,880.90 ล้านบาท ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 

– 2570) จะทำให้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (ส่วนเกิน) จากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนสุทธิ 2,897.40 ล้านบาท 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมและอัตราผลตอบแทน  

มูลค่าปัจจุบันโดยรวมทางเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ 6,778.30 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับ

มูลค่าปัจจุบันของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการทั้งหมดจำนวน 3,880.90 ล้านบาท พบว่าอัตราผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจสังคมโดยรวม (Social Returns on Investment : SROI) จะมีค่าในภาพรวมที่ส่งผลจากการพัฒนา

ในแผนที่ ร้อยละ 82 ซึ่งกล่าวได้ว่าในการใช้เงินงบประมาณของแผนงานโครงการในภาพรวมที่ 1 บาท จะส่งให้

สร้างโอกาสที่จะผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยรวมในพ้ืนที่ 1.82 บาท ในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 สะท้อนให้เห็น

ว่าการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มีความคุ้มค่าในการดำเนินการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องใน

ภาพรวมของภาคบริการสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 
1.1  หลักการและเหตุผล  
 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2552 ให้ความเห็นชอบการประกาศเขตพื้นที่พิเศษ    
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 9 แห่ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 71 ง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2552 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที่  26 
เมษายน พ.ศ 2554 ประกาศพื ้นที ่พิเศษเพิ ่มเติมในพื ้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 78 ง เมื ่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554  
ซึ่งปัจจุบันได้มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย 1) เมืองพัทยา 2) เทศบาลเมืองหนองปรือ  
3) เทศบาลตำบลบางละมุง 4) เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย 5) เทศบาลตำบลโป่ง 6) เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 
7) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 8) เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 9) เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ (เปลี่ยนจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน) 10) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว รวมแล้วมีพื้นที่ 949.47 
ตารางกิโลเมตร หรือ 593,418.75 ไร่ 
 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  ตามวิสัยทัศน์พัทยา : 
เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว (New Pattaya : 
The World Class Greenovative Tourism City) เพื ่อเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนา  
3 ส่วน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงที่มี
แผนงาน/โครงการ จำนวน 132 โครงการ วงเงินรวม 15,007.36 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี 
(2555-2564) และให้ อพท. เป็นหน่วยงานกลางประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการ วงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ พร้อมรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
มาดำเนินการ และจัดลำดับความสำคัญเป็นรายปี ในส่วนของงบประมาณที่จะดำเนินการและกฎหมาย
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เห็นควรให้เมืองพัทยาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณ และให้นับรวมอยู่ในสัดส่วนเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 อพท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา 
และพื้นที ่เชื ่อมโยง โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั ้งภาครัฐ ท้องถิ ่น และชุมชน ซึ ่งได้ปรับ
รายละเอียดและจำนวนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กร 
ลดภาระของรัฐบาลในการอนุมัติโครงการ โดยปรับลดโครงการที ่เป็นภาระหน้าที ่ของท้องถิ ่นออก 
แผนปฏิบัติการฯ มีแผนงาน/โครงการ จำนวน 76 โครงการ วงเงิน 9,229.465 ล้านบาท มีระยะดำเนินการ 
8 ปี (พ.ศ.2555-2562) โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
สะอาด ปลอดภัย และภูมิทัศน์สีเขียว จำนวน 12 โครงการ วงเงิน 2,394.150 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็น Green Landmark ของพ้ืนที่พัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง จำนวน 19 โครงการ 
วงเงิน 1,464.820 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 
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และวิถีชีวิตชุมชน จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 134.836 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 โครงการ วงเงิน 5,235.659 
ล้านบาท และคาดการณ์รายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระยะเวลา 8 ปี รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 981,335.000 ล้านบาท หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 122,667.000 ล้านบาท ต่อปี 
 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555        
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการฯขอรับการจัดสรรงบประมาณ    
ตามข้ันตอนดังนี ้
 1)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี  จากคณะกรรมการ 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 2)  หากโครงการใดไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน      
ตามแผนปฏิบัติการโดยรวม เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานส่วนกลางที ่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง
พิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 3)  หากโครงการใดไม ่ได ้ร ับการสนับสนุนงบประมาณ โดยให้  อพท. ประสานงานกับ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 4)  ให้หารือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา
โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้ 
  (1) ลำดับที่  1 โครงการเพื ่อตอบสนองความจำเป็นพื ้นฐาน เพื ่อแก้ไขปัญหาและลด 
ความเหลื่อมล้ำของประชาชน 
  (2) ลำดับที่ 2 โครงการเฉพาะของท้องถิ่นหรือของจังหวัดที่ส่งผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ 
  (3) ลำดับที่ 3 โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในระยะยาว โดยครอบคลุมถึงการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ 
 จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแม่บทการบริหารพัฒนาพื้นที ่พิเศษ เมืองพัทยา       
และพื้นที่เชื ่อมโยง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2560 มีแผนงาน/โครงการ ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ข้างต้น ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,348,897,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.45 โดยในปี 2561-2562 ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทฯ ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเอง 
 เพื ่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ ์ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื ่อมโยง  ว่าได้ก่อ่ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงมากน้อยเพียงใด 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความคุ้มค่าหรือไม่ จึงเห็นควรให้มีการทบทวนและประเมินความคุ้มค่าของ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1  เพื ่อทบทวนและประเมินความคุ ้มค่าของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหาร 

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2555 – 2562) 
1.2.2  เพื่อประมวลข้อมูลรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ
และโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์และนโยบายของประเทศ  เพื ่อนำไปสู ่การจ ัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที ่เชื ่อมโยง  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

1.2.3  เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน 
ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที ่เชื ่อมโยง  
(พ.ศ.2566 – 2570) และสามารถส่งมอบแผนงาน/โครงการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.3 เป้าหมาย 
 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและ 
พ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570)  เพ่ือการขับเคลื่อนพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื ่อมโยง นำไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพันธกิจให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.4 ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ 

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประกอบด้วย เมืองพัทยา 
ทต.หนองปลาไหล ทต.โป่ง ทม.หนองปรือ อบต.เขาไม้แก้ว ทต.ตะเคียนเตี้ย ทต.ห้วยใหญ่ ทต.บางละมุง 
อำเภอบางละมุง และทต.เขาชีจรรย์ ทต.นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จำนวนพ้ืนที่รวม 949.47 ตารางกิโลเมตร 
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แผนที่ 1.4-1 ขอบเขตภาคตะวันออก 

 
    

แผนที่ 1.4-2 พ้ืนที่ขอบเขตจังหวัดในภาคตะวันออก 
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แผนที่ 1.4-3 ขอบเขตอำเภอจังหวัดชลบุร ี
 

 
    

แผนที่ 1.4-4 พ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
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1.5  วิธีการดำเนินงาน 
 1.5.1 ศึกษาสภาวะและปัจจัยต่อการพัฒนา รวมทั้งการคาดการณ์การพัฒนาในอนาคตระยะ 5 ปี 
ทบทวนข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ข้อมูลด้านนโยบาย 
โครงการหรือแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 
 1.5.2 รวบรวมข้อมูลการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2555-2562) เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่ผ่านมา 
 1.5.3 ทบทวนและสังเคราะห์แผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที ่เชื ่อมโยง  
(พ.ศ.2566 – 2570)  
 1.5.4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและ
พ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) ที่ครอบคลุมประเด็นการทบทวนและความเชื่อมโยงต่อแผนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนพัฒนาด้านการท่องเที ่ยว  ตลอดจนแผนการพัฒนาระดับภาคและ 
ระดับจังหวัด รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของโครงการและจัดทำแผนโครงการตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พร้อมการสรุปวงเงิน
งบประมาณในแต่ละปี โดยจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ และตามกลุ่มหน่วยงานหลักของแต่ละโครงการ  
 1.5.5 ประเมินผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) และการบริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล  
 
1.6 ระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณ 
 1.6.1 ระยะเวลาดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยว 
อย่างยั่งยืนเมอืงพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง จำนวน 5 ปี เริ่มต้น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 
 1.6.2 งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที ่พ ิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยว 
อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื ่อมโยง จำนวน 54 โครงการ งบประมาณรวม 5,193,450,000 บาท  
(ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

1.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.7.1 ผลการประเมินความคุ ้มค่าของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนา 
พ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2555 – 2562) 

 1.7.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและ 
พื ้นที ่ เช ื ่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) ท ี ่ม ีความเช ื ่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์และ 
นโยบายของประเทศ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1.7.3  กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื ่อมโยง สู่การนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ 
มีประสิทธิภาพ 
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 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทศาสตร์ 
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บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 
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บทท่ี 2 
ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1  การศึกษาทบทวน แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  
 
2.1.1  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ.2580 ในการร่วมมือกันขับเคลื่อน
ประเทศให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ การต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน 
และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์ 
และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ
และความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทาง และแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวย  
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้
เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื ้อต่อการเติบโ ตของการท่องเที ่ยว 
ที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค  

ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สร้างแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให้ไทยเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
ผสาน “ศาสตร์” และความชำนาญของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอ่อน 
ในการให้บริการแบบไทย เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 4) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสำราญทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที ่ยว
วัฒนธรรมลุ ่มน้ำที ่มีเอกลักษณ์ที ่โดดเด่น และ 5) ท่องเที ่ยวเชื ่อมโยงภูมิภาค ใช้ประโยชน์จากที ่ตั้ง 
ทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาค  
ไปพร้อมกัน ผ่านการเชื ่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลั กสู่เมืองรอง เพื่อรองรับ 
การเชื ่อมโยงเส้นทางการท่องเที ่ยวไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ำโขง ทั ้งทางบก ทางน้ำ  
และทางอากาศ  
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2.1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.2561-2580) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็น
จุดหมาย ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก โดยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ย  
วกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  
และการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศ ด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้ าหมายของ     
การพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปี (ตารางที่ 2.1.2-1) ในระยะแรกให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล 
สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบั งคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย 
และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่
ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.1.2-1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปี 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 
1.  ผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวมใน 

ประเทศด้านการท่องเท่ียว 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 22 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 25 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 28 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 

2. รายได้จากการท่องเที่ยว 
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น 

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองหลักและเมืองรอง 

80:20 75:25 70:30 60:40 

3.  ความสามารถทางการ 
แข่งขันด้านการท่องเที ่ยว
ของประเทศไทยดีขึ้น 

อันดับความสามารถทางการแข่งขัน 
ด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย  
โดย Travel & Tourism 
Competitiveness  Index  (TTCI) 

1 ใน 30 1 ใน 28 1 ใน 26 1 ใน 24 
 

 
 1)  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม 
ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว  
  เป้าหมาย (1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (2) เมืองและ
ชุมชนที ่ม ีศ ักยภาพด้านการท่องเที ่ยวเช ิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ ่มขึ ้น ( 3) สินค้าท่องเที ่ยว               
เชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา (1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุน  
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบ 
ใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถพุีทธ  
การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม (2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมา
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พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว (3) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว 
(4) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา เพื ่อสนับสนุน  
การพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
และ (5) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการนำเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น
ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่างๆ  

2)  การท่องเที ่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที ่ยวเชิงธุรกิจ 
ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล 
การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที ่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลัง  
การประกอบธุรกิจ หรือการทำกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยว 
ที่มีคุณภาพ อีกทั้ง ส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
  เป้าหมาย (1) รายได้จากการท่องเที ่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ ้น (2) การเป็นจุดหมายปลายทาง       
ในการจัดการประชุมนานาชาติของไทยตามดัชนี International Congress and Convention Association 
(ICCA)  
  แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจให้มีความพร้อมสำหรับการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการกระจายของการท่องเที่ยวธุรกิจไปยังพ้ืนที่
ที ่มีศักยภาพ (2) สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิ จกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศ
ของการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเที่ยว 
และ (3) ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เมือง/พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว  

3)  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน    
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการและ
แหล่งท่องเที ่ยวที ่เกี ่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที ่ยว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็น
เอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้ 
และภูมิปัญญาไทย ที ่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ  

เป้าหมาย (1) รายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ ่มขึ้น  
(2) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ดีขึ้น  
(3) สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา (1) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพให้ได้
มาตรฐานระดับสากล ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ  
(2) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพในการบำบัด 
ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น การใช้พุน้ำร้อน 
น้ำแร่ สปาโคลน (3) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล     
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที ่ไทย 
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มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรมเสริมความงาม การตรวจสุขภาพประจำปี ทันตกรรม  
จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและผ่าตัดหัวใจ  

4)  การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับ
ประเทศ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ำสำคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรม  
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่  

เป้าหมาย (1) รายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำเพ่ิมขึ้น (2) การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื ่อมโยงกับ
เส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้ำสายสำคัญ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ    
และเรือยอร์ช (2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกใน  
การท่องเที่ยวทางน้ำ ทั้งท่าเรือสำราญและท่าเรือท่องเที่ยวอื่นๆ ให้ได้มาตรฐาน (3) พัฒนาและปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำในทุกมิติ เช่น ความปลอดภัยในการเดินทาง การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของบุคคลและตัวเรือ และ (4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ  

5)  การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที ่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที ่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศ  
เพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที ่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐาน 
อัตลักษณ์เดียวกัน เพ่ือส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน  

เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค 

โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทาง
ถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้
กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน (2) อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ 
พัฒนาและยกระดับพิธ ีผ่านแดนของการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ ปรับปรุงและแก้ไข
กฎระเบียบที ่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที ่ยว และ (3) ส่งเสริมการตลาด 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

6)  การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที ่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื ้อต่อการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
การท่องเที่ยวไทย 

เป้าหมาย (1) นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น (2) โครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น (3) การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 

แนวทางการพัฒนา (1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้าและบริการ (2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ แหล่ งวัฒนธรรม       
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และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ  
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ที ่มีศักยภาพ (4) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้าน 
การท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ส ่งเสริมการมีส ่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที ่ยวในพื ้นที ่ (5) ส ่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทย ให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุค
ใหม่ และ (6) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยว     
และพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย และอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

 
2.1.3  แผนปฏิรูปประเทศ โมเดลไทยแลนด์ 4.0  
 
 โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุล พร้อมกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial 
Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”              
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก โมเดลไทยแลนด์ 4.0 คือ 
 1)  อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมท่ีมีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) 
และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลางเป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ำอยู่ในระดับต่ำ มีสิ ่งแวดล้อมและ 
สุขภาพที่ดี  
 2)  เป็นคนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคม 
ที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ  
และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพ่ือทำให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ข้ึน  
 3)  เป็นเกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ำ 
สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
 4)  เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้าง
มูลค่าในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน 
และตลาดโลก ทำให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน และมีอนาคตที่สดใส  
 5)  เกิดจังหวัด 4.0 ที ่มีการกระจายความเจริญทั ่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทำงาน 
ในถิ่นฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส  
และงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 
เป้าหมาย โมเดลไทยแลนด์ 4.0  

 1)  ความมั ่งคั ่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที ่เน้นการสร้างมูลค่า” (Value-Based 
Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ พ้นจาก
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การเป็นประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากรที ่เพิ ่มขึ ้นจาก 5,410 ดอลล่าร์สหรัฐ 
ในปี พ.ศ.2557 เป็น 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ.2575 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากระดับ 
ร้อยละ 3-4 เป็นร้อยละ 5-6 ตามศักยภาพท่ีควรจะเป็นของประเทศภายใน 5 ปี  
 2)  ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ( Inclusive Society) ด้วย
การเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืน  
ความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ 
ระดับความเหลื่อมล้ำในสังคม (วัดผลจาก Gini Coefficient) จาก 0.465 ในปี พ.ศ.2556 เป็น 0.2-0.4        
ตามมาตรฐาน OECD ภายในปี พ.ศ.2575 ปรับเปลี่ยนสู่ระบบสวัสดิการสังคมอย่างสมบูรณ์ ภายใน 20 ปี  
 3)  การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ PISA score จากลำดับที่ 47 
จาก 76 ประเทศ เป็น 1 ใน 20 ประเทศแรก ภายใน 20 ปี ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ จำนวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 

1) การสร ้างความเข ้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) เน ้นการปรับเปลี ่ยนใน  
4 ทิศทาง คือ จากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ จากการเน้น
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์สู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม จากการเน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพสู่การเน้น
ทุนมนุษย์และเทคโนโลยี และจากการกระจุกของความมั่งคั่งและโอกาสสู่การกระจายของความมั่งคั่งและ
โอกาส ซึ่งจะต้องเน้น “การพัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ ซึ ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน  
(17 Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ อันประกอบด้วย ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) ความอยู ่ด ีมีสุขของผู ้คนในสังคม (Social Well-beings) การรักษ์สิ ่งแวดล้อม 
(Environmental Wellness)  และการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)  

2) การเชื ่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World) มี 3 ระดับ คือ การเชื ่อมโยง
เศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) 
และการเชื ่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เพื ่อให้อยู ่กับประชาคมโลกอย่างเป็นปกติสุข ในการขับเคลื ่อน 
Thailand 4.0 รัฐบาลจึงได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
ประชาคมโลกโดยเน้นหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ การอนุรักษ์โลก(Saved the Planet) การสร้าง
สันติภาพที่มั ่นคง (Secured Peace) การเติบโตที ่ยั ่งยืน (Sustainable Growth) และการสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity)  

กลไกขับเคลื่อนประเทศภายใต้ โมเดลไทยแลนด์ 4.0  
 มีเป้าหมายเพื่อหลุดพ้น 3 กับดัก โดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโต ชุดใหม่ (New 
Growth Engines) เพ่ือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ภายในปี พ.ศ.2575 ดังนี้ 
 1)  หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการสร้างความมั่งคั่งผ่านกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines) 
เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูงโดยเปลี่ยนจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” ด้วยการยกระดับ
ขีดความสามารถงานวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต การสร้าง
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สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการทำธุรกิจ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่พร้อมดำเนินการ ทั้งใน Physical 
และ Digital Platforms และกิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่  
 2)  หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างความมั่นคงผ่าน กลไกการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine) โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากความมั่ง
คั่งท่ีกระจุกเป็นความมั่งคั่งที่กระจาย ด้วยหลักคิดที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
ประกอบด้วย การยกระดับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy และ Media 
Literacy ของคนไทย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด การสร้างเศรษฐกิจระดับ
ฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะ
และการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตจากภายนอก การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ      
ในรูปแบบประชารัฐ และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดแบบมีเงื่อนไข  
 3)  หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุล ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่าน กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู ่ “การพัฒนาที่สมดุล” 
ประกอบด้วย การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการใช้
พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที ่คำนึงถึงความได้เปรียบเรื ่องต้นทุน (Cost Advantage)        
เป็นหลักมาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)    
และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีทำดี” (Doing Good, Doing Well) 
 
2.1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดนโยบายในด้าน
การท่องเที ่ยวไว้ในยุทธศาสตร์ที ่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 
3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที ่ยว (The Travel & Tourism 
Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30 ซึ่งมีแนวทางและประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 
 1)  เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ ทั้งฐานบริการ
เดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง  
 2)  พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ได้แก่ การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการด้านการท่องเที ่ยว การปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวให้มีความทันสมัย       
จัดทำและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 3)  สำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน ส่งเสริม  
การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่มนุษย์สร้างขึ้น พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตามความต้องการของตลาด เช่น การท่องเที ่ยวโดยชุมชน การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที ่ยว  
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เชิงเกษตร การท่องเที ่ยวทางทะเล การท่องเที ่ยวสีเขียว การท่องเที ่ยวเช ิงศิลปะและวัฒนธรรม  
การท่องเที ่ยวเพื ่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที ่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที ่ยวกลุ ่มมุสลิม  
ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมาย พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการ
และการท่องเที ่ยว และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื ่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั ้งทางบก  
ทางน้ำ และทางอากาศ 
 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ได้กล่าวถึงการพัฒนาภาค
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจชั้นนํา มุ่งเน้นการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของ
เอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นทีรู่้จักในระดับนานาชาติ ซึ่งมีแนวทางและประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 
 1)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรีให้เป็นฐานการกระจายรายได้  
และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
 2)  ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัด
ฉะเชิงเทราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 3)  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 
ทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวันตก เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจำนวนมาก
ขึ้น โดยพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่และท่าเรือสำราญที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
และขนส่งสินค้าและเชื่อมต่อกับระบบรถไฟ ระบบขนส่งทางบก และทางอากาศ  
 4)  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตราด โดยส่งเสริมและอำนวยความสะดวก  
การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับ
กับความได้เปรียบของแต่ละพื ้นที ่ทั ้งในด้านที ่ตั ้ง ทรัพยากร อัตลักษณ์และวัฒนธรรม และโอกาส  
จากประเทศเพ่ือนบ้าน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการบริการ 
 
2.1.5 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 
 2.1.5.1 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 

การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก ที่เริ ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทาง ในการ
ขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม และโดยที่ทั่วโลกรวมถึงไทย ยังอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูง และมีแนวโน้มจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
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โรนา 2019 (โควิด-19) และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจำกัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไขในหลาย
มิติ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจ
ถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมีอิทธิพลกับ
โครงสร้างและองคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศที ่ควรมุ ่งไปในอนาคตให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถนำพาประเทศให้เติบโตต่อไป ท่ามกลางความผันแปร 
ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์โอกาสจากความท้าทายภายนอก และสามารถเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะ  
20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ 

ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก ทั้งที่เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบได้ และที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ในมิติต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยขนาดและลักษณะที ่แตกต่างกันออกไป โดยบริบทและเงื ่อนไข
สภาพแวดล้อม ภายในประเทศจะเป็นตัวแปรหลักที่บ่งชี้ว่าบริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เกิดขึ้น 
จะสร้างโอกาสหรือเป็นความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางของไทยใน
อนาคต (ท่ีมา : จากเอกสารประกอบการระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที ่13 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

 2.1.5.2 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
 
 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภายใต้กระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย และภาวะ
โลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่
ก่อให้เกิดความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่หลายประเทศทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทยนั้น พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถนำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่จะ
ช่วยผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปให้เกิดผลสำเร็จ หรือเป็นอุปสรรค หน่วงรั้งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับบริบทหรือศักยภาพและ
ขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศ
ไทยซึ่งมีที่มาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบว่ามีท่ีมาจากความก้าวหน้าและความแพร่หลาย
ของเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งการสรรค์สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย  
ได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อม 
เพื ่อรองรับโอกาสที ่เกิดขึ ้นจากการเปลี ่ยนแปลงให้กระจายลงสู ่ท ุกภาคส่วนอย่างทั ่วถึง เ ท่าทัน 
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบและเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อประเทศไทย  
ในการที่จะต้องเร่งแสวงหาแนวทางในการแก้ไขรับมือนั้น พบว่า มาจากแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร ความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ซึ่งจะบั่นทอน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเป็นเงื่อนไขท้าทายต่อมิติการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการสร้างความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของประเทศไทยที่ยังมีข้อจำกัดภายใน



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 

 
2-10 

 
C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หลายประการนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้น 
เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จาก
พลวัตการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื ่อให้สามารถขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายทั้งหลายดังกล่าว จึงจำเป็นที่
ประเทศจะต้องเสริมสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศบนพื้นฐานของ
ความเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพื่อก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเดิมให้ประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต่อ  
การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเร่งเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอัน
ใกล้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม หากอาศัยเพียงการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
จะไม่เท่าทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุคปัจจุบัน อีกทั้ งยังไม่เพียงพอ
สำหรับการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและแผ่ขยายในวงกว้าง หรือทันต่อการแสวงหา
โอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 มีจุดประสงค์ 
เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย หรือเปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation) ภายใต้
แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพื ่อให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั ่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทย ครอบคลุมตั ้งแต่การ
เปลี ่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13  
ยังมุ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้าง  
ความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถใน  
การพึ ่งตนเอง พร้อมทั ้งการปรับเปลี ่ยนองคาพยพในมิติต่างๆ ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัต 
และบริบทใหม่ของโลก โดยคำนึงถึงเงื ่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้  
กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 

การพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13  
จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ  
“Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้ องค์ความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน
เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อส่งเสริมโอกาส  
และความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั ่วถึง ตลอดจนเพื ่อให้เกิดการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการผลิตและ  
การบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที ่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกั บ 
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อม
กับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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2.1.6 วาระแห่งชาติ : โมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ "BCG"  
 
 BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั ่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพ 
และการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะ
เข้าไปช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที ่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจน
สนับสนุนให้เกิดผู ้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที ่มีมูลค่าเพิ ่มสูงหรือนวัตกรรม นอกจากนี้  
ยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์  
และกระบวนการผลิตเพื ่อให้เกิดของเสียน้อยที ่ส ุด (Eco-design & Zero-Waste) ส่งเสริมการใช้ซ้ำ 
(Reuse, Refurbish, Sharing) และให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค  
ด้วยการนำวัตถุดิบที ่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู ่กระบวนการแปรสภาพเพื ่อกลับมาใช้ใหม่  
(Recycle, Upcycle) ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้าง
ของเสีย (Linear Economy) 

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศด้วยการใช้ โมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า 
“BCG” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ช ีวภาพเพื ่อสร ้างม ูลค่าเพ ิ ่ม โดยเน ้นการพัฒนาเป ็นผล ิตภ ัณฑ์ ม ูลค่าส ูง เศรษฐกิจหม ุนเว ียน  
(Circular Economy) คำนึงถึง การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า หมุนเว ียนใช้ ประโยชน ให้ มากที ่สุด  
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
ปรับเปลี่ยนไปสู่อาศัย “จุดแข็งของประเทศ” พรอมกับการผนึกกำลังภายใต้แนวคิด “รวมไทยสร้างชาติ” 
ด้วยการใช้ 3 แนวทางสำคัญ คือ  

1) น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาโมเดลการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมภายใต้ เศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model) โดยการผนึก 3 
เศรษฐกิจ เข้าด้วยกัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งสู่ เป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดยใช้องค์ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
จะนำไปสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆ ไดแ้ก่ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทาง
พลังงาน หลักประกันการมีงานทำและความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก : โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นการ
พัฒนาจากฐานความเข้มแข็งภายในอันประกอบด้วย “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม” โดยนำความรู้มาต่อยอดและยกระดับมูลค่าห่วงโซการผลิตสินค้าและบริการ 
ครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตร์สำคัญ ประกอบด้วย 1) เกษตรและอาหาร 2) สุขภาพและการแพทย์ 3) 
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
เป็นการพัฒนาที่เริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ ขยายไปสู่ประเทศและเชื่อมโยงไทยสู่
ประชาคมโลก ทั้งในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสายโซ่อุปทานของโลก (Global Supply Chain) และศักยภาพ
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ในการแสดงบทบาทความเป็นผู้นำในเวทีโลก ด้วยการเข้าถึงความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสถาบัน
ชั้นนำของโลก เพ่ือนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรม  

3)  เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : โมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
ที่นำไปสู่การเดินหน้าไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เน้นการขับเคลื่อน BCG เชิงพื้นที่ ใช้การระเบิด
จากภายใน ควบคูไ่ปสู่กับการดำรงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  
 
2.1.7  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)  
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยวระดับประเทศอย่างกว้างๆ ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ
บนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู ่ประชาชน  
ทุกภาคส่วนอย่างยั ่งยืน” มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นลำดับ 1-7 ของทวีปเอเชีย รายได้จาก 
การท่องเที่ยวรวมเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น  
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเที ่ยวคุณภาพ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
และแนวทางการดำเน ินงานในระยะส ั ้น พ.ศ.2560-2561 และในระยะกลาง พ.ศ.2562-2564  
(ตารางท่ี 2.1.7-1) 
 
 

ตารางที ่2.1.7-1  ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานในระยะสั้น พ.ศ.2560-2561 และในระยะกลาง 
พ.ศ.2562-2564 

แนวทางระยะสั้น พ.ศ.2560–2561 
(Quick-win) 

แนวทางระยะกลาง พ.ศ.2562–2564 
(Medium-term) 

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการแบบครบวงจรใน
กิจกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำทางการตลาด
ในภูมิภาค ได้แก่ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียว
เช ิงน ิ เวศ การท่องเที ่ยวทางทะเลและชายหาด การ
ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และ
สนับสนุนภาคเอกชนลงทุนพัฒนากิจกรรมท่องเที ่ยวที่มี
แนวโน้มเติบโตสูง ได้แก่ การท่องเที ่ยว กลุ ่ม MICE การ
ท่องเที ่ยวเช ิงก ีฬา การท่องเที ่ยวเช ิงอาหารช ้อปปิ้ง 
และการท่องเท่ียวทางน้ำและเรือสำราญ  

3. กำหนดขีดความสามารถในการรองรับแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
พร ้อมกำหนดมาตรการควบคุมด ูแลกำก ับให ้ช ัดเจน 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะ 

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ี
มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรม  

5. สร้างการรับรู ้ความตระหนัก จิตสำนึกในการอนุร ักษ์ 
ทรัพยากรท่องเที ่ยว วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์ท้องถิ่น  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1. ยกระดับขีดความสามารถในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
เช่น การท่องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ โดยการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการจัดต้ังเขตพื้นท่ีพิเศษ หรือเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 
(ต่อเนื่อง)  

2. ยกระดับขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับภูมิภาคในการท่องเที่ยวศักยภาพ
สูง เช่น การท่องเท่ียวเชิงกีฬา MICE เป็นต้น (ต่อเนื่อง) 

3. เพิ่มความหลากหลายของเส้นทางและสินค้า บริการใน การ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ 
เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที ่ยว
รูปแบบใหม่ในภูมิภาค (ต่อเนื่อง) 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงกฎระเบียบที่ เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
การท่อง เท่ียวโดยเรือสำราญ ฯลฯ (ต่อเนื่อง) 

5. พัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานและกฎระเบียบด้านการอนุรักษ์
และเชิดชูวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ต่อเนื่อง)  
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C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

แนวทางระยะสั้น พ.ศ.2560–2561 
(Quick-win) 

แนวทางระยะกลาง พ.ศ.2562–2564 
(Medium-term) 

6. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองเพื่อสร้างความสมดุลเชิง

พื้นท่ี 

6. ปรับปรุงกฎระเบียบและจัดตั้งมาตรฐาน/ระบบการดำเนินงานใน
การอนุรักษ์และบริหารขีดความสามารถในการรองรับเพื่อ
ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (ต่อเนื่อง)  

 

 

ตารางที่ 2.1.7-1  ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานในระยะสั้น พ.ศ.2560-2561 และในระยะกลาง 
พ.ศ.2562-2564 (ต่อ) 

แนวทางระยะสั้น พ.ศ.2560–2561 
(Quick-win) 

แนวทางระยะกลาง พ.ศ.2562–2564 
(Medium-term) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

8. สร้างสรรค์ก ิจกรรมการท่องเที ่ยวใหม่ๆ และมีความ 
หลากหลายของกิจกรรม เพื ่อสร้างความสมดุลเชิงเวลา  
และฤดูกาลการท่องเท่ียว 

7. ยกระดับศักยภาพจังหวัดรองผ่านการจัดตั ้ง/บังค ับใช้ 
มาตรฐานและการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน เพื่อส่งเสริมความ
สมดุลเชิงพื้นท่ีในการท่องเท่ียว (ต่อเนื่อง)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. ขยายเส้นทางการบินจากต่างประเทศสู่จังหวัด   
    รองของ ประเทศ  
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในขั้นตอนใน

การคมนาคมระหว่างประเทศทางบกและทางน้ำ  
3. เพิ่มจุดให้บริการและอำนวยความสะดวกในการคมนาคม

ทางถนน รวมถึงบังคับใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพและ
มาตรการด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางถนน 

4. ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาโครงสร้ างทางรางท้ัง 
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และดำเนินการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย  

5. ยกระดับคุณภาพของบริการและสิ่งอำนวยความ สะดวก
เพื่อการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงเพิ่มความ
เข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

6. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยสนับสนุนในการ
เข้าถึงและเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อรองรับการท่องเท่ียว
สำหรับคนท้ังมวล (Tourism for All)  

7. พัฒนา และปรับปรุงแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้
นักท่องเท่ียว 

8. ปร ับปร ุงความพร ้อม ความเพียงพอ มาตรฐาน และ 
บุคลากร เพื ่อดูแลรักษาความปลอดภัย และให้ความ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดทำแผนและระบบบริหาร
ความเสี่ยง และภัยพิบัติสำหรับแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญ  

9. ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนามาตรฐาน
และระบบจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย 

1. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติใน
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศใน
ระดับภูมิภาค (ต่อเนื่อง)  

2. ปรับปรุงกฎระเบียบ/มาตรฐานและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน 
และสิ ่งอำนวยความสะดวกเพื ่อการคมนาคม ระหว่าง
ประเทศทางบกและทางน้ำให้ได้มาตรฐานสากลและมีความ
หลากหลาย (ต่อเนื่อง)  

3. ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางการบินระหว่างเมือภายในประเทศ
ไทยรวมถึงขยายการรองรับของท่าอากาศยานภายในประเทศ 
(ต่อเน่ือง) 

4. พัฒนาโครงสร้างและการเชื ่อมโยงของโครงข่ายเส้นทาง 
คมนาคมทางถนน เพื ่อการเดินทางเข้าระหว่างประเทศ  
และการเดินทางสู่จังหวัดรอง (ต่อเนื่อง)  

5. ยกระดับคุณภาพในระบบสนับสนุนและสิ ่งอำนวยความ
สะดวกในการเดินทางทางราง (ต่อเนื่อง)  

6. พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานสำหรับการเดินทางภายในเมือง 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว (ต่อเนื่อง)  

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงและเข้าชม สถานท่ี
ท่องเที ่ยวเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวสำหรับคนทั ้งมวล 
(Tourism for All) (ต่อเนื่อง)  

8. พ ัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานและสน ับสน ุนการลงท ุนใน 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว (ต่อเนื่อง)  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 
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C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ตารางที่ 2.1.7-1  ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานในระยะสั้น พ.ศ.2560-2561 และในระยะกลาง 
พ.ศ.2562-2564 (ต่อ) 

แนวทางระยะสั้น พ.ศ.2560–2561 
(Quick-win) 

แนวทางระยะกลาง พ.ศ.2562–2564 
(Medium-term) 

9. ยกระดับคุณภาพของท่าอาศยานรองภายในประเทศให้ได้
มาตรฐานนานาชาติและเป็นที ่น ิยมในหมู ่น ักเด ินทาง 
(ต่อเนื่อง)  

10. ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวโดยเส้นทางทางรางทั้งเส้นทาง
ภายในประเทศ และเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
(ต่อเนื่อง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
1. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติเพื ่อพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรและสร้างจิตสำนึกประชาชนเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว  

2. พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะพื ้นฐาน ทักษะเฉพาะกลุ่ม
ท่องเที ่ยว ทักษะด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเพิ่ม
ช่องทางในการฝึกอบรมให้ครอบคลุมและเหมาะสม  

3. ปรับปรุงมาตรฐานทักษะอาชีพของบุคลการในธุรกิจการ
ท่องเที ่ยวให้ครอบคลุมความต้องการของอุตสาหกรรม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับผู ้ประกอบการในการปรับปรุง 
คุณภาพตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

5. แก ้ ไขป ัญหาการขาดแคลนในแรงงานอ ุตสาหกรรม  
ท่องเที่ยว โดยกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ภาคการท่องเท่ียวมากขึ้น  

6. ส่งเสร ิมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจใ น 
อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

7. พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการประกอบธุรกิจสำหรับ 
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในท้องถิ่น 

8. ส่งเสร ิมการให้ความร ู ้และจัดต ั ้งท ี ่ปร ึกษาเพื ่อธ ุรกิจ 
เกิดใหม่และธุรกิจรายย่อยในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

 

1. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมและการร่วมพัฒนาหลักสูตร อบรม
ทักษะพื ้นฐานของบุคลากรในสายงานด้านการท่องเที ่ยว 
ในภาคเอกชนและชุมชน (ต่อเนื่อง)  

2. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมและการร่วมพัฒนาหลักสูตร อบรม
ทักษะเฉพาะกลุ่มการท่องเที ่ยวในภาคเอกชนและชุมชน 
รวมถึงส่งเสริมการจัดต้ังสถาบันเฉพาะ (ต่อเนื่อง)  

3. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมและการร่วมพัฒนาหลักสูตร อบรม
ทักษะด้านการบริหารจัดการเพื่อการท่องเท่ียวในภาคเอกชน
และชุมชน (ต่อเนื่อง)  

4. สร้างการรับรู้ในมาตรฐานทักษะอาชีพของบุคลากรในธุรกิจ
การท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติตาม 
(ต่อเนื่อง)  

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการและสถาบัน 
ศึกษาในการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการเข้าร่วมแรงงานในภาคการท่องเที่ยว 
(ต่อเนื่อง) 

6. ส่งเสริมการอบรมทักษะการประกอบธุรกิจสำหรับชุมชนผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 

7. ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว 
(ต่อเนื่อง)  

8. ปรับปรุงภาพลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจในงานบริการ
และงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการเข้า
ร่วมแรงงานในภาคการท่องเท่ียว (ต่อเนื่อง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้าง
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยว 

คุณภาพและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย  
2. สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ส่งเสริม

การบังคับใช้และให้ความรู ้เกี ่ยวกับกฎหมาย ด้านความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว  

3. สร้างการรับรู ้สินค้า บริการเฉพาะต่างๆ ในประเทศไทย 
กลุ่มท่ีมีความสนใจพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการสร้าง

1. พัฒนามาตรฐานรับรองคุณภาพสำหรับผู้ให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวและสินค้า บริการด้านการท่องเท่ียว (ต่อเน่ือง)  

2. สร้างการรับรู ้แก่นักท่องเที ่ยวผ่านช่องทางต่างๆ ในเรื ่อง
มาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการ ป้องกันของ
ประเทศไทย (ต่อเนื่อง)  

3. ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ตลาดระดับกลาง - บน ในพื้นท่ีตลาดท่ีมีศักยภาพ (ต่อเน่ือง)  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 

 
2-15 

 
C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ตารางที่ 2.1.7-1  ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานในระยะสั้น พ.ศ.2560-2561 และในระยะกลาง 
พ.ศ.2562-2564 (ต่อ) 

แนวทางระยะสั้น พ.ศ.2560–2561 
(Quick-win) 

แนวทางระยะกลาง พ.ศ.2562–2564 
(Medium-term) 

แบรนด์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว คุณภาพ สำหรับ
กลุ่มความสนใจพิเศษ  

4. สื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก 
และพัฒนาสัญลักษณ์ Thainess  

5. ส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด ผ่านการสร้าง
แบรนดก์ารเล่าเรื่อง ช่องทางออนไลน์  

4. พัฒนาแพ็กเกจส่งเสริมการขายแบบครบวงจรและส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพื่อเข้าถึงตลาดกลุ่มความ
สนใจพิเศษ (ต่อเนื่อง)  

5. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อ
การเสริมสร้างความนิยมในจังหวัดท่องเท่ียวรอง (ต่อเนื่อง)  

6. ส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์สินค้าและบริการ สะท้อนอัต
ลักษณ์ชุมชนและแบรนด์จังหวัด  

7. สร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวสำหรับการ
ท่องเท่ียวนอกฤดูกาล  

8. การสร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้แก่ คน
ไทยทุกคน ในทุกเพศทุกวัย  

9. โฆษณาและประชาสัมพันธ์เมืองท่องเที ่ยวรองและเขต 
พัฒนาการท่องเที ่ยวผ่านสื ่อและกิจกรรมต่างๆ รวมถึง 
พัฒนาแพ็กเกจส่งเสริมการขายรวมกับภาคเอกชน  

10. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการทำตลาดผ่านช่องทาง 
สารสนเทศต่างๆ 

6. สร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสำหรับคนไทย
เพื่อส่งเสริม ‘ไทยเท่ียวไทย’ (ต่อเนื่อง)  

7. ส่งเสร ิมความร่วมมือกับภาคชุมชนในการทำการตลาด 
(ต่อเนื่อง)  

8. เพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การตลาด รวมถึงส่งเสร ิมการทำงานร่วมก ัน ระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการตลาดออนไลน์ (ต่อเนื่อง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการ การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1. ส ่ง เสร ิมกระบวนการทำงานอย ่างบ ูรณการภายใต้  

คณะกรรมการ ททช.  
2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่น ทั้งใน

การขับเคลื่อนแผนและการปฏิบัติการ  
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT)  
4. สร้างความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายด้านการท่องเท่ียว

ผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ  
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องใน

การบังคับใช้กฎหมาย  
6. จัดต้ังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว  
7. จัดตั้งหน่วยงานมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ของนักท่องเที่ยว  
8. ปรับปรุงบทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ให้

มีมิติท่ีหลากหลายมากขึ้น  
9. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และ

สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผ่านกรอบความร่วมมือระดับต่างๆ  
10 .  ส ่ ง เสร ิมการตลาดและการประชาส ัมพ ันธ ์  เพื่ อ 

การท่องเที ่ยว ผ่านกรอบความร่วมมือและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ  

11.  อำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที ่ยวในระดับ
ภูมิภาค  

12. ส ่งเสร ิมความสัมพ ันธ ์ ในร ูปแบบเม ืองพี ่ เม ืองน ้อง  
เมืองแฝด ด้านการท่องเท่ียวกับต่างประเทศ 

1. จัดตั้งกระบวนการการทำงานร่วมกันและการแบ่งปัน ข้อมูล
ระหว่างภาคร ัฐและภาคเอกชน รวมถ ึงการสนับสนุน 
การจัดตั ้งพันธมิตรทางธุรก ิจเพื ่อส่งเสริ มความร่วมมือ 
เชิงทวิภาคี (ต่อเนื่อง) 

2. จัดตั้งระบบสนับสนุน/เครือข่ายการพัฒนาการท่องเที ่ยวใน
ระดับชุมชนและพัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อเนื่อง) 

3 .  ปร ับปร ุ ง  แก ้ ไข  และพ ัฒนาระเบ ียบและกฎหมาย  
เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวในประเด็นต่างๆ ท่ีสำคัญ (ต่อเน่ือง)  

4. สน ับสน ุนการบ ั งค ับใช ้มาตรฐานด ้านค ุณภาพและ  
ความปลอดภัยที่กำกับดูแลธุรกิจการท่องเที่ยว ในทุกภาค
ส่วน (ต่อเนื่อง)  

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียว (ต่อเนื่อง)  

6. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ข้อมูลแก่หน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
(ต่อเนื่อง)  

7. เพิ ่มประสิทธิภาพความเชื ่อมโยงในการเดินทางผ่านการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับประเทศในภูมิภาค  

8. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที ่ยวและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 
(ต่อเนื่อง)  
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แนวทางระยะสั้น พ.ศ.2560–2561 
(Quick-win) 

แนวทางระยะกลาง พ.ศ.2562–2564 
(Medium-term) 

9. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว 
(ต่อเนื่อง)  

10.  พัฒนารูปแบบและโครงสร้างการคมนาคมระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการเชื ่อมโยงของ
โครงข่ายคมนาคม (ต่อเนื่อง) 

 
2.1.8 (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีบทบาทความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ที ่ส ำคัญที ่นำมาซึ ่งเงินตรา
ต่างประเทศ กระแสเงินตราไหลเวียนในประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศ อีกทั้ง ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม
และขนส่ง รวมถึงการค้าและการลงทุนที่ช่วยเพิ่มการขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย อ้างอิงจากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: 
TSA) ในปี พ.ศ. 2562 ที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ประชาชาติ (GDP) ได้มากถึง 2.98 ล้านล้าน
บาท หรือเท่ากับสัดส่วนร้อยละ 17.64 ของรายได้ประชาชาติทั้งหมดในประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีการพัฒนาและกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและ
กว้างขวาง จึงจำเป็นต้องพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ให้มีความสมบูรณ์ ต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีอำนาจและหน้าที่หลักในการส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2560 – 2564) ในระยะที่ผ่านมาประสบความสาเร็จในด้านการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยว ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก โดยเฉพาะการ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.92 ในปี พ.ศ. 2562 และสามารถ
สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงเกือบ 2 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก จากรายงานของ 
UNWTO อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวยังประสบอุปสรรคและความท้าทายสำคัญหลาย
ประการเมื่อประเมินผลสำเร็จรายตัวชี้วัด จะพบว่ามีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายเพียง 
1 ตัวชี้วัดจาก 10 ตัวชี้วัดหลัก โดยตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายจำนวน 8 ตัวชี้วัด และมี
ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการดำเนินงานจำนวน 1 ตัวชี้วัด โดยมีข้อสังเกตว่าแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
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ยังขาดความเฉพาะเจาะจง ประกอบกับความท้าทายในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติจริงและการบูรณา
การระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับผิดชอบขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา ตลอดจนความท้าทายที่มาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่แนะนำ
ในแผนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ.2564 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือปรับปรุงให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้
ความสำคัญกับความเข้มแข็งจากภายใน การฟื้นตัวอย่างมีความรับผิดชอบ และการเป็นจุดเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาค ซึ่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับดังกล่าวสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2565 ทั้งนี้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบัน นับเป็นโอกาสสำคัญ
ที่ประเทศไทยจะได้พลิกโฉมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน เกิดความยืดหยุ่น
คล่องตัว และมีการเติบโตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมการจัดทำแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้คำนึงถึงบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
โดยการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผน จะมี
กรอบการดำเนินงาน 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1)การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระยะครึ่งแผนแรก 2)การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยและของโลก 3)การศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของโลก 4)
การศึกษาทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศต้นแบบรายสำคัญ 5)การทบทวนและวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และ 6)การรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุม
กลุ ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมเพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจต่อแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ฉบับที่ 3 จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแก่การคืนชีวิตให้การท่องเที่ยว
ไทยเพื ่ออนาคตที ่ด ีกว่าสำหรับทุกคน (Building Forward a Better Tourism For All) โดยคำนึงถึง 
ประโยชน์ของ 3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้  
 1) ประชาชน (People): การท่องเที่ยวไทยจะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (Social 
Impact) ที่ประชาชนไทยและนักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน นั่นคือเรื่องความสะอาด ปลอดภัย 
และการได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมให้มีความเชื ่อมโยงและ
ยกระดับสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพตลอดเส้นทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของไทย 
รวมไปถึง การใช้ข้อมูลด้านการท่องเที ่ยวจากศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที ่ยว (One – Stop Tourism 
Database) เพ่ือนำไปพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป 
 2) รายได้ (Profits): การท่องเที่ยวไทยยังคงมุ ่งเน้นไปที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic 
Impacts) แต่หากมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากหลากหลายประเทศอย่างสมดุล โดย
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวไทยให้มีความล้าสมัย ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมี
ศักยภาพ และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้น่าประทับใจ มีคุณค่า อีกทั้งมุ่งเน้นไปที่
การลดการรั่วไหลของรายได้จากการท่องเที่ยว และการกระจายความเจริญจากการท่องเที่ยวไปไปยังทุก
พ้ืนที่ทั่วประเทศไทย รวมไปถึงการให้ความสำคัญแก่การฟ้ืนฟูและส่งเสริมภาคการผลิตในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวให้สามารถกลับมามีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 
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 3) ความยั่งยืน (Planet): แผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่ 3 การท่องเที่ยวไทยจะมีส่วนช่วยในการ
ร ักษาความอุดมสมบูรณ์ของส ิ ่ งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อส ิ ่งแวดล้อมและว ัฒนธรรม 
(Environmental & Cultural Impact) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
จำนวนนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดทรัพย์สินทางวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทยให้เข้า
กับยุคสมัยอย่างยั่งยืน 
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายในระยะเวลา 5 ปี คือ “ภายในปี พ.ศ. 2570 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว เติบโตอย่าง
ยั ่งย ืนและมีส ่วนร่วม (Rebuilding High Value Tourism Industry with Resilience, Sustainability 
and Inclusive Growth)” โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตนับจากนี้ จะมุ่งเน้นไปที่
การดำเนินการเพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดการพลิกวิกฤต
ให้เป็นโอกาสในการเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดรับกับภาวะความปกติถัดไป (Next 
Normal) เพื่อการเติบโตอย่างคลอบคลุม (Inclusive Growth) ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic 
Approach) โดยจะเป็นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวของไทยไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีรายละเอียดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 
เป้าหมายของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เป้าหมายหลัก  

1) การท่องเที่ยวไทยมีความเข้มแข็งและสมดุล (Resilience & Re-balancing Tourism)  
2) การยกระดับความเชื่อมโยงและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว (Connectivity)  
3) การสร้างความเชื่อมั่นและมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณค่าสูง (Entrusted Experience)  
4) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

เป้าหมายรอง  
1) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที ่ยวให้มีคุณภาพสูงสำหรับทุกคน (Supporting 

Elements)  
2) เทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ICT Readiness)  
3) ความพร้อมในการรับมือและจัดการกับความเสี่ยงทุกรูปแบบอยู่เสมอ (Risk Readiness) 

ตัวช้ีวัดหลัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
1) รายได้ประชาชาติภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม (Tourism GDP)  

(อ้างอิงจากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว: TSA)  
2) จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับสากล  
3) จำนวนวันพักและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ  
4) อัตราการเดินทางท่องเที่ยวช้า (Revisit) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ  
5) อันดับผลการดำเนินงานภาพรวมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) อยู่ใน 35 อันดับแรก  
6) อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย TTCI อยู่  

1 ใน 80 
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พันธกิจ  
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต (Supply-side) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปรับ

สมดุลและกระจายความเจริญอย่างครอบคลุม ลดการรั่วไหลตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้
พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ  

2) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในด้านมาตรฐานสถานประกอบการ แหล่ง
ท่องเที่ยว และบุคลากร และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สิ่ง อำนวย
ความสะดวก และบุคลากรให้มีคุณภาพในระดับสากล  

3) พัฒนาและยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวตลอดเส้นทางอย่างครบวงจร ด้วยรูปแบบการ 
ท่องเที่ยวใหม่ที่หลากหลายและการสื่อสารการตลาดที่ตรงใจ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลาง  

4) ส่งเสริมความยั ่งย ืนของอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวบนพื ้นฐานของความสมบูรณ์ของ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ของสังคมและชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ ้มกันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative & Resilient Tourism) ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1.1: สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและผลักดันนวัตกรรมเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ (Resilient Supply – Side)  

กลยุทธ์ที่ 1.2: กระจายรายได้และความเจริญจากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ และลดการ
รั่วไหลในภาคการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม (Equitable Tourism)  

กลยุทธ์ที่ 1.3: ผลักดันการท่องเที่ยวคุณภาพที่มุ ่งเน้นการสร้างสมดุลให้แก่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน (Quality – Based Tourism) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การปรับปัจจัยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เชื ่อมโยงและมีคุณภาพสูง
(Reconnected Foundation) ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 2.1: พัฒนาความปลอดภัย สุขอนามัย และมาตรฐานการท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง
ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่นักท่องเที่ยว (Global Standardization)  

กลยุทธ์ที ่ 2.2: ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ (Digital & Data 
Infrastructure)  

กลยุทธ์ที่ 2.3: พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง และสาธารณูปโภคเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง (Connectivity & Universal Design)  

กลยุทธ์ที่ 2.4: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน (Thai-Class Potential) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวครบวงจรโดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลาง 
(Traveler’s Experience & Centricity) ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 3.1: สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอันน่าประทับใจที่มีคุณค่าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Value - Based Tourism)  
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กลยุทธ์ที่ 3.2: ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่นของไทย (High-
Potential Tourism)  

กลยุทธ์ที่ 3.3: ผลักดันการตลาดเชิงรุกมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Quality - Based Marketing) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนทั ้งในมิติสังคม และสิ ่งแวดล้อม
(Sustainable Tourism Growth) ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 4.1: เสริมสร้างความสมบูรณ์แก่สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Enriched 
Environment)  

กลยุทธ์ที่ 4.2: ส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย ด้วยการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย (Thai Cultures and Identities)  

กลยุทธ์ที่ 4.3: ส่งเสริมการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ (EffectiveTourists 
Management) 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
กรอบความสอดคล้องของแผนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบตัิ
จะประกอบด้วย แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 15 เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนแผนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการปฏิบัติรายโครงการที่จะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมืออย่างบูรณาการ 

รูปที่ 2.1.8-1 ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2566-2570) 
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2.1.9 วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 
 

 การท่องเที ่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างรายได้ และมีความสามารถที่จะกระจายรายได้สู่
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง หลายหน่วยงานจึงได้ให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว 
ดังนั ้น เพื ่อให้การพัฒนาทั้งหมดเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน การพัฒนาวิสัยทัศ น์ 
การท่องเที่ยวของประเทศจำเป็นต้องบูรณาการกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในทุก
ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2565) รวมถึงระดับนานาชาติ เช่น แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
อาเซียน (พ.ศ.2559-2568) แผนการตลาดการท่องเที ่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (พ.ศ.2558-2563)  
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 เพ่ือเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยในระยะยาว ซึ่งเป็นผลสังเคราะห์จากการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากบริบทสภาพแวดล้อม
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว รวมทั้งได้มีการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความ

เป็นไทย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” 
วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 มีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 
ประการที่หนึ่ง ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที ่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ด้วยการยกระดับ

คุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล มุ่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเน้นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและวันพักต่อครั้งของการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

ประการที่สอง การเติบโตอย่างมีดุลยภาพ  โดยส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยว
ตามถิ่นที่อยู่ และระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ ส่งเสริมดุลยภาพ
ในการเติบโตระหว่างพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการกระจายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรอง
และพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาล 

ประการที่สาม การเติบโตบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้าน 
การท่องเที ่ยวและแหล่งท่องเที ่ยว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถ ีไทย เสริมสร้างความเข้าใจ 
แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับประชาชนทุกระดับ 

ประการที่สี่ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาค
ส่วน โดยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพิ ่มรายได้ และกระจายรายได้แก่ประเทศ พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และสร้างโอกาสเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ในพื้นที ่ในเมืองรองและชนบท และสนับสนุนภาคการลงทุนแก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวและ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 
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ประการที่ห้า การพัฒนาอย่างยั ่งยืน ด้วยการส่งเสริมความยั ่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม การบริหารความสามารถ  
ในการรองรับ และการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรม  
โดยการเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

เพื ่อให้บรรลุว ิส ัยทัศน์ระยะ 20 ปี จ ึงได้ม ีการวางแนวทางการพัฒนาซึ ่งมีจ ุดม ุ ่งหมาย  
เพื่อวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการเตรียมความ
พร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที ่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที ่ยว  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เนื่องด้วยพื้นฐานการเติบโตของการท่องเที่ยวนั้นมีปัจจัย
หลักที่คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ที่ต้องได้มาตรฐานระดับสากลและมีเอกลักษณ์  
โดดเด่น การพัฒนาต้องเกิดขึ ้นอย่างเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและมีความสมดุลทั ้งในด้านพื้นที ่ เวลา  
และกลุ่มการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นปัจจัย
สนับสนุนที ่สำคัญต่อการเติบโตของการท่องเที ่ยว ล้วนมีส่วนในการส่งเสริมประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกรูปแบบเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว 
รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ และการพัฒนาความปลอดภัย 
และสุขอนามัยอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา การท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านการยกระดับการอบรมและ
คุณภาพสู่ระดับสากล เพื่อให้ทัดเทียมขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโลกและเพื่อเตรียมความพร้อม
กับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด และการสร้างความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ผ่านการส่งเสริม
การตลาดเฉพาะกลุ่มและการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาด  
เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวไทย กอปรกับการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าและบริการบนพื้นฐานเอกลักษณ์อย่างไทย และการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยมุ ่งเน้นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน เพื ่อขับเคลื ่อนแผนฯ  
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
เพื ่อการวิเคราะห์ วางแผน และบริการจัดการรองรับความเสี ่ยง รวมถึงการส่งเสริม การบูรณาการ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยรวม 
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2.1.10 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2564) มาใช้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์

ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิ
สติกส์ ยุทธศาสตร์ที ่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที ่ 9  
การพัฒนาภาค เมือง และพื ้นที ่ เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที ่  10 ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) มาใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที ่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” 
พันธกิจ 
1)  จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาที่สอดคล้องกับ

แนวทาง การพัฒนาของประเทศ 
2)  กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล 
3)  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่จำเป็น ทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้าง

พ้ืนฐาน และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน 
4)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพื่อการให้บริการ ตลอดจนองค์

ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 
5)  สร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาในแบบ

บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่มีความเก่ียวข้อง 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) เป็น

เป้าหมายที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในมิติที่สำคัญต่างๆ โดยเป้าหมาย (Goal) ของการ
ดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ “การพัฒนาและบูรณาการตามมิติราชการ (Function 
Base) มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Base) และมิติพื้นที่ (Area Base)” โดยสามารถแยกออกเป็นเป้าหมาย
ย่อยที่สอดคล้องตามพันธกิจข้างต้น และเป็นรากฐานของการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic 
Issues) ของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) ดังนี้ 
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1) นโยบายและยุทธศาสตร์เพ ื ่อการพัฒนาการท่องเที ่ยวและกีฬาประสบความสำเร็จ 
ในการพัฒนาแหล่งสินค้า บริการ และการอำนวยความสะดวกในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมี  
ความสมดุลและยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศในภาพรวม 

2) การจัดสรรทรัพยากรเพื ่อการดำเนินงานของทุกภาคส่วนนั ้นเป็นไปอย่างสมดุลและ
เพียงพอ การกระจายการพัฒนานั ้นเป็นไปอย่างทั ่วถึงในระดับพื ้นที ่ ทำให้ชุมชนมีความสามารถ  
ในการแข่งขันและได้รับโอกาสจากตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างทั่วถึง 

3) บุคลากรและภาคีเคร ือข ่ายทุกภาคส่วนในตลาดการท่องเที ่ยวและกีฬามีค ุณภาพ  
และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับปัจจัยสนับสนุนและมาตรฐานต่างๆ ที่จำเป็น 
ในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศประสบความสำเร็จในระดับสากล 

4) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ได้ผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ ตลอดจนการพัฒนาองค์
ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  อย่างเป็นระบบ 

5) การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณา
การร่วมกันกับทุกระดับและทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง และทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างแท้จริง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จากเป้าหมายข้างต้น สามารถจำแนกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งถ่ายทอด

มาจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 
6 (พ.ศ.2560-2564) โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีตัวชี้วัด และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอำนวยความสะดวก และการสร้างความสมดุล
ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด 

1)  พัฒนาแหล่ง สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวบนฐานของความสมดุลและยั่งยืน โดยการ
เน้นการยกระดับมาตรฐานของแหล่ง สินค้าและบริการของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีศักยภาพ 
พร้อมกับการกระจายความเจริญเติบโตไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแหล่งรองเพื่อเป็นการรักษา
สมดุลเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนของแหล่งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่อาศัยทรัพยากร
ด้วยการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยการ
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อรองรับการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัย  
และมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ
มาตรการ วิธีการ การดำเนินการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

3) ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที ่ยวเชิงพื ้นที ่เวลาและกลุ ่มตลาด  โดยการใช้
ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยประสานกับการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจาย  
การท่องเที่ยวในมิติเชิงพื้นที่ เวลาในกลุ่มตลาด การเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น
แหล่งท่องเที ่ยวที ่มีคุณภาพ การสร้างประสบการณ์การท่องเที ่ยวที ่แตกต่างด้วยเอกลักษณ์วิถีไทย  
การเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที ่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติการกระจายการเดินทาง
ท่องเที ่ยวเชิงพื ้นที ่และเวลาท่องเที ่ยว  การกระตุ ้นการเดินทางของนักท่องเที ่ยวกลุ ่มกระแสหลัก  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการท่องเที่ยวและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาด 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 

 
2-25 

 
C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

1) พัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยการเพิ ่มศักยภาพ พัฒนา ทักษะ และเสริมสร้างองค์ความรู ้แก่ผู ้เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู ้ประกอบการ ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที ่ยวต่างๆ เพื ่อนำไปสู ่การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว โดยศักยภาพนี้ยังหมายความรวมถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดี การมีสมรรถนะตามมาตรฐานบุคลากร
ด้านการท่องเที ่ยวระดับภูมิภาคและระดับสากล การสร้างระบบการเรียนรู ้และพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น และการสร้างภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในอาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศท่ีดีขึ้นได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน 
1) สนับสนุน ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน  โดยการ

ส่งเสริมการพัฒนา การออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชน
โดยทั่วไปตระหนักถึงการเล่นกีฬาและการประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬา 
และผู ้นำการออกกำลังกาย และการเผยแพร่ความรู ้เพื ่อส่งเสริมการตระหนักด้านการออกกำลังกาย  
การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนอันจะเป็นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน 
ตลอดจนการจัดทำแนวทางเพ่ือสร้างกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
สำหรับประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่าง
แท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
1) พัฒนาการกีฬาเพื ่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ  โดยการส่งเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนากีฬาจังหวัด (Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่ง 
และจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มตั้งแต่ระบบ 
การเสาะหานักกีฬา การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การจัดทำเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาส 
การแข่งขันกีฬาทุกระดับและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับ
ต่างๆ และการสร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรการกีฬาระดับต่างๆ เพ่ือการพัฒนาองค์กรกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศในทุกมิต ิ

2) พัฒนากีฬาเพื ่อสู ่ความสำเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร  โดยเริ ่มตั ้งแต่ 
การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนากีฬาอาชีพ ให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพ
นักกีฬา และการส่งเสริมความสำเร็จและเชิดชูเกียรติบุคลากรการกีฬาในทุกระดับให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็น
ถึงผลตอบแทนและเกียรติยศในฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สำคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่
ความสำเร็จในระดับอาชีพนั้นยังรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ
สู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย 

3) พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน  โดยเร ิ ่มจากการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัย 
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาไปสู่การเป็น
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มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้  
และนวัตกรรม 

1) พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
และนันทนาการ โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาซึ่งถือเป็นแนวทางการท่องเที ่ยวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับ
แนวโน้มระดับสากล ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ  
Sport Intelligence Center (SIC) และการทำการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อให้เมืองอื่นๆ 
นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่
ของตนด้วย 

2) รวบรวม จัดการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ  โดยการสร้าง
เคร ือข ่ายและจ ัดทำฐานข ้อม ูลกลางสำหร ับว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีการก ีฬาและพ ัฒนา  
ศูนย ์ว ิทยาศาสตร ์การก ีฬาอย ่างครบวงจรเพ ื ่อนำไปส ู ่การสร ้างสรรค์ นว ัตกรรมทางการก ีฬา  
และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็น
ประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อันจะนำไปสู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศท้ังระบบ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที ่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการท่องเที่ยว 
ทั้งระบบ โดยการกำหนดมาตรการและแผนงานที่มีส ่วนผลักดันและขับเคลื ่อนการดำเนินงานและ
ประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ การแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการท่องเที ่ยว ติดตาม ประเมิน  
และปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว และการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติทุกระยะ 5 ปีด้วย 

2) ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทั้ง
ระบบ โดยการกำหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานและประเมนิผล
การพัฒนาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออกกำลังกายและการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออก
กำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาการพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา 
บุคลากรทางกีฬาเพื ่อความเป็นเลิศ ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี  
และการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นให้แพร่หลายและทั่วถึง 
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2.1.11  แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเทีย่วฝั่งทะเลตะวนัออก
 (พ.ศ.2563-2565)  
 
 แผนปฏิบัต ิการพัฒนาการท่องเที ่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเลตะวันออก           
พ.ศ.2563-2565 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก” ให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เต็มไปด้วยความหลากหลายของ
กิจกรรม (Activity) และเทศกาล (Festivity) โดยมุ่งพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองท่องเที่ยวด้วย
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที ่ยว ยกระดับและขับเคลื ่อนมาตรการด้านความปลอดภัย  
และเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวทั ้งภายในและภายนอกเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเลตะวันออก  
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ มีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว  
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ ่งแวดล้อม รักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ
ในพื้นที่ และส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว 
ในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน โดยมีแนวทางและประเด็นการพัฒนา 
ที่สำคัญดังแสดงในตารางที่ 2.1.11-1 
 
ตารางที ่ 2.1.11-1 ประเด็นและแนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัต ิการพัฒนาการท่องเที ่ยว  

ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2563-2565 ของกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

ประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นที่ 1 พัฒนาและเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าให้กับทรัพยากร สินค้า 
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั ่งทะเล
ตะวันออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

1.1  ศึกษา รวบรวม และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกอย่างสร้างสรรค์ 

1.2 สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ ่มให้กับทรัพยากรทางการท่องเที ่ยวในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกอย่างสร้างสรรค์ 

1.3 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการเป็นเมืองท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Community Based Tourism : CCBT) ให้มีมาตรฐานและมีศักยภาพใน
การให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวได้  

 
ตารางที ่ 2.1.11-1 ประเด็นและแนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัต ิการพัฒนาการท่องเที ่ยว  
ภายใน เขตพ ัฒนาการท ่ อง เท ี ่ ยวฝ ั ่ งทะ เลตะว ันออก พ .ศ .25 63-2565 ของกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา (ต่อ) 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 

 
2-28 

 
C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการตลาด
ดิจิทัลเพื ่อเพิ ่มนักท่องเที ่ยวคุณภาพ  
ท้ังในและต่างประเทศ 

2.1  ส่งเสริมการตลาดดิจิทัลภายใต้ “การท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ มหัศจรรย์สีสัน 
ตะวันออก”   

2.2  ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายผ่านการตลาดนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพท้ังในและต่างประเทศ    

2.3  ส ่ ง เสร ิมการตลาดด ิจ ิท ัลในกล ุ ่มสนใจเฉพาะ ( Niche Market) ได ้แก่   
กลุ่มท่องเที ่ยวทางทะเล กลุ ่มท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ กลุ ่มท่องเที ่ยวเชิงเกษตร  
กลุ่มท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และกลุ่ม MICE เป็นต้น 

2.4  สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเลตะวันออกให้สอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ประเด็นที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที ่ยวให ้เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 
และเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.1  เผยแพร่และส่งเสริมแนวทางการจัดการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวันออก   

3.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   

3.3  พัฒนาและยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ  
และนานาชาติ 

ประเด็นที่ 4 ยกระดับและขับเคลื่อน
มาตรการด ้านความปลอดภ ัยและ 
สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเท่ียว 

4.1  เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวันออก   

4.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี ่ยวชาญในการช่วยเหลือ ป้องกัน  
และลดอุบัติภัยที่กระทบต่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเ ล
ตะวันออก   

4.3  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื ่อมั ่นแก่
นักท่องเท่ียว 

ประเด็นที ่ 5 พัฒนาการท่อง เที ่ยว
เชื ่อมโยงภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาชาติ 

5.1  เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเลตะวันออก 
และเขตพฒันาการท่องเท่ียวอื่น   

5.2  เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเลตะวันออกกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และนานาชาติ   

5.3  เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มเรือยอร์ชและเรือสำราญ 
5.4  พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการพัฒนา

เมืองตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
: EEC) 

 
 แผนงานและโครงการ โครงการที่มีความสำคัญลำดับสูงดังแสดงในตารางที่ 2.1.11-2 โดยโครงการ
ที่ อพท. 3 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบมีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษา ออกแบบ และ
จัดทำข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Community-Based 
Tourism : CCBT) ให้มีมาตรฐานและมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 

 
2-29 

 
C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม ใน
กิจกรรมจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 
ตารางท่ี 2.1.11-2  แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที ่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเล

ตะวันออกแผนงาน/โครงการสําคัญลําดับสูง 

โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
63 64 65 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับทรัพยากร สินค้า ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวันออกอย่างสร้างสรรค์ 
1. โครงการศึกษา ออกแบบ และจัดทำข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 
40.0  

 
 

2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

40.0 
 

  

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Community-Based Tourism : CCBT) ให้มีมาตรฐานและ
มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว 

10.0 
 

  

4. โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10.0 
 

  

5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการขายสินค้า
ภายใต้ช่ืองาน “ประชารัฐ ร่วมใจ OTOP Grand Sale” 

20.0    

6. โครงการจัดมหกรรมแข่งขันทักษะงานบริการนักท่องเที่ยวเขตพัฒนา  
การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Hospitality Expo) 

40.0 
 

  

7. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เส้นทางท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
อาหารถิ่น เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Gastronomy 
Tourism : Active Beach Local Food) 

30.0 
 

  

8. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

81.0    

9. โครงการส ่งเสร ิมและประชาสัมพ ันธ ์การท ่องเที ่ยวเชิงส ุขภาพ  
“นวดแผนไทย” 

11.0    

 
 

ตารางท่ี 2.1.11-2  แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที ่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเล
ตะวันออกแผนงาน/โครงการสําคัญลําดับสูง (ต่อ) 

โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
63 64 65 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กับทรัพยากร สินค้า ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางการท่องเท่ียว
ในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวันออกอยา่งสร้างสรรค ์



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 

 
2-30 

 
C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
63 64 65 

10. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มตลาด
นักท่องเที ่ยวเฉพาะ (การท่องเที ่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism) : จัดการ
แข่งขันไตรกีฬานานาชาติ เขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเลตะวันออก 
(Active Beach) / จัดการแข่งขันเกาะช้างกรีนเทรล / จัดการแข่งขันเกาะ
ช้างกรีนรัน / พัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งเรือใบและกีฬาทางน้ำเชิง
สร้างสรรค ์

96.8    

11. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะ  
(การท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism) : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่าง
เก็บน้ำบ้านอำเภอ – ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

50.0 
 

  

12. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร 30.1    

13. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหลง่
ท่องเที่ยวรอง ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 

654.0    

14. โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสน
ล่าง 

80.0    

15. โครงการปรับปรุงศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน 36.0    

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการตลาดดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ 
1. โครงการพัฒนาสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต

พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 
12.0    

2. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ สื่อความหมายด้านการท่องเที่ยว เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ 

14.0 
 

  

3. โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 

20.0 
 

  

4. โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market) กลุ่ม 
Wedding & Honeymoon  

4.0 
 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่มาตรฐานสากล 
1. โครงการประชาสัมพันธ์สร ้างการรับรู้และตระหนักถึงมาตรฐานการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
ให้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านการท่องเที่ยวของเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 

15.0    

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั ่งทะเลตะวันออกในการพัฒนาสู่มาตรฐานการ
ใหบ้ริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.0    

3. โครงการส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

25.0    
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ตารางท่ี 2.1.11-2  แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที ่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเล
ตะวันออกแผนงาน/โครงการสําคัญลําดับสูง (ต่อ) 

โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
63 64 65 

4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งของ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 

1.0 
 

  

5. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออก 

70.0    

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเท่ียว 
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันเหตุ ดูแลรักษาความปลอดภัย

แก่นักท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 

50.0    

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ให้บริการ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 

9.3    

3. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเสริมสร้างความรู้และพัฒนา
ศักยภาพด้านการป้องกัน และลดอุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว     
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 

33.4    

4. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ ่งอํานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล (Tourism for All) 

6.0    

5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และธุรกิจนําเที่ยว 6.0    
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค ประเทศเพ่ือนบ้าน และนานาชาติ 
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในเขตพัฒนา 

การท่องเที่ยวฝั ่งทะเลตะวันออกและระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ง
ทะเลตะวันออกกับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอ่ืนๆ 

12.0    

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที ่ยวเชื ่อมโยงระหว่างเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา เวียดนาม 

46.0    

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเรือยอร์ชและเรือสำราญ 

 

20.0 
 

  

4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชื ่อมโยงเพื่อรองรับการค้า  
การลงทุน และการพัฒนาเมืองตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) 

20.0 
 

  

5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และธุรกิจนําเที่ยว 6.0    
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2.1.12  นโยบายและแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
 Corridor : EEC) 
 
 นโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ที ่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งได้ริเริ่มการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกตั้งแต่ปี         
พ.ศ.2524 เนื่องจากพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 
ของประเทศ ประกอบกับมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคม
อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ำลึก
ทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ขึ ้นเพื ่อพัฒนาให้เป็นเขต
เศรษฐกิจชั ้นนำของอาเซียน ส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ 
เพื ่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับพื้นที ่ในเขต 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มี
ศักยภาพและกำหนดเป็นพ้ืนที่หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 คณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก และทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้จัดทำแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
(รูปที่ 2.1.12-1) 
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รูปที่ 2.1.12-1 การเชื่อมโยงพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกกับอนุภูมิภาค 
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งเสริม 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1)  พื้นที่เป้าหมาย: จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่อื ่นใดที่จะมีการออก  
พระราชกฤษฎีกากำหนดเพิ่มเติม 
 2)  อุตสาหกรรมเป้าหมาย    
  (1) Super Cluster/Cluster ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
  (2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพใน 
การแข่งขัน และสามารถพัฒนาหรือต่อยอดการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ประกอบด้วย  
   (2.1) อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 5 ประเภท ประกอบด้วย 
     1.  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) 
     2.  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
     3.  อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวกลุ ่มรายได้ด ีและการท่องเที ่ยวเชิงส ุขภาพ 
(Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
     4.  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
     5.  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
   (2.2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 5 ประเภท ประกอบด้วย 
     1.  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 
     2.  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
     3.  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
     4.  อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
     5.  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
 แนวทางการพัฒนา เพ่ือยกระดับการพัฒนาพื้นที่ต่อยอดสู่การเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย 
ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 
 1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยส่งเสริม  
ให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนา 
 2)  พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานการขนส่งเชื ่อมโยงพื ้นที ่ เศรษฐกิจที ่ม ีศั กยภาพรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื ่อมโยงสู ่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื ้นฐาน  
ด้านการขนส่งทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 
 3)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลของการพัฒนา และกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 
 4)  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู ่ เอื ้อต่อการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล เมืองสำคัญในพ้ืนที่ EEC ได้แก่ 
  (1) ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  
และ EEC 
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  (2) พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ ศูนย์ประชุมและ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั ้นนำของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ 
(Medical Tourism) 
  (3) อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน 
  (4) ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 
 5)  ให้สิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งในด้านภาษี 
การจัดตั้งกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การอำนวยความสะดวก  
ในการอนุมัติ อนุญาต และการจัดตั้งเขตการค้าเสรี เป็นต้น 
 แผนการลงทุนภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) 
 1)  แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ได้แก่ (1) แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (2) แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ (3) แผนงานพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ สิ ่งแวดล้อมเมืองท่องเที ่ยว และสาธารณสุข และ (4) การบริหารจัดการ รวมจำนวน  
173 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้านบาท   
 2)  ระยะเวลาดำเนินการ 
  (1) ระยะสั้น (พ.ศ.2559-2560) เป็นการเร่งรัดโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมที่อยู่
ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ (พัทยา-มาบตาพุด) ก่อสร้างรถไฟ
ทางคู ่ฉะเช ิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พัฒนาท่าเทียบเร ือชายฝั ่ง (ท่าเทียบเร ือ A) และศูนย์ 
การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ขยายช่องจราจรทางเข้าแหลมฉบังและปรับปรุงขยายถนน
สายหลัก ปรับปรุงระบบส่งและสถานีไฟฟ้า เพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ำ ก่อสร้างระบบผันน้ำ ปรับปรุงขยายประปา 
ระบบระบายน้ำ การจัดการขยะเพ่ิมศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งเร่งรัดศึกษาความเหมาะสม
และหรือจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุนที่สำคัญ เช่น สนามบิน  
อู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นต้น 
  (2) ระยะกลาง (พ.ศ.2561-2563) ครอบคลุมการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-ระยอง) รถไฟรางเบาพัทยา ท่าเรือเฟอร์รี่
เชื ่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภาศูนย์ซ่อม
อากาศยาน (MRO) ก่อสร้างขยายถนนเชื ่อมโยง/ทางเลี่ยงเมือง ระบบท่อส่งน้ำ/ผันน้ำ ระบบบำบัด 
น้ำเสีย และวางผังเมืองรวมชุมชน โดยมีรูปแบบการลงทุนทั้งภาครัฐและให้เอกชนร่วมลงทุน 
  (3) ระยะยาว (พ.ศ.2564 เป็นต้นไป) ครอบคลุมการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 และท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 ระบบราง และระบบน้ำเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งระบบไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 
 มาตรา 6 ให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ ในภาคตะวันออกที่
กำหนดเพิ ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื ่อวัตถุประสงค์ ดังนี้  
(1) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถ ใน 
การแข่งขันของประเทศ (2) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพ่ือลดอุปสรรคและต้นทุน     
ในการประกอบกิจการ  (3) จ ัดทำโครงสร ้างพื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ  
มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื ่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์                        
(4) กําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ โดยสอดคล้องกับ
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หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
อย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้าและการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ 
 มาตรา 10 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ           
ภาคตะวันออก” มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
เพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน 
 มาตรา 14 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้สำนักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรร
เงินงบประมาณให้แก่สำนักงานได้โดยตรง 
 มาตรา 29 ให้สำนักงานจัดทำนโยบายและแผนภาพรวมเพื ่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ            
ภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที ่ด ินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  และระบบ
สาธารณูปโภค แผนการดําเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที ่สะดวก  
และรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
กำหนดหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้
ความเห็นชอบ 
 มาตรา 30 ให้สำนักงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำ
รายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับแผนในมาตรา 29 โดยแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้  (1) ระบบสาธารณูปโภค (2) ระบบคมนาคม
และขนส่ง (3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  (4) ระบบการตั ้งถิ ่นฐานและภูมิส ังคม  
(5) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมาย
พิเศษ และการประกอบกิจการ (6) ระบบบริหารจัดการน้ำ (7) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ  
(8) ระบบป้องกันอุบัติภัย 
 การพัฒนาเมืองใหม่ ประกอบด้วย 

1) เมืองใหม่ฉะเชิงเทรา - เมืองน่าอยู่รองรับการเติบโตของกรุงเทพฝั่งตะวันออก สมาร์ทซิตี้ 
2) เมืองใหม่พัทยา - เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ และเชิงสุขภาพระดับโลก 
3) เมืองใหม่อู่ตะเภา - เมืองศูนย์กลางธุรกิจการบิน และโลจิสติกส์ 
4) เมืองใหม่ระยอง - เมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงานเคมีชีวภาพ วิจัยอาหาร และ 

ไบโอเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เมืองใหม่ในอนาคตจะต้องมาพร้อมกับงาน สิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และบริการต่างๆ 
พร้อมให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัย โดยเมืองที่ดีจะต้องสามารถดูแลคนได้อย่างน้อย 3 รุ่นขึ้นไป คือ พ่อ -แม่ 
(เหมาะที่จะดูแล), ลูก (เหมาะในการทำงาน) และหลาน (เหมาะในการเรียน) หากสามารถกำหนดพื้นที่ 
และมีบริการให้ครอบคลุมคนทั้ง 3 รุ่นนี้ 
 เมืองใหม่จะต้องเป็นแกนหลักในการพัฒนาความเจริญ ซึ่งจะช่วยทำให้เมืองบริวารใกล้เคียงเติบโต
ไปด้วยกัน ตามเส้นทางที่มีอุตสาหกรรมใหม่พาดผ่าน และจะเป็นแกนสร้างความเจริญหลักระหว่างเมืองใน
อนาคตได้อีกด้วย 
 นโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
ได้มีการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ดังนี้ 
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 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  (1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 รัฐบาลได้กำหนดแผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ภายใต้โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
สินค้าและประชาชนระหว่างกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แหลมฉบัง พัทยา สัตหีบ อู่ตะเภา มาบตาพุด 
ระยอง รวมทั้งเชื่อมสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และให้ภาคตะวันออกของไทยเป็นประตูสู่เมียนมา เวียดนาม 
ลาว กัมพูชา และจีนตอนใต้ ประกอบไปด้วยโครงการคมนาคมทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก ดังนี้  
(รูปที่ 2.1.12-2 ถึงรูปที่ 2.1.12-4) 

 โครงข่ายคมนาคมทางบก 
(1.1) ขยายถนนทางเข้าแหลมฉบัง 14 ช่องทางจราจร 
(1.2) พัฒนามอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด มูลค่า 20,200 ล้านบาท 
(1.3) ขยายช่องทางจราจรช่วงกระทิงลาย-ชลบุรี มูลค่า 2,200 ล้านบาท 
(1.4) ขยายช่องทางจราจรช่วงจันทบุรี-สระแก้ว มูลค่า 2,600 ล้านบาท 
(1.5) ขยายช่องทางจราจรช่วงหนองปรือ-หนองใหญ่ มูลค่า 700 ล้านบาท 
(1.6) พัฒนาทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม มูลค่า 6,535 ล้านบาท 
(1.7) พัฒนาถนนศรีราชา-อ่าวอุดม มูลค่า 600 ล้านบาท 
(1.8) ขยายช่องทางจราจรช่วงหนองใหญ่-หนองเสือช้าง-แยกวังจ ันทร์-แกลง มูลค่า  

1,900 ล้านบาท 
(1.9) พัฒนามอเตอร์เวย์ ชลบุรี-นครราชสีมา มูลค่า 103,200 ล้านบาท 
(1.10) พัฒนารถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง มูลค่า 152,528 ล้านบาท 
(1.11) พัฒนารถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย มูลค่า 10,524 ล้านบาท 
(1.12) ศูนย์ขนส่งรถไฟแหลมฉบัง (STRO) มูลค่า 2,031 ล้านบาท 

 โครงข่ายคมนาคมทางน้ำ 
(1.1) พัฒนาเฟอร์รี่เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มูลค่า 4,000 ล้านบาท 
(1.2) พัฒนาท่าเรือชายฝั่ง A มูลค่า 1,864 ล้านบาท 
(1.3) พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มูลค่า 88,132 ล้านบาท 

 โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ 
(1.1) ศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาระยะที่ 1 
(1.2) ศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาระยะที่ 2  มูลค่า 4,799 ล้านบาท 
(1.3) ศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาระยะที่ 3  มูลค่า 5,096 ล้านบาท 
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รูปที่ 2.1.12-2 EEC Roadmap 
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รูปที่ 2.1.12-3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ในปัจจุบัน-อนาคต 5 ปี 
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รูปที่ 2.1.12-4 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ในอนาคต 10 ปี 
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  (2) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ก่อสร้างทางหลวงต่างๆ ในส่วนที่ยังขาด
หายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 
สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี จะดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายจากพัทยา-มาบตาพุด เป็นโครงการตามแผน
แม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี ฉบับใหม่ ( พ.ศ.2560-2579)  
พร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ.2562 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 61 แหลมฉบัง - 
นครราชสีมา เพื่อเชื่อมต่อภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีแผนก่อสร้าง บูรณะ ขยาย
ช่องจราจร ทางหลวง และโครงข่ายถนนสายรองในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่ง  
ให้มีความสมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาจราจร ปัญหาคอขวด และรองรับการขยายตัวของฐานการผลิตและบริการ 
  (3) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอ ู ่ตะเภา  ในระยะ 5 ปีแรกจะเพิ ่มขีด
ความสามารถท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้รองรับผู้โดยสารจาก 3 ล้านคน เป็น 15 ล้านคน ก่อนจะพัฒนา  
ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาปริมาณเที่ยวบินและความ
แออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเร่งผลักดันให้ท่าอากาศยาน  
อู่ตะเภาเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินและศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยาน และนิคมอุตสาหกรรม
การบินที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไปพร้อมกันด้วย (รูปที่ 2.1.12-5 และรูปที่ 2.1.12-6) 
  (4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ซึ่งจะมีแอ่งจอดเรือน้ำลึก  
18.5 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดความจุ 160,000 ตัน หรือ 15,000 ทีอียู และสิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ เพื่อรองรับตู้สินค้าจากเดิม 11 ล้านทีอียู/ปี เป็น 18 ล้าน ทีอียู/ปี และรองรับการส่งออกรถยนต์  
จาก 1 ล้านคัน/ปี เป็น 3 ล้านคัน/ปี นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่แหลมฉบัง 
(SRTO) ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
ที่จะเชื ่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที ่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้า     
ประเภทต่างๆ 
  (5) โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคหลัก 
ในการรองรับการขนส่งสินค้าเหลว ก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยออกแบบให้เชื่อมต่อจาก
ท่าเรือระยะที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 1 ,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่หน้าท่า 550 ไร่ และพื้นที่หลังท่า 450 ไร่ 
ประกอบด้วยท่าเรือสินค้าเหลว 2 ท่า ท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าซ 3 ท่า พื้นที่คลังสินค้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
ก๊าซธรรมชาติ บ่อเก็บกักตะกอน และท่าเรือบริการ รวมทั้งก่อสร้างเขื่อนหินกันทรายและเขื่อนกันคลื่น  
(รูปที่ 2.1.12-7) 
  (6) โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ โดยปรับปรุงร่องน้ำและพื้นที่จอดเรือ ก่อสร้าง
เขื่อนกันคลื่น อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ และปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำมัน ให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับ
ด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญขนาดใหญ่และเรือเฟอร์รี ่ที ่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่ องเที่ยวสอง 
ฝั่งอ่าวไทย ภาคตะวันออกไปยังหัวหิน ชะอำ และกรุงเทพฯ ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้อนุญาตให้เดินเรือเฟอร์รี่ 
เส้นทางพัทยา - หัวหินแล้ว 
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       ที่มา : realist.co.th 
 

รูปที่ 2.1.12-5 แผนพัฒนาตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
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รูปที่ 2.1.12-6 ภาพรวมการพัฒนาการเชื่อมต่อการคมนาคมของโครงการสนามบินอู่ตะเภา 

 
 ที่มา: maptaphutport-phase3.com 
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รูปที่ 2.1.12-7 พื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 
  (7) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร - ระยอง เป็นยุทธศาสตร์ด้าน 
การขนส่งที ่สำคัญในการเชื ่อมพื้นที่อุตสาหกรรมกับกรุงเทพฯ ที่มองเห็นโอกาสของการพัฒนาพื้นที่  
เชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากการจัดเก็บรายได้จากการเดินรถ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้ ดึงดูดภาคเอกชน  
ให้เข้ามาลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเมืองเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม โดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร - ระยอง มีระยะทางรวม 193.5 กิโลเมตร  
ระบบรถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.05 ชั ่วโมง (65 นาที) เริ ่มต้นจากสถานีลาดกระบังไปจนถึงสถานีระยอง มีสถานีรถไฟ  
6 แห่ง ได้แก่ ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา และระยอง ประเมินวงเงินลงทุน 1.52 แสนล้านบาท  
และในอนาคตจะมีการพัฒนาส่วนต่อขยายจากสถานีระยองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู ่ตะเภา  
และจังหวัดตราดรวมระยะทางอีก 160 กิโลเมตร (รูปที่ 2.1.12-8 และรูปที่ 2.1.12-9) 
  ทางรถไฟใช้เขตทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  
เป็นหลัก ระบบรางคู่ (Double Track) และมีความกว้างรางขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge) 
และเป็นโครงสร้างทางยกระดับ (Elevated) เกือบทั้งหมด มีอุโมงค์เดี่ยวทางคู่ (Single Large Tunnel for 
Double Track) ความยาว 300 เมตร บริเวณทางเบี่ยงเขาชีจรรย์ มีศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) พ้ืนที่กว่า 400 
ไร่ จะตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่จังหวัดฉะเชิงเทรา และขบวนรถไฟมีสิ ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยจำแนก  
การให้บริการทั้งระดับชั้นวีไอพี (VIP Class) ชั้น 1 (First Class) และชั้นธรรมดา (Standard Class) 
  ที ่ตั ้งของสถานีมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านผังเมืองและแนวคิดในการพัฒนา
อสังหาร ิมทร ัพย ์ ท ี ่สอดคล้องก ับระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD)  
มีทางเข้า-ออกสถานีที ่เชื ่อมต่อระหว่างย่านสถานีกับถนนโดยรอบ พร้อมทั ้งจัดให้มีพื ้นที ่จอดรับส่ง
ผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง ( INTER-MODAL PLANNING) ไปยังระบบขนส่ง
อื่นๆ เช่น Airport Link รถไฟความเร็วสูงสายแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา ระบบขนส่งมวลชนทางรางขนาดเบา 
(Monorail) ของเมืองพัทยา สถาปัตยกรรมภายในอาคารบ่งบอกเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีความทนทานต่อ
สภาพอากาศ พร้อมสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู ้ส ูงอายุ ผู ้พิการ และเด็ก ตามมาตรฐานสากล 
(Universal Design) รวมถึงพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
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ที่มา : Rayonghip 
 

รูปที่ 2.1.12-8 ที่ตั้งโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร-ระยอง 
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รูปที่ 2.1.12-9 โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง 
 
  (8) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD 
คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
ปี พ.ศ.2562 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558-2565) มุ่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั ้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เชื ่อมโยงกันเป็น  
หนึ ่งเด ียว (Seamless Mobility) เพื ่อสร ้างรากฐานความมั ่นคงทางเศรษฐกิจ ส ังคม เสร ิมสร้าง 
ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะ  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทางและ
ขนส่งของประเทศ และทำให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพ  การพัฒนาพื้นที่
โดยรอบสถาน ีขนส ่งมวลชน (TOD) จ ึงเป ็นห ัวใจสำค ัญ ในการช ี ้นำการพ ัฒนาเม ือง ช ุมชน  
และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพิ ่มศักยภาพในการแข่งขันกระตุ ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตาม        
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แนวสายทาง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย และกิจกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื ่องยนต์ ลดการสิ ้นเปลืองพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development) จึงมีการศึกษาเพ่ือจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมือง
โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟทางคู่ และศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ.2563 
 ผลการศึกษาในเบื้องต้น การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) จะเกาะไปตาม
เส้นทางรถไฟความเร็วสูง 4 สายทาง รถไฟทางคู่ 16 สายทาง รถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล สำหรับพื้นที่สถานี 883 สถานีทั่วประเทศ มีศักยภาพพัฒนาได้ 235 แห่ง แยกเป็น กรุงเทพฯ  
27 แห่ง สายเหนือ 67 แห่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ 60 แห่ง สายตะวันออกรวม EEC 25 แห่ง สายใต้ 41 
แห่ง และสายตะวันตก/แม่กลอง 15 แห่ง ซึ่งจะกำหนดพื้นที่พัฒนา ระยะเวลา และขนาดพื้นที่เป็นขนาด
เล็ก (S) กลาง (M) และใหญ่ (L) ต่อไป โดยรูปแบบการพัฒนาจะเป็นแบบผสมผสานพาณิชยกรรม  
ที่อยู่อาศัย สำนักงาน (Mix-used) หรือสร้างระบบคมนาคมขนาดรองเชื่อมการเดินทางภายในโครงการ 
และกำหนดกรอบการพัฒนาในบริเวณที่มีศักยภาพจะพัฒนา TOD เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถการใช้
ประโยชน์ที่ดินของเมืองและบริเวณโดยรอบ โดยตั้งเป้าหมายให้มีอย่างน้อย 3 แห่ง พัฒนาเป็นเมือง
ต้นแบบ 
 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) 
ได้แก่ 

1) กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  (สนข.)  
มีการศึกษาโมเดลเมืองใหม่รถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง มี 17 สถานี ทั้งการพัฒนาสถานีเดิมและการเปิด
พ้ืนที่ใหม่ โดยมีเมือง 3 ขนาด คือ S-M-L พ้ืนที่ตั้งแต่ 2,000-5,000 ไร่ ในรัศมี 5-10 กิโลเมตร สำหรับพ้ืนที่
รอบสถานีกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง ซึ ่งมีรถไฟความเร็วสูงเชื ่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- 
อู่ตะเภา) มี 5 แห่ง ที่ฉะเชิงเทรา 2,500 ไร่ ชลบุรี 3,000-4,000 ไร่ ศรีราชา 7,000 ไร่ พัทยา 5,000-6,000 
ไร่ และระยอง 4,000-5,000 ไร่ 

2) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดให้เอกชน
พัฒนา TOD ที่มักกะสัน 150 ไร่ ศรีราชา 25 ไร่ และยังมีพื้นที่ฉะเชิงเทรา พัทยา ซึ่งอยู่ตามแนวรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งที่ฉะเชิงเทราจะเป็นชุมทางไปยัง EEC กัมพูชา ภาคอีสานและทะลุ 
ไปถึงจีน อาจจะมีพัฒนาเมืองใหม่มาเชื่อมกับโลจิสติกส์ และจะพัฒนาพ้ืนที่รอบสนามบินอู่ตะเภาเป็นเมืองใหม่ 
รองรับการขยายตัวของเมือง แหล่งงาน การอยู่อาศัย ใน 5 ปีแรก มีรัศมี 10 กิโลเมตร รอบสนามบิน พ้ืนที่ 
140,000 ไร่ ในย่านสัตหีบ บ้านฉาง บางเสร่ และจอมเทียน ช่วง 5-10 ปี ขยายออกไปเขตชั้นกลางมีรัศมี 
30 กิโลเมตร จากเมืองพัทยาถึงเมืองระยองให้เป็นเขตพัฒนาเดียวกัน และช่วง 10-15 ปี ขยายสู่เขต
ชั้นนอกรัศมี 60 กิโลเมตร เป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการรถไฟความเร็วสูงที่กำลังเจรจากับกลุ่ม ซี.พี.  

3) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชน (TOD) ในเขตเทศบาลนครระยอง ปี พ.ศ.2560 ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพื่อกำหนดกรอบกรอบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) 
ที่อยู่ในระยะ 500 เมตรจากสถานีขนส่งมวลชนที่มีความเป็นไปได้สูงสุดในการพัฒนา 
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 2) ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  (1) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เป็นการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะการเชื ่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ (Multi Modal 
Transport) อย่างไร้รอยต่อ (Seamless) ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งระบบ 
โลจิสติกส์ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที ่เศรษฐกิจหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งพื้นที่
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประสานการพัฒนาระบบคมนาคม โลจิสติกส์ 
และโครงการ EEC Track ตลอดจนการเตรียมสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านไฟฟ้าและน้ำประปาให้พร้อม
และเพียงพอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  คือ พัฒนา
สาธารณูปโภค (Utilities) ให้พร้อมทั ้งคุณภาพ และความเพียงพอ โดยเฉพาะไฟฟ้าและแหล่งน้ำดิบ  
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการที่จะขยายตัวอย่างมากในอนาคต 
  (2) แผนปฏิบัติการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2565 ภาพรวม 
ของแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 6 แผนงานรวม 168 โครงการ 
วงเงินลงทุนรวม 988,948.100 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินลงทุนตามระยะความเร่งด่วนในการดำเนินงาน  
3 ระยะ คือ แผนงานระยะเร่งด่วน  (ปี  พ.ศ.2560-2561) แผนงานระยะกลาง (ปี พ.ศ.2562-2564) 
แผนงานระยะต่อไป (ปี พ.ศ.2565 เป็นต้นไป) ซึ่งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมีแผนงานระยะเร่งด่วน
และระยะปานกลาง ดังนี้ 
   (2.1) การพัฒนาระบบไฟฟ้า โครงการหลักที่สำคัญ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบส่ง
ไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า โครงการขยายระบบไฟฟ้า  
   (2.2) การก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำ การก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบผลิตน้ำและการย้ายแนว
ท่อหลบการก่อสร้าง/ขยายถนนสายต่างๆ เพื่อขยายพื้นที่บริการประปารองรับความต้องการใช้น้ำใน
ปัจจุบันอย่างเพียงพอ และแก้ไขปัญหาร้องเรียน น้ำขุ่น น้ำดำ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน สร้างความเชื่อมั่น
การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพื่อปรับปรุงขยายแหล่งน้ำดิบ  
เพื่อการผลิตน้ำประปา รองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ได้แก่ เมืองใหม่ (ฉะเชิงเทรา พัทยาบ้านฉาง และระยอง) EECd EECi ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
มาบตาพุด และสนามบินอู่ตะเภา  
  จากแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถนำมากำหนดเป็นแผนงานตามลักษณะของ
ประเภทโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนิน
นโยบายซึ่งประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังต่อไปนี้ 
  (1) การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 12 โครงการ มูลค่า 40,459.730 ล้านบาท มุ่งเน้น
การขยายระบบและเขตไฟฟ้า รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้ารองรับการผลิตจากโรงไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างเพียงพอเพื ่อเพิ ่มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใน EEC รองรับ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ และเพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้สามารถส่งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในพื้นที่  
  (2) การพัฒนาระบบประปา ประกอบด้วย 17 โครงการ มูลค่า 806.370  ล้านบาท มุ่งเน้น
การพัฒนาแหล่งน้ำดิบ/ระบบส่งน้ำ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม เป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกในปัจจุบันอนาคตอย่างเพียงพอ การพัฒนาคุณภาพน้ำประปา และการขยายพื้นที่บริการ
ประปาให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ รองรับการท่องเที่ยว การอยู่อาศัยของประชาชน และการพัฒนาเมืองใหม่ได้อย่าง
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เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน/ขยาย ช่องทางจราจรของ  
การพัฒนาระบบถนน  
 
2.1.13  แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  

ภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)  
 

 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยวเป็นหนึ่งใน  8 แผนงานย่อยในโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐก ิจภาคตะว ันออก (EEC)  ตามมต ิคณะร ั ฐมนตร ี เม ื ่ อว ันท ี ่  28  ม ิ ถ ุนายน 2559 ซึ่ ง
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีมติในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ให้ดำเนินการ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง สู่การท่องเที่ยวระดับโลก รองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดี และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีพัทยา สัตหีบ และระยอง เป็นวงแหวนการท่องเที่ยวหลัก 
ขยายสู่ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และขยายสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่มีเป้าหมายให้จำนวนผู้มาเยี่ยม
เยือนเพิ่มขึ้นจาก 29.89 ล้านคน ในปี พ.ศ.2560 เป็น 46.72 ล้านคน ในปี พ.ศ.2564 และรายได้จาก 
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 285,572 ล้านบาท ใน พ.ศ.2560 เป็น 508 ,590 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2564  
โดยมีสโลแกนว่า “B-Leisure Destination”- Harmony of Business and Leisure หรือ “จุดหมาย
ที่ผสมผสานระหว่างธุรกิจ และการพักผ่อน” (รูปที่ 2.1.13-1) 

 
 

รูปที่ 2.1.13-1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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 บทบาทและทิศทางการท่องเที่ยวรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา : Thai Way of Life  
จากจุดเด่นด้านการดำเนินวิถีชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตร จังหวัดชลบุรี : Modern of the East  
จากความทันสมัยผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่น และมีเมืองพัทยาเป็น 1 ใน 5 MICE City ของประเทศ
ไทย และจังหวัดระยอง : BIZ City จากที่มีพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและมีการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก  
 แผนงานโครงการ ประกอบด้วย 4 แผนงานหลัก จำนวนรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ เป็นเงินจำนวน 
31,028.22 ล้านบาท เป็นโครงการภายใต้แผนงาน 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 15 
โครงการ เป็นเงินจำนวน 11,684.69 ล้านบาท แผนงาน 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 30 โครงการ เป็นเงินจำนวน 
18,894.59 ล้านบาท แผนงาน 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 
246.00 ล้านบาท และแผนงาน 4 การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ เป็นจำนวน
เงิน 202.94 ล้านบาท (ตารางท่ี 2.1.13-1 และแผนที่ 2.1.13-1)  

ตารางท่ี 2.1.13-1  แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ในพื้นที่ EEC 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเร่งด่วน 
(2560-2561) 

ระยะกลาง 
(2562-2564) 

ระยะต่อไป 
(2565 เป็นต้นไป) 

แผนงาน 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว    
1. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย (Pattaya on Pier)  

และ Cruise Terminal พัทยา 
   

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลมบาลีฮาย (Pattaya on Pier)    
3. โครงการพัฒนาศ ักยภาพแหล ่งท ่องเท ี ่ยวในจ ังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
   

4. โครงการพัฒนาพื ้นที ่ช ุ ่มน้ำระดับชาติ (บึงสำนักใหญ่)  
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

   

5. โครงการ “Rayong Walking street” วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
อาหารพื้นเมืองระยอง 

   

6. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินพร้อมศาลาที่พักตามแนว
คลองสาธารณะ และสะพานแขวนศึกษาแหล่งธรรมชาติป่า
ชายเลน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   

7. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตรศูนย์บริการ 
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง 

   

8. โครงการก่อสร้างแพร้านค้าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ทางน้ำตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

   

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางเสร่ และเติมทราย
ชายหาด 

   

10. โครงการ “ท่องเที่ยววิถีชุมชนเก๋ไก๋ สไตล์ระยอง”    
11. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ ่นปากน้ำประแส 

อย่างยั่งยืนโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Industry) 
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ตารางท่ี 2.1.13-1  แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ในพื้นที่ EEC (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเร่งด่วน 
(2560-2561) 

ระยะกลาง 
(2562-2564) 

ระยะต่อไป 
(2565 เป็นต้นไป) 

แผนงาน 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว    
12. โครงการบูรณะและพัฒนาโบราณสถาน ศาสนสถาน 

อ ุทยานแหล ่ ง เร ียนร ู ้  อ ุทยานประว ัต ิศาสตร ์  และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   

13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   

14. โครงการเก็บขยะหน้าหาดทรายในพื้นที่ EEC    

15. โครงการนำขยะออกจากเกาะ    
แผนงาน 2 การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวย 
ความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

   

1. โครงการพัฒนา Mobile Application ของ ททท.    
2. โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมของระบบขนส่งมวล

ชลเมืองพัทยา (Tram) 
   

3. โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ (สะพานบาลีฮาย)  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   

4. โครงการระบบกำจัดขยะ    

5.  โครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน    

6.  โครงการป้องกันน้ำท่วม    

7.  โครงการบำบัดน้ำเสีย    
8.  โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
   

9.  โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื ่อสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว "Bike for All" 

   

10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับแผนการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   

11. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนป่าชายเลนคลองธูป 
ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ 2 

   

12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเรือตาเทือง หมู่ 2 ตำบลวัง
หว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภายใต้ โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าชายเลน
ท่าเรือตาเทือง 

   

13. โครงการก่อสร้างจุดพักรถบ้านเพ    
14. โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงถนน ขยายช่องจราจร         

และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณหาดแสงจันทร์ -
สุชาดา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 2.1.13-1  แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ในพื้นที่ EEC (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเร่งด่วน 
(2560-2561) 

ระยะกลาง 
(2562-2564) 

ระยะต่อไป 
(2565 เป็นต้นไป) 

15. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน เจดีย์กลางน้ำ    
16. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนใน

พื้นที่แนวถนนเฉลิมบูรพาชลทิตสู่การพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ 

   

17. โครงการพัฒนา Cruise Terminal พัทยา    

18. โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชลเมืองพัทยา (Tram)    
19. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

เกาะลัด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   

20. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
ตลาดคลองสวน 100 ปี อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

21. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
วัดคุ้งกร่าง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

22. โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแหลมงู หมู่ 3 ตำบล
ท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

   

23. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณท่าภาณุรังษี (ท่าบน) 
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังเกาะ 

   

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบาย
น้ำ ถนนศาลเจ้าแม่ หมู่ 5 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

   

25. โครงการติดตั้งเสาไฟทางสาธารณะถนนท่องเที่ยวชายหาด 
บางเสร่พลังงานแสงอาทิตย์ 

   

26. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสตอนบนพร้อม
ถนนเชิงลาด    

27. โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและสำรวจออกแบบ
รายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้น
รายละเอียด (EIA) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงถนนท่องเที ่ยวเลียบชายฝั ่งทะเลภาค
ตะวันออก 

   

28. โครงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเกาะเสม็ด      

29. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชุมชนอย่างยั ่งยืน
ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อรองรับ โครงการพัฒนา
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

   

30. โครงการสร้างเส้นทางจักรยาน เพื่อเชื่อมโยงสนามบินอู่
ตะเภากับแหล่งท่องเที่ยวและเมืองท่องเที่ยว    
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ตารางท่ี 2.1.13-1  แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ในพื้นที่ EEC (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเร่งด่วน 
(2560-2561) 

ระยะกลาง 
(2562-2564) 

ระยะต่อไป 
(2565 เป็นต้นไป) 

แผนงาน 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว    
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว    

2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
แผนงาน 4 การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว    
1. โครงการพัฒนาเสร ิมสร ้างระบบการร ักษาความสงบ

เรียบร้อยในเมืองพัทยา    

2. โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย 
แก่นักท่องเที ่ยวและสถานที ่ท่องเที ่ยว (Amazing Thai 
Host) 

   

3. โครงการติดตั ้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา    

4. โครงการพัฒนาเสร ิมสร ้างระบบการร ักษาความสงบ
เรียบร้อยในจังหวัดระยอง    

5. โครงการติดตั ้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชายหาดสวนสนและในเขตเทศบาล    

6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครระยอง    

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นจาก 29.89 ล้านคน เป็น 46.72 ล้านคน ใน 4 ปี (เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า) 

และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจาก 285,572 ล้านบาท เป็น 508,590 ล้านบาท ใน 4 ปี (เพ่ิมขึ้น 1.8 เท่า)   
2) มีระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้ง

ภายในจังหวัดและระหว่าง 3 จังหวัดใน EEC ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยว  

3) การท่องเที ่ยวในพื ้นที ่ EEC มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที ่ด ีข ึ ้น ช่วยสร้างความเชื ่อมั่น 
แก่นักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และประเทศได้   

4) เป็นมิตรและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 
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แผนที่ 2.1.13-1 แผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC 
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2.1.14 แผนขับเคลื่อน อพท. ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) 

วิสัยทัศน์  
 “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่ง
ความสุข” 
 พันธกิจ 

1) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพ่ือสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2) พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
4) บูรณาการร่วมกับทุกภาคีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์หลัก 
1) พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพ่ือมุ่งสู่ชุมชนแห่งความสุข 
2) สร้างเสริมและกระจายรายได้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3) สร้างต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
4) ประสานความร่วมมือทุกภาคีเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพกลไกและระบบบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างบูรณาการ 
5) พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global 

Sustainable : GSTC) 
6) เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 
7) ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 
วิสัยทัศน ์ เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างชุมชนแห่งความสขุ 
พันธกิจ 1. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 

เป้าประสงค์ 1. พัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อมุ่งสู่ชุมชนแห่งความสุข 
2. สร้างเสริมและกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3. สร้างต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอื่น   
4. ประสานความร่วมมือทุกภาคีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลไกและระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวท่ี 

นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษสู่ความเป็นพ้ืนท่ี
ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยชุมชนท่ีไดม้าตรฐาน 

เป้าหมาย การเป็นต้นแบบการพัฒนาและการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

พัฒนา ส่งเสรมิ และสร้างต้นแบบการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยชุมชนที่ได้มาตรฐาน
ในรูปแบบของพื้นที่พิเศษ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 
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C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

วิสัยทัศน ์ เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างชุมชนแห่งความสขุ 
ตัวชี้วัด 1. จำนวนพื ้นท ี ่พ ิ เศษในการเป ็นต ้นแบบการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2. รายได้และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการ

ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเพิ่มข้ึน 
3. จำนวนพื้นที่ที่มีความสนใจในการนำรูปแบบการ

จัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษไปขยายผล 
4. องค์ความรู ้และวิธีปฏิบัติที ่ดีที ่ได้ร ับการถอด

บทเรียนเพื่อขยายผลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
5. จำนวนแหล่งท่องเที ่ยวในพื ้นที ่พิเศษที ่มีการ

จัดการตามเกณฑ์ GSTC 
6. ความสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ

เกณฑ์ GSTC 
7. ความสำเร็จในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อน

แผนปฏิบ ัต ิการท่องเท ี ่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1. จำนวนพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ขยายผล และ
แหล่งเรียนรู ้สำหรับการท่องเที ่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

2. ร้อยละของชุมชนท่องเที่ยวที ่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(CBT Thailand) 

3. ร้อยละการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ีพิเศษ 
4. ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวใน

พื้นที่พิเศษ 
5. ร้อยละความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ ์ 1. สร ้างภาพลักษณ์การเป็นพื ้นที ่ต ้นแบบการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพื้นที่พิเศษ 

2. ถ่ายทอดบทเรียนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อขยาย
ผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาพื ้นที ่/แหล่งท่องเที ่ยวตามเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 

4. สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

1. พัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาขีดความสามารถการจัดการท่องเที่ยว
ด้วยเกณฑ์การท่องเที ่ยวโดยชุมชนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (CBT Thailand) 

3. สร ้างและส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวเ ชิง
สร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า 

4. สร้างเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนด้วยการท่องเที่ยว 

5. สร้างคุณค่าการเรียนรู้ ความสุขและความ
พึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 

พันธกิจ 3. ส่งเสรมิการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เสรมิสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
4. บูรณาการร่วมกับทุกภาคีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 5. พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable : 
GSTC) 

6. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 
7. ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บูรณาการ ประสาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคีในการจัดการการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษ 

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยธรรมาภิบาลสู่ความเป็น
เลิศดา้นการจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 1. จำนวนภาคีเครือข่ายในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยชุมชน 

2. ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

1. อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์องค์กร
แห่งความเป็นเลิศ 

2. อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์องค์กรที่
มีการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 
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C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

วิสัยทัศน ์ เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างชุมชนแห่งความสขุ 
3. จำนวนภาคีเครือข่ายที ่ได ้ร ับการพัฒนาและ

ส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพ 
4. ร ้อยละการมีส ่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับ

เครือข่ายประชารัฐ 
5. ร้อยละของสมาชิกในชุมชน/เครือข่ายที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตร CBT Integrated 

3. อพท. ผ ่านการประเม ินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

4. อพท. ผ ่านการประเม ินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

5. จำนวนองค์ความรู ้และนวัตกรรมในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

6. ร้อยละขององค์ความรู ้และนวัตกรรมที่
ได ้ร ับการนำไปต่อยอดหรือนำไปสู ่การ
ปฏิบัติ 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุก
ภาคีเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดย
ชุมชน 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของ
ภาคีเครือข่ายทุกระดับ 

3. ประสานและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ 

4. พัฒนาและสร้างทักษะด้านการมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1. พัฒนาและขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ 
2. บูรณาการบริหารจัดการองค์กรด้วยธรร

มาภิบาล 
3. พัฒนาบุคลากรให้ม ีค ุณภาพและม ีขีด

สมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

4. บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
จุดเน้นเชิงพ้ืนที ่ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

พระนครศรีอยุธยา จัดทำแผนและ
ประกาศพ้ืนท่ีพิเศษ 

พื้นที่พิเศษ พื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ต้นแบบ 

แม่ฮ่องสอน จัดทำแผน ขับเคลื่อน CBT ขับเคลื่อน CBT ขับเคลื่อน CBT 
Thailand Riviera จัดทำแผน ประกาศพ้ืนท่ีพิเศษ พื้นที่พิเศษ พื้นที่พิเศษ 

เครือข่ายลำนำ้คลอง
ดำเนินสะดวก 

จัดทำแผน ประกาศพ้ืนท่ีพิเศษ พื้นที่พิเศษ พื้นที่ต้นแบบสู่ลุม่น้ำ
แม่กลอง 

จังหวัดชายแดนใต ้ จัดทำแผน ขับเคลื่อน CBT ขับเคลื่อน CBT ขับเคลื่อน CBT 
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้าน
ช้าง (ไทย-ลาว) 

พื้นที่ต้นแบบ พัฒนาพ้ืนท่ี
เชื่อมโยง-ขยายผล 

พัฒนาพ้ืนท่ี
เชื่อมโยง-ขยายผล 

One ASEAN 
Destination 

อารยธรรมอีสานใต้ และ
สามเหลี่ยมมรกต 
(ไทย-ลาว-กัมพูชา) 

ศึกษา/จัดทำแผน ประกาศพ้ืนท่ีพิเศษ พื้นที่พิเศษ พื้นที่พิเศษ 

พื้นที่อันดามันและหมู่
เกาะ ทะเลใต ้

ศึกษา/จัดทำแผน ประกาศพ้ืนท่ีพิเศษ พื้นที่พิเศษ พื้นที่พิเศษ 

เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

ศึกษา/จัดทำแผน ประกาศพ้ืนท่ีพิเศษ พื้นที่พิเศษ พื้นที่พิเศษ 
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จุดเน้นการจัดการ 2562 2563 2564 2565 
การขับเคลื่อน CBT CBT Storytelling 

เตรียมแผนงานบรูณา
การขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

CBT Storytelling 
บูรณาการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวชุมชน 

CBT Storytelling 
บูรณาการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวชุมชน 

CBT Storytelling 
บูรณาการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวชุมชน 

การนำาร่องการ
ท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 
(Creative 
Tourism) 

ท่องเที่ยวทางน้ำ/ 
Gastronomy/ 

Creative Tourism 

ท่องเที่ยวทางนำ้/ 
Gastronomy/ 

Creative Tourism 
พัฒนาเมืองและ

ชุมชน 

ร่วมขับเคลื่อน 
Creative 

ร่วมขับเคลื่อน 
Creative 

การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

ศึกษาและจดัทำ
แผนการท่องเที่ยวเชิง
มรดกทางวัฒนธรรม 

ประสานงานและ
บูรณาการหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

ประสานงานและ
บูรณาการหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

ประสานงานความ
ร่วม มือสูร่ะดับ

สากล เช่น 
UNESCO 

การพัฒนาและ
ขยายผลองค์
ความรู้ 

พัฒนาความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา

และเครือข่าย 

พัฒนาหลักสตูรและ
ต่อยอดองค์ความรู ้

พัฒนาความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา

และเครือข่าย 

พัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ

เครือข่ายนานาชาต ิ
 

อพท. เน้นการดำเนินงานภายใต้รูปแบบ 2 รูปแบบหลักๆ คือ รูปแบบแรกคือ เน้นเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดการขยายผลต้นแบบพื้นที่พิเศษของ อพท.ในพื้นที่อื่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และการประกาศ
พื้นที่พิเศษ ขยายผลการดำเนินงานไปในพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พร้อมการขับเคลื่อนแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิ ผลักดันพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นต้นแบบของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการเล่าเรื่อง (story telling) เพ่ือสร้างมูลค่าต่อไป การพัฒนาตามแนว 
Thailand Riviera (หัวหิน-ชะอำ) เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์โดยการดำเนินการจัดทำแผนและประกาศ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หัวหิน-ชะอำ) การพัฒนาเครือข่ายลำน้ำคลองดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้, การพัฒนาเส้นทาง
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง (ไทย-ลาว) ขยายผลการดำเนินงานสู่ One ASEAN Destination, การพัฒนา
ในเขตอารยธรรมอีสานใต้ สามเหลี่ยมมรกต (ไทย-ลาว-กัมพูชา), การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนบูรณาการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เป็นต้น 

ส่วนรูปแบบที่ 2 คือ เน้นการบริหารจัดการ เพื่อเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-
based tourism : CBT) ในรูปแบบ CBT story telling และเตรียมแผนงานบูรณาการขับเคลื ่อนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การนำร่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวทางน้ำการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
การพัฒนาเมืองและชุมชน อันจะนำไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (creative cities) รวมถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานประสานงานและบูรณาการหน่วยงานและภาคีท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ( tangible cultural 
heritage) และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( intangible cultural heritage) ในพื้นที่พิเศษ และการ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 

 
2-58 

 
C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

พัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. บูรณาการความ
ร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเป็นต้น โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และมุ่งใช้การท่องเที่ยวช่วยกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ โดยเพิ่มบทบาทให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวของตัวเอง ดูแลเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการขาย รวมถึงดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ 
ฯลฯ เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้มาตรฐานเทียบชั้นมาตรฐานสากล” เพ่ือให้สามารถดำเนินการตาม
แผนขับเคลื่อน 4 ปี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทาง อพท. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์กรคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเร็วๆ นี้ จากนั้นจะดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 
เพ่ือปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งการได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีให้ร่วมดำเนินงานในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจในการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อแก้ไขพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์กร อพท. จะขยายพื้นที ่การดำเนินงานครอบคลุม 9 เขตพัฒนาการท่องเที่ย ว (คลัสเตอร์) 
โดยคลัสเตอร์ที่จะเพิ่มเข้ามา คือ คุ้งบางกระเจ้า, อารยธรรมอีสานใต้, ชายฝั่งทะเลตะวันตก และอันดามัน
และหมู่เกาะทะเลใต้ โดยมียุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษสู่ความเป็นพ้ืนที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการ ประสาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการจัดการการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษสู่ความเป็นพ้ืนที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมาย การเป็นต้นแบบการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์  

1) สร้างภาพลักษณ์การเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพื้นที่พิเศษ 
2) ถ่ายทอดบทเรียนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือขยายผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืน 
3) พัฒนาพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
4) สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย 

1.1 สร้างภาพลักษณ์การเป็นพื้นที่
ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของพื้นที่พิเศษ 

- จำนวนพื้นที่พิเศษในการเป็น
ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ทุกพื้นที่พิเศษ 

- รายได้และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของการท่องเที ่ยวในพื ้นที ่พิเศษ
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้นทุกป ี



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 

 
2-59 

 
C2_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย 
1.2 ถ่ายทอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื ่อขยายผลการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวยั่งยืน 

- จำนวนพื้นที่ที่มีความสนใจในการ
นำรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของ
พื้นที่พิเศษไปขยายผล 

จำนวนพื้นที่ท่ีมีความสนใจเพิม่ขึ้น 
 

- องค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีที่ได้รับ
การถอดบทเรียนเพื่อขยายผลการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

จำนวนองค์ความรู้และวิธีปฏิบตัิที่ดี 

1.3 พัฒนาพื ้นที ่/แหล่งท่องเที ่ยว  
ตามเกณฑ์การท่องเที ่ยวอย่าง 
ยั่งยืนโลก (GSTC) 

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษ
ที่มีการจัดการตามเกณฑ์ GSTC 

ร้อยละ 50 

- ความสำเร็จของการดำาเนินงานที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC 

ร้อยละ 50 

1.4 สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

- ความสำเร็จในการร่วมสนับสนุน
และข ับเคล ื ่อนแผนปฏิบ ัต ิการ
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

จำนวนพื้นที่พิเศษในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 พัฒนาและส่งเสริมต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
 เป้าหมาย พัฒนา ส่งเสริม และสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยชุมชนที่ได้มาตรฐานใน
รูปแบบของพ้ืนที่พิเศษ 
 กลยุทธ์  

1) พัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2) พัฒนาขีดความสามารถการจัดการท่องเที่ยวด้วยเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน CBT Thailand 
3) สร้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่า 
4) สร้างเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนด้วยการท่องเที่ยว 
5) สร้างคุณค่าการเรียนรู้ ความสุข และความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย 

2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนต้นแบบการ จัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

- จำนวนพื ้นที ่ต้นแบบ พื ้นที ่ขยายผล 
และแหล่งเรียนรู้ สำาหรับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

ทุกพื้นที่พิเศษ 

2.2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดการ
ท่องเที ่ยวด้วยเกณฑ์การท่องเที ่ยวโดย
ชุมชน ตามเกณฑ ์มาตรฐาน CBT 
Thailand 

- ร้อยละของชุมชนท่องเที่ยวท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการท่องเที ่ยวโดย
ชุมชน (CBT Thailand) 

ร้อยละ 80 

2.3 สร้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า 

- ร้อยละการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่พิเศษ  
- ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

ในพื้นที่พิเศษ 

ร้อยละ 10 
 
ร้อยละ 15 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย 
2.4 สร้างเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนด้วยการ
ท่องเที่ยว 

- ร้อยละการจ้างงานที่เพิ ่มขึ ้นในพื้นที่
พิเศษ  

- ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
ในพื้นที่พิเศษ 

ร้อยละ 10 
 
ร้อยละ 15 

2.5 สร้างคุณค่าการเรียนรู้ ความสุข และ
ความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 

-  ร ้ อยละความส ุ ขของช ุมชนและ
นักท่องเที่ยว 

ร้อยละ 75 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 บูรณาการ ประสาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการจัดการการท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 
 กลยุทธ์  

1) พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคีเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยชุมชน 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
3) ประสานและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ 
4) พัฒนาและสร้างทักษะด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย 

3.1 พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
เพื ่อข ับเคล ื ่อนการท่องเที ่ยว
อย่างยั่งยืนโดยชุมชน 

- จำนวนภาคีเครือข่ายในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน 

ไม่น้อยกว่า 200 ชุมชน 

3.2 บูรณาการทุกภาคีเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

- ร ้อยละการม ีส ่วนร ่วมของภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ร้อยละ 75 

3.3 เสร ิมสร ้างความเข้มแข ็งและ
พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย
ทุกระดับ 

- จำนวนภาคีเครอืข่ายที่ได้รบัการพฒันา
และส ่งเสร ิมความเข ้มแข ็งและ
ศักยภาพ 

ไม่น้อยกว่า 30 เครือข่าย 

3.4 ประสานและข ับเคล ื ่อนการ
ท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ 

- ร ้อยละการม ีส ่วนร ่วมของภาคี
เครือข่ายกับเครือข่ายประชารัฐ 

ร้อยละ 80 

3.5 พัฒนาและสร้างทักษะด้านการมี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

-  ร ้ อยละของสมาช ิก ในช ุมชน/
เครือข่ายที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
CBT Integrated 

ร้อยละ 80 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย ขับเคลื่อนองค์กรด้วยธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์  

1) พัฒนาและขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ 
2) บูรณาการบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4) บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรมในการจัดการการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย 
4.1 พัฒนาและขับเคลื ่อนสู ่องค์กร 

อัจฉริยะ 
- อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน PMQA 4.0 

4.2 บูรณาการบริหารจัดการองค์กร 
ด้วยธรรมาภิบาล 

- อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
องค์กรที ่มีการบริหารจัดการด้วย  
ธรรมาภิบาล 

คะแนนในระดับสูงมาก 80-100 
คะแนน 

4.3 พัฒนาบุคลากรให้ม ีค ุณภาพ  
และมีข ีดสมรรถนะสูงในการ
ขับเคลื ่อนการท่องเที ่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

-  อพท .  ผ ่ านการประ เม ิ นตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

ระดับความผาสุกของคนในองค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.4 บร ิหารงบประมาณอย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

-  อพท .  ผ ่ านการประ เม ิ นตาม
มาตรการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 80 

4.5 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้/
นว ัตกรรมในการจ ัดการการ
ท ่องเท ี ่ยวอย ่างย ั ่ งย ืนท ั ้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ไม่น้อยกว่า 30 ชุดความรู ้

-  ร ้ อ ยละของอ งค ์ คว ามร ู ้ แ ละ
นวัตกรรมที่ได้รับการนำไปต่อยอด
หรือนำไปสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 70 
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ห่วงโซ่ผลกระทบระดับพื้นที่ แผนขับเคลื่อน อพท. ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) 
 

INPUT 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์ความรู้ อัตลักษณ์ เครือข่าย/ชุมชน งบประมาณ นวัตกรรม กฎหมายมาตรฐาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ อพท. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษสู่ความเป็นพืน้ท่ีต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนท่ีไดม้าตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการ ประสาน และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคีในการจัดการการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 

OUTPUT 

- พื้นที่ท่ีมีศักยภาพไดร้ับการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 

- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ CBT 

 

OUTCOME 

- รายไดจ้ากการท่องเที่ยวมากขึ้น 

- ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเข้มแข็ง 

- การจ้างงานในพ้ืนท่ีและรายได้ทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท่ีมากขึ้น 

- การกระจายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและภาคเีครือข่ายมากขึ้น 

- จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศมากขึ้น 

 

IMPACT 

- การท่องเที่ยวของประเทศมีคณุภาพและไดม้าตรฐาน 

- ขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการท่องเที่ยวของประเทศสูงขึน้ 

- ภาพลักษณ์ประเทศแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

- การกระจายรายได้ ลดความเหลือ่มล้ำ 

- คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

- ดัชนีความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีสูงขึ้น 

- นักท่องเที่ยวมีความสุขและความพึงพอใจ 

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มยั่งยืน 
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2.1.15  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 
 2.1.15.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)  
    (พ.ศ.2562-2564) 
 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  
มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาเป็น “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน” โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ฐานการผลิตและบริการ  
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค ด้านการท่องเที ่ยวพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที ่ยวมาตรฐานระดับ
นานาชาติ ได้มีการกล่าวถึงการท่องเที่ยวไว้ในการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์  
 1) แหล่งท่องเที ่ยวมีความพร้อมด้านคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้ง ่ายและมีความปลอดภัย  
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม สินค้าและบริการ  
ด้านการท่องเที ่ยวมีมาตรฐานระดับสากล การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที ่ และการ
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เข้าถึงและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย  
 2) ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรวม 4 ปี ร้อยละ 15 (ร้อยละ 5 ต่อปี ไม่รวม 
ปี 61) สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างทั่วถึง จำนวนนักท่องเที่ ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเป้าหมายเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและการบริการในแหล่งท่องเที่ยว
เป้าหมายเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 10 ต่อปี รายได้ของชุมชนในแหล่งท่องเที ่ยวโดยชุมชนเพิ ่มขึ ้นร ้อยละ  
10 ต่อปี จำนวนเครือข่ายหรืออาสาสมัครด้านด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 3 แห่ง 
ต่อปี สัดส่วนการกระจายรายได้ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ในเรื่อง
สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการท่องเที่ยว 2) พัฒนาเส้นทางและระบบโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวรวมทั้งป้ายแนะนำการท่องเที่ยว 3) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย 
เพื ่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที ่ยวทุกกลุ ่ม  4) ส่งเสริมการท่องเที ่ยววิถีชุมชนที่มีการนำ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณี หรือวิถีชีวิตของคนท้องถิ ่นมาดึงดูดนักท่องเที ่ยว  5) พัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรผู ้ให้บริการด้านการท่องเที ่ยวให้ได้มาตรฐานระดับสากล 6) พัฒนาการผลิต       
และควบคุมมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  7) ส่งเสริม
ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์
จากการท่องเที่ยว 8) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ และ       
9) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งใ น    
และนอกฤดูกาล 
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 โครงการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ 
 1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กิจกรรมหลัก เช่น 1) ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้เชื ่อมต่อกันเป็นระบบ  
2) ปรับปรุงภูมิท ัศน์ชายฝั ่งทะเลเพื ่อรองรับแผนการพัฒนาระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคตะวันออก              
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 4) ศึกษาความเหมาะสม      
และสำรวจออกแบบถนนสายรองเพื่อการท่องเที่ยวและงานปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ถนนเลียบ
ทะเลภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว EEC กิจกรรมหลัก เช่น แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 3) โครงการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน (ถนนสายวัฒนธรรมชลบุรีและ      
ถนนสายวัฒนธรรมฉะเชิงเทรา) 
 
 2.1.15.2 แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
  
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ระยะ 5 ปี กำหนดวิสัยทัศน์เป็น “เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจ
ชั้นนำของอาเซียน”  (City of Innovation and ASEAN’s leading economic) โดยมีเป้าหมายทางการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ประกอบด้วย ทางบก 
ได้แก่ ทางรถยนต์ รถไฟ รถไฟความเร็วสูง ทางน้ำ ได้แก่ ท่าเทียบเรือต่างๆ ทางอากาศ ได้แก่ สนามบิน
นานาชาติอู ่ตะเภา-ระยอง-พัทยา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วย 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการพัฒนาที่  2 :  ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 
 ประเด็นการพัฒนาที่  3 :  สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรสร้างมูลค่า 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4  :  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสรา้ง
พ้ืนฐาน โครงข่ายคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ประเด็นการพัฒนาที่  5 : พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั ่นคง มีคุณภาพและยั ่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6  : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างมีส่วนร่วม 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 
 ตัวช้ีวัด 1 : สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
 ตัวช้ีวัด 2 : รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 
 ตัวช้ีวัด 3 : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
 ตัวชี้วัด 4 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 100 แห่ง  
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 ตัวช้ีวัด 5 : สถานพยาบาลทุกแห่งได้รับรองคุณภาพ HA เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ตัวชี้วัด 6 : เด็กและวัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 
 ตัวช้ีวัด 7 : จำนวนกล ุ่มพ้ืนที่ที่สามารถบรหิารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้สำเร็จ จำนวน 5 แห่ง 
  
 2.1.15.3 แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2565-2570 
   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กำหนดวิสัยทัศน์เป็น “เมือง
นวัตกรรมชั้นนำ สร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั ่งยืน” โดย
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566 – 2570 ได้นำกรอบการพัฒนา “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นนำของ
อาเซียน ควบคู่กับคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนที่ดี” ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 
2570 มาเชื่อมโยงกับการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา
ทั้งสิ้น 6 ประเด็นการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : สร้างเสริมนวัตกรรมเกษตร สู่เศรษฐกิจชีวภาพ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  ยกระดับประสิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน 

โครงสร้างพื ้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 :  สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 :  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

และมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี  

ตัวช้ีวัด 1 : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 5 
ตัวช้ีวัด 2 : สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
ตัวช้ีวัด 3 :  รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ตัวช้ีวัด 4 :  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดชลบุรี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 
ตัวช้ีวัด 5 :  รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
ตัวช้ีวัด 6 :  สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ทุกช่วงวัย ด้วยนวัตกรรมเกษตร จำนวน 2 เรื่อง/ป ี
ตัวช้ีวัด 7 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 100 แห่ง  
ตัวช้ีวัด 8 :  สถานพยาบาลทุกแห่งได้รับรองคุณภาพ HA เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 
ตัวช้ีวัด 9 :  เด็กและวัยแรงงานมีความรู ้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 
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   ตัวช้ีวัด 10 : พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 500 ไร่ 
 
2.1.16  แผนพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 2.1.16.1  เมืองพัทยา 
 
 กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็น “นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืน  
และน่าอยู่สำหรับทุกคน” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น 
ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  
การพัฒนาเมืองพัทยาจึงกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง 
การพัฒนา ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

1) เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน 
(Customer) 

2) พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที ่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค
(Innovation) 

3) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื ่อง
(Human/Social Capital) 

4) เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ( Internal 
process) 

5) เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร และการเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาค (Internal process) 
 พันธกิจ 

1) พัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม 
2) เสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน 

และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
3) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตของประชากรโดยการมีส่วนร่วม และเป็นธรรม 

 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อสร้างความพึงพอใจในด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของเมือง เพื่อดึงดูดผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน และนักลงทุน เข้าสู่พ้ืนที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง 
2) เพื่อให้เมืองพัทยามีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุล และสอดคล้องกับความต้องการของ 

ทุกภาคส่วน 
3) เพ่ือเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยาในทุกมิติให้สามารถเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาพ้ืนที่

ภาคตะวันออกของประเทศไทย และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และการลงทุนในระดับ World class 
4) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่เมืองพัทยาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสามารถเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของ กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้และการดำรงชีวิตที่มั่นคง ได้รับการกระจาย 
ผลประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
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5) เพื ่อพัฒนาองค์กรเมืองพัทยาสู ่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง (High performance 
organization) สามารถบริหารจัดการและดูแลมหานครขนาดใหญ่ที ่เป็นศูนย์กลางภาคตะวันออก  
และรองรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน ในปริมาณมากและหลากหลายวัฒนธรรมความต้องการ 
 เป้าประสงค์  

1) ประชากร ผู ้มาเยือน นักท่องเที ่ยว นักลงทุน ได้รับความสะดวกสบาย ความเชื ่อมั ่นต่อ 
ความปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพของเมืองพัทยา 

2) เมืองพัทยามีการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.1) หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีการบูร
ณาการการพัฒนาเชิงพื้นที่และพื้นที่เชื่อมโยง 2.2 ) มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการ
พัฒนา และการกำกับติดตามการพัฒนาอย่างเข้มข้น 

3) พัทยาเป็นเมืองศูนย์กลางภูมิภาค 
4) พัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล 
5) ประชากรทุกคนในเมืองพัทยา และที่เกี ่ยวข้องทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนา

ศักยภาพอย่าง ต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม 
6) เมืองพัทยาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High performance organization) 
 

 2.1.16.2  เทศบาลเมืองหนองปรือ 
 กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็น  “เมืองคุณธรรม นำสู ่คุณภาพชีวิตที ่ยั ่งยืน” ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นใน
การดำเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือจึงกำหนด  
การจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบไปด้วย  
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์  
1) ส่งเสริมพัฒนาให้มีระบบโครงสร้างพื ้นฐานให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการ  

ของชุมชน รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
2) ส่งเสริมพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
3) ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
4) ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง 
5) ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
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 2.1.16.3 เทศบาลตำบลบางละมุง 
 กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็น “เทศบาลตำบลบางละมุงเป็นเมืองน่าอยู่ท้องถิ่นพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที ่ได ้กำหนดขึ ้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นใน  
การดำเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบางละมุงจึงกำหนด 
การจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบไปด้วย  
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
3) การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4) การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว 
6) การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

 พันธกิจ 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
2) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน/ผู้ด้อยโอกาส/สตรีและครอบครัว  
3) ดำเนินการจัดระเบียบสังคมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  
5) จรรโลงและบำรุงรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น  
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดแก่หน่วยงาน และชุมชน 

 เป้าประสงค์ (ตามพันธกิจ)  
1) การเพ่ิมข้ึนของโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน  
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามเกณฑ์ข้อมูลพ้ืนฐาน  
3) ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในกระบวนการสร้างความปลอดภัยในชุมชนและบูรณาการกับ

หน่วยงานต่างๆตามมาตรฐาน  
4) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ  
5) อนุรักษ์ศาสนาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น  
6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 2.1.16.4  เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย 
 กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็น “เป็นชุมชนน่าอยู ่ คู ่สังคมแห่งความสุข พัฒนาเชิงรุกสู่
อาเซียน” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดขึ ้นล้วนแล้วแต่มี
ความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ตำบลตะเคียนเตี้ย จึงกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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2) ด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
3) ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ด้านการเมืองและการบริหารราชการ 

 พันธกิจ 
 เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 16 ดังนี้ 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
3) การจัดให้มีและควบคุมการตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7) การพาณชิย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14) การส่งเสริมกีฬา 
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่นๆ 
24) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
25) การผังเมือง 
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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28) การควบคุมอาคาร 
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชน 
2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแล 
4) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
5) ส่งเสริมการศึกษา รักษาประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ประชาชนมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีข้ึน 
7) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 2.1.16.5  เทศบาลตำบลโป่ง 
 กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็น “โป่งเมืองน่าอยู่ห้วยนาเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนควบคู่
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น
ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์        
การพัฒนาเทศบาลตำบลโป่ง จึงกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนา ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสุขภาพอนามัยสวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิต  และ
ทรัพย์สิน  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ 
1) สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ  

ของประชาชน  
2) ส่งเสริมด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

นันทนาการและการกีฬา 
3) ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข  
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ความยากจนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
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6) สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

7)  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานสร้างระบบการบริหารการจัดการ
ที่ที่มีความโปร่งใสส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
2) จัดการด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็วตลอดจนจัดการ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
3) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
4) การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการสืบสาน  
5) จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีส่ วนร่วม 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 2.1.16.6  เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 
 กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็น  “ห้วยใหญ่เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เกษตรกรรม
ก้าวหน้าประชาชนเป็นสุข มีการบริหารจัดการที่ดี” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง 
การพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จึงกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำเพื ่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตำบลหว้ยใหญ่ 

2) ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
3) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพและการเกษตรให้ชุมชน

เข้มแข็งพึ่งตนเองได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

4) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเมืองน่าอยู่  
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์   
6) ส่งเสริมระบบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุข และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำที ่ได้มาตรฐาน 
คลอบคลุมพ้ืนที่ตำบลห้วยใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

2) ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  

3) เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลห้วยใหญ่มีความเป็นอยู่ท่ีดี  
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4) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งชุมชนรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตำบลห้วยใหญ่  
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
 2.1.16.7  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 
 กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็น “เป็นเมืองท่าการส่งออกชั้นนำของโลก ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
นานาชาติครบวงจร ผู้นำการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่” 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและ
ความจำเป็นในการดำเนินการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาจอม
เทียน จึงกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบไป
ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศ 
2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื ้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาจังหวัด 
3) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบครบวงจรที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
4) พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ มีความมั่นคงบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

พ้ืนที่ และพ้ืนที่ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 

1) ส่งเสริมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นเมืองท่าชั้นนำในลำดับที่ 16 
2) ส่งเสริมเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน 
3) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติครบวงจรที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
4) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
5) พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
6) ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและผู้รับบริการพึงพอใจ 

 กลยุทธ์หลัก  
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารจัดการให้สามารถ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
(2) ส่งเสริมให้ท่าเรือแหลมฉบังสร้างภาคีพันธมิตรในการขนส่งแบบครบวงจร 
(3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง 
(4) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน 
(5) ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน 
(6) ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ (Logistics) 
(7) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของรัฐวิสาหกิจชุมชน 
(8) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
(9) ส่งเสริมให้เป็นดินแดนหลากหลายของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรและเชื่อมโยงเส้นทาง  

การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 
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(10)  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

(11)  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวในด้านบุคลากร
โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย 

(12)  ดำเนินการด้านการตลาดและส่งเสริมกิจกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 

(13)  พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต 
(14)  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่ามาตรฐานสินค้าโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคง

ด้านอาหารและการนำผลผลิตการเกษตรไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน 
(16)  การพัฒนาคุณภาพชีว ิตที ่ด ี ขจัดความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง มีสังคมเอื ้ออาทรและ  

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(17)  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณค่าความเป็นไทยของประชาชนในจังหวัด 
(18)  จัดระบบผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 
(19)  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(20)  การส่งเสริมใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(21)  จัดตั้งศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) และส่งเสริมให้มีศูนย์บริการร่วมทุกหน่วยงาน 
(22)  การพัฒนาระบบการให้บริการในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการ 
(23)  กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพคน ชุมชนและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ 
(24)  กลยุทธ์การผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ 
(25)  กลยุทธ์การบริหารจัดการ 
 

 2.1.16.8 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ 
 กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็น  “เขาชีจรรย์ เมืองน่าอยู่สีเขียว มรดกการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุข” 
 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้นล้วนแล้วแต่มี 
ความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาล
ตำบลเขาชีจรรย์ จึงกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ประกอบไปด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) การพัฒนาด้านสังคมสุขภาพอนามัยสวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4) การพัฒนาด้านการศึกษา 
5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
6) การพัฒนาด้านการทํองเที่ยว 
7) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 แผนงาน 
1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3) แผนงานการศึกษา 
4) แผนงานสาธารณสุข 
5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6) แผนงานเคหะและชุมชน 
7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9) แผนงานเคหะและชุมชน 
10) แผนงานงบกลาง 
 
2.1.16.9  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 

  กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่และรองรับการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น
ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนา ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาป่ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและงานก่อสร้าง

ต่างๆให้ได้มาตรฐาน  
2) เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
3) เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนให้น่าอยู่  
5) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
6) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
8) เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
9) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
10) เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกาย 
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บทที่ 2 ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วข้อง 
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11) เพ่ือป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดและอุบัติเหตุทางถนน  
12) เพ่ือให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
13) เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำตลอดจนทรัพยากรอ่ืน 
14) เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสียในชุมชนและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
15) เพ่ือให้ระบบผังเมืองมีมาตรฐาน  
16) เพ่ือให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
17) เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
18) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง  
19) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับตลอดจนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
20) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย  
1) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
2) การส่งเสริมการพาณิชย์และการประกอบอาชีพของประชาชน  
3) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
6) ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
7) สืบสานจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8) ประชาชนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 กลยุทธ์  
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานกลยุทธ์  
 กลยุทธ์  

(1) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
(2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานีกักเก็บน้ำ  
(3) ขยายเขตให้บริการของระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้เพียงพอและทั่วถึง  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลยุทธ์  
กลยุทธ์  
(1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้  
(2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
กลยุทธ์  
(1) การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน  
(2) การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(3) การสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์  
กลยุทธ์  
(1) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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(2) การดูแลรักษาระบบผังเมืองและท่ีดินสาธารณประโยชน์  
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมดันดีงามของท้องถิ่น 

กลยุทธ์  
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  
(2) การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

6) ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์  
(1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  
(2) การพัฒนาและปรับปรุงระบบมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน  
(3) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ 

 
 2.1.16.10 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว 
  กำหนดวิส ัยทัศน์การพัฒนาเป็น  “เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู ้ สาธารณูปโภค
เพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมสะอาด” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนด
ขึ้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนา ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร 
(2) เพ่ือให้บริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

  แนวทาง 
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน 
(2) ก่อสร้าง/ขยายเขตระบบสาธารณูปโภค 

  เป้าหมาย  
(1) การคมนาคมภายในตำบลสะดวก รวดเร็ว เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน 
(2) ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 

 2)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม 
  วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
(2) เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
(3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
(4) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  แนวทาง  
(1) สนับสนุนด้านกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
(2) พัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
(3) ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
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(4) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ 
(5) จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและประเพณีต่างๆ 
(7) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  เป้าหมาย  
1) เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลได้รับการศึกษาจากการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
2) ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4) เด็ก เยาวชนและประชาชน มีพฤติกรรมไม่ข้องเก่ียวยาเสพติด 
5) ประชาชนได้รับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
6) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนกิจกรรมศาสนาและประเพณีต่างๆ 
7) ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและเกิดความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 

 3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 วัตถุประสงค์  

(1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองและ   
การพัฒนาท้องถิ่น 

(2) เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(3) เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

  แนวทาง  
(1) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองการบริหารท้องถิ่นแก่ประชาชน 
(2) พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

  เป้าหมาย  
(1) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการพัฒนา

ท้องถิ่นมากข้ึน 
(2) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู ้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกที ่ด ีใน  

การปฏิบัติงาน 
(3) ประชาชนได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(2) เพื ่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม                   

แก่ประชาชน 
(3) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล  

ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
(4) เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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  แนวทาง  

(1) จัดให้มีแหล่งน้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ใน  

ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 

  เป้าหมาย  
(1) ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 
(2) เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี 
(3) ประชาชนมีความสำนึกและตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  พันธกิจ 
(1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(3) จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
(4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  ภารกิจ 
(1) ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม 
(3) ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
(4) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  จุดมุ่งหมาย 
(1) ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ประชาชนมีความรู้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(3) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (เส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา

และการสื่อสาร) อย่างทั่วถึง 
(4) ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ ์
 
 
2.1.17  โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว      

ฝั่งทะเลตะวันออก  
 
 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เป็นการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวที่แนวคิดการพัฒนาครอบคลุมตั้งแต่ในระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มพื้นที่     
(คลัสเตอร์) และระดับชุมชน โดยคำนึงถึงระบบของการท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อน มีหลายมิติ และต้อง
เกี่ยวข้องกับคนในหลากหลายกลุ่ม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เช่น การวางแผนการใช้
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ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวางแผนการขนส่ง ขีดความสามารถในการรองรับ การศึกษา
ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การจัดทำข้อเสนอทางนโยบายและแผนเพื่อเป็นกลไกส่ งเสริมสนับสนุน เป็นต้น     
ให้สอดคล้องกับภาพอนาคตของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของพื้นที่ ในระยะ 3 ปี 5 ปี 
และ 10 ปี เพื ่อ อพท. นำแผนการพัฒนาในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเลตะวันออก ที ่ได ้รับ  
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนั้น ไปบูรณาการร่วมกับทุกภาคีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ในอนาคต   
 
 2.1.17.1 วิสัยทัศน์และเปา้หมายการพัฒนา  
 
 1) วิสัยทัศน์  

  กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก”    
ตามวิสัยทัศน์เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ในแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2563-2565 
 2) เป้าหมายการพัฒนา  

(1) ยกระดับการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกให้ได้มาตรฐาน  
ในระดับสากล รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

(2) ปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) การท่องเที ่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเล
ตะวันออก      ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัย ปลอดภัย รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
สร้างความเสมอภาคและเป็นธรรม  

(3) เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและครอบครัว     
กลุ ่มประชุมสัมมนา (MICE) กลุ ่มเรือสำราญ เรือยอร์ช เรือใบ กลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่ใส่ใจสิ ่งแวดล้อม        
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณ  

(4) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลัก
สู่เมืองท่องเที่ยวรอง และชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

(5) แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับให้มีการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานเพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีรายได้ดี 

(6) เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก     
และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้สะดวก ปลอดภัย และเป็นระบบ 

(7) เพิ่มศักยภาพของขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจให้บอกต่อหรือ
กลับมาเที่ยวซ้ำ 

(8) ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมในพื้นที ่ซึ ่งเป็นทุนทางการท่องเที ่ยวได้รับ 
การอนุรักษ์ และมีจัดการที่ดี 
  โดยกำหนดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Tourism Product Development 
theme) จากศักยภาพของเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั่งทะเลตะวันออกทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน          
การท่องเที่ยว ประกอบกับภารกิจของ อพท. ออกเป็น 6 ด้านหลัก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ (MICE) และการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำที่มีแนวโน้มเติบโตได้ ได้แก่ (รูปที่ 2.1.17.1-1) 
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(1) การท่องเที่ยวสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Tourism)  
(2) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Community-based Tourism)  
(3) การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) และการดูแลสุขภาพ 

(Wellness)  
(4) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

(Cultural Tourism)  
(5) การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและการเรียนรู้ (Recreation & Education Tourism) 
(6) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดน (Cross-border Tourism)  
 

 
 

รูปที่ 2.1.17.1-1 กรอบแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก  
 
 
 2.1.17.2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
  
 แผนการบริหารการพัฒนาเมืองท่องเที ่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเลตะวันออก 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ (รูปที่ 2.1.17.2 -1) 
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รูปที่ 2.1.17.2 -1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 : ฟื้นฟูเมืองตากอากาศดั้งเดิมของฝั่งทะเลตะวันออก และเพิ่มมูลค่าสู่การเป็น

เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองตากอากาศคลาสสิคท่ีทันสมัย”  
• พื้นที่เป้าหมาย  
  - พ้ืนที่อ่างศิลา จ.ชลบุรี  

   - พ้ืนที่ชายฝั่งศรีราชา จ.ชลบุรี 
   - เกาะลอย จ.ชลบุรี 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมการพัฒนาเมือง/กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

• พื้นที่เป้าหมาย  
 - ย่านเมืองเก่าชุมชนชาวจีน ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง 
 - ย่านถนนพลอย จ.จันทบุรี  
 - ชุมชนรักษ์คลองบางพระ จ.ตราด 
 - อำเภอบ่อไร่ จ.ตราด 
 - โคกพนมดี จ.ชลบุรี 
 - แหล่งโบราณคดีใต้น้ำ 
 -  เส้นทาง/แหล่งเรียนรู้การเดินทัพพระเจ้าตากฯ 

  (1) ส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ประเภทวิถีชีวิต (Lifestyles) การดำรงชีวิตหรือวิถี 
การทำมาหากิน ได้แก่  

 (1.1) ย่านเมืองเก่าชุมชนชาวจีน ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง 
   (1.2) วิถีการทำมาหากิน ย่านถนนพลอยเมืองจันทบุรี  (“Chanthaburi City of Gems” 
หรือ “นครอัญมณี”)  
   (1.3) วิถีชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ ชุมชนรักษ์คลองบางพระ จังหวัดตราด 
   (1.4) เหมืองพลอย อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  
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  (2) ส่งเสริมพ้ืนที่ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
   (2.1) เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
  (3) ส่งเสริมพื้นที่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก (Historical site)  
   (3.1) โคกพนมดี จ.ชลบุรี 
   (3.2) โบราณคดีใต้น้ำ 
   (3.3) เส้นทาง/แหล่งเรียนรู้การเดินทัพพระเจ้าตากฯ 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Eco-Community) 

• พื้นที่เป้าหมาย  
 -  ชุมชนลุ ่มแม่น้ำประแส จังหวัดระยอง - ชุมชนปากน้ำประแส ชุมชนทะเลน้อย  

ชมุชนกระแสบน 
 -  ชุมชนฝั่งทะเล จ.ตราด 

 กลยุทธ์ที ่1.4 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสีเขียว (Green Islands)  
• พื้นที่เป้าหมาย 

  - เกาะหมาก  เกาะกูด จ.ตราด  
   - เกาะเสม็ด จ.ระยอง  

 (1)  เกาะไร้มลภาวะ  (Low Carbon Island) 
   - เกาะหมาก  เกาะกูด 
   การลดคาร์บอนในกิจกรรมที ่เก ี ่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที ่ยว  การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรม และใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ สนับสนุนเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (2) เกาะธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของคนเมือง (The natural island of the urban) 
   - เกาะเสม็ด จ.ระยอง 
  กลยุทธ์ที่ 1.5 : ส่งเสริมการท่องท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

• พื้นที่เป้าหมาย 
 - สวนพฤกษศาสตร์ จ.ระยอง 
 - ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์และ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง 
 -  โรงงานนวัตกรรมสีเขียว จ.ระยอง  
 -  เส้นทางสุขภาวะเมือง’ยอง 
 -  ศูนย์กีฬาแล่นใบ จ.ตราด  
 -  อ่างมาบประชัน จ.ชลบุรี  
 

 (1)  ส่งเสริมพัฒนาแหล่ง/กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์ 
(1.1) Wetland Education Center สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง  

   (1.2) เชื ่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและองค์ความรู้ กับเมืองนวัตกรรมวังจันทร์วัลเลย์    
จังหวัดระยอง 
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 (2)  ส่งเสริมแหล่ง/กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเชิงสร้างสรรค์  
   (2.1) สนามกีฬา/กิจกรรมแล่นใบชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด 
   (2.2) เส้นทางสุขภาวะเมือง’ยอง (เมืองเก่าระยอง-ปากน้ำระยอง-หนังใหญ่วัดบ้านดอน) 
   (2.3) พ้ืนที่พักผ่อนและออกกำลังกาย อ่างมาบประชัน จ.ชลบุรี 

 กลยุทธ์ที่ 1.6 : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องท่องเที่ยวความสนใจเฉพาะ เพื่อสร้าง
ความหลากหลาย 

• พื้นที่เป้าหมาย 
 -  ชุมชนบ้านนาเกลือ 
 -  ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน   
 -  แหล่งท่องเที่ยวเกษตรชั้นดี 4 จังหวัด 
 - เส้นทางอาหารอร่อย 4 จังหวัด 
 -  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
 -  ชุมชนบ้านยายหม่อม 

 (1) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) 
(1.1) ชุมชนบ้านนาเกลือ Cooking Class 
(1.2) ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน ศูนย์อาหารฮาลาล  

   (1.3) แหล่งท่องเที ่ยวเกษตรชั ้นดี - ท่องเที ่ยวแหล่งผลไม้ที ่มีความอร่อย มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 1) โปรแกรมชม ชิม ช้อป 2) เมนูอาหารพื้นถิ่น อร่อย+รักษา
สุขภาพ 3) ผลผลิตเกษตรแปรรูป ของฝาก 4) ของดีตามฤดูกาล จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด 

(1.4) เส้นทางอาหารอร่อย ร้านอาหารเมนูท้องถิ่นชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 (2) แหล่งพัก+ผ่อนคลาย (Retreat/Spa & Wellness) 

   (2.1) อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
   (2.2) ชุมชนบ้านยายหม่อม 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล  

 กลยุทธ์ที่ 2.1 : ส่งเสริมสนับสนุนให้พัทยา สัตหีบ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก และกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่เชื่อมโยงอื่นๆ 

 (1) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการเดินทางจากโหนดการขนส่งหลัก ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา 
สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา ขลบุรี ศรีราชา ระยอง ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ ท่าเรือมาบตาพุด 
เฟอร์รี่ ไปยังโหนดการท่องเที่ยวหลักของพ้ืนที่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันออก 

  (1.1) ประสานกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะ ที่ทาง สนข. ได้จัดทำโครงการศึกษาแนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะในเขต
พัฒนาพิเสษภาคตะวันออก ที ่เกี ่ยวข้องกับพื ้นที ่เป้าหมายการพัฒนาเขตการพัฒนาการท่องเที ่ยว           
ฝั่งตะวันออก แนวเส้นทางขนส่งสาธารณะที่ได้รับการเสนอในการศึกษา ได้แก่ 

    1.  สาย 4 HSR อู่ตะเภา – ระยอง – บ้านเพ 
    2.  สาย 6 เมืองศรีราชา – HSR ศรีราชา – ปลวกแดง 
    3.  สาย 7 เมืองศรีราชา – HSR ศรีราชา – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง 
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    4.  ชบ1 HSR พัทยา – แหลมบาลีฮาย 
    5.  ชบ3 HSR ชลบุรี – บางแสน 
    6.  ชบ5 HSR ศรีราชา – แหลมฉบัง 

     7.  ชบ6 HSR พัทยา – สวนนงนุช  
  (2)  พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ (รถโดยสารขนาดกลาง) และยกระดับมาตรฐานการบริการสู่
สากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงการเดินทางจากโหนดการขนส่งหลักไปยังโหนดการขนส่งตามเมืองต่างๆ 
พร้อมทั ้งการพัฒนาเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีข้อเสนอแนะเส้นทางสำคัญ เพื ่อการศึกษา  
ความเป็นไปได้และการพัฒนา ดังนี้  

  เส้นทางท่ี 1 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ไปยัง เมืองพัทยา 
  เส้นทางท่ี 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ไปยัง บ้านเพ (เกาะเสม็ด) 
  เส้นทางท่ี 3 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ไปยัง เทศบาลเมืองจันทบุรี 
  เส้นทางท่ี 4 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ไปยัง จังหวัดตราด (เกาะช้าง) 
  เส้นทางท่ี 5 ท่าเรือสัตหีบ ไปยัง เมืองพัทยา 
 (3) ส่งเสริมให้เกิดการเชื ่อมโยงการเดินทางจากโหนดการขนส่งหลัก ไปยังโหนดพื้นที่           

การท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในชลบุรี พัทยา สัตหีบ เพื่อยกระดับมาตรฐาน           
การเดินทางสัญจรในพื้นที่ บรรเทาปัญหาการจราจรและท่ีจอดรถให้กับเมือง  

  (3.1)  การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ (รถโดยสารขนาดเล็ก) และยกระดับมาตรฐาน          
การบริการสู่สากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงจากโหนดการขนส่งหลักไปยังโหนดพื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญ
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยมีข้อเสนอแนะเส้นทางสำคัญ เพ่ือการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนา ดังนี้ 

    เส้นทางท่ี 1 สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา-เมืองพัทยา-นาเกลือ 
    เส้นทางที่ 2 สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา-บ้านชากแง้ว-วัดญาณฯ-เขาชีจรรย์-

ตลาดน้ำสี่ภาค 
  เส้นทางที่ 3 สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา-บ้านเนินพลับหวาน-บ้านหนองปรือ-

อ่างเก็บมาบประชัน-เขาไม้แก้ว 
     เส้นทางท่ี 4 สถานีรถไฟพัทยา-บ้านหนองปลาไหล-ตะเคียนเตี้ย 
     เส้นทางที่ 5 สถานีรถไฟความเร็วสูงชลบุรี อ่างศิลา บางแสน หาดวอนนภา หนองมน 
     เส้นทางท่ี 6 สถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา-เกาะลอย-ข้ามไปเกาะสีชัง  
     เส้นทางท่ี 7 สถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา-อ่างเก็บบางพระ-เขาฉลาก 
     เส้นทางท่ี 8 นาเกลือ-อ่างเก็บน้ำมาบประชัน-เขาไม้แก้ว 
     เส้นทางท่ี 9 นาเกลือ-บ้านชากแง้ว-เขาชีจรรย์ 
     เส้นทางท่ี 10 นาเกลือ-ศรีราชา 
     เส้นทางท่ี 11 นาเกลือ-สัตหีบ 
  (4) ส่งเสริมให้เกิดการเชื ่อมโยงการเดินทางจากโหนดการขนส่งหลัก ไปยังโหนดพื้นที่             
การท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การเดินทางสัญจรในพื้นที่  
   การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ (รถโดยสารขนาดเล็ ก) และยกระดับมาตรฐาน          
การบริการสู่สากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงจากโหนดการขนส่งหลักไปยังโหนดพื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญ    
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ในพื้นที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งการพัฒนาเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีข้อเสนอแนะเส้นทางสำคัญ   
เพ่ือการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนา ดังนี้  
   เส้นทางท่ี 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจันทบุรี-ค่ายเนินวง-ท่าแฉลบ 
   เส้นทางท่ี 2  สถานีขนส่งผู้โดยสารจันทบุรี-ชุมชนหนองบัว-ชุมชนเสม็ดงาม-อู่ต่อเรือ 
พระเจ้าตาก 
   เส้นทางท่ี 3  สถานีขนส่งผู้โดยสารจันทบุรี-ค่ายเนินวง-วัดพลับบางกะจะ-ท่าใหม่ 
   เส้นทางท่ี 4  สถานีขนส่งผู ้โดยสารตราด-บ้านท่าระแนะ-บ้านน้ำเชี ่ยว-แหลมงอบ  
อ่าวธรรมชาติ (ท่าเรือเฟอรี่)  
    เส้นทางท่ี 5  สถานีขนส่งผู้โดยสารตราด-คลองใหญ-่บ้านหาดเล็ก 
   จากโหนดการขนส่งหลักไปยังโหนดพื้นที ่การท่องเที ่ยวที ่สำคัญในพื้นที ่ท่องเที ่ยว  
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
  (4) ประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการยกระดับสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเดินทางสู่สากลมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 
   (4.1)  การพัฒนาป้ายบอกทางแหล่งท่องเที ่ยวหลายภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
กัมพูชา) เพื่อยกระดับสู่สากลและติดตั้งตามเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกสบายใน 
การเดินทาง โดยมีข้อเสนอแนะเส้นทางสำคัญ เพ่ือการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนา ดังนี้  
     เส้นทางที ่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 แหล่งท่องเที ่ยวใหม่ จันทบุรีและ 
ชายฝั่ง 1 และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมืองตราด อำเภอบ่อไร 
     เส้นทางที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ 
โคกพนมดี บ้านไร่หลักทอง อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม 
     เส้นทางที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 สหกรณ์โคนมบ้านบึง ศูนย์เรียนรู้ 
ป่าวังจันทร์ ชุมชนปากน้ำประแส 
   (4.2)  การพัฒนาตั ๋วร่วมการเดินทาง รถโดยสาร รถไฟ และเรือ พื ้นที ่พัทยา สัตหีบ 
ระยอง (วงแหวนหลัก EEC โครงการนำร่อง) รองรับการท่องเที่ยว 
   (4.3)  การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในรูปแบบของ 
โปสเตอร์(poster) แผ่นพับ (Brochure) รูปภาพ (Picture) ตามโหนดการขนส่งหลักเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทาง เวลาในการเดินทาง พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และพื้นที่
ขยายผลต่อไป 
  (5) ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเดินทางจักรยาน รถโดยสาร
พลังงานไฟฟ้าและพลังแสงอาทิตย์ และมาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัยในการเดินเรือโดยสาร  
ข้ามฝาก รองรับการเดินทางตามแหล่งท่องเที่ยว  
   (5.1) การพัฒนาเส้นทางจักรยานรองรับการเดินทางท่องเที่ยวไร้มลพิษ เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญ 
      เส้นทางที่ 1 สถานีรถไฟวัดญาณฯ-วิหารเซียน-เขาชีจรรย์-ป่าสิริเจริญวรรษ- 
ไปเชื่อมกับอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-บ้านตะเคียนเตี้ย-เขาไม้แก้ว-สถานีรถไฟความเร็วสูง 
      เส้นทางท่ี 2 ชายฝั่งทะเลระยอง บ้านเพ แหลมแม่พิมพ์ ปากน้ำประแส 
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      เส้นทางท่ี 3 อ่างเก็บน้ำสระสีเสียด เขาระกำ ตราด 
      เส้นทางท่ี 4 ชายฝั่งทะเลตราด หาดสวนงาม หาดบานชื่น บ้านไม้รูด 
   (5.2)  การพัฒนารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าและพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนมาใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์  
แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสร้างสรรค์ และแหล่งท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาติ โดยมีข้อเสนอแนะพ้ืนที่สำคัญ เพ่ือการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนา ดังนี้ 
      เส้นทางท่ี 1 เมืองเก่าระยอง (ถนนยมจินดา) และพ้ืนที่เชื่อมโยงปากน้ำระยอง 
      เส้นทางท่ี 2 ชุมชนริมน้ำจันทบูรและพ้ืนที่เชื่อมโยง ตลาดพลอยถนนศรีจันท์ 
      เส้นทางท่ี 3 เมืองตราดและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
      เส้นทางท่ี 4 เกาะหมาก 
      เส้นทางท่ี 5 เกาะช้าง   
   (5.3)  การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัยในการเดินเรือโดยสารข้ามฝาก 
เพื ่อยกระดับให้สู ่สากลมากยิ ่งขึ ้น โดยมีข้อเสนอแนะเส้นทางสำคัญ เพื ่อการศึกษาความเป็นไปได้             
และการพัฒนา ดังนี้  
      เส้นทางท่ี 1 เรือโดยสารเส้นทางไปเกาะสีชัง 
      เส้นทางท่ี 2 เรือโดยสารเส้นทางบ้านเพข้ามไปเกาะเสม็ด 
      เส้นทางท่ี 3 เรือโดยสารเส้นทางเกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด 
  (6) ส่งเสริมให้เกิดการบริการจัดการจราจรและที่จอดรถบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  
   (6.1)  วางมาตรการบริการจัดการจราจรในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ควรมีมาตรการลด
การใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนให้ใช้รถโดยสารเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวแทนเพื่อลดการจราจรติดขัด  
   (6.2)  การวางมาตรการบริหารพื ้นที ่จอดรถนั้นควรมีทั ้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
ที่สามารถทำธุระกิจให้เช่าจอดรถได้ เพ่ือเกิดความพอเพียงกับจำนวนรถเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งยังต้องมี
มาตรฐานความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับที่จอดรถ ทั้งนี้มีพื ้นที่จอดรถที่ควรได้รับการศึกษา          
ความเป็นไปได้ และการพัฒนา ดังนี้ 
      บริเวณท่ี 1 บ้านเพ จังหวัดระยอง (ข้ามไปเกาะเสม็ด) 
      บริเวณท่ี 2 เมืองจันทบุรี 
      บริเวณท่ี 3 จุดรับฝากรถที่ปลอดภัยบนฝั่งตราด แหลมงอบ จังหวัดตราด 
  กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 

• พื้นที่เป้าหมาย  
   - ชุมชนเกษตรกรรมจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ชุมชนไร่หลักทอง ชุมชนบางเสร่ 
   - ชุมชนเกษตรกรรมจังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนกระแสบน ชุมชนทะเลน้อย พ้ืนที่ อ.แกลง 
   - ชุมชนเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ชุมชนเกวียนหัก ชุมชนเขาบายศรี 
   - ชุมชนเกษตรกรรมจังหวัดตราด ได้แก่ ชุมชนอ่าวใหญ่ ชุมชนท่าโสม ชุมชนบ้านช้างทูน 
ชุมชนบ้านยายม่อม ชุมชนบ้านแหลมกลัด 
   - อ่างเก็บน้ำมาบประชัน จ.ชลบุรี 
   - เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี 
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   -   อ่างเก็บน้ำ อ.ปลวกแดง 
  (1) ส่งเสริมแหล่งกินดีอยู่ดี 4 จังหวัด    
   (1.1) จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ชุมชนไร่หลักทอง ชุมชนบางเสร่ 
   (1.2)  จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนกระแสบน ชุมชนทะเลน้อย พ้ืนที่ อ.แกลง 
   (1.3) จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ชุมชนเกวียนหัก ชุมชนเขาบายศรี 
   (1.4) จังหวัดตราด ได้แก่ ชุมชนอ่าวใหญ่ ชุมชนท่าโสม ชุมชนบ้านช้างทูน ชุมชนบ้าน   
ยายม่อม ชุมชนบ้านแหลมกลัด 
  (2) แหล่ง/กิจกรรมกีฬาเชิงสร้างสรรค์ 
   (2.1) อ่างเก็บน้ำมาบประชัน จ.ชลบุรี 
   (2.2) เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี 
   (2.3)  อ่างเก็บน้ำ อ.ปลวกแดง 
  (3) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย ด้วยนวัตกรรม 
  (4) ยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
  (5) ปรับปรุงบริการห้องน้ำให้สะอาด ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยในทุกแหล่ง 
  กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ 

• พื้นที่เป้าหมาย  
   - ชุมชนเนินพลับหวาน จ.ชลบุรี 
   - ชุมชนนาเกลือ จ.ชลบุรี 
   -  บ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี 
   -  ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี 

  (1) แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดการโดยชุมชน 
  (2) ส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพ
สินค้าและบริการ   
  (1)  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการบริหารและการบริการของชุมชนท่องเที่ยว 
  (2)  ส่งเสริมให้เกิดแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการโรงแรมและบริษัททัวร์ ตามแนวทาง GSTC 
  กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท่องเที่ยวจากเรื่องเล่า และการ
ออกแบบ 
  (1) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
   (1.1) ส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบรุ่นใหม่ 
   (1.2) ส่งเสริมชุมชน 
 
  กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและมาตรฐานการท่องเที่ยวรองรับตลาดทางธุรกิจ 
  (1)  ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและมาตรฐานการท่องเที่ยวรองรับตลาดเรือสำราญ 
  (2)  ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและมาตรฐานการท่องเที่ยวรองรับตลาด MICE 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทำงานในการบริหารจัดการ 
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  กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความตระหนัก ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย
ท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  (1) การฝึกอบรมความรู้ด้านการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที ่ 4.2 ยกระดับความรู ้ และทักษะของผู ้ประกอบการชุมชนในการเก็บและ                
ใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง 
  (1) การฝึกอบรมความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
  (2) การฝึกอบรมความรู ้ด้านการเก็บข้อมูลนักท่องเที ่ยว พฤติกรรม การจับจ่ายใช้สอย             
เพ่ือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
  (3) การฝึกอบรมด้านการบันทึกข้อมูล การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว  
  (4) การฝึกอบรมด้านการบันทึกข้อมูลเกี ่ยวกับสถานที่ท่องเที ่ยว ทรัพย์สินทางปัญญา             
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 
  กลยุทธ์ที่ 4.3 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
  (1) การฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  (2) การฝึกอบรมด้านการจ ัดการศูนย์ข ้อม ูลการท่องเที ่ยวและการให้บร ิการข้อมูล   
แก่นักท่องเที่ยว 
  (3) การฝึกอบรมด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
  (4) การฝึกอบรมด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
  (5) การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมเมื่อเหตุฉุกเฉินและพิบัติภัย 
  กลยุทธ์ที่ 5.2 การส่งเสริมการยกระดับช่องทางสื่อสารออนไลน์ เพื่อทำการตลาดท่องเที่ยว
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างบูรณาการ 
 
 2.1.17.3  การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ 
  
 การจัดทำแผนการบริหารการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 
ระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2573 แบ่งเป็นแผนระยะสั้น (3 ปี) ระยะกลาง (5 ปี) และระยะยาว 
(10 ปี) ที่ขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และหน่วยงาน
ราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ตามนโยบายและภารกิจ
ของ อพท.3 จึงได้จัดทำ Roadmap การพัฒนาในระยะ 10 ปี  
 
 เป้าหมายการเตรียมพร้อมการพัฒนาในระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
 1) มีเป้าหมายเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ที่เป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบสูงจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่สำคัญ ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน  พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ที่ควรได้รับการเตรียมพร้อมในระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ 

(1) วงแหวนการท่องเที่ยวหลัก EEC : ศูนย์การท่องเที่ยวและการเดินทางนานาชาติ ได้แก่  
จุดเชื่อมต่อการเดินทางท่ีสำคัญ ได้แก่ พัทยา สัตหีบ ระยอง 
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(2) เม ืองท่องเที ่ยว/แหล่งท่องเที ่ยวที ่จะได ้ร ับผลกระทบจากการพัฒนาสูง ได ้แก่  
จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา ได้แก่ อ่างศิลา พื้นที่ชายฝั่งศรีราชา เกาะลอย อำเภอศรีชัง ได้แก่  เกาะสีชัง 
จังหวัดระยอง ได้แก่ เกาะเสม็ด 

(3) ชุมชนที่อยู่ภายในรัศมีพื้นที่วงแหวนการท่องเที่ยวหลัก EEC ที่เดินทางภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 30 นาที ได้แก่ จังหวัดชลบุรี : ชุมชนนาเกลือ ชุมชนเนินพลับหวาน ชุมชนตะเคียนเตี้ย  
จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนปากน้ำประแสร์  
 2) การแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนสำคัญ (Critical problems) ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่  

(1) ปัญหาการเชื่อมต่อการเดินทางขนส่งในท้องถิ่น โดยเฉพาะจากโหนดหลักกระจายตัวไป
ยังพ้ืนที่โหนดรองที่กำลังเตรียมความพร้อมในระยะ 3 ปีนี้  

(2) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และกายภาพ ได้แก่
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ที่เป็นทุนสำคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและบริการ 

(3) การจัดทำ Big data และการส่งต่อข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ การทำ Digital Transformation 
 3) การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพสูง เป็นจุดแข็งของ
พ้ืนที่และตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ได้แก่ รวบรวมสูตรอาหาร
พื้นถิ่นต้นตำรับ พัฒนา Content วัฒนธรรมอาหารของภาคตะวันออก ส่งเสริมเส้นทางอาหารอร่อย 
เมืองจันท์ เมืองตราด ของดีตามฤดูกาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งอาหารทะเลชั้นดี แหล่งเกษตรชั้นดี 

(2) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาที่พักท่ี
สงบ และมีบริการเพื่อสุขภาพ ใช้ธรรมชาติช่วยสร้างบรรยากาศในการพักผ่อนและคลายความเครียด 
(Resort & Retreat) ส ่งเสริมการวิจ ัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และภูมิป ัญญาท้องถิ่น           
เพื ่อส ุขภาพ (Organic Product) ส ่งเสร ิมเมนูอาหารพื ้นถ ิ ่น ท ี ่อร ่อยและร ักษาสุขภาพ ส ่งเสริม
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีพัก บริการอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษ/ออแกนิก และมีตรารับรอง 

(3) เกาะท่องเที่ยวสีเขียว (Green Island) ได้แก่ เกาะหมาก และเกาะกูด เป็นเกาะคาร์บอนต่ำ   
(4) เกาะมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 4) การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่ เนื่องจากการพัฒนาคนใช้เวลา 
ต้องเริ่มดำเนินการในระยะแรก และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 5) การพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ได้แก่ วิถีชุมชนนิเวศสร้างสรรค์ (Creative-
Eco community) 
  จังหวัดระยอง : วิถีชุมชนลุ่มน้ำประแส ประกอบด้วย ชุมชนปากน้ำประแส ชุมชนทะเลน้อย 
ชุมชนกระแสบน ในอำเภอแกลง 
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 เป้าหมายการเตรียมพร้อมการพัฒนาระยะท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ.2567-2568  
 1) มีเป้าหมายเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ที่เป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบสูงจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่สำคัญ  ที่จะดำเนินการเสร็จสิ้น
ในระยะ 5 ปี ได้แก่ การขยายสถานีรถไฟความเร็วสูงไปถึงเมืองระยอง การพัฒนาสนามบิ นอู่ตะเภา             
การพัฒนาเขตนวัตกรรม การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองใหม่ เป็นต้น พื้นที่ยุทธศาสตร์        
ที่สำคัญ ที่ควรได้รับการเตรียมพร้อมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี ได้แก่  
  (1) ย่านเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์  

(1.1) จังหวัดระยอง :  เมืองเก่าระยอง (ถนนยมจินดา)  
(1.2) จังหวัดจันทบุรี : เมืองเก่าจันทบุรี (ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตลาดพลอยถนนศรีจันท์ 

ชุมชนหลังวัดโรมันและชุมชนท่าเรือจ้าง)  
(1.3) จังหวัดตราด : ย่านการค้าเก่าเมืองตราด และชุมชนรักษ์คลองบางพระ  

  (2) เส้นทางเดินชมเมือง   
(2.1) เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาวะเมือง’ยอง (เมืองเก่าระยอง ปากน้ำระยอง หนังใหญ่           

วัดบ้านดอน) 
(2.2) เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนริมน้ำจันทบูร 
(2.3) เส้นทางอัญมณีเมืองจันทบุรี 
(2.4) เส้นทางท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองตราด  

 2)  การพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับพ้ืนที่ 
  (1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

(1.1) จังหวัดชลบุรี : การท่องเที ่ยวเรียนรู ้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเกาะสีชัง    
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน เกาะสีชัง 

(1.2) จังหวัดระยอง : การท่องเที่ยวเรียนรู้นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบึง
สำนักใหญ่ ในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็น Wetland Education Center   

(1.3) จังหวัดตราด : กีฬาเชิงสร้างสรรค์ สนามแล่นใบ หาดบ้านชื่น อำเภอคลองใหญ่    
  (2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีชายฝั่งทะเลตะวันออก 
   แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี และพื้นที ่เชื ่อมโยงใน  
อำเภอพนัสนิคม 
 3) การพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ได้แก่ วิถีชุมชนนิเวศสร้างสรรค์ (Creative-
Eco community) 
  จังหวัดตราด : วิถีชุมชนชายฝั ่งตราด ประกอบด้วย ชุมชนท่าระแนะ อำเภอเมืองตราด  
ชุมชนบ้านยายม่อม ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง อำเภอแหลมงอบ 
 
 เป้าหมายการเตรียมพร้อมการพัฒนาระยะท่ี 3 ระหว่างปี พ.ศ.2569-2573  
 1) มีเป้าหมายเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ที่เป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบในระดับปานกลางจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ควรให้มี  
การเตรียมพร้อมและได้รับการพัฒนาในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2569-2573 (ปัจจัยความเร่งด่วนของ 
การพัฒนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ได้แก่  
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(1) การท่องเที ่ยวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ Tourism) เชื ่อมโยงการท่องเที ่ยว
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา เวียดนาม) ทั้งทางบกและทางทะเล จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็กซึ่ง
อยู่บนเส้นทาง R10 เชื่อมโยงไปเกาะกง สีหนุวิลล์ ของกัมพูชา และเกาะฟุก็วก ของเวียดนาม จุดผ่านแดน
บ้านท่าเส้น ในตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราดและจุดผ่านแดนบ้านมะม่วง ในตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อ
ไร่ ซึ่งเชื่อมไปจังหวัดโพธิสัตว์ และจังหวัดพระตระบองของกัมพูชา และเดินทางต่อไปกรุงพนมเปญได้ 

(2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ 
(2.1) แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี  และพื้นที่เชื่อมโยง  

ในอำเภอพนัสนิคม 
(2.2) แหล่งประวัติศาสตร์อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ และอำเภอแหลมสิงห์ 

จังหวัดจันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ (เมืองเก่าจันทบุรี ค่ายเนินวง วัดพลับบางกะจะ ป้อมไพรีพินาศ ตึกแดง 
คุกขี้ไก่ โบราณสถานเมืองเพนียด อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฯลฯ) 

(2.3) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีและแหล่งโบราณคดีใต้น้ำบริเวณจังหวัด
จันทบุรี ซึ่งมีกองโบราณคดีใต้น้ำ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี 
 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับพ้ืนที่ชายแดน 
  จังหวัดตราด : แหล่งพัก+ผ่อนคลาย (Retreat) อำเภอบ่อไร่ เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งสมุนไพรชั้นดี 
 
 2.1.17.4 การกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ (Milestone) 
 การกำหนดตัวชี ้ว ัดสำคัญ (Milestone) จะเป็นกลยุทธ์ในการขับเคล ื ่อนแผนปฏิบัต ิการ           
โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยสำคัญในสภาพแวดล้อมการพัฒนา (ปัจจัยภายนอก) และสมรรถนะ
ของพื้นที่ที่มีอยู่ โดยแบ่งการพัฒนาตัวชี้วัดสำคัญเป็น 3 ระดับตามระยะของแผนปฏิบัติการเป็นแผนระยะ
สั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อเป็นแผนที่นำทาง (Roadmap) การดำเนินงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ 
อพท. 3 ได้แก่ (รูปที่ 2.1.17.4-1) 
 1)  การปรับปรุงฐานการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ถูกต้อง มั่นคง แข็งแรง (Getting the basic right)  
  2)  การฟ้ืนฟู/การสร้างอัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Identity and Value Creation) 
 3)  การมุ ่งส ู ่ความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานสากล (Thriving for Professionalism and 
International Standard  
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รูปที่ 2.1.17.4-1 ตัวชี้วัดสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญการพัฒนา 
 
 2.1.17.5 แผนงานและโครงการพัฒนาในระยะ 10 ปี 
 
 แผนงานและโครงการภายใต้แผนการบริหารการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย 5 แผนงาน 70 โครงการ งบประมาณรวม  2,537.10 ล้านบาท แบ่งระยะเวลา
ดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ 3 ปี 6 ปี และ 10 ปี โดยแต่มีการจัดแผนงานโครงการและประมาณ
การงบประมาณภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ที่ 1-5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 2.1.17.5-1)  
 

ตารางท่ี 2.1.17.5-1 แผนงานโครงการและประมาณการงบประมาณภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ 

รายละเอียด 
จำนวน
โครงการ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น 
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 28 389.55 863.05 130.00 1,382.60 

งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 23 246.50 471.50 4 722.00 

งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 7 116.50 10.00 0.00 126.50 

งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 9 103.00 90.00 0.00 193.00 

งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 3 30.00 83.00 0.00 113.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70 885.55 1,517.55 134.00 2,537.10 
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2.2  ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการกำหนดยุทธศาสตร์ของ อพท. ตามแนวทางของนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
อื ่นๆโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ 3 ด้านในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยว 
อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 นโยบายและแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) รวมถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยได้มีการเพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (GSTC) เข้ามาเป็นแผนงานร่วมในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพของแผนเพ่ือผลักดันการพัฒนาให้
เกิดทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพของผลงานที่จะเกิดขึ้น การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การจึงต้องมี
ความยืดหยุ่นไปตามภาพรวมของการพัฒนาด้วยเนื่องจากมักมีการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐในการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา การกำหนดแนวทางจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทันตามสถานการณ์ โดยสามารถปรับแผนงานได้
ตามช่วงเวลาที่กำหนดร่วมกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับแผนร่วมกัน  และยังคง
เงือ่นไขการพัฒนาตามเป้าหมายหลักในแผนพัฒนาของชาติ  
การทบทวนนโยบาย และแผนพัฒนาการท ่องเท ี ่ยว ระด ับต ่างๆ ได ้แก ่  แผนแม ่บทประเด็น 
การท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2563-2565 ยุทธศาสตร์และแผนขับเคลื่อนองค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) 
แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด และท้องถิ ่นในพื ้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและ 
พื้นที่เชื่อมโยง ประกอบกับแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2555-2562) รวมทั้งผลการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ พบว่า มีประเด็นที่ภาครัฐให้ความสำคัญ แต่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนักในแผนปฏิบัติการฯ 
ได้แก่  

1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแผนย่อยหนึ่งในแผนแม่บทประเด็น 
การท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติส่งเสริม โดยให้คำจำกัดความว่าเป็น “การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและใช้องค์
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้
ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” 
โดยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งใน
ด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการนักท่องเที ่ยว และสร้างทางเลือกของ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น เมืองสร้างสรรค์  (Creative city) การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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(Community-based Tourism) ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative local product) การท่องเที ่ยว 
เชิงอาหาร (Gastronomy) เป็นต้น  

 
2) การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบที่ทุกคน

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางด้านการศึกษา เรียนรู้ และประสบการณ์ที่โดดเด่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การสร้างประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั ่งยืน และให้ความสำคัญกับการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ ่งส่งผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม  
ทั้งการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเดินทางที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะช่วยดึงดูด
กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

3) เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) 
ที่จัดทำโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council) ซึ่งทาง อพท.  
ได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวสู ่ความยั ่งยืน โดยการ บริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและมองภาพรวมที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ (1) การสร้างระบบการบริหาร
จัดการอย่างยั ่งยืน ประกอบด้วย 14 ตัวชี ้ว ัด (2) การเพิ ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทาง
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 9 ตัวชี ้ว ัด (3) การเพิ ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทาง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด และ (4) การเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด ซึ่งสามารถคัดเลือกในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและ
พ้ืนที่เชื่อมโยงมาพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบได ้(ภาคผนวก ก) 

4) การส่งเสริมเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ เป็นนโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรมที่ต้องการผลักดันให้เมืองพัทยาก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก 
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองพัทยา
ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกสาขาภาพยนตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมความเป็นเมืองภาพยนตร์ (2) การสนับสนุนสิ่ง
อํานวยความสะดวก และปัจจัยเอื ้อที่เป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (3) การสนับสนุนให้เกิด 
การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์ของเมืองพัทยา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านภาพยนตร์ 
ให้เกิดแก่ชุมชนเมืองพัทยา (4) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
และธุรกิจภาพยนตร์คุณภาพ และ (5) การจัดให้มีกลไกการผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ มีโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการจำนวน 41 โครงการ งบประมาณรวม 2,000 ล้านบาท (ภาคผนวก ข) 

5) การส่งเสริมเมืองพัทยาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้คัดเลือก 
ให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ และได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับเมืองพัทยา
เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในระยะเวลา 3 ปี (21 กันยายน 
2561-20 กันยายน 2564) โดยเมืองพัทยาได้จัดทำแผนแม่บทดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสาร 
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และปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ.2564-2568) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ NEO Pattaya ขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้บริการประชาชน
ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันและแผนที่
ด ิจ ิตอลในการให้บริการแนะนำการท่องเที ่ยว (Smart guide) การให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง  
(Smart transport services) การให้บริการจองตั๋วต่างๆ (Smart ticketing) การให้บริการด้านความปลอดภัย 
(Smart-security services) การพ ัฒนา Smart Wi-Fi การใช ้ระบบ E-payment (Electronic Payment System)  
เพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มีการใช้ E-wallet ให้มากขึ้น 

6) การสร้างเส้นทางท่องเที ่ยวใหม่ๆ ที่หลากหลายเชื่อมโยงในและนอกพื้นที ่ (Connectivity) 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคและการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำในแผนแม่บท
ประเด็นการท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่มุ่งยกระดับให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียนและส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ทั้งทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  และเป็นศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำของภูมิภาคอาเซียน โดยพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา
และพ้ืนที่เชื่อมโยงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 
ซึ่งมีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาตั้งอยู่ใกล้เคียง เช่น การส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวบนฝั่งรองรับการ
ท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ พร้อมทั้งพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญบริเวณแหลมบาลีฮาย การส่งเสริมเส้นทาง
ท่องเที่ยวรองรับกลุ่มไมซ์ (MICE) และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) การพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นต้น 

7) การพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับคนทุกเพศทุกวัยตามหลักการออกแบบ 
เพื่อทุกคน (Universal Design) เป็นแนวความคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่และส่งเสริม
เพ ื ่ อให ้คนพ ิการได ้ ร ับส ิ ่ งอำนวยความสะดวกในการดำรงช ีว ิตในอาคารและส ิ ่ งแวดล ้ อม  
ตามโครงการ Promotion of Non-Handicapping Physical Environment for Disabled Persons และ
ได้มีการพัฒนาตามลำดับ ซึ ่งจะช่วยให้พื ้นที ่พ ิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน เมืองพัทยาและ 
พื้นที่เชื่อมโยงก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยมีหลักการออกแบบ 7 ประการ ได้แก่ (1) ทุกคนใช้ได้
อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use) (2) ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ (Flexible Use) (3) ใช้งานง่าย (Simple 
and Intuitive Use) (4) การสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจง่าย (Perceptible Information) (5) การออกแบบ
ที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ (Tolerance for Error) (6) ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort) และ (7) มีขนาด
และพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้งาน (Size and Space for Approach and Use) ซึ่งทาง อพท. 
ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในบางพ้ืนที่ เช่น ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนบ้านชากแง้ว 

8) การเพิ ่มมาตรการด้านความปลอดภัย เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในแผนย่อยระบบนิเวศ 
การท่องเที ่ยวในแผนแม่บทประเด็นการท่องเที ่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการ  และสิ่งแวดล้อมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี ่ยวข้องและ
อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัย
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ของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 
ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิม
มาตรการด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมด้านสุขอนามัย นอกเหนือจากความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยทั่วไป 

9) การส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตามนโยบาย 
Co-creation ของ อพท. เพ่ือสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร มี 5 แนวทาง คือ (1) เน้นการสร้างคุณค่า
จากการท่องเที่ยวมากกว่ามูลค่าจากตัวเงิน (value for money) (2) ยึดหลักความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม (3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) (4) มุ่งการพัฒนาคน เพ่ิม
ศักยภาพของผู้ให้บริการและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวให้มีความเป็นมืออาชีพ (5) ให้ความสำคัญกับการ
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น โดยบุคลากรด้านการท่องเที ่ยวต้องร่วมคิด ร ่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติ  
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ EEC และผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน  
 นอกจากนี้ จากการทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผน
แม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2555-2562) พบว่า โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกบริการการท่องเที่ยว และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  
ซึ่งแนวทางการทำงานของ อพท. ในระยะหลัง มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน และบูรณาการร่วมกับทุกภาคีเพื ่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  
การท่องเที่ยวตามพันธกิจของ อพท.  
 ลักษณะของโครงการครอบคลุมโครงการศึกษาและออกแบบเพื ่อพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว  
และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐาน 
การบริการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการออกแบบตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน 
(Universal design) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
 ในขณะที ่โครงการพัฒนาด้านกายภาพจะอยู ่ในขอบเขตความรับผิดชอบของเมืองพัทยา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เชื ่อมโยง และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า เป็นต้น โดย อพท. ทำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้โครงการต่างๆ 
เกิดขึ ้นตามแผนปฏิบัติการฯ ที ่จัดทำขึ ้น ดังนั ้น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่พิเศษ 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) จึงควรปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
กลย ุทธ ์  และร ูปแบบโครงการให ้ม ีความสอดคล ้องก ับ ย ุทธศาสตร์  และแผนงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง  
ดังแผนภูมิที่ 2.2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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บทท่ี 3 
การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน

เมืองพัทยาและพื้นที่เชือ่มโยง 
 
3.1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดชลบุรี 
 
3.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย

ประมาณเส้นรุ้งที ่12 องศา 30 ลิปดา-13 องศา 43 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที ่100 องศา 45 ลิปดา -101 องศา 
45 ลิปดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนา 
- ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 หรือ Motorway 
(กร ุงเทพฯ - ชลบ ุร ี ) ระยะทาง 79 ก ิ โลเมตร ซ ึ ่ งใช ้ระยะเวลาในการเด ินทางประมาณ  45 นาที   
มีพื้นที่ทั ้งจังหวัด 4,363  ตารางกิโลเมตรหรือ 2,726,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่ประเทศไทย  
(พ้ืนที่ของประเทศไทยประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรหรือ 320,696,875 ไร่)  

จังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ   ติดกับ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต ้   ติดกับ  จังหวัดระยอง  
ทิศตะวันออก  ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก   ติดกับ ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย  
 

 
แผนที่ 3.1.1-1 แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดชลบุร ี
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3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 
จังหวัดชลบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1) พื้นที ่สูงชันและภูเขา อยู ่ตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด เป็นแนวยาวจากทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง ศรีราชา หนองใหญ่ และบ่อ
ทอง ที่อำเภอศรีราชานั้นเป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคหลักแห่งหนึ่งของชลบรุี
เขตที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป จะอยู่ในเขตอำเภอบ่อทองและอำเภอหนองใหญ่
ในด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี 

2) ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ในเขตอำเภอบ้านบึง พนัสนิคม หนองใหญ่ ศรีราชา บางละมุง  
สัตหีบ และบ่อทอง พื้นที่นี้มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ คล้ายลูกระนาด ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ตอนบนของจังหวัด
ในเขตอำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคมและแนวกึ่งกลางของด้านตะวันตกเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง 
มีลำน้ำคลองหลวงยาว 130 กิโลเมตร ต้นน้ำอยู ่ที ่อำเภอบ่อทองและอำเภอบ้านบึง ผ่านพนัสนิคม  
ไปบรรจบเป็นคลองพานทองไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง 

3 ที่ราบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงติดกับทะเลอยู่ทางด้านทิศตะวันตกตั้งแต่อำเภอ
เมืองชลบุรีจนถึงอำเภอสัตหีบซึ่งมีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงามเกิดเป็นหน้า
ผาหิน หาดทรายทอดยาว ป่าชายเลน ป่าชายหาด ฯลฯ ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือ
กำบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยที่ราบตามชายฝั่งทะเลที่มีภูเขาเล็กๆ สลับเป็นบางตอน ชายฝั่ง
ทะเลบางแห่งมีลักษณะเว้าแหว่งและเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำทะเล ท่วมถึง มีป่าชายเลนหรือโกงกางขึ้นตั้งแต่ในเขต
อำเภอเมืองชลบุรี ถัดลงไปเป็นอำเภอศรีราชา บางละมุง และสัตหีบ มีหาดทรายสวยงามหลายแห่งซึ่งได้รับ
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 

4) ส่วนที่เป็นเกาะ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ที่
เป็นเกาะเล็กและเกาะใหญ่ประมาณ 46 เกาะ เกาะที่สำคัญที่สุดคือ เกาะสีชัง และมีฐานะเป็นอำเภอ 
นอกจากนี้ยังมีเกาะแสมสาร เกาะล้าน เกาะครก เกาะสากและเกาะไผ่ เป็นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว 
และพักผ่อน  
 ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
 
3.1.3 ประวัติความเป็นมา 

 
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีว่ิงควาย” ชลบุรี หรือที่คนทั่วไปเรียก

กันสั้นๆว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของประเทศไทย ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกติด
กับอ่าวไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งชายฝั่งทะเล หมู่เกาะ ป่าเขา พื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเอื้อต่อ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และผลิตสินค้าแปรรูป โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ศักยภาพเพ่ือการท่องเที่ยว อาท ิชายหาดที่มีชื่อเสียง และเกาะต่างๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและ
นอกประเทศสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และประเทศ นอกจากนี้จังหวัดชลบุรียังมีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในด้านพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ศักยภาพและความโดดเด่นในหลายดา้น
ของจังหวัดชลบุรี จึงกลายเป็นต้นทุนที่ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น “เพชรน้ำเอกแห่งบูรพาทิศ” ที่พร้อมเปิด
ประตูเพ่ือต้อนรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้อย่างภาคภูมิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
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ชลบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยหรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย 
มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างเก่าแก่อยู่ในราวสมัยทวาราวดีหรือสมัยขอมนั่นเอง เขตจังหวัดชลบุรีมีเมืองที่
เกิดขึ้นใน สมัยนั้น 3 เมืองด้วยกัน คือ เมืองพญาเร่ ในเขตอำเภอบ่อทอง เมืองพระรถในเขตอำเภอพนัสนิคม 
และเมืองศรีพโลในเขตอำเภอเมืองชลบุรีเมือง 3 เมืองนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน คือ เมืองพญาเร่ติดต่อ
กับเมืองพระรถโดยคลองหลวง ปัจจุบันคลองยังอยู่และเป็นคลองสายที่สำคัญและยาวที่สุดของจังหวัด
ชลบุรี การทำนาในอำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทองอาศัยน้ำจากคลองนี้ ซึ่งมีแควหลายแคว แควใหญ่
ที่สุด คือ แควที่เกิดจากทิวเขาป่าแดงไหลผ่านตลาดอมพนม และเมืองพระรถติดต่อกับเมืองศรีพโลทางถนน 
(ปัจจุบันแนวถนนยังมีอยู่)  จากการสันนิษฐานโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณสถานและลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ประกอบกัน เมืองโบราณทั้งสามเมืองนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนหลังกันไม่นานนักกล่าวคือ เมืองพญาเร่
เกิดขึ้นก่อน จากนั้นเมืองพระรถเกิดขึ้นในระยะต่อมา จากนั้นเมืองศรีพโล ก็เกิดขึ้นตามมาและต่อมาก็
กลายเป็นจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีอาณาเขตของเมืองโบราณทั้งสามมารวมกันเป็นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีใน
ปัจจุบัน 

จังหวัดชลบุร ีเคยเป็นชุมชนโบราณที ่เคยมีมนุษย์ย ุคหินใหม่อาศัยอยู ่มาตั ้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เพราะว่าเคยมีการขุดค้นด้านโบราณคดีแล้วพบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำพานทองซึ่งอยู่ในบริเวณวัดโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม พบร่องรอย
ของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี ทำให้สันนิษฐานได้ว่าในอดีตพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีเคย
เป็นที่ตั ้งเมืองโบราณที่มีความรุ ่งเรืองถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ, เมืองศรีพโล และเมืองพญาแร่  
โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน ซึ่งแหล่งโบราณคดีท่ีค้นพบในครั้งนั้นได้พบ
สิ่งมีคุณค่าทางโบราณคดีหลายอย่าง เช่น ขวานหินขัด, เครื่องประดับจำพวกกำไล, ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผา
แบบใช้เชือกทาบ และได้พบซากของอาหารทะเลอีกด้วย จึงทำให้ทราบว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
มากกว่าปัจจุบันนี้มาก แหล่งโบราณคดีที่กล่าวอ้างทั้งหมดข้างต้นนั้นจึงเป็นหลักฐานยืนยัน  ส่วนหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาอันแสนยาวนานของจังหวัดชลบุรี 

ในสมัยกร ุงศร ีอย ุธยาเม ืองชลบุร ีปรากฏเป็นหลักฐานในทำเน ียบศักด ินาห ัวเม ืองตรา  
เมื่อ พ.ศ.1919 มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้รักษาเมืองคือ “ออกเมืองชลบุรีศรีมหาสมุทร” ศักดินา 2,400 ไร่ 
ส่งส่วยไม้แดง จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อ พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้  
เสด็จยกทัพผ่านมาทางบริเวณจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน ก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรี และยกทัพกลับไปกู้ 
กรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังไม่มีการจัดตั้งจังหวัดชลบุรีขึ้นเป็นทางการ
บริเวณจังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยเมืองใหญ่ 3 เมือง คือ เมืองบางปลาสร้อย, เมืองพนัสนิคม และเมือง
บางละมุง  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
ราชอาณาจักร โดยการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงาน
เดียว เมืองในจังหวัดชลบุรีจึงเข้าอยู่ในมณฑลปราจีนบุรี  ดังมีบันทึกว่า “รวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกง 
คือ เมืองปราจีนบุรี 1, เมืองนครนายก 1, เมืองพนมสารคาม 1 และเมืองฉะเชิงเทรา 1 รวม 4 หัวเมือง 
เป็นเมืองมณฑล 1 เรียกว่า มณฑลปราจีน ตั้งที่ว่าการมณฑล ณ เมืองปราจีน ต่อเมื่อโอนหัวเมืองในกรมท่า
มาขึ้นกระทรวงมหาดไทย จึงย้ายที่ทำการมณฑลลงมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทรา เพราะขยายอาณาเขตมณฑล
ต่อลงไปทางชายทะเล รวมเมืองพนัสนิคม, เมืองชลบุรี และเมืองบางละมุง เพิ่มให้อีก 3 รวมเป็น 7 เมือง
ด้วยกัน แต่คงเรียกชื่อว่ามณฑลปราจีนอยู่ตามเดิม” 
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ต่อมาในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ.2475 มีการเปลี่ยนแปลงรูปการปกครอง
ประเทศครั้งใหญ่ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการบร ิหารแห ่งราชอาณาจ ักรสยาม  พ.ศ.2476 ได ้ยกเล ิกเขตการปกครองแบบ “เม ือง”  
ทั่วราชอาณาจักร แล้วตั้งขึ้นเป็น “จังหวัด”  แทน เมืองบางปลาสร้อย, เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง 
จึงรวมกันกลายเป็นจังหวัดชลบุรี โดยใช้บริเวณเมืองบางปลาสร้อยเดิมจัดตั้งเป็นอำเภอบางปลาสร้อย 
ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอำเภอเมืองชลบุรี ในปี พ.ศ.2481 เมืองพนัสนิคมยุบเป็นอำเภอพนัสนิคมก่อนที่จะแยก
ออกเป็นอำเภอบ้านบึง , อำเภอหนองใหญ่ , อำเภอพานทอง , อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์  
เมืองบางละมุงยุบเป็นอำเภอบางละมุง ก่อนที่จะแยกออกเป็นอำเภอศรีราชา, อำเภอสัตหีบ และเปลี่ยน
ข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างในปัจจุบัน 
 ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี   
 
3.1.4 การคมนาคมขนส่ง 

 
(1) การคมนาคมขนส่งทางบก 
ระบบโครงข่ายถนนเป็นการคมนาคมที่สำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรีโครงข่ายนี ้อยู ่ในความ

รับผิดชอบของกรมทางหลวง จังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็นระยะทาง 745.497 กิโลเมตร ซึ่งเป็น
ทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 8 สาย ดังนี้ 
 
ตารางทางหลวงท่ีผ่านเข้าสู่จังหวัดชลบุรี 

ทางหลวง รายละเอียด ระยะทาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
(ถนนสุข ุมว ิทเล ียบชายฝั ่งทะเลหรือ 
ชลบุรีสายเก่า) 

เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด 2-4 ช่องจราจร เป็นสาย
หลักเช่ือมโยงภาคกลางกับภาคตะวันออก เริ่มจากบางนา 
ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (สัตหีบ) 
ระยอง (แกลง) จันทบุรี ตราด  

385 กิโลเมตร 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายแรกของประเทศ
ไทย เริ ่มต้นจากถนนศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันสิ้นสุดที่เมืองพัทยา  

126 กิโลเมตร 

ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีแนวสายทาง
เริ่มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร เส้นทางมุ่งไปทาง
ทิศตะวันออก ผ่านอำเภอบางปะกง แล้วไปสิ้นสุดที่
อำเภอเมืองชลบุรี ทางพิเศษสายนี้มีทางแยกไปสู่ท่า
อากาศสุวรรณภูมิได้  

55 กิโลเมตร 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด 4 ช่องจราจรตลอดสาย
เชื่อมต่อเส้นทางสายหลักหมายเลข 3 และทางหลวง
พิเศษระหว่างเม ืองหมายเลข 7 ที ่จ ังหว ัดชลบุรี  
ก่อสร้างขึ ้นเพื่อย่นระยะทางจากจังหวัดชลบุร ีไปสู่
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่ผ่านตัวเมือง
ระยอง 
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ตารางทางหลวงท่ีผ่านเข้าสู่จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 
ทางหลวง รายละเอียด ระยะทาง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด 2-4 ช่องจราจร เริ ่มจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) 
ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอำเภอ
แปลงยาว เข้าสู่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่อำเภอพนัสนิคม 
อำเภอบ่อทอง อำเภอบ้านบึง แยกเข้านิคอุตสาหกรรม
ปิ ่นทอง อำเภอศรีราชา และผ่านอำเภอบางละมุง  
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย-
ระยอง) ส ิ ้นส ุดท ี ่ทางหลวงแผ่นด ินหมายเลข  3  
(ถนนสุขุมวิท) ที่ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  

134 กิโลเมตร 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อำเภอสัตหีบ
ไปตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และบรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ในอำเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง เป็นทางเลี่ยงเมืองของชุมชนสัตหีบ  

13 กิโลเมตร 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางแยกจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
ที ่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที ่อำเภอเมืองระยอง ใช้
เชื่อมโยงระหว่างบริเวณอุตสาหกรรมหลักแหลมฉบัง 
เมืองพัทยา บริเวณอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาบตาพุด 
และเมืองระยอง  

52 กิโลเมตร 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315  
(สุขประยูร) 

เร ิ ่มต้นจากอำเภอเมืองชลบุร ีไปอำเภอพนัสนิคม 
และไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  

22.32 กิโลเมตร 

 
(2) ระบบโครงข่ายรถไฟ  
 จังหวัดชลบุรีมีเส้นทางรถไฟสายตะวันออก เริ่มจากกรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัด

ชลบุรี (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)  ไปสิ ้นสุดที่  (น ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จ ังหวัดระยอง  
เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และขนส่ง
สินค้าจากท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีโครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อ 3 สายคือ 

 1) ทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากรถไฟสายฉะเชิงเทรา -  
สัตหีบ ที่บริเวณอำเภอศรีราชา มุ่งเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระยะทางยาว
ทั้งหมด 9.7 กิโลเมตร 

 2) ทางรถไฟสายสัตหีบ - มาบตาพุด เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา - สัตหีบ  
ที ่สถานีเขาชีจรรย์ (ก่อนถึงสถานีรถไฟพลูตาหลวง 4 กิโลเมตร) ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
และแยกเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด คิดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด 24.07 กิโลเมตร 

 3) โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ โครงการรถไฟความเรว็สูง
เชื่อม 3 สนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างทางรถไฟ
ขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วงจากสถานีพญาไท ไปยังสนามบินดอนเมือง 
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และจากสถานีลาดกระบัง ไปยังสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบิน โดยใช้เขตทางเดิมของ 
การรถไฟฯ เป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 220 กม. มีผู้เดินรถรายเดียวกัน ซึ่งรถไฟความเร็วสูงมีความเร็ว
สูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง (สำหรับช่วงการเดินทางระหว่างเมือง คือ สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีอู่ตะเภา)  
และความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง (สำหรับช่วงการเดินทางในเมือง คือ สถานีดอนเมือง ถึง สถานี
สุวรรณภูมิ) ประกอบไปด้วยสถานีรถไฟความเร็วสูงจำนวน 9 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ 
สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา และสถานีอู่ตะเภา 

 โครงสร้างทางวิ่งของโครงการ ประกอบไปด้วย ทางวิ่งโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ปัจจุบัน (ARL) ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร และทางวิ่งที่ต้องก่อสร้างใหม่ประมาณ 191 กิโลเมตร  
โดยเบื้องต้นจำแนกลักษณะรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งทั้งโครงการเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ทางวิ่งยกระดับ 
ระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร 2) ทางวิ่งระดับดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และ 3) ทางวิ่งใต้ดิน 
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 

 การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟในพื้นที่มักกะสันของ รฟท. ประมาณ 150 ไร่  
ต้องเป็นการพัฒนาร่วมไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื ่อม 3 สนามบินเพื ่อให้เกิดประโยชน์ส ูงสุด  
ในการสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร รวมทั้งพื้นที่โดยรอบสถานีศรีราชา ประมาณ 25 ไร่  
ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ร่วมกับโครงการได้ทันที 

 ที่ตั้งโครงการ แนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ใช ้แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางของโครงการเดิมและ 
มีการออกแบบใหม่เฉพาะบริเวณเชื ่อมต่อเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ  (ขาออก) และสนามบินอู ่ตะเภา  
(ขาเข้า) โดยแนวเส้นทางโครงการประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 

 1. โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่ งผู้โดยสาร
อากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Link and City Air Terminal: ARL) 

 2. โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - 
พญาไท (ARL Extension) 

 3. โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ - ระยอง 
(3) การขนส่งทางท่อ  
 การขนส่งทางท่อจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการขนส่ง นอกจากนี้ยังช่วย

ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางบกและลดปัญหาการจราจรภายในจังหวัดชลบุรี  และจังหวัดใกล้เคียง  
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงทุนกับโรงกลั ่น และบริษัทขายปลีกน้ำมันสำหรับรถยนต์   
สร้างระบบขนส่งทางท่อขึ้น 2 โครงการ ได้แก่ 
  1)  โครงการขนส่งทางท่อจากอำเภอศรีราชาไปที่ช่องนนทรี  กรุงเทพฯ โดยวางท่อตามทาง 
รถไฟ 
  2) โครงการขนส่งน้ำมันทางท่อจากอำเภอศรีราชาผ่านลำลูกกาและสิ้นสุดที่สระบุรี โครงการนี้
ควบคุมระบบขนส่งโดยคอมพิวเตอร์ 
 
 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  
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(4) การขนส่งทางอากาศ  
 จังหวัดชลบุรีมีสนามบิน 2 แห่งคือ   

  1) สนามฝึกบินบางพระกับสนามบินอู่ตะเภา สนามฝึกบินบางพระตั้งอยู่เขตอำเภอศรีราชา
เป็นสนามฝึกซ้อมสำหรับเครื่องบินลำเล็ก ซึ่งไม่ได้เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ทั่วไป 
  2) สนามบินนานาชาติอู ่ตะเภา-ระยอง-พัทยา สนามบินพาณิชย์ภายใต้การดูแลของ
กองทัพเรือ ต้ังอยู่ระหว่างจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยสามารถเดินทางมาใช้บริการได้ทางถนน
หลวง 3126 บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ซึ่งเป็นจุดเชื่อมจากถนนหลวง 331 และถนน
สุขุมวิท ในปัจจุบันสนามบินอู่ตะเภาให้บริการทั้งเที่ยวบินในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ  
โดยมีอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 สามารถรองรับนักเดินทางได้ถึง 3 ล้านคนต่อปี 

(5) การคมนาคมขนส่งทางน้ำ 
 จังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งทางทะเล เนื่องจากด้านตะวันออก

ของจังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร โดยบางแห่งเป็นชายหาดที่สวยงาม 
และบางแห่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ ทำให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือ
สินค้าทั ้งที ่เป็นท่าเทียบเรือของเอกชน และท่าเทียบเรือพาณิชย์สำหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ  
และขนส่งสินค้าเลียบตามชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าสู่ท่าเรือกรุงเทพฯ โดยมีท่าเรือดังต่อไปนี้ 

1) ท่าเรือแหลมฉบัง 
   ปี 2533 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นท่าเรือแห่งใหม่ภายใต้
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 โดยให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรบริหาร
ท่าเรือ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมประกอบการท่าเทียบเรือด้วย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นท่าเรือแหลมฉบัง  

2) โครงการเรือเฟอร์รี่ (Ferry)  
   เส้นทางหัวหิน - พัทยา - บางปู เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อร่นระยะเวลาในการเดินทาง
ข้ามอ่าวไทย ซึ่งระยะเวลารวมที่ใช้ในการเดินเรืออยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น ในขณะที่ถ้าโดยสาร
รถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง เป็นอย่างต่ำ  
 
3.1.5 ลักษณะทางประชากร  

 
จำนวนประชากร ปี 2563 (ข้อมูล ณ เดือนสิ้นมีนาคม 2564)  จังหวัดชลบุรีมีประชากรจำนวน

ทั้งสิ้น 1,566,885 คน เป็นชายจำนวน 763,983 คน เป็นหญิงจำนวน 802,902 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.37 ของประเทศ (66,186,727 คน) จำนวนครัวเรือน 1,070,209 ครัวเรือน ความหนาแน่นประชากร 
ในจังหวัดชลบุรี 359.13 คนต่อตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรสูง ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี 
ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ พนัสนิคม บ้านบึง ตามลำดับ ซึ่งเป็นชุมชนเมือง เขตเศรษฐกิจท่องเที ่ยว  
และอุตสาหกรรม สำหรับเกาะสีชังมีความหนาแน่น เนื ่องจากด้านขนาดของพื ้นที่  โดยมีประชากร 
ในเขตเมืองจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง 
เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลเมือง
ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองสัตหีบ และเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ประชากรรวมทั้งสิ้น 693,971 คน และมีจำนวนครัวเรือน 570,695 ครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ย 
1.22 คนต่อบ้าน ความหนาแน่น 252.91 คนต่อตารางกิโลเมตร 
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3.1.6 ลักษณะทางสังคม 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านแรงงาน 
1) แรงงานและการมีงานทำของประชากร 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพ ปี 2557-2561  

  ปี 2561 มีผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่อยู่ในกำลังแรงงาน มีจำนวน 1,051,253 คน ปี 2560 จำนวน 
1,059,556 คน ปี 2559 จำนวน 1,040,851 คน ผู้มีงานทำมีจำนวนเพิ่มจากปีก่อนหน้า 

2) อัตราการว่างงาน ปี 2557-2561  
  จากข้อมูลจำนวนผู้ว่างงาน พบว่าจังหวัดชลบุรีมีอัตราการว่างงาน ปี 2561 จำนวน 6,912 คน 
ป ี2560 จำนวน 7,355 คน  ปี 2559 จำนวน 3,389 คน ปี 2558 จำนวน 9,788 คน และป ี2557 จำนวน 
7,502 คน  

3) แรงงานแยกตามสาขาผลิตภัณฑ์มวลรวมปี พ.ศ.2558-2561 

  ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี แรงงานปี 2561 จำนวน 1,058,600 คน อยู่ในภาคเกษตรกรรม จำนวน 
33,200 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14 และนอกภาคเกษตร 1,025,500 คน คิดเป็นร้อยละ 96.87 เมื่อพิจารณา
รายสาขาในภาคนอกเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการผลิต จำนวน 348,100 คน และสาขารองลงมาคือ 
การขายส่ง การขายปลีกฯ จำนวน 180,600 คน ที่พักแรม และการบริการด้านอาหาร จำนวน 169,600 คน  
 
ตารางแรงงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ของจังหวัดชลบุรีปี 2558-2561 

(หน่วย : พัน) 
อุตสาหกรรม 2558 2559 2560 2561 

ภาคเกษตรกรรม 49.7 55.0 39.7 33.2 
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 49.7 55.0 39.7 33.2 
นอกภาคเกษตรกรรม 976.1 985.8 985.3 1,025.5 
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 6.8 3.4 6.0 5.6 
การผลิต 390.4 353.8 350.0 384.1 
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 1.4 3.8 1.6 1.0 
การจัดหานำ้ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสียของเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล 

1.8 1.3 0.4 0.7 

การก่อสร้าง 49.5 46.1 45.2 51.8 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์ 191.1 176.5 170.8 180.6 
การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 47.1 61.7 52.5 61.8 
ที่พักแรม และการบริการด้านอาหาร 120.3 140.1 164.0 169.6 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 2.7 3.4 4.9 3.8 
กิจการทางการเงินและการประกนัภัย 12.3 10.1 10.7 10.2 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 15.4 11.7 9.5 15.8 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 11.1 8.2 7.2 4.4 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 21.8 34.4 30.1 28.1 
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ และการประกันสังคม 20.6 22.4 27.4 34.9 
การศึกษา 26.6 26.6 26.5 16.2 
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ์ 11.1 20.2 19.1 11.1 
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ตารางแรงงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ของจังหวัดชลบุรีปี 2558-2561 (ต่อ) 
(หน่วย : พัน) 

อุตสาหกรรม 2558 2559 2560 2561 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 13.3 14.5 19.8 14.8 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 24.8 40.8 34.5 28.2 
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนสว่นบุคคล การผลติ 8.2 6.9 - - 
ไม่ทราบ - - 5.2 2.7 

รวม 1,025.8 1,040.9 1,025.1 1,058.6 
ที่มา : สำนักงานสถิติชลบุรี  

 
3.1.7 ด้านเศรษฐกิจ 

 
ภาพรวม อัตราการขยายตัวหรือลดลงของเศรษฐกิจ และขนาดของเศรษฐกิจ 
จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 

2561 จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 1,030,949 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.29 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (16,365,574 ล้านบาท) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.85 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (2,463,249 ล้านบาท) อยู่ในลำดับที่ 3 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดชลบุรี ปี 2561 ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 8.04 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของภาคนอก
การเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 98.09 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สำหรับการผลิตภาคเกษตร มีสัดส่วน
ร้อยละ 1.91 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
 
ตารางการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของชลบุรี ณ ราคาประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 2559r 2560r 2561p 
ภาคการเกษตร 17,512 19,580 19,730 
เกษตรกรรม  การป่าไม้ และการประมง 17,512 19,580 19,730 
ภาคนอกการเกษตร 886,861 934,623 1,011,219 
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 3,997 3,365 3,318 
การผลิต 460,858 484,836 522,108 
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 56,565 54,055 66,966 
การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสยี ของเสียและสิ่งปฏกิลู 4,444 4,460 4,724 
การก่อสร้าง 22,782 17,813 17,555 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์ 90,290 101,209 111,368 
การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 57,498 60,028 65,041 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 59,285 69,513 78,370 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3,883 4,485 5,190 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 27,056 27,876 29,426 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 13,361 13,911 16,474 
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ตารางการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของชลบุรี ณ ราคาประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 (ต่อ) 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 2559r 2560r 2561p 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 2,802 3,068 3,277 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 12,969 13,680 13,902 
การบริหารราชการ  การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม 
ภาคบังคับ 

35,040 36,855 39,755 

การศึกษา 11,615 12,706 12,110 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์ 10,073 10,638 11,490 
ศิลปะ  ความบันเทิง และนันทนาการ 1,937 2,094 1,705 
กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 12,407 14,032 8,441 
รวมผลิตภัณฑ์มวลรวม 904,373 954,203 1,030,949 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคน (บาท) 521,277 535,487 566,801 
ประชากร 1,000 คน 1,735 1,782 1,819 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตร ถึงร้อยละ 98.09 โดยพึ่งพา

สาขาอุตสาหกรรม ขายส่งขายปลีกฯ และไฟฟ้า แก๊ส การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร ส่วนภาคการเกษตร ป่าไม ้การประมง มีมูลค่าร้อยละ 1.91 
รูปภาพสัดส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี 

 
แผนภูมิ 3.1.7-1 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 

นอกการเกษตร การเกษตร
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การวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการผลิต  
 ปี พ.ศ.2561 จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการผลิต ณ ราคาประจำปี รวม 522,108 

ล ้านบาท คิดเป ็นส ัดส ่วนร ้อยละ 50.64 ของผลิตภ ัณฑ์มวลรวมจังหว ัด  (1 ,030,949 ล้านบาท)  
ฐานอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดชลบุรีที ่สำคัญ 5 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั ้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ (2) กลุ ่มอุตสาหกรรมการผลิต
เคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าและอ ุปกรณ์  (3) กล ุ ่มอ ุตสาหกรรมการผล ิตเคร ื ่องจ ักรและเคร ื ่องจ ักรกล  (4)  
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ (5) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 

 
ตารางมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการผลิต ณ ราคาประจำปี 2561 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ชลบุร ี 460,858 484,836 522,108 
ประเทศ 3,960,862 4,186,823 4,375,689 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

2) แนวโน้มการลงทุนอุตสาหกรรม 
  1) ประเภทอุตสาหกรรมจำแนกตามการผลิต  

  ในปี 2562 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี (ตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2562) มีจำนวน 4,140 โรงงาน เงินลงทุน 842,265.55 ล้านบาท มีแรงงานจำนวน 287,665 คน 

 
ตารางประเภทอุตสาหกรรมจำแนกตามการผลิต ปี 2560-2562 

จำนวน (โรงงาน) เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
4,839 5,111 4,140 837,330.04 854,973.07 842,265.55 280,292 287,357 287,665 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

 
2) จำนวนนิคมอุตสาหกรรม 

   นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีมีจำนวน 12 แห่ง เขตประกอบการมี จำนวน 2 แห่ง 
ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
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ตารางนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 

 
3.1.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
 จากข้อมูลตารางการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดชลบุรี พบว่า
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
และพ้ืนที่น้ำ ตามลำดับ  

พื้นที่เกษตร มีเนื้อที่ 1,561,590  ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 57.24 ของพื้นที่จังหวัด โดยสามารถ
จำแนกได้ดังนี้ 

-  พืชไร่ มีเนื้อที่    523,444  ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ 19.18   ของพ้ืนที่จังหวัด 
-  นาข้าว มีเนื้อที่    133,165  ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ   4.88   ของพ้ืนที่จังหวัด 
-  ไม้ผล มีเนื้อที่    121,192  ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ   4.45   ของพ้ืนที่จังหวัด 
-  ไม้ยืนต้น มีเนื้อที ่ 647,843  ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ  23.76  ของพ้ืนที่จังหวัด 
- พืชสวน  มีเนื้อที ่     4,609  ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ   0.16   ของพ้ืนที่จังหวัด 
-  ปศุสัตว์  มีเนื้อที ่    47,392  ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ   1.74   ของพ้ืนที่จังหวัด 
-  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีเนื้อที ่83,551 ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ 3.06  ของพ้ืนที่จังหวัด 
-  พืชน้ำและเกษตรผสมผสาน มีเนื้อท่ี 394  ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ 0.01  ของพ้ืนทีจ่ังหวัด 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง มีเนื้อที่ 602,742 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 22.11 ของพื้นที่จังหวัด 

ได้แก่ หมู่บ้าน สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตัวเมืองและย่านการค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานีคมนาคม เป็นต้น 

พ้ืนที่ป่าไม ้มีเนื้อที่  311,641 ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ 11.44 ของพ้ืนที่จังหวัด 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที ่171,760  ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ 6.30 ของพ้ืนที่จังหวัด 
พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ 79,142  ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 2.90 ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง 

อ่างเก็บน้ำ และบ่อน้ำในไร่นา 
 

ลำดับ จังหวัดชลบุร ี
1. นิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุร ี
2. นิคมอุตสาหกรรม WHA อีสเทริ์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรรีาชา) 
3. นิคมอุตสาหกรรม WHA อีสเทริ์นซีบอร์ด 3 (ต.หนองใหญ ่อ.หนองใหญ่) 
4. นิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรรีาชา) 
5. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) 
6. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) 
7. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา) 
8. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา) 
9. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ต.ทุง่สุขลา อ.ศรรีาชา) 
10. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบรุ ี(ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี) 
11. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บรษิัท สวนหนองบอน จำกัด 
12. เขตประกอบการอุตสาหกรรมพานทอง 
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บทที่ 3 การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของพื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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 ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
 

ภาพแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2561 ของจังหวัดชลบุรี 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570) 

บทที่ 3 การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของพื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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ตารางการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดชลบุรี ปี 2559 และ 2561 

สภาพการใช้ที่ดิน 
ปี 2559 

เนื้อที ่(ไร่) 
ปี 2561 

เนื้อที ่(ไร่) 
เปลี่ยนแปลง  

(ไร่) 
ร้อยละ 

พ้ืนที่การเกษตร 1,628,574 1,561,590 -66,984 -4.11 
พ้ืนที่ป่าไม้ 303,903 311,641 +7,738 +2.55 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 168,256 171,760 +3,504 +2.08 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 558,935 602,742 +43,807 +7.84 
พ้ืนที่น้ำ 67,207 79,142 +11,935 +17.76 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  

 
3.1.9 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
รายได้จากการท่องเที่ยว ของจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) ปี พ.ศ.2563 

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2562 และปีก่อนหน้า มีรายได้ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลเรื่อง
การท่องเที่ยว และธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด จากเดิมที่ไทยมีอัตรา
การเติบโตด้านการท่องเที่ยว ทั้งจำนวนรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
เมื่อเกิดวิกฤต โดยเฉพาะเมื ่อเกิดการปิดประเทศส่งผลกระทบต่อการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากยุโรปและประเทศอื่นๆ โดยมีการหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้
เป็นนัยยะสำคัญ โดยการหดตัวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะของจังหวัดชลบุรี ประเทศท่ีเกิดโรคระบาดในวง
กว้าง ได้แก่ จีน จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ออกเดินทางเที่ยวต่างประเทศลดลง ส่งผลต่อธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสายการบินที่พึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวเป็นหลักได้รับผลกระทบวงกว้าง  ไม่แต่
เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้น ยังรวมไปถึงตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซีย อินเดีย ฯลฯ โดยผลกระทบ
ดังกล่าวเริ่มเป็นเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา และยิ่งเม่ือประเทศไทย โดยสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศปิดน่านฟ้า ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา และทำการ
ขยายเวลาออกไปอีกเพื ่อควบคุมสถานการณ์โรคระบาด แม้ว่าจะมีแนวทางเรื ่องการทำเรื ่อง Travel 
bubble เพื่อเริ ่มรับนักท่องเที่ยว กลุ่มเฉพาะและผ่านการการคัดกรองแล้วก็ตาม ก็จะยังมีแนวโน้มว่า 
การท่องเที่ยวจะยังคงซบเซาไปอีกระยะ โดยจะยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเฉพาะในกลุ่มคนไทย 
หรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักเท่านั้น (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563) โดยมีการคาดการณ์ว่า 
การท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัวในกรณีที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2563 แต่ในกรณี ที่มีแนวโน้ม 
ที่แย่ลง คือช่วงต้นปี พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดและการค้นพบวัคซีนรักษา
โรคระบาด รายละเอียดการหดตัวของนักท่องเที ่ยวและรายได้  ปรากฏตามตารางสถิติโดยกระทรวง 
การท่องเที ่ยวและกีฬา (ที ่มา : สำนักงานท่องเที ่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี)  ตามตารางประมาณ 
การสถานการณ์จำนวนรายได้ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563 และตารางรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี  
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บทที่ 3 การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของพื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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ตารางประมาณการสถานการณ์จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563 
เดือน รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้านบาท) 

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย  
(ล้านบาท) 

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ  
(ล้านบาท) 

 2020 2019 %Change 2020 2019 %Change 2020 2019 %Change 

ม.ค. 27,064.45  28,774.40  -5.94 3,927.71  4,205.26  -6.6 23,136.74  24,569.12  -5.83 

ก.พ. 12,540.88  26,709.80  -53.05 2,213.66  4,537.99  -51.22 10,327.22  22,171.77  -53.42 

มี.ค. 4,492.89  24,893.90  -81.95 2,507.31  4,927.64  -49.12 1,985.58  19,966.22  90.06 

เม.ย. 573.50   27,525.10  -97.92        -    4,569.36  -100 573.5 22,955.72  -97.5 

พ.ค. 601.91 24,473.40 -97.54 37.95 5,415.75 -99.3 563.96 18,057.66 -97.04 

มิ.ย.  1,291.30    21,735.03  - 94.06  895.64  4,863.50  - 81.58  395.66 16,871.53  -       97.65  

รวม 46,564.93  154,111.63  -67.28 3,440.90  28,519.50  -61.24 36,982.66  124,592.02  -68.77 
ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   

 
ตารางรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี 

รายได้ 
รายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
พ.ศ.2563 

(ข้อมลู ณ เดือน มิ.ย.63) 
รายได้จากผู้เย่ียมเยือน  206,271.88 240,610.45 264,554.3 275,077.38 46,564.93 
ชาวไทย (Thai) 44,014.17 49,207.72 55,369.68 55,369.68 3,440.9 
ชาวต่างชาติ  162,257.71 191,402.73 210,819.89 219,707.66 36,982.66 

ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   

 

 
 

ภาพรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี 
 
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน ของจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2563  ณ เดือน มิถุนายน จำนวน 2,898,272 คน  

ปี พ.ศ.2562 จำนวน 18,576,146 คน ปี พ.ศ.2561 จำนวน 18,211,539 คน ปี พ.ศ.25560 จำนวน 
17,403,161 คน  และ ปี พ.ศ.2559 จำนวน 16,252,009  ซึ่งปี 2563 จำนวนผู้มาเยือนในจังหวัดชลบุรี
น้อยลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
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(ขอ้มลู ณ เดือน มิ.ย.63)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

รายไดจ้ากผูเ้ยี่ยมเยือน ชาวไทย (Thai) ชาวต่างชาติ 
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ตารางประมาณการสถานการณ์จำนวนผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563 
เดือน จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (คน) จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (คน) จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวตา่งชาติ (คน) 

 2020 2019 %Change 2020 2019 %Change 2020 2019 %Change 

ม.ค. 1,585,782 1,599,838 -0.88 615,982 660,655 -6.76 969,800 939,183 3.26 

ก.พ. 636,605 1,581,044 -59.74 329,571 698,048 -52.79 307,034 882,996 -65.23 

มี.ค. 435,885 1,533,731 -71.58 360,208 761,116 -52.67 75,677 772,615 -90.21 

เม.ย. 10,275 1,729,098 -99.30 - 728,951 -100 10,275 1,000,147 -98.97 

พ.ค. 18,220 1,684,371 -98.92 8,116 863,264 -99.06 10,104 821,107 -98.77 

มิ.ย. 211,505 1,502,545 -85.92 194,406 775,628 - 74.94 17,099 726,917 -97.65 

รวม 2,898,272 9,630,627 -66.08 1,508,283 4,487,662 -62.25 1,389,989 5,142,965 -69.98 

 
ตารางจำนวนผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) 

 จำนวน (หน่วย: คน) 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
พ.ศ.2563 

(ข้อมลู ณ เดือน มิ.ย.63) 
ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) 16,252,009 17,403,161 18,211,539 18,576,146 2,898,272 
- ชาวไทย (Thai) 7,615,058 8,131,144 8,569,217 8,595,647 1,508,283 
-ชาวต่างชาติ(Foreigner) 8,636,951 9,272,017 9,642,322 9,980,499 1,389,989 

ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   

 

 
 

ภาพจำนวนผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) 
 
จำนวนผู้เข้าพัก พ.ศ.2561 จำนวน  14,880,369 คน พ.ศ.2560 จำนวน 14,300,955 คน พ.ศ.

2559 จำนวน 13,195,342 คน มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
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(ขอ้มลู ณ เดือน มิ.ย.63)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

ผูเ้ยี่ยมเยือน (Visitor) - ชาวไทย (Thai) -ชาวต่างชาติ(Foreigner)
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ตารางจำนวนผู้เข้าพัก (แยกรายสัญชาติ) 

สัญชาติ จำนวนผู้เข้าพัก (หน่วย: คน) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

Thai 4,984,603 5,431,398 5,689,298 
Brunei 4,990 5,735 6,111 
Cambodia 5,547 7,061 7,956 
Indonesia 68,816 74,394 77,224 
Laos 3,997 5,425 6,073 
Malaysia 63,613 80,506 81,659 
Myanmar 4,595 7,043 8,066 
Philippines 24,557 29,541 32,494 
Singapore 42,386 55,334 61,044 
Vietnam 172,756 232,461 253,261 
China 2,545,084 2,577,125 2,710,992 
Hong Kong 167,000 205,022 208,931 
Japan 199,338 230,278 221,111 
Korea 612,376 625,520 646,814 
Taiwan 285,715 342,336 383,579 
Austria 61,891 78,697 90,006 
Belgium 39,155 48,867 62,898 
Denmark 62,906 70,855 81,154 
Finland 72,918 66,718 55,349 
France 105,757 113,314 121,519 
Germany 392,657 381,408 401,554 
Italy 83,933 103,816 123,141 
Netherlands 98,272 111,156 125,528 
Norway 79,258 92,297 101,551 
Russia 822,188 1,044,416 1,108,651 
Spain 11,231 14,801 15,942 
Sweden 104,834 112,943 115,434 
Switzerland 71,120 82,770 89,724 
United Kingdom 360,224 336,797 297,757 
East Europe 224,001 221,026 194,447 
Canada 45,404 46,932 49,128 
USA 176,637 168,653 152,455 
India 428,926 532,086 623,136 
Australia 157,125 143,128 126,234 
New Zealand 16,545 19,351 20,935 
Middle East 365,336 404,062 390,184 
Israel 44,756 45,620 50,347 
Africa 19,621 22,348 23,601 
อื่นๆ 165,274 129,715 65,081 

รวม 13,195,342 14,300,955 14,880,369 
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ภาพจำนวนผู้เข้าพัก (แยกรายสัญชาติ) 

 
3.1.10 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี คุณค่า 3 มิติ  

 
1) คุณค่าทางธรรมชาติ 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ ดังจะเห็นได้ว่า ทางภาคเหนือมีเทือกเขา

และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ภาคใต้มีชายฝั่งทะเลขนาบทั้งสองข้าง มีบ่อน้ำพุร้อน
จำนวนมาก ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่  เป็นสังคมที่เต็มไป
ด้วยภูมิปัญญา ความเชื่อ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นต้นทุนที่สร้างรายได้จำนวนมากเข้าสู่
ประเทศ ด้วยเหตุผลข้างต้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงพัฒนาทรัพยากรการท่องเที ่ยวให้มีมาตรฐาน  
มีความพร้อมที ่จะรองรับนักท่องเที ่ยวทั ้งในประเทศและต่างประเทศ การท่องเที่ยวไทยจึงพัฒนาขึ้น
ตามลำดับ ดังจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจน คือ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักในระดับโลก และจังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีป่าไม้ อุทยาน น้ำตก ชายหาด และเกาะแก่งต่างๆ ที่อุดมสมบูรณ์ 
ทรัพยากรการท่องเที ่ยวทางประวัติศาสตร์  มีแหล่งโบราณคดีตั ้งแต่ยุคหิน มีสถานที่สำคัญอื ่นๆ เช่น  
พระตำหนัก วัดต่างๆ และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ 
ทุกอำเภอ และมีประเพณีเกี ่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม จึงอาจกล่าวได้ว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที ่มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดชลบุรีมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ น้ำตก 
ชายทะเล เกาะแก่งต่างๆ จังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในเรื่องของทะเล  
ได้ชื่อว่ามีทะเลที่มีความสวยงามเป็นอันดับแรกๆ ของประเทศ มีชายทะเลที่มีชื่อเสียง เช่น หาดบางแสน 
หาดพัทยา เกาะที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะสีชัง เกาะล้าน แต่ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 2 ตัวอย่างเท่านั้น ได้แก่ เกาะล้าน เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานานหลายสิบปี
แล้ว เนื่องจากอยู่ใกล้กับพัทยา จึงเดินทางถึงกันได้โดยสะดวก ตัวเกาะล้านมีความยาว 5 กิโลเมตร กว้าง  
2 กิโลเมตร มีชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง ส่วนใหญ่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำ ดูปะการัง  
เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เรือลากร่ม (พาราเซลลิ่ง) เรือสกี สกู๊ดเตอร์ โดยเฉพาะที่หาดตาแหวน หาดทองหลาง 
หาดนวล และหาดเทียน ส่วนหาดแสมบรรยากาศเงียบสงบกว่าหาดอื่น บริเวณเกาะล้านและเกาะเล็กๆ
โดยรอบอย่างเกาะครก เกาะสากเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการัง ทั้งแบบน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งยังเป็นสถานที่
ฝึกเรียนดำน้ำและแหล่งตกปลาที่สำคัญ และหาดพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
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แห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ จุดเริ่มต้น
ของการท่องเที่ยวเริ่มจากทหารอเมริกันได้แวะขึ้นฝั่ง  แล้วเช่าบ้านพักตากอากาศที่พัทยาเป็นประจำทุก
สัปดาห์ ต่อมาพัทยาจึงได้พัฒนาขึ้นจากหมู่บ้านชายทะเลอันเงียบสงบกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตาก
อากาศระดับนานาชาติดังที่ปรากฏในปัจจุบัน หาดพัทยาเป็นหาดทรายที่มีความยาวต่อเนื่องประมาณ 3 
กิโลเมตรเศษ โดยแบ่งเป็นพัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ โดยที่หาดพัทยาใต้นั้นถือเป็นศูนย์รวม
ความเจริญและสถานบันเทิงตอยกลางคืน เวลากลางคืนมีการปิดถนนเป็น Walking Street ให้นักท่องเที่ยว
เดินซื้อของได้โดยสะดวก ส่วนบริเวณชายหาดก็ร่มรื่น แถวหาดพัทยาเหนือเป็นบริเวณที่สงบกว่าส่วนอ่ืน 
นักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนิยมไปเล่นน้ำพักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆ ส่วนชายหาด
พัทยากลางไปถึงพัทยาใต้จะคึกคักกว่า เพราะเป็นย่านธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของ
ที่ระลึก และแหล่งบันเทิงครบวงจร 

2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มีความโดดเด่นมาก เพราะปรากฏ

แหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคหินใหม่บริเวณที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำพานทอง แสดงว่าในอดีตชลบุรีเป็นเมืองที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการตั้งชุมชนในสมัยทวารวดี  สมัยลพบุรี เช่น เมืองพระรถ 
บริเวณตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม เมืองศรีพโล บริเวณบ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอ
เมืองชลบุรี และเมืองพญาเร่ ในเขตตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน จึงถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  2 ตัวอย่าง ได้แก่  
พระจุฑาธุชราชฐาน ตั้งอยู่ในเกาะสีชังอยู่ห่างจากท่าเรือเทววงศ์ลงมาทางใต้ของเกาะ สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับฤดูร้อน ภายในบริเวณมีภูมิทัศน์สวยงาม ด้านหน้าเป็นชายหาดท่าวัง ถัดขึ้น
ไปเป็นตึกวัฒนา พระตำหนักทรงปั้นหยา เรือนไม้ลวดลายขนมปังขิง ตึกผ่องศรีหรือศาลาแปดเหลี่ยม  
ตึกเขียว (เรือนมรกตสุทธิ์) ตึกอภิรมย์ และวัดอัษฎางค์นิมิตบนยอดเขา ซึ่งก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม
ไทยผสมตะวันตก ส่วนพระราชวังทำด้วยไม้สักได้รื้อไปก่อสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆที่กรุงเทพมหานคร  
และเมืองพระรถเป็นชุมชนเมืองโบราณตั้งอยู่ตรงหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม เป็นเมืองขนาดใหญ่ตั้งอยู่
ระหว่างที่สูงและที่รุ่มบรรจบกันลักษณะเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน  มีคันดินคูน้ำล้อมรอบ มีสระน้ำ
อยู่ภายในตัวเมือง บริเวณตัวเมืองเป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกข้าวแบบทดน้ำมีลำน้ำไหลผ่าน
หลายสายทำให้เมืองพระรถเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของท้องถิ่นนักโบราณคดีเชื่อว่าเมืองพระรถเป็น
เมืองในสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) และเจริญสืบเนื่องมาจากสมัยลพบุรี(พุทธศตวรรษที่  
17-18) เมืองพระรถมีตำนานที่เป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาอยู่เรื่องหนึ่ง คือ เรื่องพระรถ - เมรี ซึ่งเป็นนิยาย
อิงประวัติศาสตร์ที่อาศัยเหตุการณ์และภูมิประเทศสมัยนั้นเป็นโครงเรื่อง โบราณสถานที่พบที่เมืองพระรถ 
ได้แก่ ร่องรอยของผังเมือง และเนินพระธาตุ ส่วนโบราณวัตถุได้แก่เครื่องปั้นดินเผาพร้อมทั้งเศษเปลือก
หอยแครง ชิ้นส่วนของพระนารายณ์สวมหมวกแขก พระพุทธรูปแบบทวารวดีปางนาคปรก หินบดหยาบ 
กังสดาล และแท่นพระพุทธรูปทำด้วยหินขนาดใหญ่ โบราณวัตถุชิ้นเล็กๆ ได้แก่พระพุทธรูปสำริดแบบ
ลพบุรี พระพุทธรูปศลิาแบบทวารวดี เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนเหนือตัวพระพนัสบดี โบราณวัตถุท่ีพบ
เชื่อว่าเป็นของสมัยทวารวดีลงมาถึงสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 12-18) 
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3) คุณค่าทางวัฒนธรรม 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลาย ดังจะเห็นได้จากประเพณี

ต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี ประเพณีท่ีเกี่ยวกับความเชื่อ เช่น ประเพณีทำบุญกลางบ้าน อำเภอพนัสนิคม ประเพณี
กองข้าว อำเภอศรีราชา ประเพณีแห่พญายม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ประเพณีท่ีเกี่ยวกับอาชีพ เช่น 
ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีถีบกระดานหอย อำเภอเมืองชลบุรี นอกจากนี้ยังมีงานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อใน
ระดับโลก คือ เครื่องจักสาน อำเภอพนัสนิคม ครกหินอ่างศิลา ของชุมชนอ่างศิลา ภูมิปัญญาการถนอม
อาหาร เช่น การทำข้าวหลามหนองมน อาหารทะเลแห้ง กะปิ ซอสพริกศรีราชา เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมเพียง 2 ตัวอย่าง ได้แก่ ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณี
เก่าแก่ของจังหวัดชลบุรีเมื่อประมาณ 100 ปีเศษมาแล้ว ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11วัดใหญ่อินทารามไดจ้ัด
ให้มีเทศน์มหาชาติเป็นงานประเพณี โดยเจ้าของกัณฑ์เทศน์ส่วนมากเป็นชาวนาและชาวสวนจะใช้ควาย
เทียมเกวียนนำเครื่องกัณฑ์ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร หมาก มะพร้าว กล้วย อ้อย บรรทุกมาวัดมีการตกแต่ง
เกวียนให้สวยงาม เมื่อเกวียนเหล่านี้มาพร้อมรวมกันที่วัด โดยมีเกวียน 13 เล่ม (13 กัณฑ์) มีควายที่ใช้เทียม
เกวียน 26 ตัว จึงมีคนและสัตว์เข้าไปแออัดในวัดเป็นจำนวนมาก พอเวลาบ่ายคนขับเกวียนก็ชวนกันขี่ควาย
ไปยังสระบัวซึ่งอยู่ห่างวัดเพื่อให้ควายกินและอาบ ขณะนั้นจึงเกิดมีคนนึกสนุกท้าผู้อื ่นให้ขี ่ควายแข่ง
ประลองฝีเท้าดูว่าควายของใครมีฝีเท้าเร็วกว่ากันทั้งนี้ผู้ขี่จะต้องระวังไม่ให้ตัวตกลงมาจากหลังควายมิฉะนั้น
จะถือว่าแพ้ เมื่อได้แข่งกันเป็นที่พอใจแล้วขากลับก็เกิดคะนองชวนกันขี่ควายอ้อมตลาดและวิ่งแข่งขันให้คน
ที่อยู่ในตลาดชม ดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้น14 ค่ำเดือน 11 ของปีต่อๆ มา ควายที่เทียมเกวียนเครื่องกัณฑ์มาวดัก็
นำถูกออกวิ่งในตลาดให้คนชม ต่อมาเจ้าของควายที่อยู่ในตำบลใกล้เคียงนึกสนุกนำควายของตนมาร่วมวิ่ง
แข่งบ้างทำให้ผู้คนพากันมาดูความสนุกสนานของงานวิ่งควายมากขึ้นจนกลายเป็นประเพณีที่สืบมาจนถึง
ทุกวันนี้ และเครื่องจักสานพนัสนิคม มีการทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยจะใช้ไม้ไผ่จักสานเป็นรูปแบบต่างๆ 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เช่น บ้านบุ่งคล้าและบ้านเรือนใหญ่ นิยมสานตะแกรง กะโล่ และกระบุง 
บ้านหนองบึก นิยมสานกระบุงและตะกร้า บ้านนางู นิยมสานตะกร้อจิ๋วและตะแกรงช้อนปลา บ้านศรีวิชัย  
นิยมสาน หมวก ปิ ่นปักผม บ้านหน้าพระธาตุ นิยมสาน ฝาชีดอกพิกุล กุ ้งและกบ บ้านคลองหลวง  
ตำบลไร่หลักทอง นิยมสาน กระจาด ตะกร้า  บ้านวัดหลวง วัดโบสถ์ นิยมสาน ตะกร้าจิ๋วหลายแบบ  
บ้านสระสี่เหลี่ยม นิยมสาน ตะกร้าทางมะพร้าว บ้านหัวถนน นิยมสาน กระบุง สุ่ม ไซ และรอบ เป็นต้น 

จากข้อมูลดังข้างต้น จังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามา
ท่องเที่ยวปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนมาก จากผลการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งมาจังหวัดชลบุรี 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชาวรัสเซีย เกาหลี จีน อินเดีย และไต้หวัน ตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยว
แต่ละคนมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยอยู่ในจังหวัด 3.13 วัน ทั้งนี้เกิดจากการสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยวทุกคน ปัจจุบันเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีมีความคล่องตัวมาก
ขึ้น เพราะเกิดจากเงินรายได้ที่รับจากการสนับสนุนและส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยว  ทั้งนี้เงินรายได้ที่
ได้รับนี้จะนำกลับไปพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 
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3.2 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและ 
พื้นที่เชื่อมโยง  

 

3.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  
 
 พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 
ครอบคลุมเขตการปกครองของเมืองพัทยา ทต.หนองปลาไหล ทต.โป่ง ทม.หนองปรือ อบต.เขาไม้แก้ว  
ทต.ตะเคียนเตี้ย ทต.ห้วยใหญ่ ทต.บางละมุง อำเภอบางละมุง และทต.เขาชีจรรย์ ทต.นาจอมเทียน 
อำเภอสัตหีบ มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด จำนวน 949.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 593,418.75 ไร่ 
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3.2.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 
 ลักษณะภูมิประเทศของพื ้นที ่ศ ึกษาเป็นที ่ราบชายฝั ่งทะเลสลับกับเนินเขาที ่ม ีความสูง  
ไม่มากนัก ลักษณะโดยรวมมีความลาดเอียงจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก  โดยที่ราบฝั่งตะวันตกจะเป็น
ที่ตั้งของย่านพาณิชยกรรมหรือแหล่งการค้า และบริเวณย่านที่พักอาศัย โดยเฉพาะที่ราบชายฝั่งทะเล 
บริเวณเมืองพัทยา เทศบาลตำบลบางละมุง ฝั่งตะวันตกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล 
เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความสูงประมาณ 
0-50 เมตร โดยที่ราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเตี้ยๆ สูงไม่เกิน 100 เมตร ตั้งแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนิน
เขาเตี้ย ความสูงประมาณ 35 เมตร บริเวณถัดลงมาเป็นเขาน้อย เขาตาโล และเขาเสาธงอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองหนองปรือ มีความสูงประมาณ 65 เมตร มีแนวเขาพัทยาทางด้านทิศตะวันตก ซึ ่งติดกับ 
ชายฝั่งทะเล สูงประมาณ 98 เมตร ซึ่งทำให้เกิดที่ราบระหว่างเชิงเขากับชายฝั่งทะเลอีก 2 แห่ง อยู่ทางตอนบน
และตอนล่าง โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่บริเวณชุมชนนาเกลือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของ
ชุมชนแถบนี้ ส่วนที่ราบตอนล่างมีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเล   
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3.2.3   ประวตัิความเป็นมา 
 
 มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาถึงประวัติเมืองพัทยาที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2310 ไทย 
อยู่ 2 กระแส เล่ากันว่าราว 3 เดือนก่อนที่ราชอาณาจักรศรีอยุธยาจะล่มสลายพญาตาก หรือเจ้าเมืองตาก 
ในขณะนั้นตั้งค่ายอยู่ในวัดพิสัยนอกกำแพงเมืองและกำลังขาดแคลนเสบียงอาหารอย่างหนักจึงตัดสินใจ
รวบรวมกำลังไพร่พลไทยจีนราว 500 คน เคลื่อนทัพออกจากวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อที่จะไปตีเมืองจันทบุรี  โดยพระยาตากได้แวะพักทัพในบริเวณเมืองพัทยาจึงเกิดเป็นที่มาของชื่อเมือง
พัทยาจากคำเรียกขานของชาวบ้านในพื้นที ่ว ่า“ทัพพระยา”ก่อนจะเพี ้ยนเสียงกลายเป็น  “พัทธยา”  
อีกกระแสอธิบายว่าในบริเวณทำเลที่พระยาตากแวะมาพักทัพมี  “ลมพัทธยา” พัดผ่านเป็นประจำทุกปี 
ในช่วงต้นฤดูฝนจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงเรียกขานที่บริเวณแห่งนี ้ว่า
หมู่บ้านพัทธยา 
 เมืองพัทยาในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี กระทั ่งปี พ.ศ.2491 เริ ่มมีการจับจองซื ้อที ่ดินเพื ่อบุกเบิกพัฒนาถนนหนทางระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เผยให้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของชายหาด และน้ำทะเล  
มีถนนพัทยานาเกลือคือถนนสายแรกเริ ่มจากต้นตลาดนาเกลือตรงยาวถึงชายทะเลบริเวณโรงแรม  
ดุสิตรีสอร์ทและโรงแรมอมารี เรื่อยยาวมาทางด้านซ้ายเลียบชายทะเลถึงพัทยาใต ้พร้อมกับตัดถนนระหว่าง
ทางเป็นซอยทางเข้าจากชายทะเลไปสู่บ้านพักตากอากาศ หลังจากถนนสายแรกของเมืองสร้างเสร็จได้ 
ไม่นานนักประพันธ์ชื่อดังและนักหนังสือพิมพ์เพลินจิตต์ ได้มาเยือนพัทยาแล้วเกิดความประทับใจจึงกลับไป
เล่าถึงความงามของหาดพัทยาตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์เพลินจิตต์ ทำให้ผู้คนเริ่มรู้จักพัทยาเป็นครั้งแรก  
 ในปี พ.ศ.2491 คุณปริญญา ชวลิตธำลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกและสร้างความเจริญให้แก่เมือง
พัทยาในยุคนั้น เนื่องจากท่านเล็งเห็นพัทยาว่ามีทัศนียภาพที่ดี มีทะเลและชายหาดที่สวยงาม เหมาะแก่ 
การพัฒนา ระหว่างที ่คุณปริญญาได้บุกเบิกและพัฒนาที่ด ิน ท่านได้นำเสนอต่อท่านนายอำเภอว่า 
ควรเปลี่ยนชื่อภาษาเขียนจากเพื่อให้สั้นกระชับทันสมัย “เมืองพัทธยา” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองพัทยา” 
นับแต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้นในปี พ.ศ.2499 หมู่บ้านพัทยาได้รับจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลนาเกลือโดยยังไม่รวม
บริเวณหมู่บ้านชาวประมงพัทยาจนกระทั่งต่อมาในปีพ.ศ.2507 ได้มีการขยายอาณาเขตสุขาภิบาลจาก
ตำบลนาเกลือไปจนถึงเขตพัทยาใต้ครอบคลุมพื้นที ่ปกครองทั้งหมด 22.2 ตารางกิโลเมตร กระทั ่งปี  
พ.ศ.2515 ความสะดวกสบายจากถนนหนทางและระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ทำให้ความนิยมในเมือง
พัทยายิ่งเพิ่มขึ้นจึงมีผู้คนจากกรุงเทพฯแวะเวียนมาที่พัทยาไม่ขาดสายจนอนุสาร อ.ส.ท.ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
บันทึกเรื่องราวและบรรยากาศของเมืองพัทยาไว้ในฉบับที่ 6 ปีที ่12 เดือนมกราคม พ.ศ.2515 
 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นประมาณป ีพ.ศ.2502 กองทัพสหรัฐได้มีการขอใช้พื้นที่สนามบิน
อู่ตะเภาเป็นฐานที่มั่นประจำการในสงครามเวียดนาม ในช่วงวันหยุดทหารอเมริกันท่ีประจำการอยู่หลายพัน
นาย จึงนั่งรถยีเอ็มซีเดินทางเข้ามาพักผ่อนยังอ่าวพัทยาและเมื่อสงครามจบลงไปแล้ว  แต่ทหารอเมริกัน
เหล่านั้นยังได้กลับไปถ่ายทอดความงดงามและความเงียบสงบของหาดพัทยาต่อยังชาวตะวันตก  ทำให้มี
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปแห่เข้ามาท่องเที่ยวช่วงปี พ.ศ.2520 เมืองพัทยาขยายเติบโตมากจนได้รับขนานนาม
ว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งเอเชีย”  ในยุคที่รุ่งเรืองถึงขีดสุด 
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 เมื่อเมืองพัทยา มีการเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของพัฒนาเมืองให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้เสนอให้นำการปกครองรูปแบบพิเศษมาใช้  
เมืองพัทยาจึงได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากสุขาภิบาลนาเกลือ มาเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ แบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) ซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย 
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 
 
3.2.4 การคมนาคมขนส่ง 
 

1) ความเชื่อมโยงด้านคมนาคม 
(1) ทางรถยนต์ 

   (1.1) เส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือ มอเตอร์เวย์ ระยะทาง
ประมาณ 141 กิโลเมตร 
   (1.2) ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดชลบุรี- 
บางแสน อำเภอศรีราชา จนถึงเมืองพัทยา ถือเป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่เมืองพัทยา ระยะทาง 
จากกรุงเทพ-เมืองพัทยา ประมาณ 147 กิโลเมตร 
   (1.3) ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง) เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3  
ผ่านจังหวัดชลบุรี-บางแสน อำเภอศรีราชา จนถึงเมืองพัทยา 
   (1.4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 มาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ผ่านจังหวัดชลบุรีในเขตอำเภอพนัสนิคม-อำเภอ
บ่อทอง-อำเภอบ้านบึง-อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร  

(2) ทางรถประจำทาง สามารถใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด  
และของบริษัทเอกชน สายกรุงเทพ-พัทยา ทั ้งรถที ่ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย)  
ถนนสุขุมวิท จากสถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 และจาก
สถานีขนส่งสายใต้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

(3) ทางรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง  - 4 ชั่วโมง จากสถานีรถไฟกรุงเทพ  
(หัวลำโพง) ไปยังสถานีพัทยา และสถานีพัทยาใต ้

(4) ทางอากาศ การเดินทางทั้งแบบภายในประเทศและต่างประเทศ มาท่ีสนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภา   

ภายในประเทศ  มีเครื่องบินภายในประเทศลงจอดที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 2 สาย
การบินด้วยกัน ได้แก่ สายการบิน Solar Air จากชุมพร-พัทยา และสายการบิน Bangkok  Airways  
จากเกาะสมุย/ภูเก็ต-พัทยา และจากตราด-พัทยา นอกจากนี้ ทั้งสองสายการบินยังมีบริการให้เช่าเหมาลำ
มาลงยังสนามบินอู่ตะเภา   
    จากต่างประเทศ สายการบินที่บินตรงมาลงยังสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ได้แก่ สายการบิน
โคเรียน แอร์ เส้นทางบินจากโซล-พัทยา สายการบินพีเอ็มที แอร์ เส้นทางบินจากเฮลซิงกิ-พัทยา และ 
จากโฮจิมินห์ซิตี ้-พัทยา นอกจากนี้ที ่สนามบินนานนาชาติอู ่ตะเภายังรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่   
อย่าง Boeing 747 หรือ A380 จึงมีเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบเช่าเหมาลำมาใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะจากประเทศรัสเซีย เช่น จากสายการบิน NORDWIND 
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(5) ทางเรือ มีเรือสำราญเข้าสู่พัทยาได้จาก 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ 
   เส้นทางล่องเรือสำราญ พัทยา-เกาะสมุย ใช้เวลาเดินทาง 15 ชั่วโมง 
   เส้นทางล่องเรือสำราญของสตาร์ครูซส์ มีเส้นทางท่องที่ยว 3 เส้นทาง เดินทางจาก
สิงคโปร์มาจอดท่ีท่าเทียบเรือท่องเที่ยว A1 ของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา 
   เส้นทางล่องเรือยอร์ช มีจุดจอดเรืออยู่ที่โอเชียน มารีน่า ยอร์ช คลับ เป็นมารีน่าที่ใหญ่
ที่สุดในภาคตะวันออก 
  ส่วนการเดินทางภายในพัทยา ประกอบด้วย 
  (1) รถโดยสารสาธารณะ  มีบริการรถสาธารณะในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ รถสองแถว รถโดยสารขนาดเล็กประจำ รถบัสชายหาด สายสีเขียว  
สีแดงและสีเหลือง วิ่งผ่านถนนสายหลักของเมืองพัทยา รถสามล้อเครื่อง และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่
ตามจุดต่างๆ 
  (2) การเดินทางท่องเที่ยวทางเรือ ท่าเทียบเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวหลักอยู่ที่  พัทยาใต้ 
หรือแหลมบาลีฮาย จากพัทยา ไปยังเกาะต่างๆ ได้แก่ พัทยา -หมู่เกาะล้าน พัทยา-หมู่เกาะไผ่ พัทยา- 
หมู่เกาะสีชัง และมีเรือให้เช่าเหมาลำอยู่ตามจุดต่างๆ บริเวณชายหาด 
 2)  ลักษณะโครงข่ายถนน (Network Pattern) แบ่งออกได้เป็น 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1) พื้นที่
บริเวณฝั่งตะวันตกของถนนสุขุมวิทหรือบริเวณตัวเมืองพัทยา เป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นของถนน 
มากที่สุด ลักษณะของโครงข่ายถนนค่อนข้างเป็นระบบ โดยมีรูปแบบเป็นตารางหมากรุก (Gridiron) มีถนน
สายประธานและถนนสายหลักวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และมีถนนสายหลักในแนวตะวันออก-ตะวันตก  
ที่แยกจากถนนสุขุมวิทเข้าสู่ตัวเมืองพัทยาในลักษณะ Spur Lines 2) พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันออกของถนน
สุขุมวิท เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันลักษณะโครงข่ายของถนนยังไม่เป็นระบบ มีเพียง
ถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก ที่แยกออกจากถนนสุขุมวิทให้บริการเท่านั้น ยังขาดถนนสายหลักในแนว
เหนือ-ใต ้ที่จะทำหน้าที่รองรับการเดินทางในแนวดังกล่าว ดังแผนที่ 3.2.4-1 
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3.2.5 ลักษณะทางประชากร 
 

1) จำนวนประชากร ในปี พ.ศ.2563 พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง มีจำนวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น  328 ,067 คน โดยเมืองพัทยามีจำนวนประชากรมากที่สุด  
คือร้อยละ 35.85 รองลงมา คือ พื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ร้อยละ 26.54 เทศบาลตำบลห้วยใหญ่  
ร้อยละ 9.34 (ตารางที่ 3.2.5-1) 

2) ประชากรแฝง ในเขตเมืองพัทยามีการประมาณการจำนวนประชากรแฝง อยู่ที่ 300,000 
ถึง 500,000 คน การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรแฝงจะมีขึ้นลงอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับฤดูกาล
ท่องเที่ยวในพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ และจำนวนนักท่องเที่ยว (ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์เมืองพัทยา) 
สำหรับพื ้นที่อื ่นๆ คาดการณ์ว่าจะมีประชากรแฝงประมาณ 50,000 กว่าคน โดยอาศัยอยู ่ในเขต
เทศบาลเมืองหนองปรือมากที่สุด คิดเป็นจำนวน 40,000 คน 

3) ความหนาแน่นของประชากร ในปี พ.ศ.2563 พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
มีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 699 คน/ตร.กม. โดยพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุงมีความหนาแน่นของ
ประชากรมากที่สุด คือ 1,956 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ พื้นที่เทศบาลตำบลหนองปรือ 1,806 คน/ตร.กม. 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 628 คน/ตร.กม. 

 
ตารางที่ 3.2.5-1 จำนวนประชากรในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ปี พ.ศ.2563 

ลำดับ หน่วยงาน 
 

ชาย 
 

หญิง ยอดรวม 

1 เมืองพัทยา 53,710 63,896 117,606 
2 เทศบาลเมืองหนองปรือ 39,043 48,011 87,054 
3 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 9,712 11,299 21,011 
4 อบต.เขาไม้แก้ว 3,717 3,776 7,493 
5 เทศบาลตำบลโป่ง 5,044 5,488 10,532 
6 เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย 11,647 12,544 24,191 
7 เทศบาลตำบลบางละมุง 5,960 6,524 12,484 
8 เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 14,472 16,181 30,653 
9 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 3,751 4,189 7,940 
10 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ 4,297 4,806 9,103 

รวม 151,353 176,714 328,067 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, (2564) 
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3.2.6 ลักษณะทางสังคม 
 

1) ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมือง 
  จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่าสำคัญตั้งแต่ครั้งอดีต มีการติดต่อค้าขายกับชาวจีนที่ล่องเรือสำเภาใหญ่
เข้ามา และเป็นถิ่นฐานให้ชาวจีนบางส่วนอพยพมาตั้งชุมชนบริเวณริมชายฝั่ง  รวมถึงพื้นที่เมืองพัทยา  
และบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ดังเป็นที่
ปรากฏกล่าวถึงในเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสิน โดยชาวจีนส่วนใหญ่เหล่านี้มีเชื้อสายแต้จิ๋วและ
เชี่ยวชาญทางด้านการค้า เมื่อมาตั้งรกรากในแผ่นดินไทย จึงมักประกอบอาชีพค้าขายและทำการประมง 
และเมื่อได้เกี่ยวดองกับชาวไทยทั้งที่อาศัยอยู่แต่เดิม ก่อให้เกิดการกลมกลืนเป็นญาติพี่น้อง ผสมผสาน
วัฒนธรรมและประเพณีร่วมไทย-จีนสืบทอดให้เห็นจนถึงปัจจุบัน 
  จุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื ่อเสียงและเป็นที่รู้จัก  เป็นผลมาจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนสายแรก “ถนนสายพัทยา-นาเกลือ” เสร็จได้ไม่นาน มีนักหนังสือพิมพ์ 
“เพลินจิตต์” และนักประพันธ์ชื่อดังมาเที่ยวพัทยา เกิดความประทับใจในความสวยงามของชายหาด จึงได้
นำเรื่องราวของหาดพัทยาเขียนลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “เพลินจิตต์” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนได้รู้จัก
พัทยากันมากขึ้นจุดเปลี่ยนอันเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติรู้จัก เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 
พ.ศ.2502 กองทัพสหรัฐได้มาขอใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานที่มั ่นประจำการ เพื่อส่งกองกำลังทหาร
อเมริกันเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม เดินทางเข้ามาพักผ่อนที่อ่าวพัทยา เมื่อทหารอเมริกันเดินทางกลับ
ประเทศหลังสงครามสงบ ชื ่อเสียงของเมืองพัทยาก็เริ ่มได้ร ับการกล่าวขานจากทหารเหล่านั ้นไปสู่
ชาวตะวันตกอ่ืนๆ ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ.2520  นักท่องเที่ยวจากตะวันตกซึ่งเป็นชาวยุโรป เริ่มเข้ามาท่องเที่ยว 
ทำให้เมืองพัทยาเติบโตขึ้นมาก โรงแรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จนยุคสมัยหนึ่ง พัทยาได้รับการขนานนาม 
ว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งเอเชีย” และติดอันดับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 

2) วัฒนธรรมประเพณี 
  จากการที่เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ  จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา
ท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ประชากรในเมืองพัทยาบางส่วนจึงได้รับวัฒนธรรมตะวันตกไว้ด้วย 
เช่น การแต่งกาย กริยา มารยาทและภาษาพูด เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการหรือลูกจ้างจะ
มาจากหลายท้องถิ ่นและจากต่างประเทศ จึงก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่เฉพาะพื้นที ่นี ้ขึ ้นมา  
แต่ประชากรท้องถิ่นทั่วไป หรือชุมชนดั้งเดิมยังได้พยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
พื้นบ้านเอาไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการศาสนา เช่น การทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 
วันสงกรานต์ (วันไหล) และพิธีลอยกระทง เป็นต้น รวมทั้งยังมีงานเทศกาลพัทยาซึ่งชาวเมืองพัทยา 
ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เป็นงานประจำปีของเมืองพัทยา 

 
 

3.2.7 ด้านเศรษฐกิจ 
 
 ภาพรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีจะเป็นฐานในการพิจารณาการเติบโตของพื้นที่ศึกษา  
แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดจัดเก็บตามสาขาการผลิตไม่ได้แยกเป็นพื้นที่จึงต้องพิจารณา  
แต่ละสาขาตามข้อมูลพื้นฐานโดยแยกพิจารณาของแต่ละพ้ืนที่ดังนี้ 
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 ภาพรวมของจังหวัด ในปี พ.ศ.2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชลบุรีมีมูลค่า ณ ราคา
ประจำปีเท่ากับ 1,030,949 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 76,746 ล้านบาท ขยายตัวในอัตราที่สูงร้อยละ 8.04 
ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทำให้มีการขยายตัวทางด้านภาคอุตสาหกรรม โรงแรมและ
ภัตตาคาร การค้าส่ง ค้าปลีก สภาวะการผลิตโดยรวมในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(เพิ่มร้อยละ 4.34 จากร้อยละ 2.2 ในปี 2560) เนื่องจากการผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวขึ้น ได้แก่ 
ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 597,115 ล้านบาท เช่น สาขาการผลิต 522,108 ล้านบาท สาขาการไฟฟ้า แก๊ส 
และเครื่องปรับอากาศ 66,966 ล้านบาท เป็นต้น และภาคการบริการ จำนวน 414,104 ล้านบาท เช่น 
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 111,368 ล้านบาท สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
78,370 ล้านบาท เป็นต้น (ตารางที่ 3.2.7-1) 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดอันดับแรก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 57.92 
รองลงมา คือ ภาคการบริการ ร้อยละ 40.17 ส่วนภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 
1.91 เท่านั้น 

 
 

ตารางที่ 3.2.7-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชลบุรี ณ ราคาประจำปี พ.ศ.2560-2561 
สาขา พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

การเกษตร 19,580 19,580 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 19,580 19,730 
นอกภาคการเกษตร 934,623 1,011,219 
อุตสาหกรรม 546,716 597,115 
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 3,365 3,318 
การผลิต 484,836 522,108 
การไฟฟ้า แก๊ส และเครื่องปรับอากาศ 54,055 66,966 
กิจกรรมบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสีย และการแก้ไข 4,460 4,724 
การบริการ 387,907 414,104 
การก่อสร้าง 17,813 17,555 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  101,209 111,368 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม 60,028 65,041 
โรงแรมและภัตตาคาร 69,513 78,370 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,485 5,190 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 27,876 29,426 
บริการดา้นอสังหารมิทรัพย ์ 13,911 16,474 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค 3,068 3,277 
บริการดา้นอสังหารมิทรัพย ์ 13,911 16,474 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค 3,068 3,277 
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 13,680 13,902 
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน 
สังคมภาคบังคับ 

36,855 39,755 

การศึกษา 12,706 12,110 
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ตารางที่ 3.2.7-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชลบุรี ณ ราคาประจำปี พ.ศ.2560-2561 (ต่อ) 
สาขา พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม 10,638 11,490 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 2,094 1,705 
กิจกรรมการบริการอื่นๆ 14,032 8,441 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 954,203 1,030,949 
GDP ต่อหัว (บาท) 535,487 566,801 
จำนวนประชากร (1,000 คน) 1,782 1,819 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563. 

 
3.2.8 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
 จากการศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
สามารถจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่ เชื ่อมโยง พ.ศ.2561  
ได้ดังตารางท่ี 3.2.8-1 และ แผนที ่3.2.8-1 
 ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่แหล่งน้ำมาก
ที่สุด จำนวน 259,006.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.65 รองลงมาคือการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่
เกษตรกรรม จำนวน 155,893.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.27 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 121,456.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.47 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ด 
จำนวน 35,975 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.06 และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่าไม ้จำนวน 21,087.5 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 3.55 
 
ตารางท่ี 3.2.8-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่ 

ไร่ ร้อยละ 
พื้นที่เกษตรกรรม 155,893.75 26.27 
พื้นที่ป่าไม้ 21,087.5 3.55 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 35,975 6.06 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 121,456.25 20.47 
พื้นที่แหล่งน้ำ 259,006.25 43.65 

รวม 593,418.75 100.00 
ที่มา  : บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด, (2563) 
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 แต่เนื่องจากขอบเขตพื้นที่การปกครองของเมืองพัทยาเป็นพื้นที่น้ำที่เป็นพื้นที่ในส่วนของทะเล
เกือบทั้งสิ้น ส่วนพื้นที่น้ำท่ีนำมาใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน 
และอ่างเก็บน้ำชากนอก ซึ ่งมีความจุประมาณ 16.60 และ 7.03 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยอ่างเก็บน้ำ 
มาบประชัน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกทางตอนบนของพื้นที่ตำบลโป่งและตำบลหนองปรือ และอ่างเก็บน้ำ 
ชากนอก ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกทางตอนใต้ของพื้นที่ตำบลหนองปรือและตำบลห้วยใหญ่  นอกจากนี้ 
ยังมีแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ 
 ทั้งนี้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สำคัญของพื้นที่ศึกษาจึงเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างที่มีถึงร้อยละ 
20.47 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลทั้งหมดจนถึงบริเวณกลางพ้ืนที่  โดยด้านตะวันออก
จึงเริ่มเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 26.27 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ 
 พื้นที่ป่าไม้มีเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับพื้นที่เบ็ดเตล็ด ซึ่งในภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 
จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ชุมชน 
 
3.2.9  ทรัพยากรดา้นการท่องเทีย่ว 
 
 เขตพื ้นที ่พ ิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืนเมืองพัทยาและพื ้นที ่ เช ื ่อมโยงมีทรัพยากร 
การท่องเที่ยวที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งท่องเที ่ยวที ่สร้างขึ ้นใหม่ที ่ตอบรับกับความต้องการของคนทุกเพศทุกวัย   
จากสภาพภูมิประเทศท่ีมีพ้ืนที่ยาวติดทะเลทางฝั่งตะวันตกจึงเป็นที่ตั้งของชายหาดและหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น หาดพัทยา หมู่เกาะช้าง มีป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิด 
และเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้าน และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนหลากหลายเชื้อชาติและ
ศาสนาที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งชุมชนที่ตั้งถิ่นฐาน
ริมแม่น้ำลำคลอง ริมชายฝั่งทะเล และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  
 นอกจากนี้ ด้วยประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับกันหลายยุคหลายสมัยซึ่งปรากฏหลักฐาน เป็นแหล่ง
โบราณคดีในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ และโบราณสถานสำคัญเป็นจำนวนมาก ที่แสดงถึงการเป็นที่ตั้ง
เมืองที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี ต่อเนื่องถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และมีเหตุการณ์
สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น เช่น การเตรียมไพร่พลเพ่ือกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินในช่วงปลาย
กรุงศรีอยุธยา ดังนี้ (รูปที่ 3.2.9-1 และ แผนที ่3.2.9-1) 
 1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในเขตพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื ่อมโยงประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดทราย ชายทะเล และหมู่เกาะที่มีชื ่อเสียงระดับ
นานาชาติ ได้แก ่หาดพัทยาเหนือ-กลาง-ใต้ หาดวงศ์อมาตย์และหาดวงพระจันทร์ หาดจอมเทียน หาดบ้านอำเภอ 
หาดบางเสร่ เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก หมู่เกาะไผ่ เกาะกลึงบาดาล เกาะหูช้าง เกาะมารวิชัย เกาะริ้น 
โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีจุดเริ่มใกล้เคียงกันเมื่อราว 200 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจาก
การหาทำเลดีเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและทำการเกษตรแล้วจึงจัดการแผ้วถางจับจองที่ดินกันเอง จึงยังไม่มี
การรวมกลุ ่มขนาดใหญ่ที ่ช ัดเจนนัก เทียบกับประวัต ิศาสตร์การเดินทัพของพระเจ้าตาก ได้แก่  
วัดท่ากระดาน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดนางเศรษฐี(ร้าง) วัดบางละมุง วัดห้วยใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่ 
วัดหนองปรือ พิพิธภัณฑ์หนองปรือ 
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 3) แหล่งท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรม พบมากในจังหวัดชลบุรี แหล่งท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรม 
ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เช่น วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง พระพุทธรูปแกะสลัก
เขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  แหล่งท่องเที ่ยวระดับประเทศ เช ่น ช ุมชนบ้านชากแง้ว  
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี และชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 4) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น พบมากในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะบริเวณเมืองพัทยา 
และพื้นที่เชื่อมโยงในตำบลหนองปรือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง และตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ  
ที ่เป ็นที ่ร ู ้จ ักในระดับนานาชาติ  เช ่น จุดชมวิวเขาพระตำหนัก ปราสาทสัจธรรม ตลาดน้ำสี ่ภาค  
อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน ทิฟฟานี่โชว์ อัลคาซ่าร ์คาบาเร่ต์โชว์ โลมาโชว์ 
จังเกิลบันจี้จัมพ์ พัทยาแอร์ปาร์ค แหล่งท่องเที ่ยวที ่เป็นที ่รู ้จักระดับประเทศ เช่น อาร์ตอินพาราไดส์ 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะขวดแก้ว อุทยานสามก๊ก อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ โชว์งู บ้านสุขาวด ีหมู่บ้านช้างพัทยา 
ช้างสยามกระทิงลายและมอนสเตอร์เวิลด์พัทยา วิหารเซียน ฟาร์มหอยหวาน  
  

  
เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี สวนน้ำ จ.ชลบุร ี

  
     รูปที ่3.2.9-1 ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา 

และพื้นที่เชื่อมโยง 
 
 5) แหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ ในเขตพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงในจังหวัดชลบุรี ตัวอย่างเช่น  

1. แหล่งท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ ระดับนานาชาติอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 
สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์ฝึกอาชีพนวดไทยสปา และร้านนวดแผนไทย ในเมืองพัทยา 

2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะบริเวณเมืองพัทยาและ
พ้ืนที่เชื่อมโยงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เช่น สนามมวย สนามยิงปิน สนามไดร์กอล์ฟ สถานที่
ประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ในเขตเมืองพัทยา สนามขี ่ม้า สนามยิงปืน สนามแข่งรถ ในตำบลโป่ง  
ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สนามกอล์ฟที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้ง 
ชาวไทยและชาวต่างชาติและกลุ่มผู้ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมในตำบลโป่ง ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลห้วยใหญ่ 
อำเภอบางละมุง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา แหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ เช่น 
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก อำเภอบางละมุง ชมรมการบิน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
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3. แหล่งท่องเที ่ยวเชิงผจญภัย ส่วนใหญ่อยู ่ในจังหวัดชลบุรี  เช่น สนามขับรถเอทีวี 
สนามแข่งรถโกคาร์ท สนามเพนท์บอล บีบีกัน สถานที่เล่นบันจี้จัมพ์ สถานที่ปีนหน้าผาจำลองในเขต 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
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3.3 การทบทวนข้อมูลแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาพื ้นที ่ท ่องเที ่ยวเมืองพัทยาและพื ้นที ่เชื ่อมโยงขององค์การบริหาร  
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

 
 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เมืองพัทยาได้มีหนังสือขอให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พิจารณาประกาศพื ้นที ่พ ิ เศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื ่อมโยง และเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน 
ความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การดูรักษาและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การยกระดับคุณภาพสังคมให้ดีขึ้น และการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
ให้มีมาตรฐานและดึงดูดนักท่องเที่ยว 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2552 ให้ความเห็นชอบการประกาศเขตพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื ่อมโยง 9 แห่ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 71 ง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2552 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 
พ.ศ.2554 ประกาศพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 78 ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึ่งปัจจุบันได้มีพื ้นที่
ครอบคลุมทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย 1) เมืองพัทยา 2) เทศบาลเมืองหนองปรือ 3) เทศบาลตำบล 
บางละมุง 4) เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย 5) เทศบาลตำบลโป่ง 6) เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 7) เทศบาล
ตำบลนาจอมเทียน 8) เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 9) เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ (เปลี่ยนจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน) 10) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว รวมแล้วมีพื ้นที่ 949.47  
ตารางกิโลเมตร หรือ 593,418.75 ไร่ 
 
3.3.1  การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา  

และพ้ืนที่เชื่อมโยง 
 
  อพท. ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที ่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที ่เชื ่อมโยง  
ตามวิสัยทัศน์พัทยา : เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองแห่งนวัตกรรม 
สีเขียว (New Pattaya : The World Class Greenovative Tourism City) เพื ่อเป็นกรอบการพัฒนา
พ้ืนที่โดยยึดหลักการพัฒนา 3 ส่วน ได้แก ่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา  
และพ้ืนที่เชื่อมโยงที่มีแผนงาน/โครงการ จำนวน 132 โครงการ วงเงินรวม 15,007.36 ล้านบาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) และให้ อพท. เป็นหน่วยงานกลางประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการที่
มีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ พร้อมรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาดำเนินการ และจัดลำดับความสำคัญเป็นรายปี ในส่วนของงบประมาณที่จะดำเนินการและ
กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรให้เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณ และให้นับรวมอยู่ในสัดส่วนเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลจัดสรรเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
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 อพท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา 
และพื้นที ่เชื ่อมโยง โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั ้งภาครัฐ ท้องถิ ่น และชุมชน ซึ ่งได้ปรับ
รายละเอียดและจำนวนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กร 
ลดภาระของรัฐบาลในการอนุมัติโครงการ โดยปรับลดโครงการที ่เป็นภาระหน้าที ่ของท้องถิ ่นออก 
แผนปฏิบัติการฯ มีแผนงาน/โครงการ จำนวน 76 โครงการ วงเงิน 9,229.465 ล้านบาท มีระยะดำเนินการ 
8 ปี (พ.ศ.2555-2556) โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ และมีจำนวนโครงการ และวงเงิน ดังในตารางที่ 2.1.1-1 
และตารางที่ 2.2.1-1 และคาดการณ์รายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระยะเวลา 8 ปี 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 981,335 ล้านบาท หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 122,667 ล้านบาท รายละเอียดดังใน
ตารางท่ี 3.3.1-1 
 
ตารางท่ี 3.3.1-1 สรุปจำนวนโครงการและวงเงินรวมภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555  
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการฯขอรับการจัดสรรงบประมาณตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
 1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี  จากคณะกรรมการ 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 2) หากโครงการใดไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการโดยรวม เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง
พิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 3) หากโครงการใดไม ่ได ้ร ับการสน ับสน ุนงบประมาณ โดยให้  อพท. ประสานงานกับ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 4) ให้หารือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา
โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

ล ำดับ
ท่ี

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์
จ ำนวน
โครงกำร

รวม
งบประมำณ

สัดส่วน

1 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำสภำพแวดล้อม สะอำด ปลอดภัย และภูมิทัศน์สีเขียว 12 2,394,150,000 25.94
1.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 1,640,000,000 17.77
1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 8 689,150,000 7.47
1.3 ยกระดับความสะอาดและความปลอดภัยของพ้ืนท่ีสาธารณะ 2 65,000,000 0.70

2 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 พัฒนำแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเป็น Green Landmark ของพ้ืนท่ีพัทยำและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง 19 1,464,820,000 15.87
2.1 พัฒนาแหล่งนันทนาการใหม่ส่งเสริมกิจกรรมกลางแจ้ง 12 807,820,000 8.75
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 7 657,000,000 7.12

3 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชน 5 134,836,000 1.46
3.1 ส่งเสริมบริการท่องเท่ียวโดยชุมชน 5 134,836,000 1.46

4 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบคมนำคมขนส่งและระบบสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 40 5,235,659,000 56.73
4.1 พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 25 2,814,947,000 30.50
4.2 ยกระดับมาตรฐานบริการขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 3 110,055,000 1.19
4.3 พัฒนาเมืองและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตามแนวคิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 12 2,310,657,000 25.04

76 9,229,465,000 100.00รวมงบประมำณท้ังหมด

ตำรำงท่ี 4.4-1 สรุปจ ำนวนโครงกำรและวงเงินรวมภำยใต้แต่ละประเด็นยุทธศำสตร์
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  ลำดับที่ 1 โครงการเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อม
ล้ำของประชาชน 
  ลำดับที่ 2 โครงการเฉพาะของท้องถิ่นหรือของจังหวัดที่ส่งผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ 
  ลำดับที ่ 3 โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในระยะยาว โดยครอบคลุมถึงการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ 

 
3.3.2 ผลการดำเนินงาน 
 

1) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยง                                                                                                      
      อพท.3 เป็นหน่วยงานในการประสานงานในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และติดตาม
ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิ
ของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 เมืองพัทยาขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงบประมาณ  
และคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ซึ่งได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใน
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 และ 2557 เมืองพัทยาจึงขอรับการจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือขอใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณปกติของเมืองพัทยาที่ได้รับมีความจำเป็นสำหรับใช้
ในภารกิจของเมืองพัทยา ในหมวดเงินเดือนบุคลากร ค่าดำเนินการของโรงเรียน โรงพยาบาล เงินอุดหนุน
คนชรา เหลือเงินสำหรับนำมาพัฒนาโครงการต่างๆ ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งไม่พอในการนำมาพัฒนา
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณแบบขาดดุล เมืองพัทยาจึงไม่ได้รับงบประมาณ 
หากเมืองพัทยาจะดำเนินการพัฒนาต้องใช้งบประมาณในสัดส่วนของเมืองพัทยาเอง  ดังนั ้น ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมา เมืองพัทยาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาตาม
แผนปฏิบัติการฯ โดยเมืองพัทยาจะใช้งบประมาณของเมืองพัฒนาในโครงการที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการ 
3 ป ีของเมืองพัทยาเอง 
  สำหรับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เชื ่อมโยง  
ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง (เจ้าภาพหลัก) 
เสนอสำนักงบประมาณ และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิจารณาตามความพร้อม  
และความจำเป็นของโครงการ  
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 2)  การจัดสรรงบประมาณและผลการดำเนินงาน 
  (1) งบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 
   (1.1) เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 135,000,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน คือ  
มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้วจำนวน 14 โครงการ วงเงินตามสัญญา 131,812,400 บาท สำหรับโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีหน่วยงานอ่ืนดำเนินการให้มี 2 โครงการ คือ 1) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
ห้วยลึกของ อบต.เขาไม้แก้ว วงเงิน วงเงิน 2,800,000 บาท (กันเงินไว้ที่จังหวัด) และ 2) โครงการศึกษา
และออกแบบก่อสร้างศูนย์สินค้า OTOP อบต.เขาไม้แก้ว วงเงิน 100,000 บาท (คืนเงินให้ สถ. แล้ว) 
รายละเอียดแสดงตารางท่ี 3.3.2-1 
   (1.2) กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการศึกษาวางแผนแม่บท
และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี (สอดคล้องกับการโครงการฟื้นฟูสภาพ
ชายหาดพัทยา) วงเงิน 15,000,000 บาท โครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นโครงการที ่ผูกผัน 
รายละเอียดแสดงตารางท่ี 3.3.2-2 
   (1.3) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดทำโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลึก วงเงินตาม
แผนปฏิบัติการ 2,500,000 บาท และเป็นโครงการที่ไมผู่กผัน รายละเอียดแสดงตารางท่ี 3.3.2-2 
   (1.4) อพท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสม 
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล และจัดทำคู่มือเส้นทาง 
การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง วงเงิน 10,000,000 บาท โครงการนี้ได้ดำเนินการ
แล้วเสร็จ และเป็นโครงการที่ผูกผัน รายละเอียดแสดงตารางท่ี 3.3.2-2 
   รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ.2555  
เป็นเงิน 162,500,000 บาท โดยเป็นโครงการผูกพันที ่มีการดำเนินการต่อเนื ่องในปีถัดไปจำนวน  
10 โครงการ และโครงการที่ไม่ผูกพันจำนวน 6 โครงการ 
  (2) งบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 
   (2.1) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง พ้ืนที่เชื่อมโยงได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ สัดส่วนรายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556 
จำนวน 20 โครงการ วงเงิน 299,313,500 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เมืองพัทยาไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ (รายละเอียดแสดงในตารางที ่3.3.2-3) 
   (2.2) อพท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการศึกษาจำนวน 5 โครงการ 
วงเงิน  35,403,300 บาท โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดดังในตารางที่ 3.3.2-4) 
   รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ.2556 
เป็นเงิน 334,716,800 บาท 
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ตารางที่ 3.3.2-1  แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื ้นที ่เมืองพัทยาและพื ้นที ่เชื ่อมโยง  งบประมาณปี พ.ศ.2555  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล)  

ที ่ โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบหน่วยคัดแยกและ
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง 

เมืองพัทยา 10,000,000 
 

9,970,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

2 โครงการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว
โดยติดกล้องวงจรปิดเกาะล้าน 

เมืองพัทยา 30,000,000 
 

29,900,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

3 โครงการศึกษาและจัดทำสื ่อธรรมชาติใต้ทะเลบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวดำน้ำที่สำคัญ หมู่เกาะล้านและพื้นที่ใกล้เคียง 

เมืองพัทยา 2,000,000 
 

1,991,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

4 โครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างทางลอด ทางแยกสุขุมวิทติด
กับถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยาใต้ และถนนเทพประสิทธ์ิ 

เมืองพัทยา 23,000,000 
 

22,920,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

5 โครงการศึกษาและออกแบบวางท่อประปาฝั่งพัทยา-เกาะล้าน
เมืองพัทยา ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการศึกษา
และออกแบบ 

เมืองพัทยา 20,000,000 
 

19,980,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

6 โครงการศึกษาและออกแบบฟื้นฟูพัฒนาชุมชนที่อยู ่อาศัยของ 
ชาวไทยมุสลิม 

ทม.หนองปรือ 900,000 
 

900,000 
 

ดำเน ินโครงการใน  ปี  2555 เสร ็จเป ็นที่
เรียบร้อยและเป็นโครงการต่อเนื่องใน ปี 2556  

7 โครงการพัฒนาก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนน ทต.บางละมุง 9,025,000 8,935,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 
8 โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองเกตุใหญ่ ทต.หนองปลาไหล 5,000,000 4,998,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 
9 โครงการขุดลอกทางระบายน้ำและลำห้วยต้นน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงสู่

อ่างเก็บน้ำ 
ทต.โป่ง 2,500,000 

 
2,495,000 

 
ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

10 โครงการศึกษาและออกแบบพัฒนาก่อสร้างสวนสาธารณะ 
รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน 

ทต.โป่ง 1,775,000 
 

1,753,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 
 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 3 การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของพื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 

 
3-40 C3_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ตารางที่ 3.3.2-1  แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื ้นที ่เมืองพัทยาและพื ้นที ่เชื ่อมโยง  งบประมาณปี พ.ศ.2555  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) (ต่อ) 

ที ่ โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

11 โครงการก่อสร้างศูนย์สินค้า OTOP 1 หลัง อบต.เขาไม้แก้ว 100,000 
 

100,000 
 

ในปี พ.ศ.2555 ได้ค ืนเงินไปแล้ว 100,000 
บาท และส่งแบบให้กับทางเมืองพัทยาเป็น
ผู ้ออกแบบให้และดำเนินการจัดการในขั้น
ต่อไป 

12 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อบต.เขาไม้แก้ว 2,700,000 
 

2,700,000 
 

โครงการยังไม่ได ้ดำเนินการ ม ีการจ ัดทำ
หนังสือเพื ่อขออุทธรณ์โครงการดังกล่าวฯ  
แต่ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมา 

13 โครงการขยายระบบประปา สายโรงโป๊ะ - เขาไม้แก้ว ทต.ตะเคียนเตีย้ 4,000,000 
 

3,990,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

14 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลตะเคียนเตี้ย ทต.ตะเคียนเตีย้ 8,000,000 
 

7,999,500 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่  ทต.ห้วยใหญ ่ 8,000,000 
 

7,990,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

16 โครงการสปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างลานกิจกรรมกลางแจ้ง 
ริมหาดบ้านอำเภอ 

ทต.นาจอมเทียน 8,000,000 
 

7,990,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

รวม 135,000,000 134,611,500  
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ตารางที ่3.3.2-2  แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื ้นที ่เมืองพัทยาและพื ้นที ่เช ื ่อมโยง  งบประมาณปี พ.ศ.2555  
(งบ อพท. และหน่วยงานอื่น) 

ที ่ โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

1 โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล และจัดทำ
คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง 

อพท. 10,000,000 10,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

2 ดำเนินโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริม
ทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี (สอดคล้องกับการโครงการฟื้นฟู
สภาพชายหาดพัทยา)  

กรมเจ้าท่า 15,000,000 15,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

3 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลึก  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2,500,000 2,500,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

รวม 27,500,000 27,500,000  
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ตารางที่  3.3.2-3 แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื ้นที ่เมืองพัทยาและพื ้นที ่เช ื ่อมโยง  
งบประมาณปี พ.ศ.2556 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) 

ที ่ โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

1 โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุง
ถนนพรประภานิมิต (หมายเลข 7) 

เทศบาลเมืองหนองปรือ 2,627,500 2,627,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

2 โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุง
ก่อสร้างถนนพัฒนาการ (สาย ข8) 

เทศบาลเมืองหนองปรือ 4,000,000 4,000,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

3 โครงการฟื้นฟูพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัย
ของชาวไทยมุสลิม 

เทศบาลเมืองหนองปรือ 59,100,000 58,900,000 -   ประชาชนในพื้นที่มีความประสงค์ให้ปรับปรุงแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ต้องมีการ
แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างตามรูปแบบที่ประชาชนในพื้นที่
ต้องการ หลังจากท่ีได้มีการทำประชาพิจารณ์ 

-   ปัจจุบันได้รับอนุมัติ แก้ไขเปลี ่ยนแปลงแบบรูปรายการจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นเรียบร้อยแล้ว  และขณะนี้ 
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง 

-   ผู้รับจ้างขอขยายเวลา ในการก่อสร้าง ถึงเทศบาลเมืองหนองปรือ
เพื่อพิจารณาการขอขยายเวลา เนื ่องจากเกิดสถานการณ์โรค
ระบาด Covid-19 ทำใหเ้กิดความล่าช้าในการดำเนนิโครงการ 

-   ดำเนินการส่งมอบไปแล้ว จำนวน 3 งวดงาน 
-   คงเหลืออีกจำนวน 7 งวดงาน และขณะนี้อยู ่ระหว่างขั ้นตอน 

การส่งมอบงวดงานที ่4 (ส่งงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564) 
-   ได้ทำการก่อสร้างพื้นอาคารชั้นท่ี 1 ถึงชั้นที่ 4 และพื้นชั้นดาดฟ้า

แล้วเสร็จ  
-   การดำเนินการก่อสร้างโดม บริเวณพื้นชั้นดาดฟ้าและโครงสร้าง

หออะซานบริเวณด้านหน้าอาคาร คิดเป็นปริมาณงานที ่ได้
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 40%  

-   คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณเดือนกันยายน 2564 
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ตารางที่  3.3.2-3 แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื ้นที ่เมืองพัทยาและพื ้นที ่เช ื ่อมโยง  
งบประมาณปี พ.ศ.2556 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) (ต่อ) 

ที ่ โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนน
สุขุมวิท 

เทศบาลตำบลบางละมุง 32,145,000 28,525,000 ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว  ผู ้บริหารโครงการ
อนุมัติโครงการแล้ว จัดหาผู้รับจ้างแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 
8/2556 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 วงเงินค่าจ้าง 28,525,000 บาท 
และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

5 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรสาย
หนองเกตุน้อย-สำนักงาน 

เทศบาลตำบลหนอง
ปลาไหล 

10,000,000 9,945,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

6 โครงการก ่อสร ้างสะพานข้ามทาง
หมายเลข 36 (เส้นกระทิงลาย) 

เทศบาลตำบลหนอง
ปลาไหล 

10,055,000 9,923,000 ได้ทำการคืนงบประมาณทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถได้ดำเนิน
โครงการได้ 

7 โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนา 
จุดชมวิวเขาเอสอาร์ 

เทศบาลตำบลหนอง
ปลาไหล 

749,000 - ได้ทำการคืนงบประมาณทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถได้ดำเนิน
โครงการได้ 

8 โครงการถนนพร้อมท่อระบายน้ำสาย
ชัยพรวิถ ี

เทศบาลตำบลโป่ง 44,247,000 44,150,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเส ้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

อบต.เขาไม้แก้ว 25,000,000 24,840,000 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เบิกจ่ายเรียบร้อย 

10 โครงการก่อสร้างศูนย์สินค้า OTOP  
1 หลัง 

อบต.เขาไม้แก้ว 19,900,000 - สำนักงบประมาณไม่อนุมัติรายละเอียด 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ
อ่างเก ็บน้ำห ้วยล ึกพร ้อมติดตั ้งไฟ 
ส่องสว่าง 

อบต.เขาไม้แก้ว 1,352,000 1,346,000 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เบิกจ่ายเรียบร้อย 

12 โครงการปรับปรุงภูม ิทัศน์ถนนเข้า 
อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมไฟส่องสว่าง 

อบต.เขาไม้แก้ว 3,648,000 3,619,810 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เบิกจ่ายเรียบร้อย 

13 โครงการขยายระบบประปา สายโรงโป๊ะ - 
เขาไม้แก้ว 

เทศบาลตำบล 
ตะเคียนเตี้ย 

18,095,000 14,050,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 
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บทที่ 3 การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของพื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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ตารางที่  3.3.2-3 แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื ้นที ่เมืองพัทยาและพื ้นที ่เช ื ่อมโยง  
งบประมาณปี พ.ศ.2556 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) (ต่อ) 

ที ่ โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

14 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี ทต.ตะเคียนเตี้ย 

เทศบาลตำบลตะเคยีนเตีย้ 5,000,000 5,000,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำใน
เขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ระยะที ่2 

เทศบาลตำบลห้วยใหญ ่ 15,375,000 10,839,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 
   1,628,500  
   2,388,700  

16 โครงการออกแบบและก่อสร้าง
สวนสาธารณะริมอ่างเก็บนำ้หัวหนอง 
(มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ) 

เทศบาลตำบลห้วยใหญ ่ 10,000,000 9,529,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2557 

17 โครงการสำรวจออกแบบก่อสร้าง
ระบบบำบดัน้ำเสียรวม 

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 6,000,000 5,950,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

18 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และก่อสร้าง
ลานกิจกรรมกลางแจ้งหาดบ้านอำเภอ 

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 17,020,000 16,960,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

19 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ถนนทางเข้า
ซอยนาจอมเทียน 

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 5,000,000 4,980,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

20 โครงการจดัทำป้ายบอกทางและปา้ย
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย ์ 10,000,000 9,859,600 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

รวม 299,313,500 269,061,910  
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 3 การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของพื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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ตารางที ่3.3.2-4 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สัดส่วน อพท.) 

ที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

1 โครงการศึกษาออกแบบสถานศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศปา่ชายเลนพ้ืนท่ีคลองบางละมุง 5,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
2 โครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบา้นหนองชากแง้ว เทศบาลตำบลหว้ยใหญ ่ 5,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
3 โครงการศึกษาและวางผังการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 4,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
4 โครงการศึกษาการนำน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบดัน้ำเสียไปใช้เพื่อการเกษตร 4,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
5 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและระบบการบำบัดน้ำเสียรวม 17,403,300 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
 รวม 35,403,300  

 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 3 การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของพื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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  (3) งบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 
   (3.1) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพื ้นที ่ เช ื ่อมโยง พื ้นที ่ เช ื ่อมโยงได้ร ับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  
สัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 200,925,000 บาท (เมืองพัทยาไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ) การดำเนินการที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เชื่อมโยง ได้ดำเนินการการยืนยัน
แบบรายละเอียดและราคาค่าดำเนินการ และขอบเขตการจ้าง จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบและโอนงบประมาณมาที่จังหวัด  หลังจากนั้นจึงจะได้
ประกวดราคาตามระเบียบขั้นตอน มีบางโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ และบางโครงการอยู่ระหว่าง 
การดำเนินงาน 
   (3.2) กรมเจ ้าท่าได ้ร ับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2 โครงการ วงเง ินรวม 
101,000,000 บาท ประกอบด้วย โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการเสริมทรายหาดพัทยา 
วงเงิน 86 ล้านบาท (ผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 วงเงิน 400 ล้านบาท) และศึกษาแผนแม่บทฯ  
เพ่ือเสริมทรายชายหาดนาจอมเทียนวงเงิน 15 ล้านบาท 
   (3.3) อพท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการศึกษาจำนวน 2 โครงการ 
วงเงิน 16,000,000 บาท ประกอบด้วย โครงการศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่หาดนาเกลือ  
หาดกระทิงลาย หาดบางละมุง วงเงิน 10,000,000 บาท และโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา
แหลมบาลีฮายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสากล วงเงิน 6,000,000 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ 
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงขอปรับเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการคมนาคมขนส่ง
ในเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง วงเงิน 16,000,000 บาท 
   รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ.2557  
เป็นเงิน 317,925,000 บาท โดยเป็นโครงการผูกพันจากปีงบประมาณที่ผ่านมาและจบโครงการใน 2557 
จำนวน 2 โครงการ เป็นโครงการที่ผูกผันในงบประมาณปีถัดไปจำนวน 3 โครงการ และดำเนินงานสำเร็จ
ในป ีพ.ศ.2557 จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดดังในตารางท่ี 3.3.2-5 ถึง 3.3.2-6 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 3 การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของพื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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ตารางที ่3.3.2-5  แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงงบประมาณ  
ปี พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) 

ที ่ โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขุมวิท เทศบาลตำบลบางละมุง 47,000,000 45,889,700 สัญญาเลขที ่14/2558 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองหนองปรือเป็นเมือง

น่าอยู่สู่เมืองการท่องเที่ยว 
เทศบาลเมืองหนองปรือ 20,000,000 20,000,000 สัญญาเลขที ่57/2558 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

3 โครงการศึกษาและออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณ
อ่างเก็บน้ำชากนอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

เทศบาลเมืองหนองปรือ 1,050,000 1,050,000 สัญญาเลขที ่56/2558 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

4 โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้
พระราชทานและพื้นบ้านหนองปรือ 

เทศบาลเมืองหนองปรือ 30,000,000 29,770,000 สัญญาเลขที ่84/2558  ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

5 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำ
มาบประชัน 

เทศบาลตำบลโป่ง 97,875,000 95,339,900 
 

สัญญาเลขที ่19/2558 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่  
อบต.เขาไม้แก้ว 

องค์การบร ิหารตำบล 
เขาไม้แก้ว 

5,000,000 4,826,000 สัญญาเลขที ่1/2559 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

รวม 200,925,000 196,875,600  

 
ตารางที ่3.3.2-6 แสดงงบประมาณที่พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ ปี พ.ศ.2557 ของหน่วยงานอ่ืน (หน่วย:บาท) 

ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงาน 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

1 โครงการศึกษาจดัทำแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งในเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง (งบประมาณ อพท.) อพท. 16,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
2 โครงการวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี กรมเจ้าท่า 15,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
3 โครงการก่อสร้างเสริมชายหาดพัทยา จ.ชลบุร ี กรมเจ้าท่า 86,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
 รวม  117,000,000  

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 3 การประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของพื้นทีพ่ิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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  (4) งบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 
   (4.1) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพื ้นที ่ เช ื ่อมโยง พื ้นที ่ เช ื ่อมโยงได้ร ับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  
สัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ.2558  จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 154,186,250 บาท ในพื้นที่ดำเนินการของเทศบาลเมือง
หนองปรือ และเทศบาลตำบลบางละมุง โดยเมืองพัทยาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
   (4.2) อพท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการศึกษาจำนวน 4 โครงการ  
วงเงิน 23,000,000 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท
การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง วงเงิน 9,000,000 บาท 2) โครงการศึกษา
และออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน วงเงิน 5,000,000 บาท 3) โครงการพัฒนา
พื ้นที ่ชายฝั ่งอ่าวบางละมุงเป็นแหล่งท่องเที ่ยวตากอากาศแห่งใหม่  วงเง ิน 2,000,000 บาท และ  
4) โครงการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล  (ระยะที่ 2)  
วงเงิน 7,000,000 บาท 
   รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ.2558  
เป็นเงิน 192,186,250 บาท โดยโครงการที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 
(กระจายอำนาจ) เป็นโครงการที ่ตั ้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2558  
เป็นปีแรก และผูกพันต่อเนื่องไปในปี พ.ศ.2559 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังในตารางที่ 3.3.2-7 
ถึงตารางท่ี 3.3.2-8 
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ตารางที่  3.3.2-7 แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื ้นที ่เมืองพัทยาและพื ้นที ่เช ื ่อมโยง  
งบประมาณปี พ.ศ.2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) 

ที ่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

1 โครงการก่อสร้างสถานศึกษาธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลนบริเวณคลองบางละมุง หมู่ที่ 4 
และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดท่ากระดาน 

ทต.บางละมุง 20,000,000 
 

19,105,000 สัญญาเลขที่  14/2558 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
เบิกจ่ายเรียบร้อย 

2 โครงการปรับปรุงขยายถนนพรประภานิมิต ทม.หนองปรือ 73,686,250 58,650,000 สัญญาเลขที่  87/2558 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
เบิกจ่ายเรียบร้อย 

3 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนพัฒนาการ  
(สาย ข8) 

ทม.หนองปรือ 60,500,000 52,600,000 สัญญาเลขที่  86/2558 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
เบิกจ่ายเรียบร้อย 

รวม 154,186,250 130,355,000  
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ตารางท่ี 3.3.2-8   แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการในส่วน อพท.และหน่วยงานอ่ืน ประจำปี พ.ศ.2558 
ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงาน จำนวนเงิน (บาท) สถานภาพโครงการ 

1 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นท่ี
พิเศษเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง 

อพท.3 9,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

2 โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน อพท.3 5,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
3 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งอ่าวบางละมุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศแห่งใหม่ อพท.3 2,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
4 โครงการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล 

(ระยะที่ 2) 
อพท.3 7,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

5 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมือง
พัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง 

อพท.3 4,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

6 โครงการพัฒนาเกาะล้านให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมในระดับ
มาตรฐานสากล 

อพท.3 2,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

7 โครงการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อพท.3 3,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

8 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application Platform เพ ื ่อบร ิการข ้อม ูลเส ้นทาง 
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง 

อพท.3 6,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

9 โครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยาเหนือ/กลาง/ใต้/ 
เทพประสิทธ์ิ (แยกพัทยากลาง) 

กรมทางหลวงชนบท 400,000,000 
(เมืองพัทยาได้รับจัดสรร 

837,441,000 บาท) 

ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

 รวม  438,000,000  
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  (5) งบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 
   (5.1) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพื ้นที ่ เช ื ่อมโยง พื ้นที ่ เช ื ่อมโยงได้ร ับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  
สัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 7 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 226,436,300 บาท และได้รับการจัดสรรจากสำนัก
งบประมาณจำนวน 206,599,500 บาท ในพื ้นที ่ดำเนินการของเทศบาลเมืองหนองปรือ  จำนวน  
3 โครงการ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ จำนวน 2 โครงการ เทศบาลตำบลโป่ง จำนวน 1 โครงการ  
และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 1 โครงการ 
   (5.2) อพท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 12,000,000 บาท ได้แก่ โครงการศึกษาและออกแบบถนนเลียบเมืองใน 
พ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ โดยการศึกษาและออกแบบถนน  
ชบ.7085 ช่วงระหว่างบ้านนาจอมเทียน-บ้านบึงวัดห้วยใหญ่-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (เส้น ข18 
และ ง1) ระยะทางประมาณ 13.5 กิโลเมตร นอกจากนั้น อีก 3 โครงการ เป็นโครงการสำหรับสนับสนุน
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง จำนวน 15,000,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
27,000,000 บาท 
   รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ.2559  
เป็นเงิน 252,999,300 บาท โดยเป็นโครงการผูกพันจากปีงบประมาณที่ผ่านมาและจบโครงการในปี  
พ.ศ.  2558 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังในตารางท่ี 3.3.2-9 ถึง ตารางท่ี 3.3.2-10 
   รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (ปี พ.ศ.2555-2560) เป็นเงินจำนวน 1,899,356,810 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 21.16 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ รายละเอียดดังในตารางที่ 3.3.2-11 ถึง 
ตารางท่ี 3.3.2-13 
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ตารางท่ี 3.3.2-9  แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบ ัต ิการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื ้นที ่ เม ืองพัทยาและพื ้นที ่ เช ื ่อมโยง  
งบประมาณปี พ.ศ.2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล) 

ที ่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) สถานภาพโครงการ 

1 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อบต.เขาไม้แก้ว 2,300,000 2,242,500 สัญญาเลขท่ี 14/2559  
ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวเขาหวายและเขากงรถ ทต.โป่ง 20,000,000 16,420,000 ประกาศยกเลิกโครงการ 
3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสาย ชบ 1003 

บัณฑูร-วิหารเซียน 
ทต.เขาชีจรรย ์ 10,791,000 10,750,000 สัญญาเลขท่ี 3/2559 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จากถนนสาย  

ชบ 1003 เขาตะแบก-สวนนงนุช 
ทต.เขาชีจรรย ์ 11,772,000 11,720,000 สัญญาเลขท่ี 2/2559 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 
5 โครงการปรับปรุงขยายถนนพรประภานิมิต (ช่วงทางรถไฟ-ถนนโครงการ

หมายเลข 7) 
ทม.หนองปรือ 69,686,300 67,085,000 สัญญาเลขท่ี 30/2559  

 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจา่ยเรียบร้อย 
6 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนพัฒนาการ (สาย ข8) ตอนที ่2  ทม.หนองปรือ 56,500,000 44,567,000 สัญญาเลขท่ี 32/2559  

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 
7 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมอ่างเก็บน้ำชากนอก ทม.หนองปรือ 54,950,000 53,815,000 สัญญาเลขท่ี 31/2559 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย 
รวม 225,999,300 206,599,500  

 

ตารางท่ี 3.3.2-10 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการในส่วน อพท. ประจำปี พ.ศ.2559 
ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงาน จำนวนเงิน (บาท) สถานภาพโครงการ 

1 โครงการศึกษาและออกแบบถนนเลียบเมืองในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง อพท.3 12,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา  

และพื้นที่เช่ือมโยง 
อพท.3 5,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 

3 โครงการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง อพท.3 5,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง อพท.3 5,000,000 ดำเนินงานแล้วเสรจ็ 
 รวม  27,000,000  
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ตารางที่ 3.3.2-11 แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงงบประมาณปี   
พ.ศ.2560 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสัดส่วนงบกระจายอำนาจฯ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
สถานภาพโครงการ 

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติคาม
เชื่อมทางหลวงสายพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)  

ทต.หนองปลา
ไหล 

9,400,000 9,400,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
เบิกจ่ายเรียบร้อย 

2 โครงการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านหนองชากแง้วเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่  

ทต.ห้วยใหญ ่ 50,000,000 50,000,000 ยกเลิกและคืนงบประมาณ 

รวม 59,400,000 59,400,000  
 

 
ตารางท่ี 3.3.2-12  แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรระหว่างปี พ.ศ.2555-2560 
 

ลำดับ แหล่งงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม สัดส่วน% 
1 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ 134,611,500 269,061,910 196,875,600 130,355,000 206,599,500 59,400,000 996,903,510 10.80 
2 หน่วยงานอ่ืน 17,500,000 0 101,000,000 400,000,000 182,950,000 0 701,450,000 7.60 
3 อพท. 10,000,000 10,000,000 16,000,000 38,000,000 27,000,000 45,600,000 146,600,000 1.59 

รวมงบประมาณตามแผนฯ ที่ได้รบั 162,111,500 279,061,910 313,875,600 568,355,000 416,549,500 105,000,000 1,844,953,510 19.99 
งบสนับสนุน 0 35,403,300 3,000,000 11,000,000 5,000,000 0 54,403,300 0.59 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 162,111,500 314,465,210 316,875,600 579,355,000 421,549,500 105,000,000 1,899,356,810 20.58 

หมายเหตุ : งบประมาณตามแผนแม่ปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ  จำนวน 9,229,465,000 บาท (เก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าลา้นสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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ตารางท่ี 3.3.2-13 สรุปงบประมาณที่ได้รับตามยุทธศาสตร์

 
 

สรุปงบประมาณท่ีได้รับตามยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ท่ี ประเภทงบประมำณ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 งบฯ ตำมแผน งบฯ ท่ีได้รับ สัดส่วน% โครงกำร กิจกรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำสภำพแวดล้อม สะอำด ปลอดภัย และภูมิทัศน์สีเขียว  ตำมแผน ได้รับ ตำมแผน ได้รับ
กลยุทธ์ท่ี 1.1 ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม งบฯ ตำมแผน 20,000,000 467,356,628 10,000,000 440,660,843 440,660,843 130,660,843 130,660,843 0 1,640,000,000  17.77 2  9  

งบฯ ท่ีได้รับ 15,000,000 0 101,000,000 344,000,000 0 0 0 0  460,000,000 4.98  2  4
กลยุทธ์ท่ี 1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว งบฯ ตำมแผน 1,775,000 10,000,000 373,875,000 93,500,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 0 689,150,000  7.47 8  21  

งบฯ ท่ีได้รับ 1,753,000 10,000,000 161,229,600 0 19,660,000 0 0 0  192,642,600 2.09  6  7
กลยุทธ์ท่ี 1.3 ยกระดับควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของพ้ืนท่ีสำธำรณะ งบฯ ตำมแผน 40,000,000 0 25,000,000 0 0 0 0 0 65,000,000  0.70 2  3  

งบฯ ท่ีได้รับ 39,870,000 0 0 0 0 0 0 0  39,870,000 0.43  2  2
รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ท่ี 1 งบฯ ตำมแผน 61,775,000 477,356,628 408,875,000 534,160,843 510,660,843 200,660,843 200,660,843 0 2,394,150,000  25.94 12  33  

งบฯ ท่ีได้รับ 56,623,000 10,000,000 262,229,600 344,000,000 19,660,000 0 0 0  692,512,600 7.50  10  13
ยุทธศำสตร์ 2. พัฒนำแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเป็น Green Landmark ของพ้ืนท่ีพัทยำและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนำแหล่งนันทนำกำรใหม่ส่งเสริมกิจกรรมกลำงแจ้ง งบฯ ตำมแผน 18,000,000 47,769,000 154,575,500 241,125,500 135,100,000 105,625,000 105,625,000 0 807,820,000  8.75 12  29  

งบฯ ท่ีได้รับ 17,980,500 37,191,000 1,050,000 22,000,000 54,950,000 0 0 0  133,171,500 1.44  9  13
กลยุทธ์ท่ี 2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเส้นทำงและกำรท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม งบฯ ตำมแผน 0 15,000,000 77,500,000 139,285,000 188,607,500 185,107,500 51,500,000 0 657,000,000  7.12 7  22  

งบฯ ท่ีได้รับ 10,000,000 15,000,000 5,000,000 7,000,000 0 0 0 0  37,000,000 0.40  4  5
รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ท่ี 2 งบฯ ตำมแผน 18,000,000 62,769,000 232,075,500 380,410,500 323,707,500 290,732,500 157,125,000 0 1,464,820,000  15.87 19  51  

งบฯ ท่ีได้รับ 27,980,500 52,191,000 6,050,000 29,000,000 54,950,000 0 0 0  170,171,500 1.84  13  18
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชน
กลยุทธ์ท่ี 3.1 ส่งเสริมบริกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน งบฯ ตำมแผน 6,000,000 79,000,000 37,836,000 0 0 0 0 12,000,000 134,836,000  1.46 5  8  

งบฯ ท่ีได้รับ 5,998,000 79,000,000 29,776,400 0 0 0 0 0  114,774,400 1.24  4  6
รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ท่ี 3 งบฯ ตำมแผน 6,000,000 79,000,000 37,836,000 0 0 0 0 12,000,000 134,836,000  1.46 5  8  

งบฯ ท่ีได้รับ 5,998,000 79,000,000 29,776,400 0 0 0 0 0  114,774,400 1.24  4  6
ยุทธศำสตร์ท่ี 4. พัฒนำระบบคมนำคมขนส่งและระบบสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนำเส้นทำงเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวส ำคัญ งบฯ ตำมแผน 23,000,000 85,874,500 477,728,250 692,682,750 543,334,000 450,587,750 311,660,500 230,079,250 2,814,947,000  30.50 25  62  
 งบฯ ท่ีได้รับ 22,920,000 85,797,500 16,000,000 220,950,000 317,540,200 0 0 0  663,207,700 7.19  18  27
กลยุทธ์ท่ี 4.2 ยกระดับมำตรฐำนบริกำรขนส่งสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย งบฯ ตำมแผน 0 10,055,000 3,000,000 97,000,000 0 0 0 0 110,055,000  1.19 3  4  

งบฯ ท่ีได้รับ 0 9,923,000 0 5,000,000 0 0 0 0  14,923,000 0.16  2  2
กลยุทธ์ท่ี 4.3 พัฒนำเมืองและระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรตำมแนวคิดกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม งบฯ ตำมแผน 26,225,000 151,615,000 558,439,000 629,021,000 710,357,000 235,000,000 0 0 2,310,657,000  25.04 12  27  

งบฯ ท่ีได้รับ 50,090,000 63,731,200 0 0 2,242,500 0 0 0  116,063,700 1.26  8  12
รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ท่ี 4 งบฯ ตำมแผน 49,225,000 247,544,500 1,039,167,250 1,418,703,750 1,253,691,000 685,587,750 311,660,500 230,079,250 5,235,659,000  56.73 40  93  

งบฯ ท่ีได้รับ 73,010,000 159,451,700 16,000,000 225,950,000 319,782,700 0 0 0  794,194,400 8.60  28  41
โครงการ/แผนงานเพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการฯ 0 30,403,300 3,000,000 11,000,000 0 0 0 0  49,403,300 0.54  8

งบประมำณตำมแผนฯ งบฯ ตำมแผน 135,000,000 866,670,128 1,717,953,750 2,333,275,093 2,088,059,343 1,176,981,093 669,446,343 242,079,250 9,229,465,000 0 100.00 76  185  
งบประมำณท่ีได้รับ งบฯ ท่ีได้รับ 163,611,500 300,642,700 314,056,000 598,950,000 394,392,700 0 0 0  1,771,652,900 19.20  55  78

รวมงบประมำณท่ีได้รับและส่วนเพ่ิมเติม  163,611,500 331,046,000 317,056,000 609,950,000 399,392,700 0 0 0  1,821,056,200 19.73 6 61  86



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  
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 3) ผลการดำเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง 
  ตามแผนปฏิบ ัต ิการฯ ได ้จ ัดลำดับความสำคัญในการดำเน ินงาน  คือ 1) การฟื ้นฟู
สภาพแวดล้อม 2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และ 3) การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับสากล  
ที่ผ่านมา อพท. ได้ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยหน่วยงานที่มี 
ส่วนเกี ่ยวข้องให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในสัดส่วนเงินอุดหนุนสัดส่วนกระจายอำนาจให้แก่  
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการดำเนินงานของ อพท. และหน่วยงานอื่น มีการดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม แก้ไขปัญหาของเมืองพัทยาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
เมืองท่องเที่ยว  
   โดยมีการดำเนินโครงการต่างๆ ประกอบด้วย 1) โครงการศึกษาการออกแบบระบบกำจัด
ขยะของเมืองพัทยา 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบบำบัดน้ำ
เสียของพื้นที่เชื่อมโยง 3) โครงการศึกษาการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดไปใช้ใหม่  4) การศึกษาออกแบบ
อุโมงค์ทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทที่แยกนาเกลือ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และแยก 
เทพประสิทธิ์ 5) การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื ่อมโยง 
เพื ่อแก้ไขปัญหารถติดของพื ้นที ่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที ่เช ื ่อมโยง  6) การศึกษาความเหมาะสม 
ในการป้องกันการกัดเซาะชายหาดพัทยา และการเติมทรายชายหาดพัทยา โดยกรมเจ้าท่า 
  (2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
   เพื ่อเพิ ่มก ิจกรรมการท่องเที ่ยว  จากเมืองพัทยาไปเที ่ยวชมในพื ้นที่ เช ื ่อมโยง  
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเที ่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประเพณี วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่  ประกอบด้วย 1) การออกแบบ
และปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา 2) การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ของเทศบาลโป่ง 
3) การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของเทศตำบลนาจอมเทียน  
4) การออกแบบและพัฒนาชุมชนมุสลิม เทศบาลเมืองหนองปรือ 5) การพัฒนาพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของ
เครื่องใช้โบราณวัดหนองเกตุน้อย 6) การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บชากนอก  
7) การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 8) การออกแบบก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม 
และจักรยานถนนสายกระทิงลาย 9) การออกแบบฟื้นฟูป่าชายเลนบางละมุง 10) การศึกษาออกแบบ 
ความเหมาะสมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลครอบคลุม
ทั้งพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุง ขยายถนนที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งโครงการเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา หากได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายก็จะสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก และสามารถสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่เป็นจำนวนมาก  
และจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมการในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
  (3) การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในชุมชน  
   ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน ประกอบด้วย การคัดแยกขยะในโครงการ Low Carbon การจัดทำแผนแม่บท 
การพัฒนาเกาะล้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว การเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนการท่องเที่ยว การรับรอง
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในชุมชนในการรองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
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  (4) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว  
   ในพื ้นที ่พ ิเศษเมืองพัทยาเมืองพัทยาและพื ้นที ่เช ื ่อมโยง  โดยจัดทำแอปพลิเคชัน  
SMART PATTAYA ซึ่งติดตั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาแล้ว
จำนวน 100 แหล่งให้นักท่องเที่ยวได้รู ้จัก ผ่านการ Download และติดตั้งบนโทรศัพท์ด้วยระบบ IOS  
และ Android เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา  
ได้ใช้เวลาไปท่องเที ่ยวในพื้นที่เชื ่อมโยง ซึ ่งแอปพลิเคชัน สามารถรองรับได้ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย และให้เสียงบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น 
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว สามารถเพิ่มโปรโมชันให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวของตนเองได้ 
 
3.3.3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการฯ 
 
 1) ตามที่ อพท. ได้ประกาศพื้นที่พิเศษและมีแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการฯ ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ แก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาสู่
การท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน นั้น ประกอบกับสถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้มี
นักท่องเทียวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดการขยายตัว โดยเฉพาะในปี 
พ.ศ.2555 มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและต่างประเทศเขามาในพ้ืนที่ 9.41 ล้านคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจำนวน 
8.88 ล ้านคน และน ักท ัศนาจรจำนวน 0.53 ล ้านคน โดยเฉล ี ่ยม ีอ ัตราเพ ิ ่มประมาณร ้อยละ  
13.7 ต่อปี เฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา(ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา) คาดการณ์
ว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวประมาณ 90,957 ล้านบาท ซ่ึงมากกว่าผลการศึกษาของแผนปฏิบัติการภายใต้
แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที ่พิเศษเมืองพัทยาและพื ้นที่ เชื ่อมโยงที ่ได้ศึกษาไว้ในปี 2555  
โดย อพท. ซึ่งคาดการณ์ว่ามีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและต่างประเทศเขามาในพื้นที่  9.15 ล้านคน แบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวจำนวน 8.08 ล้านคน และนักทัศนาจรจำนวน 1.07 ล้านคน คาดการณ์รายได้ที่เกิดขึ้น
ประมาณ 82,319 ล้านบาท 
 2)  จากนโนบายของรัฐบาล และปรับค่าแรงขั้นต่ำ สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท และจากสภาพธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต ประชาชนใน
พื้นที่ และประชากรแฝงที่เป็นแรงงาน ข้าราชการ นักลงทุน เกิดความมั่นใจ จึงมีการเริ่มลงทุนด้านที่พัก
อาศัย และคอนโดมิเนียม ในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื ่อมโยงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหลังจากปี  
พ.ศ.2555 เป็นปีที่เกิดมหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีผู้อพยพ
จากภาคกลางเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี พัทยา และพ้ืนที่เชื่อมโยงเป็นจำนวนมาก ในระยะเวลา
ต่อมาได้ส่งผลให้มีความต้องการในการหาบ้านหลังที่สอง เพื่อเป็นการลงทุนด้านที่พักอาศัยแหล่งสำรอง  
ในขณะเดียวกันมีการบริหารจัดการให้นักท่องเที ่ยวสามารถเช่าพักทั ้งในระยะสั ้น  และระยะยาว  
จึงเกิดคอนโดมิเนียม บ้านพัก หมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นหลายโครงการในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
ตลอดแนวถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ตำบลนาเกลือถึงตำบลบางเสร่ เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบล
ตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ อาท ิสวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ค สวนน้ำรามายณะ และสวนน้ำแสนสิริ ซึ่งจะส่งผล
กระทบให้เมืองมีการขยายตัวอย่างมากทั้งในเชิงการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆ เป็นผลให้เกิดปัญหา
การจราจรตามมา ปัญหาการจัดการขยะ และน้ำเสีย หรือน้ำใช้ (น้ำประปา) ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้ 
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 3) จากการที่ อพท. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ มาเป็นระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาได้มี
การศึกษา สำรวจ และออกแบบ เพื่อเตรียมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ ประกอบกับประชาชน
ในพื้นที่มีความเข้าใจในศักยภาพของพื้นที่ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
จึงพบว่า ในหลายๆพื ้นที ่มีรายละเอียดโครงการที ่เปลี ่ยนไป อาทิ ค่างานที ่เพิ ่มขึ ้น ศักยภาพและ 
ความต้องการพัฒนา หรือปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาของพื้นที ่ที ่เพิ ่มขึ ้น  และมีข้อเสนอ 
ให้ดำเนินมีโครงการต่างๆ เพ่ิมข้ึน ประกอบด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยง การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ต่างๆ และการจัดทำระบบกำจัดขยะในพื้นที่ตา่งๆ 
รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวใหม่  หรือขยายแหล่งท่องเที ่ยวที ่ได้รับการพัฒนาไปแล้วเป็นต้น  
ด้วยเหตุผลดังกล่าว อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเตรียมการที่จะเสนอขอปรับแผนปฏิบัติการภายใต้ 
แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที ่และตอบสนองภารกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างโอกาส และรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ
ของสังคมในพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป (แสดงดังตารางท่ี 3.3.3-1) 
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ตารางท่ี 3.3.3-1 สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เมืองพัทยา ปี พ.ศ.2555-2562 

ลำดับ 
ค.ศ. 

(พ.ศ.) 

จำนวน
นักท่องเท่ียว
คาดการณ์ 

(คน) 

จำนวน
นักท่องเท่ียว

รวม 
(คน) 

จำนวน
นักท่องเท่ียว

ชาวไทย 
(คน) 

จำนวน
นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

(คน) 

อัตราการ 
เข้าพักเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  
(บาท/คน/วัน) 

รายได้จาก 
การท่องเท่ียว 
(ล้านบาท) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
จำนวน

นักท่องเท่ียว
คาดการณ์ 

จำนวน
นักท่องเท่ียว 

รวม 
1 2012 (2555) 7,019,837 8,876,924 2,312,666 6,564,258 69.95 3,320.39 95,911.03   
2 2013 (2556) 7,319,837 9,440,676 2,454,439 6,986,237 71.83 3,408.15 105,851.39 4.27 6.35 
3 2014 (2557) 7,619,837 8,526,786 2,273,989 6,252,797 69.65 3,638.88 102,722.63 4.10 -9.86 
4 2015 (2558) 7,919,837 9,223,060 2,506,545 6,716,515 75.18 4,032.04 128,091.49 3.94 8.17 
5 2016 (2559) 8,219,837 12,701,098 4,355,143 8,345,955 75.92 4,342.32 198,138.64 3.79 37.71 
6 2017 (2560) 8,539,837 13,638,542 4,675,555 8,962,987 77.91 4,698.28 231,313.97 3.89 7.38 
7 2018 (2561) 8,889,837 14,259,261 4,939,657 9,319,604 79.88 4,998.77 254,313.04 4.10 4.55 
8 2019 (2562) 9,239,837 14,577,488 4,947,252 9,630,236 80.73 5,096.88 265,899.89 3.94 2.23 

รวมท้ังหมด 64,768,696 91,243,835 28,465,246 62,778,589 75.13 4,191.96 1,382,242.08  
 

 
หมายเหตุ: จำนวนนักท่องเที่ยวคาดการณ์จากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจดัทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพืน้ที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
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3.3.4 ปัญหาอุปสรรค 
 
 1) ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 เมืองพัทยาขอรับการจัดสรรงบประมาณที่นำมา
พัฒนาตามแผนปฏิบัติการฯ จากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ สัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้
สุทธิของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้พิจารณาเป็นสัดส่วนจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแบบปกติ แต่ไม่ได้รับการจัดสรร 
อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาก็ยังยืนยันที่จะขอให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากที่ได้รับการจัดสรรปกติ คือ  
1) คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะพิจารณาเพ่ิมเงินสัดส่วนเงินที่
ได้รับของเมืองพัทยา สำหรับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ และให้เมืองพัทยาขอรับการสนับสนุนตาม
ช่องทางปกติของเมืองพัทยา หรือ 2) ในกรณีท่ีรัฐบาลเห็นสมควรที่จะให้มีหน่วยงานที่กำกับการใช้งบประมาณ
ร่วมพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ก็อาจ
พิจารณามอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำกับดูแลอีกส่วนหนึ่ง  เพื่อที่จะได้กำกับงานใน
ภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2) ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณน้อยกว่าที่แผนกำหนด โดยเฉพาะเมืองพัทยาในปี 
พ.ศ.2556-2559 ไม่ได้รับงบประมาณ ส่วนพื้นที ่เชื ่อมโยงหลายโครงการยังขาดความพร้อมด้านที ่ดิน  
แบบรายละเอียดโครงการที ่จะดำเนินการต่อไป จึงทำให้โครงการเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน  
หรืองบประมาณที่ได้รับมีจำนวนน้อยกว่าที่แผนกำหนด จึงทำให้การพัฒนาตามแผนไม่เป็นไปตามที่กำหนด 
ดังนั้น การบรรลุเป้าหมายจึงยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 
 3) ยังมีหลายโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการ เช่น โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามทางหมายเลข 36 (เส้นกระทิงลาย) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เนื ่องจากพื้นที่
ดำเนินงานอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และเจ้าของพื้นที่ไม่อนุมัติให้สร้าง จึงต้องคืน
งบประมาณ นอกจากนั้น บางโครงการมีความล่าช้า ทำให้แบบก่อสร้างที่ได้ศึกษาแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้ 
ต้องมีการปรับปรุงแบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องดำเนินงานตามขั้นตอนของสำนักงบประมาณ ทำให้โครงการ 
ไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด 
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บทท่ี 4 
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา 

 
4.1 สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 
4.1.1 สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ.2563 
 
 1)  ตลาดต่างประเทศ  

 ปี พ.ศ.2563 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพียง 6.7 ล้านคน 
และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 3.3 แสนล้านบาท ทั้งจำนวนและรายได้หดตัวร้อยละ 83 (ประมาณการ 
ณ เดือนตุลาคม 2563) การหดตัวอย่างรุนแรงดังกล่าวเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ซึ่งประเทศต่างๆ ใช้มาตรการขั้นสูงสุดสกัดกั้นการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศ เช่น 
ยกเลิกวีซ่า ล็อกดาวน์เมือง/ประเทศ ปิดพรมแดน ขณะที่ประเทศไทยใช้มาตรการห้ามทำการบินเข้าประเทศ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยในช่วงดังกล่าว แม้ว่า
ช่วงปลายปี พ.ศ.2563 จะผ่อนคลายมาตรการอนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้ข้อตกลงพิเศษ เช่น  
ผู้ถือบัตร Thailand Elite Card, ผู้ได้รับ Special Tourist Visa (STV) เดินทางเข้าประเทศไทย แต่กลุ่ม
ดังกล่าวยังมีจำนวนที่น้อยมาก ทั้งนี้ วิกฤต COVID-19 ยังส่งผลกระทบให้การท่องเที่ยวทั่วโลกหดตัวรุนแรง
เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยข้อมูลจาก UNWTO ช่วง 8 เดือนแรกปี พ.ศ.2563 พบว่าการเดินทาง
ท่องเที ่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกหดตัวลงร้อยละ 70 โดยประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียต่างได้รับ
ผลกระทบระดับใกล้เคียงกัน เช่น ฮ่องกง (ลดลงร้อยละ 93), ญี่ปุ่น (ลดลงร้อยละ 82), สิงคโปร์ (ลดลง 
ร้อยละ 79), เวียดนาม (ลดลงร้อยละ 71) โดย UNWTO คาดว่าการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
ทั่วโลกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งในปี พ.ศ.2566 
 2)  ตลาดในประเทศ 

 ในปี พ.ศ.2563 สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563 ถือเป็นช่วงวิกฤตของสถานการณ์
ท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจากในเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ประเทศไทยต้องรับมือกับการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มาตรการล็อกดาวน์, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน,  มาตรการเคอร์ฟิวถูกนำมาใช้ รวมทั้ง
การยกเลิกกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนของประเทศหยุดลงแบบฉับพลัน 
ภาคธุรกิจทยอยปิดกิจการเป็นจำนวนมากและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ตาม 
ผลจากการใช้มาตรการต่างๆ ประกอบกับความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชน ทำให้ประเทศไทยสามารถ
รับมือและควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 รัฐบาลได้
ประกาศมาตรการผ่อนคลายปลดล็อคพื้นที่และกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งออกมาตรการกระตุ้น 
การเดินทางท่องเที ่ยวเพื ่อกระตุ ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนทยอย 
ออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลังล็อกดาวน์เริ่มฟื้นตัวได้บ้าง เนื่องจาก
ได้รับแรงหนุนจากภาครัฐที่ประกาศให้มีวันหยุดชดเชยเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนหลังของปี พ.ศ.2563  
และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศภายใต้ 2 โครงการหลักได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน  
และโครงการกำลังใจ ผนวกกับ ททท. และภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ และโปรโมชั่นแพ็กเกจ
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ท่องเที่ยว ทั้งนี้การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวภายในประเทศยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่  โดยภูมิภาคระยะใกล้อย่าง
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตกจะฟื้นตัวได้เร็วกว่า โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่มีระยะทาง
ใกล้กรุงเทพฯ เช่น ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยสูงกว่าจังหวัดท่องเที่ยวที่ไกลกว่า เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ 
และคนไทยยังนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ถึงร้อยละ 70 (อ้างอิงจากงานสำรวจความคิดเห็นคนไทยออก
เดินทางท่องเที่ยวหลัง COVID-19 ของ ททท.) อย่างไรก็ดี จังหวัดที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นเหมาะแก่ 
การเดินทางท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ เชียงราย ยะลา อุบลราชธานีหรือเลย ก็มีอัตราจำนวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศปี พ.ศ.2563 จึงมีแนวโน้มขยับ 
ตัวดีขึ ้นแต่ยังต่ำกว่าระดับปกติก่อนเกิด COVID-19 เพราะยังมีแนวโน้มความกังวลต่อความเสี ่ยงของ 
การระบาดระลอกใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยอยู่ที่  90.23 ล้านคนต่อครั้ง ลดลงร้อยละ 48 
ขณะที่รายได้ทางการท่องเที่ยวยังไม่กลับคืนมาในระดับปกติเช่นกัน เนื่องจากยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศ นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้จ่าย และลดจำนวนความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้มี
รายได้ทางการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านบาท โดยมีรายได้ลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ 54  
(รูปที ่4.1.1-1) 

 

ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ กองกลยุทธก์ารตลาด ททท. 
 

รูปที่ 4.1.1-1  สถิติจำนวนและรายได้ผู้เยี่ยมเยือนคนไทยปี 2563 
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4.1.2  สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยป ีพ.ศ.2564 
  
 ปี พ.ศ.2564 คาดการณ์ว่าภาพรวมการเติบโตของตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  
จากปี พ.ศ.2563 แต่จะยังไม่ฟื้นตัวกลับมาในระดับเดียวกับปี พ.ศ.2562 ก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 เนื่องจากต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ เช่น การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ระลอกใหม่ โอกาสความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนและการกระจายวัคซีนให้เพียงพอทั่วโลก  
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ การกลับมาบินระหว่างประเทศของสายการบินต่างๆ รวมถึง
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง
ต่ออุปสงค์และอุปทานการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ทั้งนี้คาดว่าปี พ.ศ.2564 จะมี
จำนวนนักท่องเที ่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนประมาณ 6-15.5 ล้านคน และสร้างรายได้ 
ให้แก่ประเทศไทยจำนวนประมาณ 3-7 แสนล้านบาท (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2563) โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 

1) ประสิทธิภาพวัคซีนป้องกัน COVID-19 และโอกาสเข้าถึงวัคซีนของประเทศกำลังพัฒนา 
2) การอยู่รอดของ Supply Chain ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น สายการบิน โรงแรม บริษัท 

นำเที่ยว บางส่วนอาจไม่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จะเป็นข้อจำกัดในการฟื้นตัว 
3) สถานการณ์แข่งขันสูงจากการกระตุ้นท่องเที่ยว Domestic ของแต่ละประเทศ 
4) ทัศนคติของชาวไทยบางส่วนยังคงกังวลต่อการเข้ามาของชาวต่างชาติ 
5) นักท่องเที ่ยวต่างชาติไม่มั ่นใจความปลอดภัยจาก COVID-19 ต่อการเดินทางท่องเที ่ยว

ต่างประเทศ 
6) กำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่กลับมาจากผลกระทบวิกฤต COVID-19 
7) ข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศจากกฎระเบียบใหม่ เช่น การออกพาสปอร์ตอนุญาต

ให้ออกต่างประเทศ การให้วีซ่าชาวต่างชาติเข้าประเทศ 
 

4.1.3 แนวโน้มตลาดการท่องเที่ยวในประเทศป ีพ.ศ.2564 
 
 ในปี พ.ศ.2564 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยอยู่ที่ 93.30 ล้านคนต่อครั้ง มีอัตรา
การเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา แต่ยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ดี จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยอาจจะขยับตัวเพิ่มขึ้นหากได้รับปัจจัยหนุน
การท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วย 

1) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ททท. และเอกชนในการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ที่มีประสิทธิภาพ และแผนการตลาดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางและเกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  รวมถึงลด
ความยุ่งยากซับซ้อนในการเข้าร่วม และใช้สิทธิ์ของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากข้ึน 

2) การดึงกลุ่มคนไทยเที่ยวต่างประเทศให้กลับมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ.2562 
มีคนไทยเที่ยวต่างประเทศจำนวน 12 ล้านคน  โดยอาศัยโอกาสจากความไม่แน่นอนของวัคซีน COVID-19 
และแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ทันที  ดังนั้น กลุ่มคนไทยท่องเที่ยว
ต่างประเทศจะมีแนวโน้มที่เลือกการท่องเที่ยวเที่ยวในประเทศก่อน เนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงต่อการติด
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เชื้อในต่างประเทศท่ีสูงกว่าในประเทศไทย โดยกลุ่มนี้จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแบบระยะสั้น 
แต่มกีารท่องเที่ยวจำนวนหลายครั้ง 

สำหรับประมาณการรายได้ทางการท่องเที ่ยวในปี พ.ศ.2564 มีแนวโน้มอยู ่ที่จำนวน 5.36  
แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 71 จากปีที่ผ่านมา แต่ยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับปี  
พ.ศ.2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ยังคงหดตัว จากความอ่อนแอที่มีมาตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
แม้ว่าจะผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 มาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับสภาวะปกติ 
ได้เช่นเดิม ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยที่มีกำลังการใช้จ่ายไม่สูง  ทำให้เกิด 
การระมัดระวังการใช้จ่ายของครัวเรือนมากขึ้น  อย่างไรก็ตามปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว อาจไม่ได้ส่งผล
มากนักต่อกลุ่มคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งมีกำลังการใช้จ่ายสูง แต่กลุ่มนี้กลับไม่ได้ใช้จ่าย
มากเท่ากับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากราคาของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
ในประเทศที่ถูก ประกอบกับไม่มีแหล่งซื้อสินค้าเหมือนในต่างประเทศ จึงคาดว่าการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ 
จะใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในประเทศ และไม่ได้เป็นแรงฉุดให้รายได้ทางการท่องเที่ยวเติบโตเท่าที่ควร 
 ที่มา : ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563  
 
4.2  สถานการณ์และแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย 
  
 การประเมินสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี  พ.ศ.2564 คาดว่าจะมีจำนวน
ประมาณ 4.5-7 ล้านคน ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที ่ยวต่างชาติน่าจะมีมูลค่าประมาณ 3.4-4.8  
แสนล้านบาท ทิศทางของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2564 ยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของตลาดท่องเที ่ยวยังมีหลายปัจจัยที ่ต้องติดตาม โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของ  
COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ และผลของการใช้วัคซีนกับประชาชนในบางประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญ
ต่อทิศทางการดำเนินนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทย โดยพิจารณาแนวทาง
เพิ่มเติม ได้แก่ การกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ เช่น การมีศูนย์ประสานงานใน
ต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการ การเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลบนโลกออนไลน์ยังมีความสับสนในข้อมูลการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย 

นอกจากนี้ การจัดแผนกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศอย่างเข้มข้น เช่น การเพ่ิมความถี่
ในการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และการเพิ่มสิทธิพิเศษทางภาษี เช่น การนำค่าใช้จ่าย
การท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษี รวมถึงมาตรการทางการเงินในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวขนาดเล็ก และท่องเที่ยวชุมชน เช่น ปางช้าง บริษัทนำเที่ยว เป็นต้น ซึ่งอยู่ในปลายห่วงโซ่ของ
การท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านการเงินของภาครัฐ สำหรับสถานการณ์ตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยหลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท
พิเศษ (Special Tourist VISA หรือ STV) ที่ประสงค์เดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย รวมถึง
ชาวต่างชาติที่เดินทางมากับเรือสำราญและเรือยอร์ช โดยสามารถเดินทางเข้ามาจอดเทียบท่าในประเทศ
ไทยได ้และสามารถขอวีซ่าประเภทพิเศษได้เช่นกัน 
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ในปี พ.ศ.2564 แนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากตลาด
การท่องเที่ยวยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผลของการใช้
วัคซีนป้องกันโควิดกับประชาชนในบางประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ซึ่งการประเมินสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี พ.ศ.2564 คาดว่าจะมีจำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนประมาณ 4.5-7 ล้านคน ภายใตส้องสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่หนึ่ง :  
สมมติฐานในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 การแพร่ระบาดของCOVID-19 ในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ รวมถึงการใช้วัคซีนในประเทศ
ที่เริ่มใช้ในปลายปี พ.ศ.2563 เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป รวมทั้งประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่ประเทศไทยไม่มีการระบาดของโควิดเป็นวงกว้าง รวมถึงในช่วงครึ่งหลังของ
ป ีพ.ศ.2564 ประเทศไทยมีวัคซีนใช้ได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  

โดยภายใต้สมมติฐานนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางการดำเนินมาตรการผ่อนคลายในการเปิดรับ
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐเองก็มีแนวทาง 
ที่จะทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มเติม เมื่อสถานการณ์มีการคลี่คลายที่ดีขึ ้น และ 
จากการที่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ ซึ่งกรณีนี้อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจำนวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างรวดเร็วในช่วงปลายไตรมาส 2 และน่าจะเพ่ิมมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ
ปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะอยู่ที่จำนวนประมาณ 7 ล้านคน ขณะที่การใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวน่าจะอยู่ที่จำนวนประมาณ 4.8 แสนล้านบาท โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะกลับมา
ท่องเที่ยวในระยะแรกน่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการผ่อน
คลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศมากที่สุด  นอกจากนี้ยังเป็นประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกอย่าง ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 
ขึ้นอยู่กบันโยบายการเดินทางระหว่างประเทศของทางการจีน 

สมมติฐานที่สอง :  
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้น การใช้วัคซีนยังมีข้อจำกัด

มาก ทำให้ทางการไทยยังต้องระมัดระวังในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ถึงกระนั้นทางการยังคงมี
แนวทางที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่แต่เป็นแบบเฉพาะกลุ่มและเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ  
เช่น กลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างกอล์ฟ และกลุ่ม Wellness ซึ่งภายใต้สมมติฐานนี้ มีการคาดการณ์ว่า 
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี พ.ศ.2564 น่าจะอยู่ที่จำนวนประมาณ 4.5 ล้านคน ขณะที่การใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวน่าจะอยู่ที่จำนวนประมาณ 3.4 แสนล้านบาท โดยสมมติฐานนี้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทยอยเพ่ิมขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2564 

โดย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี พ.ศ.2564  ที่ยังอยู่ในระดับต่ำนั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบ  
แม้ว่าในระยะข้างหน้าประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมขึ้นก็ตาม แต่การเดินทางระหว่างประเทศ 
ยังต้องขึ้นอยู่กับนโยบายการผ่อนคลายการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเช่นกัน  ซึ่งบางประเทศเปิดให้
เดินทางท่องเที่ยวไปยังเฉพาะประเทศที่ทางการแต่ละประเทศกำหนด ประกอบกับความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศในปี พ.ศ.2564  ยังมีข้อจำกัดซึ่งเป็นผลจากนักท่องเที่ยวยังมีความกังวลที่จะเดินทาง
ท่องเที ่ยวในช่วงที ่ย ังมีการระบาดของ COVID-19 และการท่องเที ่ยวต่างประเทศยังมีค่าใช้จ่ายใน 
การท่องเที่ยวที่สูง ซึ่งเป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าตรวจร่างกายก่อนการเดินทาง และค่าใช้จ่าย
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ประกันสุขภาพ เป็นต้น ทำให้การเดินทางยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังจ่ายสูง ขณะที่
กลุ่มกำลังซื้อปานกลางถึงล่างน่าจะยังไม่มีความพร้อมในการเดินทาง รวมทั้งปริมาณการเดินทางท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศที่ยังอยู ่ในระดับต่ำ ส่งผลให้เส้นทางการบินยังไม่กลับเข้าสู ่ภาวะปกติ  ซึ่งก็เป็นหนึ่ง 
ในอุปสรรคของการเดินทางท่องเที่ยว 
 ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
 
4.3 สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
  
 ภาพรวมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากการพัฒนานโยบายของโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู ้ประกอบธุรกิจ 
การท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตัวเร่งขึ้นตามการลงทุนในโครงการ EEC ที่มีความชัดเจนมากข้ึน รวมถึงรายได้จากภาคการท่องเที่ยว
ที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยบวก 
ที่สำคัญ คือ การเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น  
 สอดคล้องกับการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที ่ยวในพื้นที่  EEC ของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ที่พบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
จาก 29.89 ล้านคน ในปี พ.ศ.2560 เป็น 46.72 ล้านคน ในปี พ.ศ.2564 และคาดว่าจะมีรายได้จาก 
การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนจาก 285,572 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2560 เป็น 508,590 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2564 
 ทั ้งน ี ้  เน ื ่องจาก EEC มีการพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานที ่คาดว ่าจะส ่งผลต ่อการพ ัฒนา 
การท่องเที ่ยวของไทยในการเชื ่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
ให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการผลักดันการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการท่องเที่ยวในกลุ่ม
รายได้สูงและการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว อาทิ การพัฒนา     
จังหวัดชลบุรีให้มี “โครงการพัทยา 2” ในพื้นที่ย่านบางเสร่ เพื่อรองรับการท่องเที ่ยวและการจัดตั้ง
สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดให้เป็นท่าเรือเชิงพาณิชย์รองรับเรือสำราญที่จะ
เดินทางท่องเที่ยวในบริเวณอ่าวไทย รวมถึง 5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภา โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง เชื่อมโยงสนามบินพาณิชย์ 3 แห่ง โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 โครงการรถไฟทางคู่เชื่อมโยงท่าเรือ 3 แห่ง และโครงการพัฒนาเมืองใหม่ 
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึน
ในปี 2565 ดังตารางที่ 4.3-1  
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ตารางท่ี 4.3-1 แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวชายฝั่งภาคตะวันออก 

จังหวัด 
คาดการณ์ 

ผู้เย่ียมเยือน 
ปี 2565 

โครงการอนาคตภายในปี พ.ศ.2565 
  

 
พัทยา 15,468,225 

(+Avg) 
- สนามบินอู่ตะเภา 

และเมืองการบิน 
ภาคตะวันออก 
3 ล้านคน/ปี 

รถไฟความเร็วสูง 
(พัทยา, อู่ตะเภา) 
41,190 คน/วัน 

หรือ 15 ล้านคน/ปี 
ชลบุร ี 18,262,714 

(+Avg) 
ท่าเรือ 

สัตหีบ-ปราณบรุ ี
3 ล้านคน/ปี 

ระยอง 10,648,899 
(+Avg) 

   

จันทบุรี 4,426,453 
(+Avg) 

   

ตราด 2,687,465 
(+Avg) 

   

  
 นอกจากนี้ ตามการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ.) ยังพบแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 แนวทาง ได้แก่ 
 1)  การพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว เพื ่อดึงดูดและจูงใจให้น ักท่องเที ่ยวเดินทางมาท่องเที ่ยว 
ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ส่งเสริมให้เกิดเทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ที่มีความหลากหลายรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ได้มากยิ่งขึ้น สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (Man-made Attractions) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่สนามบิน 
อู่ตะเภาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่กับการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งการจัดการ
สิ ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการกำจัดขยะตามแนวชายฝั ่งทะเลและเกาะท่องเที ่ยวสำคัญ  อาทิ เกาะล้าน  
การปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การปรับปรุงระบบเสียงบรรยายให้มี
หลากหลายภาษามากขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ การจัดพื้นที่ (Zoning) เพื่อการท่องเที ่ยว 
ให้มีคุณภาพการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ในพื ้นที่ EEC เป็นต้น โดยมีโครงการสำคัญ อาทิ ศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE City)  
Pattaya on Pier 
 2)  การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวก เพื ่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งช่วยกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองท่องเที่ยวรองด้วยการสนับสนุน 
การลงทุนพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ภายใต้แผนงาน EEC เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น    
ระบบขนส่งจากสนามบินอู่ตะเภาสู่เมืองหลัก พัฒนาท่าเทียบเรือสำราญ (Cruise) ที่พัทยา และส่งเสริม   
การขยายเส้นทางเรือและเรือสำราญจากต่างประเทศให้แวะพักที ่พัทยา และพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่          
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากพัทยาและระยองสู่เกาะต่างๆ ในพื้นที่ให้สะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐานขึ้น 
โดยมีโครงการสำคัญ อาทิ การปรับปรุงถนนหมายเลข 331 ทำสะพาน ถนนสุขุมวิท เพ่ิมเติมทางออกถนน
มอเตอร์เวย์ ถนนเลียบชายฝั่งเฉลิมบูรพาชลทิต รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอู่ตะเภา
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และรถไฟรางเบา (Tram) ภายในพัทยา เชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง ปรับสนามบินอู่ตะเภาเพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์
เต็มรูปแบบ และพัฒนาท่าเรือ Cruise Terminal และท่าเรือเฟอร์รี่ จัดให้มีรถโดยสารรับจ้างสาธารณะ 
จากสนามบินอู่ตะเภา เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ 
รวมทั้งการสร้างเส้นทางจักรยาน เพ่ือเชื่อมโยงสนามบินอู่ตะเภากับแหล่งท่องเที่ยวและเมืองท่องเที่ยว 
 3)  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอ  
ต่อความต้องการของตลาด และครอบคลุมทุกสาขาการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร       
ด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้ “สัตหีบโมเดล” ในการเรียนรู้ควบคู่
กับการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว
สนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานและได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล 
โดยมีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว และศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยว (Tourism 
Education Center) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 4)  การสร ้างความเชื ่อม ั ่นของนักท่องเที ่ยว เพื ่อเพิ ่มรายได ้จากการท่องเที ่ยวอันเป็น  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับพ้ืนที่ EEC และประเทศไทย ด้วยการเสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพ
และความปลอดภัยให้กับพื้นที่ EEC โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  
และมุ่งเน้นการสื่อสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ของ EEC ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred 
Destination) ที่มีคุณภาพสูงต่อนักท่องเที ่ยวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน        
ข้อควรปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งที่ควรกระทำในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล  
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ EEC โดยมีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาเสริมสร้างระบบการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในจังหวัดระยอง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บริเวณชายหาด
สวนสนและเส้นทางในเขตเทศบาลที่ต่อเนื่องกันตลอดท้ังสาย 
 1) จำนวนผู้มาเยือน  
  จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี พ.ศ.2562 เมืองพัทยา มีผู้เยี่ยมเยือน 
15,732,866 คน เป ็นชาวต ่างชาติ  9,821,571 คน (ร ้อยละ 62.43) และชาวไทย 5,911,295 คน  
(ร้อยละ 37.57) มีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจร เท่ากับ 93 : 7 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว 
14,577,488 คน เป็นชาวไทย 4,947,252 คน และชาวต่างชาติ 9,630,236 คน และมีจำนวนนักทัศนาจร 
1,155,378 คน  เป็นชาวไทย 964,043 คน และชาวต่างชาติ 191,335 คน 
    สำหรับอัตราการเติบโตของจำนวนผู้เยี ่ยมเยือนในช่วง พ.ศ.2557-2562 พบว่า เมืองพัทยา 
มีจำนวนผู ้เยี ่ยมเยือนเพิ ่มขึ ้นต่อเนื ่อง ซึ ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที ่ยว 
แห่งประเทศไทย โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.20 และจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีอัตรา 
การขยายตัวมากกว่าชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 118.11 และร้อยละ 54.10 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนในปี พ.ศ.2562 กับปี พ.ศ.2561 พบว่า จำนวนผู้เยี่ยมเยือนเมืองพัทยามีอัตราการเติบโต 
ร้อยละ 2.39 โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.85 และจำนวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.34 (ตารางท่ี 4.3-2) 
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ตารางท่ี 4.3-2 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2557-2562 

ประเภท พ.ศ.2557 พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
61-62 57-62 

จำนวนผู้เย่ียมเยือน (คน) 9,083,899  13,696,297  15,365,200  15,732,866  2.39  73.20 
   ชาวไทย 2,710,267  5,183,955  5,861,491  5,911,295  0.85  118.11 
   ชาวต่างชาติ 6,373,632  8,512,342  9,503,709  9,821,571  3.34  54.10 
จำนวนนักท่องเท่ียว (คน) 8,526,786  12,701,098  14,259,261  14,577,488  2.23  70.96 
   ชาวไทย 2,273,989  4,355,143  4,939,657  4,947,252  0.15  117.56 
   ชาวต่างชาติ 6,252,797  8,345,955  9,319,604  9,630,236  3.33  54.01 
จำนวนนักทัศนาจร (คน) 557,113  995,199  1,105,939  1,155,378  4.47  107.39 
   ชาวไทย 436,278  828,812  921,834  964,043  4.58  120.97 
   ชาวต่างชาติ 120,835  166,387  184,105  191,335  3.93  58.34 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2563 
 

 2) สถานการณ์ที่พักแรม 
   จากสถิติสถานการณ์สถานพักแรมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี พ.ศ.2562 
เมืองพัทยามีจำนวนห้องพัก 62,598 ห้อง และมีจำนวนผู้เข้าพักแรมรวม 14,125,213 คน เป็นชาวไทย 
4,743,846 คน และชาวต่างชาติ 9,381,367 คน โดยนักท่องเที่ยวเลือกพักที่เมืองพัทยาคิดเป็นร้อยละ 
93.16 ของจังหวัดชลบุรี จำนวนห้องพักในเมืองพัทยามีอัตราการเติบโตในช่วง พ.ศ.2557-2562 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 53.58 แต่จำนวนห้องพักในปี พ.ศ.2562 มีจำนวนลดลงจากปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 0.46 ในขณะที่
จำนวนผู้เข้าพักของเมืองพัทยาเติบโตต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้เข้าพักในปี พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 
ร้อยละ 71.35 
    นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพักเฉลี่ยในเมืองพัทยาประมาณ 3 วัน ชาวไทยมีระยะเวลาพักเฉลี่ย
ประมาณ 2 วัน ชาวต่างชาติมีระยะเวลาพักเฉลี่ยประมาณ 4 วัน และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 80.73 
ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2557 ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 69.65 ต่อปี แสดงให้เห็น
ว่าสถานการณ์สถานพักแรมของเมืองพัทยายังอยู่ในเกณฑ์ที ่ดี แต่การลงทุนในธุรกิจที่พักเพื ่อรองรับ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัว (ตารางท่ี 4.3-3)   
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ตารางท่ี 4.3-3 สถานการณ์สถานพักแรมเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2557-2562 

ประเภท พ.ศ.2557 พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
61-62 57-62 

จำนวนห้องพัก (ห้อง) 40,758  58,848  62,889 62,598  -0.46  53.58 
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (%) 69.65  75.92 79.88 80.73 1.06  15.91 
จำนวนผู้เข้าพักแรม (คน) 8,243,543  12,284,770  13,814,461  14,125,213  2.25  71.35 

ชาวไทย 2,150,834  4,168,378  4,730,022  4,743,846  0.29  120.56 
ชาวต่างชาติ 6,092,709  8,116,392  9,084,439  9,381,367  3.27  53.98 

ระยะเวลาพักเฉลี่ย (วัน) 3.24  3.51  3.49  3.50  0.29  8.02 
ชาวไทย 2.71  2.43  2.34  2.35  0.43  -13.28 
ชาวต่างชาติ 3.44  4.08  4.10  4.09  -0.24  18.90 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.2563 
 
 3) ค่าใช้จ่ายและรายได้จากการท่องเที่ยว 
     เมืองพัทยามีรายได้จากการท่องเที ่ยวในปี  พ.ศ.2562 จำนวน 265,899.89 ล้านบาท  
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทางการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาของชาวไทย 3,682 บาทต่อคนต่อวัน และชาวต่างชาติ 
5,547 บาทต่อคนต่อวัน นักท่องเที่ยว 5,168 บาทต่อคนต่อวัน และนักทัศนาจร 1,960 บาทต่อคนต่อวัน 
  สำหรับอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที ่ยวของเมืองพัทยาใน พ.ศ.2557-2562 
พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2562  
สูงกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2557 เกือบ 1.5 เท่า หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้จาก
การท่องเที่ยวร้อยละ 158.85 และเติบโตจากป ีพ.ศ.2561 ร้อยละ 4.56 (ตารางท่ี 4.3-4)   
 
ตารางท่ี 4.3-4 สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2557-2562 

ประเภท พ.ศ.2557 พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
61-62 57-62 

รายได้ (ล้านบาท) 
ผู้เย่ียมเยือน 102,722.63  198,138.64  254,313.04  265,899.89  4.56  158.85 
   ชาวไทย 18,695.38  36,864.48  44,752.62  46,353.09  3.58  147.94 
   ชาวต่างชาติ 84,027.25  161,274.16  209,560.42  219,546.80  4.77  161.28 

 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา 

 
4-11 C4_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 

ตารางท่ี 4.3-4 สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2557-2562 (ต่อ) 

ประเภท พ.ศ.2557 พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
61-62 57-62 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 
ผู้เย่ียมเยือน 3,639  4,342  4,999  5,097  1.96  40.07 
   ชาวไทย 2,833  3,230  3,586  3,682  2.68  29.95 
   ชาวต่างชาติ 3,885  4,713  5,458  5,547  1.63  42.79 
นักท่องเท่ียว 3,681  4,400  5,067  5,168  2.00  40.39 
   ชาวไทย 2,933  3,356  3,728  3,836  2.89  30.79 
   ชาวต่างชาติ 3,896  4,725  5,472  5,561  1.64  42.75 
นักทัศนาจร  1,536  1,737  1,940  1,960  1.02  27.62 
   ชาวไทย 1,425  1,623  1,799  1,821  1.26  27.85 
   ชาวต่างชาติ 1,937  2,308  2,650  2,659  0.34  37.23 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563 
 
จะเห็นได้ว่าเมืองพัทยามีบทบาทเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล

ตะวันออก และเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ โดยมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเป็นครึ่งหนึ่งหรือเท่ากับร้อยละ 
50.36 ของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างชาติสูงถึงร้อยละ 87.84 ของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติทั้งหมดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ง
ทะเลตะวันออก ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 59.01 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวทั ้งหมดในเขต
พัฒนาการทอ่งเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก  

การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาก่อให้เกิดรายได้สูงถึงร้อยละ 77.79 ของรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั ้งหมดในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั ่งทะเลตะวันออก โดยมีสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที ่ยวของ
ชาวต่างชาติสูงถึงร้อยละ 93.56 ของรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยว 
ฝั่งทะเลตะวันออก (ตารางท่ี 4.3-5) 

 
ตารางท่ี 4.3-5  จำนวนผู้เยี ่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเปรียบเทียบกับ 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ปี พ.ศ.2562  
ประเภท เมืองพัทยา ชลบุร ี เขตพัฒนาการท่องเท่ียว 

ฝ่ังทะเลตะวันออก 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เย่ียมเยือน (คน) 15,732,866  18,602,920  31,243,030  50.36 
   ชาวไทย 5,911,295  8,636,346  20,061,888  29.47 
   ชาวต่างชาติ 9,821,571  9,966,574  11,181,142  87.84 
จำนวนนักท่องเท่ียว คน) 14,577,488  15,810,368  24,705,286 59.01 
   ชาวไทย 4,947,252  6,060,727  13,917,820  35.55 
   ชาวต่างชาติ 9,630,236  9,749,641  10,787,466  89.27 
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ตารางท่ี 4.3-5  จำนวนผู้เยี ่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเปรียบเทียบกับ 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ปี พ.ศ.2562 (ต่อ) 

ประเภท เมืองพัทยา ชลบุร ี เขตพัฒนาการท่องเท่ียว 
ฝ่ังทะเลตะวันออก 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวนนักทัศนาจร (คน) 1,155,378  2,792,552  6,537,744  17.67 
   ชาวไทย 964,043  2,575,619  6,144,068  15.69 
   ชาวต่างชาติ 191,335  216,933  393,676  48.60 
รายได้ (ล้านบาท)     

ผู้เย่ียมเยือน 265,899.89  276,328.34  341,837.10  77.79 
   ชาวไทย 46,353.09  55,499.48  107,187.48  43.24 
   ชาวต่างชาติ 219,546.80  220,828.86  234,649.62  93.56 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563 
 

4.4 การประเมินสภาพแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  

 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จ ุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการดำเนินแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื ่อมโยง  
ในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคม เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ผสมผสานกับการวิเคราะห์  SWOT Analysis  
ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ 
ภาวะคุกคาม ของการพัฒนา ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1) เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  
2) มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการสำหรับครอบครัว 
3) มีทุนทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศวิทยาที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรชายฝั่ง

และทรัพยากรทางทะเล  
4) มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พัก ร้านอาหาร และธุรกิจการบริการต่างๆ ที่มีจำนวนเพียงพอ

และหลากหลาก สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้หลายระดับ การขยายตัวเป็นไปตามกลไกการตลาด 
หลากหลายระดับและราคา 

5) มีการเข้าถึงที่สะดวกท้ังบก (ถนน รถไฟ) และทางทะเล  
6) มีสาธารณูปการที่มีความพร้อม ทั้งโรงพยาบาล สถานศึกษา โรงเรียนนานาชาติ เหมาะแก่  

การเป็นเมืองอยู่อาศัยที่น่าทำงานและน่าเที่ยว 
7) มีการบริหารจัดการแบบพิเศษท่ีเมืองพัทยาทำให้เกิดความคล่องตัว 
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8) มีภาคีเครือข่ายการทำงานในด้านการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทำให้มีแนวโน้มของความพร้อมด้านความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันได้อย่างสำเร็จ  

9) หน่วยงานอยู่ในพื้นที่จึงสามารถทราบความต้องการในการพัฒนาและสภาพปัญหาต่างๆ  
ด้านการทอ่งเที่ยวได้ดี 

10) แผนการพัฒนาเป็นแผนการพัฒนาเชิงบวกท่ีได้รับความร่วมมือจากทุก อปท. 
11) แผนงานมีเป้าหมายและผู้รับผิดชอบชัดเจน 
12) สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วงงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหรือแนวโน้ม  

การพัฒนาใหม่ๆ ได ้
จุดอ่อน 
1) ระบบการคมนาคมขนส่งภายในพื้นที่ ยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดมาตรฐาน มีการจราจร

หนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ขาดการจัดการระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
2) ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ ขยะ น้ำเสีย ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม  
3) ขาดแคลนน้ำใช้เพ่ือการอุปโภคในช่วงฤดูแล้ง 
4) ปัญหาน้ำท่วม การระบายน้ำไม่ดี 
5) ขาดแคลนแรงงานด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะในการบริการและภาษาต่างประเทศ ถ้าต้องมี

การขยายตัวหรือยกระดับมาตรฐานการบริการ 
6) ปัญหาภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยว ปัญหาความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย การหลอกลวง

ผู้บริโภค ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
7) เมืองและชุมชนท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ และพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ตอบรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดเป้าหมาย  
8) แผนงานด้านการพัฒนาบางประเภทต้องอาศัยหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการ 
9) แผนงานเป็นความต้องการของ อปท.ซึ ่งอาจมีการซ้ำซ้อนหรือเกิดความไม่ต่อเนื ่องใน  

การพัฒนาได้เนื่องจากมีการแยกกันดำเนินการและแยกงบประมาณกัน 
10) การดำเนินการตามแผนต้องดำเนินการภายใต้ความพร้อมของ อปท.ซึ่งอาจเกิดการล่าช้า

หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
 ภาวะคุกคาม 

1) โรคระบาดอุบัติใหม่ 
2) ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศตกต่ำ กำลังซื้อลดลง 
3) การเมืองในประเทศไม่สงบ ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 
4) การที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้ต้อง

นำมาพิจารณาในแง่ของการปรับตัวเตรียมพร้อมทั้งด้านอุปทานและการรองรับแนวโน้มของอุปสงค ์
5) การเติบโตทางการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ส่งให้ผลพื้นที่ต้องเตรียม

ความพร้อมในการแข่งขัน 
6) มีแผนงานของหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงองค์กรเอกชนที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยวหลากหลาย  

และหลายหน่วยงาน 
7) มีโอกาสในการถูกปรับลดงบประมาณหรือแผนงานจากการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

 โอกาส  
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 1) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งตะวันออก EEC โครงสร้างพื้นฐาน (มอเตอร์เวย์ รถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟรางเบา) เมืองการบินภาคตะวันออก เมืองใหม่ ทำให้การเดินทางเข้าถึง
สะดวกขึ้น เกิดแหล่งงาน และกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ เช่น กลุ่มนักธุรกิจและครอบครัว กลุ่มผู้ที่เข้ามา
ทำงานและพักอาศัยในพ้ืนที่ 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม แพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 3) นโยบายภาครัฐส่งเสริม Smart city โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นพื้นที่นำร่อง 
 4) กระแสการท่องเที่ยวสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเป็นเมืองท่องเที่ยวรองรับคนทุกเพศ
ทุกวัย 
 5) เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง 
 6) มีกลุ ่มตลาดที่มีศักยภาพ เช่น อินเดีย ตะวันออกกลาง กลุ ่มครอบครัว กลุ ่มคนรุ ่นใหม่                
กลุ่มความสนใจเฉพาะ เช่น ไมซ ์กีฬา ภาพยนตร์ 
 7) การขยายตัวของตลาดผู ้สูงอายุ คนพิการ และคนรุ ่นใหม่ ที ่มีความสนใจที ่แตกต่างและ
หลากหลาย มองหาการทำกิจกรรมที่มีความเฉพาะทางและความคิดสร้างสรรค์  
 8) หนึ่งในเมกะเทรนด์ (Mega-trend) ที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและจะอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงปี 
2573 คือ “การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการเพื่อให้ได้รับประสบการณ์หรือ  Experience Economy” 
โดยการบริโภคในรูปแบบนี้ 

  (1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักมองหาประสบการณ์ในด้านอาหาร เมื่อเดินทางไปยังประเทศ
หรือภูมิภาคนั ้นๆ เทรนด์ของอาหารในปี พ.ศ.2562 เกี ่ยวข้อง 5 เรื ่องต่อไปนี ้ได้แก่ Localization, 
Statelessness, Pop Up Dinner, Specialist และ Thainess 

  (2) กระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีแนวโน้มเติบโตดี ความนิยมออกกำลังกายมีมากขึ้น  
เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในหลายประเทศนิยมจัดอีเวนต์ที่ผนวกกิจกรรมกีฬา
เข้ากับการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ทั้งนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬามือสมัครเล่นจำนวนมากสามารถเข้า
ร่วมได้ ที่เห็นได้ชัดคือการวิ่งมาราธอนหรือปั่นจักรยาน ซึ่งอีเวนต์รูปแบบดังกล่าวทั้งที่เป็นงานใหญ่และ  
งานเล็กจะมีจัดขึน้ตลอดทั้งปี และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬามักใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ ถึง 3-4 เท่า 

  (3) นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาด MICE เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูงกว่า
นักท่องเที่ยวทั่วไป 2-3 เท่า (ร้อยละ 60 สนใจการช้อปปิ้ง) ร้อยละ 37 มีความสนใจในการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีเมืองพัทยาและระยองเป็นศูนย์กลางสำคัญรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 

 9) การตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว การซื้อสินค้าและบริการของคนในยุคปัจจุบันมีความ
รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีผลต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจอง การสั่งซื้อสินค้า การจ่ายเงิน         
มีช่องทางที่หลากหลายในการศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการ  
รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายข้ึน 

 10) แผนงานสามารถนำเสนอต่อหน่วยงานหรือองค์การที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาร่วมกัน
ได้จากการกำหนดเป้าหมายเดียวกัน 

 11) มีโอกาสในการได้รับงบประมาณสนับสนุนได้จากหลายช่องทาง 
 12) แนวทางของยุทธศาสตร ์สามารถกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทั ้ งใน

ระดับประเทศและหน่วยงานอืน่ๆ ได้ 
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4.5 การสร้างกลยุทธ์ใหม่จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที่ยว

พื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
 
 จากการประเมินสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
ต่อพื้นที่แล้ว จึงนำข้อมูลของ SWOT Analysis มาทำการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ 
คือ TOWS Matrix เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใน
และภายนอกของจังหวัด โดยการจับคู่ของ TOWS Matrix มีลักษณะ ดังนี้ 
 1) ประเด็นที่ต้องพัฒนาเชิงรุก (SO) ซึ่งมีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและปัจจัยภายนอกที่มี
โอกาสในการพัฒนาและจะเป็นประเด็นที่มีประโยชน์ ได้แก่  

(1) การที่พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในระดับประเทศแก่การพัฒนา
พื้นที่เป็นเขตพื้นที่พิเศษชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่ในอนาคตจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ  หลายด้านทั้ง
ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเมืองประกอบกับเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของ
ต่างชาติจึงเป็นโอกาสดีที่จะร่วมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ซึ่งการพัฒนา
พื้นที่เขตพิเศษดังกล่าวยังสามารถสร้างงานจึงทำให้กลุ่มการลงทุนต่างๆ จะมีโอกาสในการรวมพ้ืนที่พิเศษ
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา   

(2) การมีนโยบายด้านการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่มีการให้ความสำคัญด้านการพัฒนา 
การท่องเที่ยวประกอบกับพ้ืนที่พิเศษก็มีความหลากหลายในด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางพัฒนาดังกล่าว
เป็นโอกาสในการยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายในระดับชาติซึ่งจะได้รับ 
การยอมรับร่วมกันในหน่วยงานด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานอ่ืนๆ 

(3) การได ้ร ับการเสนอเป็นเม ืองพ ื ้นท ี ่นำร ่อง smart city ประกอบกับพื ้นที ่พ ิ เศษ 
มีการบริหารงานเป็นเอกเทศที่สามารถนำแนวทางมาดำเนินการได้ในทันทีประกอบกับการพัฒนาในระดับ
เมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบในการให้บริการทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงเป็นพื้นที่ที ่จะได้รับ  
การสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้ทันที 

(4) การมีแนวโน้มในการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวและประเภทนักท่องเที่ยวรวมถึง
ประเภทของกิจกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นทำให้พื้นที่พิเศษมีโอกาสในการตอบสนองต่อเป้าหมาย
เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากในเขตพื้นที่พิเศษมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีทรัพยากรและเป็นที่
สนในของการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

(5) แผนงานด้านการพัฒนาของพื้นที่พิเศษมีความชัดเจนในด้านเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ
เนื่องจากการกำหนดแผนงานต่างๆ เป็นแผนงานที่เป็นความต้องการโดยตรงจาก อปท. ต่างๆ ในพื้นที่ซึ่ง 
อพท. เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพื ้นที ่ ทำให้สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนได้จากหลายช่องทางรวมถึงยังสามารถหาพันธมิตรในการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน
ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีเป้าหมายในการพัฒนาใกล้เคียงกัน 

(6) การที่สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของพื้นที่ได้ทำให้
สามารถพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้สอดคล้องทั้งในระดับประเทศและระดับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 2) ประเด็นที่ต้องปรับเปลี ่ยน (ST) มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งแต่มีปัจจัยภายนอกที่เป็น
ข้อจำกัด ไม่ได้รับโอกาสและต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 

(1) จากการพัฒนาด้านท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านที่ก่อให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นทั้งด้าน
การบริการนักท่องเที่ยว ด้านการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าสนใจ โดยเฉพาะหลังจากที่มีการชะงัก
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ด้านการท่องเที่ยวจากโรคอุบัติใหม่ การสร้างโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องอาศัยความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีประกอบกับการสื่อสารในแง่มุมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการมุ่งเน้นด้านมุมมอง
การท่องเที่ยวใหม่ที่มีความสนุกและปลอดภัยจากทรัพยากรที่มีในพื้นที่ทั ้งด้านความสะดวก ปลอดภัย  
สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที ่ยวที่ขยาย 
ฐานกว้างขึ้นที่พ้ืนที่พิเศษมีอยู่แล้ว 

(2) การปรับตัวของภาคบริการที่มีแนวโน้มของจำนวนแรงงานที่ลดลงตามฐานด้านประชากร
จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมในการสร้างสมดุลโดยต้องปรับเปลี่ยนด้านการบริการให้สามารถ
ครอบคลุมได้ทุกกลุ ่มเพ่ือลดปัญหาในอนาคตด้านการขาดแคลนบุคลากรด้านการบริการโดยใช้  
การมีเครือข่ายที ่ประสานงานกันทั ้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างบุคลากรที ่มีคุณภาพประกอบกับ  
การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

(3) ด้านการดำเนินการตามแผนที่เป็นแนวทางการพัฒนาต้องสามารถยืดหยุ่นได้ในระยะยาว
ด้วยโดยมีการทบทวนความจำเป็นและประโยชน์ในระยะยาวด้านการท่องเที ่ยวให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงโดยต้องมีแนวทางที่เป็นทางเลือกและมีแผนงานที่หลากหลายเพื่อป้องกันปัญหาเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านที่ไม่คาดคิดที่เห็นได้ชัดได้แก่โรคอุบัติใหม่และความไม่แน่นอนทางการเมืองจนทำ
ให้แผนต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 3) ประเด็นที ่ต้องแก้ไข (WO) มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนแต่มีปัจจัยภายนอกที่มีโอกาส 
ในการพัฒนา ได้แก่ 

(1) ด้านการพัฒนาการเดินทางในพื้นที่พิเศษในปัจจุบันยังเกิดปัญหาด้านการเดินทาง  เช่น 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว การเดินทางจากการบริการสาธารณะต่างๆยังไม่สามารถเชื ่อมต่อให้เกิด  
ความสะดวกได้ทั้งระบบรางและสนามบินถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีระบบทางหลวงพิเศษก็ตามแต่การพัฒนา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษมีโอกาสในการพัฒนาร่วมกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษโดยต้องมีการนำแผนการพัฒนามาปรับให้สามารถได้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการเดินทาง
สาธารณะที่มาจากท่าอากาศยานนานาชาติทั้งสองแห่งที่มีพ้ืนที่พิเศษอยู่ระหว่างกลาง 

(2) การมีแนวทางการพัฒนาที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยวที่มีกระแสชัดเจนใน
ปัจจุบันต้องนำมาใช้ในการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลที่ชัดเจนโดยการมุ่งเน้นแผนการพัฒนาด้านนี้ให้
เท่าๆกับแผนงานการพัฒนาด้านอ่ืนทางกายภาพ 

(3) การได้รับเลือกให้เป็นเมืองนำร่องด้าน Smart City ทำให้มีโอกาสในการปรับปรุงด้าน 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการโดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่ทันสมัยตามยุคดิจิตอลในขณะเดียวกัน  
ต้องเน้นด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้านความทันสมัยควบคู่ไปกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  
ความสะดวกด้วย 

(4) การดำเนินการพัฒนาตามแผนงานในบางด้านจำเป็นต้องมีหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ 
มาเป็นผู้ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการแผนระหว่างหน่วยงาน ทั้งด้านการจัดการงบประมาณ
และการบรรจุแผนพัฒนาในแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกันทั้งเป้าหมายและระยะเวลา  เพื่อให้แผน
สามารถดำเนินการได้ไม่เกิดการติดขัดจากความขัดแย้งด้านงบประมาณและระยะเวลาในการพัฒน า 
นอกจากนั้นการดำเนินการตามแผนส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน
หลักอาจเกิดการซ้ำซ้อนในแผนงาน แผนงานไม่ต่อเนื่องในพ้ืนที่บริเวณเดียวกันจากการแบ่งการรับผิดชอบ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

บทที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา 

 
4-17 C4_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 

ตามพื้นที่ ดังนั้นการหารือร่วมกันในภาพรวมของการพัฒนาจึงมีความจำเป็นเพื่อสร้างความเข้ าใจและ
สามารถบริหารแผนได้ร่วมกัน 
 4) ประเด็นที่มีแนวโน้มถดถอยในอนาคต (WT) มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนและมีข้อจำกัด 
จากภายนอกไม่เอ้ือต่อการพัฒนาทำให้ต้องพัฒนาอย่างระมัดระวัง ได้แก่ 

(1) การมีภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยที ่พื ้นที ่พิเศษยังไม่สามารถสร้างความเชื ่อมั่น  
แก่นักท่องเที่ยวได้รวมถึงการถูกเอาเปรียบจากการบริการต่างๆ ประกอบกับข่าวด้านความไม่สงบทาง
การเมืองต่างๆ เป็นจุดอ่อนในการเพิ่มหรือสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวมากกว่าปัจจุบันโดยเฉพาะจาก
กลุ่มชาวต่างชาติซึ่งในประเด็นดังกล่าวต้องให้ความสำคัญด้านภาพลักษณ์ของพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านอื่นๆ 

(2) จากการพัฒนาด้านท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการแข่งขันสูงต้องสร้างเอกลักษณ์
และจุดขายของพ้ืนที่พิเศษอย่างสร้างสรรค์ไม่ให้เกิดการพัฒนาแบบเดิม ซ่ึงสามารถหาที่ไหนก็ได้ 

(3) ความซ้ำซ้อนของแนวทางการพัฒนาและของหน่วยงานเนื ่องจากปัจจุบันมีหลาย
หน่วยงานในการพัฒนาด้านท่องเที่ยวซึ่งอาจมีรายละเอียดที่ต่างกันแต่อาจเกิดความทับซ้อนของแผนงาน
และหน่วยงานได้จึงอาจทำให้ไม่ได้รับงบประมาณหรือสับสนในการปฏิบัติได้    
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา 

และพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-1 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทท่ี 5 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยา 

และพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 
5.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และรูปแบบโครงการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
(พ.ศ. 2566 - 2570)  

 
 การจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และรูปแบบของโครงการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570) มีแนวทางดังนี ้

1) จากแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและ 
พ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2555 – 2562) ได้ปรบัยุทธศาสตร์จากเดิม 5 ยุทธศาสตร์ เหลือ 3 ยุทธศาสตร์ โดยตัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย และภูมิทัศน์สีเขียว และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนา 
ด้านกายภาพออก เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการเองได้ 

2) เพ่ิมยุทธศาสตร์และปรับชื่อยุทธศาสตร์ใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ศักยภาพ และแนวทาง
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนทีเ่ชื่อมโยง  

โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองพัทยาและ 
พ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ 
 “The World Class Creative Tourism and Greenovative City”  หรือ 
 “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ” 
 พันธกิจ 
 1) ขับเคลื่อนตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
นานาชาติ  
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ  
 4) บูรณาการร่วมกับทุกภาคีในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์  

1)  พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงมีแหล่งท่องเที่ยวและ
การบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ  

2)  พ้ืนที่ พิ เศษเพ่ือการท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืน เมืองพัทยาและพ้ืนที่ เชื่ อมโยงมีกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

3)  ชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและด้านเศรษฐกิจ 
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บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-2 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เป้าหมายการพัฒนา 
1) ยกระดับการท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่ พิ เศษเพ่ือการท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืน เมืองพัทยาและ 

พ้ืนที่เชื่อมโยงให้มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2) ปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) การท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัย สะดวก สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการท่องเที่ยวที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

3) เพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิ จและครอบครัว  
กลุ่มประชุมสัมมนา (MICE) กลุ่มเรือสำราญ เรือยอร์ช กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ ใส่ ใจด้านสิ่ งแวดล้อม  
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจด้านสุขภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยววัยเกษียณ 

4) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และกระจายรายได้จากพ้ืนที่หลักสู่ พ้ืนที่รอง รวมทั้งชุมชน 
ที่มีศักยภาพ 

5) แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับให้มีการบริหารจัดการที่มี
มาตรฐานเพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และกลุ่มนักท่องเทีย่วที่มรีายได้ดี 

6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินทางท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงที่เป็นระบบ และมีความสะดวก
ปลอดภัย 

7) เพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สามารถรองรับ
นกัท่องเทีย่วกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) ทรัพยากรทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และมีการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน 
 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) เพ่ือสร้างความสมดุลใน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Value added) ที่สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เชื่อมโยง และรังสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมและ
สังคม เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่า (Value creation) สำหรับการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่เชื่อมโยงและภูมิภาค 
ซึ่งก่อให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    2) พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ได้รับการพัฒนา
เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย และมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก โดยได้
คัดเลือกให้พ้ืนที่นาเกลือ ชายหาดพัทยา ในเขตเมืองพัทยา และชายหาดบ้านอำเภอ ในเขตเทศบาลตำบล
นาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ มุ่งเน้นการยกระดับสินค้าและบริการสู่มาตรฐานเกณฑ์ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) พร้อมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่  1.1 การจัดระบบการจัดการความยั่งยืนที่มีประสิทธิผล ครอบคลุมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับ การศึกษา ออกแบบ และการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพ การศึกษา
และพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบภูมิทัศน์และผังเมืองเพ่ือการท่องเที่ยว การพัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและการปรับปรุงความพึงพอใจ
อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
เช่น Green Hotel, Green Restaurant การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
การยกระดับศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว 
 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม 
ครอบคลุมโครงการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและติดตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและการรับฟัง
ความคิดเห็นของคนท้องถิ่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การส่งเสริมการสร้าง
อาชีพ และการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการค้าโดยชอบธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางวัฒนธรรม ครอบคลุม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกบัสถานทีท่่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ที่  1.4 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ในแหล่งท่องเที่ ยวและการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ าและรักษาสิ่ งแวดล้อม  
และการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์  ตามนโยบายของ
กระทรวงวัฒนธรรมที่จะผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก  
โดยอ้างอิงโครงการตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของ
องค์การยูเนสโกสาขาภาพยนตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ที่จัดทำโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ครอบคลุม
โครงการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้  
และนวัตกรรม บนฐานของทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส่งเสริมการเชื่อมโยงองค์ความรู้  
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และแหล่งนันทนาการใหม่ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และแหล่งนันทนาการใหม่ๆ ในเชิง
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สร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับกลุ่มครอบครัวที่เป็นคนรุ่นใหม่ กลุ่มนักธุรกิจและ
ครอบครัว กลุ่มผู้ที่เข้ามาทำงานและพักอาศัยในพ้ืนที่ ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และการเดนิทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่สะดวกข้ึน 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวรองรับความสนใจพิเศษ 
ครอบคลุมโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ เช่น การพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวบนฝั่งรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ การพัฒนาเส้นทางจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) 
เพ่ือให้ตอบสนองต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มี
รายได้ดี 
 กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาบริการการท่องเที่ยวสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ครอบคลุมโครงการที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเมืองพัทยา 
 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก  
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยงมีมาตรฐานการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนระดับสากล 

แหล่งท่องเที่ยวจำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยงมีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและผ่านการรับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับสากล  

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่  1.1 การจัดระบบการจัดการความยั่งยืนที่มี
ประสิทธิผล 

- มีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน และติดตามการพัฒนา
แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย วอ ย่ า งยั่ ง ยื น ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 

- มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่ อบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และรองรับการทอ่งเทีย่วเพือ่คนทั้งมวล 

- แหล่งท่องเที่ยวมีกฎระเบียบ ข้อกำหนด และมี  
การบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

- มีการออกแบบภูมิทัศน์และผังเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
ตามขีดความสามารถในการรองรับ 

- มีการจัดทำคลังข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกภาพ
และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

- มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยและสามารถ
ตอบรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 

- มีการตรวจสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็น
ประจำทุกปี และสามารถแก้ไขปรับปรุงตามความพึง
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
พอใจของนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบ
ด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม 

- มีระบบการติดตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น 

- มีระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 
และการแสดงความคิดเห็น รวมถึงความพึงพอใจของ
คนในท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

- มี ระบบ ที่ ส่ ง เส ริ มภ าค เอกชน ให้ มี ส่ วน ร่ วม ใน 
การสนับสนุนชุมชน 

- มีระบบสนับสนุนกิจการท้องถิ่นและพัฒนาความยั่งยืน
ของสินค้าท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม 

- มีการจัดการให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
เกี่ ยวกับโอกาส ความท้าทายของการท่องเที่ ยว 
และความสำคัญของความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบ
ด้านลบทางวัฒนธรรม 

- มีการจัดการเพื่อปกป้องและคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ และจับ
ต้องไม่ ได้  และมีการติดตาม วัดผล เพื่ อบรรเทา
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

- มีกลไกการบริหารและจัดการนักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- มีคู่มือการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความเปราะบาง 

- มีการจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และมีการประชาสัมพันธ์
อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับนักท่องเทีย่ว 

กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบ
ด้านลบทางสิ่งแวดล้อม 

- มีระบบการติดตามเพื่อประเมินความยั่ งยืนทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุม ปกป้อง และดูแลผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวท่ีมีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

- มีกฎหมาย หรือข้อกำหนดในการปกป้อง และรักษา
สิ่งมีชวิีตในแหล่งท่องเที่ยว 

- มีการส่ งเสริมการประกอบธุรกิจตามมาตรฐาน 
ความยั่งยืน 

- มีระบบติดตาม ตรวจวัด และส่งเสริมการลดการใช้
พลังงานของแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีการรายงานต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

- มีระบบการจัดการ ตรวจวัด และส่งเสริมการลดการใช้
น้ำของแหล่งท่องเที่ยว และมีการรายงานต่อสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง 

- มีระบบที่ดูแลคุณภาพของน้ำดื่ม และน้ำเพื่อนันทนาการ
ตามมาตรฐานที่เหมาะสม 

- มีระบบการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยว 
- มีระบบการจัดการขยะอย่างปลอดภัยและยั่งยืน  
และลดปริมาณขยะจากการท่องเที่ยว และมีการรายงาน
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

- มีข้อกำหนดการลดมลภาวะทางแสงและเสียง และอากาศ 
- มีระบบส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งที่มีผลกระทบต่ำ 
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบขนส่งที่ไม่ต้อง
ใช้พลังงาน 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยงมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ ยวสู่ เมืองสร้างสรรค์  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 

- พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและ
พื้นที่เช่ือมโยงได้รับการรับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้าน
ภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก  
- แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่ เช่ือมโยง ได้รับการพัฒนา
กิจกรรมสู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ และเช่ือมโยง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์  
ด้านภาพยนตร์ 
 

มีการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิ เศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยง สู่เมือง
สร้างสรรค์ (Creative City) 

กลยุทธ์ที่ 2 .2 การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์  
 

- มีการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ในพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

- แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการ
การท่องเที่ยวท่ีสร้างคุณค่าและมูลค่า 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณี 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่องราว วัฒนธรรม  
วิถีชุมชน และอาหารถิ่น เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 

- เกิดการยกระดับมาตรฐานการบริหารและการบริการ
ของชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการจัด
ประชุม 

- มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

- เกิดการประสานความร่วมมือในการเช่ือมโยงกับ 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-7 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมืองพัทยาและพื้นที่ เช่ือมโยงมีศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยวและผู้ เยี่ยมเยือน และสามารถเช่ือมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ การพัฒนาพื้นที่ของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
ระดับสากล และมีการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้ง
เส้นทางท่องเที่ยวสู่การพัฒนาพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งนันทนาการใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

- มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถด้านการทอ่งเทีย่วของประเทศ 

- มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและแหล่ง
ท่องเทีย่วรองรับความสนใจพิเศษ 
 

- มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน 
อัตลักษณ์และวิถีไทย ทั้ งในเชิงสังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม 

- มีการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวให้มี  
ความหลากหลาย ทั้งทางบก ทางน้ำ และระบบราง 

- มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 
สู่ทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาบริการการท่องเที่ยวสนับสนุนการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

มี การ เช่ื อมต่ อการเดิ นทางด้ วยระบบที่ ทั น สมั ย  
อย่างความสะดวกและปลอดภัย 

            
 
 
5.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 

 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ประเมินจากตัวแปรหลัก 2 มิติ คือ 

ระดับความพร้อมในการปฏิบัติ และระดับผลดีของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  
โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 

1) หลักประสิทธิผล ซึ่งมีความสำคัญที่สุด โดยพิจารณาว่าหากมีการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 
จะเกิดผลผลิตและผลลัพธ์สุดท้ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
หรือไม่หรือตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือเพ่ิมขีดความสามารถของพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือไม่ 
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2) หลักประสิทธิภาพ คือ การตรวจสอบว่าผลที่ได้จากการดำเนินโครงการจะคุ้มค่ากับทรัพยากร
ที่ใช้ไปหรือไม่ ซึ่งบางโครงการสามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ชัดเจน เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะ
เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายในแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น จำนวนรายได้และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นต่อชุมชนในพ้ืนที่ เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เป็นวงเงินปีละประมาณเท่าไหร่ 
เมื่อเทียบกับวงเงินลงทุนทั้งโครงการแล้วคุ้มค่ากันหรือไม่ 

3) หลักความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการนำ
โครงการไปสู่การปฏิบัติและช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย เช่น ความพร้อมของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการนำโครงการไปปฏิบัติ ความพร้อมของอาคาร สถานที่ หรือที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการ  
การยอมรับจากกลุ่มคนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ   

ในการแบ่งกลุ่มโครงการสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุม่ ได้แก่ (แผนภูมิที ่5.2-1) 
 
กลุ่มที่ 3 
มีความพร้อมในการปฏิบัติในระดับสูง 
และมีผลดีต่อการพัฒนาปานกลาง 
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

กลุ่มที่ 1 
มีความพร้อมในการปฏิบัติในระดับสูง 
และมีผลดีต่อการพัฒนาสูง 
ควรดำเนินการเป็นลำดับแรก 
(Quick win) 

กลุ่มที่ 4 
มีความพร้อมในการปฏิบัติในระดบัต่ำ 
และมีผลดีต่อการพัฒนาน้อย 
พิจารณาทบทวนเงื่อนไข และกลยุทธ์ 
ในการดำเนินการให้เหมาะสม 

กลุ่มที่ 2 
มีความพร้อมในการปฏิบัติในระดับสูง 
แต่มีผลดีต่อการพัฒนาปานกลาง 
หรือมีความพร้อมในการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง  
แต่มีผลดีต่อการพัฒนาสูง 
จำเป็นตอ้งวางแผนดำเนินการระยะยาว 

ต่ำ                                                  ระดับผลดีต่อการพัฒนา                                                  สูง 
 

แผนภูมิที่ 5.2-1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
 
กลุ่มที่ 1 โครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด ควรดำเนินการเป็นลำดับแรก (Quick win) 

เนื่องจากมีความต้องการในการแก้ปัญหาเร่งด่วน มีความพร้อมนำไปปฏิบัติได้ง่าย และมีผลดีต่อการพัฒนาสูง  
กลุ่มที่ 2 โครงการที่มีลำดับความสำคัญรองลงมาจากกลุ่มที่ 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) มีความพร้อมในการปฏิบัติสูง แต่มีผลดีต่อการพัฒนาปานกลาง คือ มีความเร่งด่วนหรืออยู่ในพ้ืนที่ที่
สำคัญรองลงมาจากกลุ่มที่ 1 หรือ 2) มีผลดีต่อการพัฒนาสูง แต่มีความพร้อมในการปฏิบัติปานกลาง  
ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ และวางแผนการดำเนินการเป็น
ระยะยาว ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนใน
พ้ืนที่มากขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสู งและส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลา
ท่องเที่ยวและพำนักเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลายในพ้ืนที่ แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรที่จะเข้ามาบริหารจัดการ เป็นต้น 

3 1 

2 
4 

สูง
สูง 

ระดบั
ความ
พร้อม
ในการ
ปฏิบัต ิ

ต่ำ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-9 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

กลุ่มที่ 3 โครงการที่ควรพิจารณาในรายละเอียด เป็นโครงการที่มีความพร้อมในการปฏิบัติใน
ระดับหนึ่ง แต่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน ซึ่งควรพิจารณาเป็นราย
โครงการ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของทรัพยากร และผลการดำเนินงานที่จะช่วยหนุนเสริมหรือเป็นเงื่อนไข
สำหรับการดำเนินโครงการอ่ืนต่อไป 

 
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ควรทบทวนเงื่อนไข เป็นโครงการที่ขาดความพร้อมในการปฏิบัติและมีผลดี

ต่อการพัฒนาน้อย เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบขาดความพร้อมที่จะดำเนินงาน ขาดสถานที่ดำเนินการขาด
การยอมรับจากชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ยังไม่มีการประเมินผลประโยชน์และความเป็นไป
ได้ในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน สามารถพิจารณาถอดโครงการออก  
หรือทบทวนเงื่อนไขในการดำเนินการ เช่น การปรับกลยุทธ์หรือแนวทางการทำงาน  
 ในการจัดโครงการเข้าในแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) หลักการกระจายงบประมาณให้สม่ำเสมอในแต่ละปีของแผนปฏิบัติการฯ โดยให้มีวงเงินใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันเพ่ือให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและความง่ายในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 

2) หลักการกระจายงานให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงหน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการภายในระยะเวลาของแผนอย่างสมดุลในแต่ละปี ซึ่งจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและความต่อเนื่อง
ในการขับเคลือ่นแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
5.3  โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เมืองพทัยาและพืน้ที่เช่ือมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 

(พ.ศ.2566-2570) มีโครงการรวมทั้งสิ้น 54 โครงการ วงเงินรวม 5,193,450,000 บาท มีระยะเวลา
ดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (ตารางที่ 5.3-1 ถึงตารางที่ 
5.3-3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก จำนวน  
22 โครงการ วงเงินรวม 583,550,000  บาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 20 โครงการ 
วงเงินรวม 3,898,400,000 บาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 12 โครงการ วงเงินรวม 711,500,000 บาท  
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-10 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-1  สรุปจำนวนโครงการและวงเงินรวมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2566 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2567 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2568 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2569 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2570 

1 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก  

22 583,550,000 11.24 419,650,000 
 

39,250,000 
 

38,650,000 37,250,000 48,750,000 

กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดระบบการ
จัดการความยั่งยืนท่ีมีประสิทธผิล 

10 426,250,000 8.21 
335,250,000 23,050,000 22,050,000 22,050,000 23,850,000 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1.2 ก า ร ส่ ง เส ริ ม
ผลประโยชน์และลดผลกระทบ
ด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม 

5 39,500,000 0.76 8,400,000 7,900,000 6,900,000 6,900,000 9,400,000 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1.3 ก า รส่ ง เส ริ ม
ผลประโยชน์และลดผลกระทบ
ด้านลบทางวัฒนธรรม 

4 24,500,000 0.47 9,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1.4 ก า รส่ ง เส ริ ม
ผลประโยชน์และลดผลกระทบ
ด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อม  

3 93,300,000 1.80 66,500,000 5,800,000 7,200,000 5,800,000 8,000,000 

2 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริม
เศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์

20 3,898,400,000 75.06 667,700,000 933,200,000 927,200,000 936,500,000 433,800,000 

กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมเมือง
พัทยาสู่ เมื องสร้างสรรค์ด้ าน
ภาพยนตร์ 

16 3,851,200,000 74.15 653,500,000 915,800,000 917,800,000 933,300,000 430,800,000 

 

5-10 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-11 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-1  สรุปจำนวนโครงการและวงเงินรวมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2566 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2567 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2568 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2569 

งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2570 

 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 

4 47,200,000 0.91 14,200,000 17,400,000 9,400,000 3,200,000 3,000,000 

3 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และ
บริการการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

12 711,500,000 13.70 113,120,000 441,380,000 48,500,000 84,500,000 24,000,000 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ ยว แหล่ งเรียนรู้  และ
แหล่งนันทนาการใหม่ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

6 408,000,000 7.86 20,120,000 387,880,000 0 0 0 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  3.2 ก า รส่ ง เส ริ ม 
การพัฒนาเส้นทางและแหล่ง
ท่องเที่ ย วรองรับความสนใจ
พิเศษ  

5 293,500,000 5.65 88,000,000 48,500,000 48,500,000 84,500,000 24,000,000 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาบริการ
การท่องเที่ยวสนับสนุนการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

1 10,000,000 0.19 5,000,000 5,000,000 0 0 0 

รวมงบประมาณทั้งหมด 54 5,193,450,000 100 1,200,470,000 1,413,830,000 1,014,350,000 1,058,250,000 506,550,000 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-12 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-2 สรุปงบประมาณในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
ลำดับ แหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.3 กลยุทธ์ที่ 1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธท์ี่ 3.1 กลยุทธ์ที ่3.2 กลยุทธ์ที่ 3.3 รวม 

1 อพท. 78,700,000 37,800,000 18,000,000 10,500,000 12,400,000 128,200,000 81,000,000 47,200,000 197,500,000 5,000,000 182,500,000 10,000,000 404,400,000 
2 เมอืงพัทยา 449,350,000 379,450,000 17,500,000 8,500,000 43,900,000 2,446,200,000 2,446,200,000 0 25,000,000 0 25,000,000 0 2,920,550,000 

3 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) 
29,000,000 0 0 4,000,000 25,000,000 0 0 0 406,500,000 390,500,000 16,000,000 0 435,500,000 

4 
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

(อบต.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 12,500,000 12,500,000 0 0 12,500,000 

5 หน่วยงานอ่ืน 26,500,000 9,000,000 4,000,000 1,500,000 12,000,000 1,324,000,000 1,324,000,000 0 70,000,000 0 70,000,000 0 1,420,500,000 
รวม 583,550,000 426,250,000 39,500,000 24,500,000 93,300,000 3,898,400,000 3,851,200,000 47,200,000 711,500,000 408,000,000 293,500,000 10,000,000 5,193,450,000 

 
ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาแหล่งทอ่งเท่ียวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก  
กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดระบบการจัดการความยั่งยืนทีม่ีประสิทธิผล 

1 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ 
  

4,000,000 
     

  
  

1.1) ทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนาเกลือ 
ชายหาดพัทยา และชายหาดบ้านอำเภอ 

อพท. เมอืงพทัยา/ทต.นาจอมเทียน/ 
อ.บางละมุง/ชุมชนนาเกลือ/ชุมชนบ้าน
อำเภอ/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงพลังงาน/ กระทรวงวัฒนธรรม/
กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย์/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว/ภาคเอกชน/

ภาคประชาชน 

 
    1,000,000 

1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน และการจัดประชุม
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพฒันาการท่องเทีย่วอย่าง
ยั่ งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่ เช่ือมโยงตามหลักเกณฑ์  
การท่องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น โลก  (Global Sustainable 
Tourism Criteria : GSTC) 

อพท. เมืองพทัยา/ทต.นาจอมเทียน/ 
อ.บางละมุง/ชุมชนนาเกลือ/ชมุชนบ้าน
อำเภอ/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงพลังงาน/ กระทรวงวัฒนธรรม/
กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย์/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/
กองบัญชาการตำรวจท่องเทีย่ว/ภาคเอกชน/

ภาคประชาชน 

 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

 
  

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-13 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

 1.3) ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบนาเกลือ ชายหาดพัทยา และชายหาดบ้านอำเภอ 

อพท. เมอืงพทัยา/ทต.นาจอมเทียน/ 
อ.บางละมุง/ชุมชนนาเกลือ/ชุมชน 
บ้านอำเภอ/กระทรวงการท่องเท่ียว 

และกีฬา/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม/กระทรวงพลังงาน/ 
กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย์/ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ 

กองบัญชาการตำรวจท่องเท่ียว/ 
ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2 โครงการศึกษา ออกแบบ และการบริหารจัดการสิ่งอำนวย 
ความสะดวกเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิ อากาศให้ แก่ ผู้ประกอบการท่ องเที่ ยว และ 
บุคคลทั่วไป 

  5,000,000      

 2.1) เมืองพัทยามุ่งสู่เมอืงคาร์บอนต่ำ เมืองพัทยา ชุมชนในเมืองพัทยา/โรงเรยีนในเขต
เมืองพัทยา 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.2) ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อพท. สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก/
สมาคมนักธุรกิจและการทอ่งเที่ยว
เมอืงพัทยา/สมาคมแหล่งท่องเที่ยว

เมืองพัทยา/ชมรมส่งเสริม 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3 โครงการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็น
เอกภาพภายในเขตพ้ืนทีแ่หล่งท่องเท่ียว 

  7,500,000      

 3.1) ปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพ
ภายในเขตพืน้ท่ีนาเกลือ 

 
 

อพท. เมอืงพทัยา/กระทรวงท่องเที่ยว 
และกีฬา/กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์/สมาคมแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา/ชมรมส่งเสรมิ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3.2) ปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพ
ภายในเขตพื้นที่ชายหาดพัทยา 

 
 

อพท. เมืองพัทยา/กระทรวงการทอ่งเที่ยว
และกีฬา/กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย/์ สมาคมแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา/ชมรมส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วโดยชุมชน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3.3) ปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพ
ภายในเขตพืน้ท่ีชายหาดบ้านอำเภอ 

อพท. ทต.นาจอมเทยีน/กระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา/กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-14 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบ 
ภูมิทัศน์และผังเมืองเพ่ือการท่องเท่ียว 

  314,200,000 
 

     

 4.1) ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่
นาเกลือ เมืองพัทยา และชายหาดบ้านอำเภอ 

อพท. เมอืงพทัยา/ทต.นาจอมเทียน/
กระทรวงมหาดไทย 

 1,000,000 1,000,000    

4.2) พัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนนาเกลือ 
(13 ชุดโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ - Old 
Town นาเกลือ) 

เมืองพัทยา อพท.  312,200,000     

5 โครงการพัฒนาพ้ืนทีแ่หล่งท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
เพ่ือคนทั้งมวล 

  60,000,000      

 5.1) ศึกษาศักยภาพพื้นที่และปรับปรุงสถานที่ในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ ยวเพื่ อรองรับการท่องเที่ ยวเพื่ อคนทั้ งมวล  
(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

เมอืงพัทยา อพท.  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

5.2) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
ทั้งมวล  

อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

6 โครงการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ เข้ามา
ท่องเท่ียวในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 

  3,300,000      

 6.1) สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวใน
เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา อพท.  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

6.2) สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและชุมชนต่อ 
การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่วต้นแบบนาเกลอื 

อพท. ชมรมสง่เสรมิการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนนาเกลือ 

 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

6.3) สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวใน
พื้นทีช่ายหาดบ้านอำเภอ 

อพท. ทต.นาจอมเทียน  100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

7 โครงการส่ งเส ริมการยกระ ดับสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล 

  7,500,000      

 7.1) ส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานการทอ่งเทีย่วอย่างยัง่ยืน (Green Hotel) 

อพท. กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/โรงแรมในเมืองพทัยา 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

7.2) ส่งเสริมสถานประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการ
ท่องเทีย่วยั่งยืนระดับประเทศ (ผู้ประกอบการนำเที่ยว) 

สำนักงานทะเบียน
ธุรกิจนำเทีย่วและ
มัคคุเทศก์สาขา 
ภาคตะวันออก  
จังหวัดชลบุร ี

อพท.  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

7.3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ ยว (Green Market, Green City, Green 
Office, Green Restaurant) 

 

เมืองพัทยา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน)/อพท. /
กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-15 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในพืน้ที่แหล่งท่องเท่ียว 

  6,750,000      

 8.1) เพิ่ มประสิทธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ใน 
การช่วยเหลือ ให้บริการ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเทีย่ว 

ตำรวจภูธรจังหวัด
ชลบุรี 

เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

8.2) ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมดับเพลิงภายใน
แหลง่ทอ่งเที่ยว 

เมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ ์  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

8.3) อบรมด้านการสุขาภิบาลผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าใน
ตลาดลานโพธิ ์

เมืองพัทยา กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

8.4) พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการให้มีสุขาภิบาลอาหาร
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ (อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) 

เมืองพัทยา กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

8.5)  ยกระดับการบริการของพนักงานขับรถสาธารณะและ 
ผู้ใหบ้ริการขนส่งภายในเมืองพัทยา 

เมืองพัทยา กระทรวงคมนาคม/สำนกังานตำรวจ
แหง่ชาติ/รพ.กรุงเทพ พัทยา 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

8.6)  ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว 

เมอืงพัทยา กระทรวงพลงังาน/ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเมืองพัทยา 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

9 โครงการการยกระดับศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือตอบรับสถานการณ์
ฉุกเฉินในพืน้ที่แหล่งท่องเทีย่ว 

  5,500,000 
 

     

 9.1) จัดทำแผนการรองรับและการฝึกซ้อมอัคคีภัย และ
เหตกุารณ์ฉกุเฉิน 

เมืองพัทยา อพท.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

9.2) ฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือวิกฤติการณ์  
ภัยพิบั ติ และสถานการณ์ ฉุก เฉินและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  

อพท. เมอืงพทัยา/มลูนิธิสว่างบริบรูณ/์ 
ทต.นาจอมเทียน 

 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

9.3) ฝึกอบรมการบริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
วิกฤติการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินภายในแหล่ง
ท่องเทีย่ว (ทางนำ้ ทางบก) 

อพท. สถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

10 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งท่องเที่ยว   12,500,000      
 10.1) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
สำนกังานวฒันธรรม

จังหวดัชลบรุ ี
เมืองพัทยา/ ทต.นาจอมเทียน  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

10.2) ป ระชาสั มพั น ธ์ แ ล ะส่ ง เส ริ ม ช่ อ งท างการตล าด 
เพื่อการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

เมืองพัทยา อพท.  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

10.4) พัฒนาระบบเว็บไซต์ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว อพท. เมืองพัทยา  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.1 426,250,000 335,250,000 23,050,000 22,050,000 22,050,000 23,850,000 

 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-16 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

หมายเหตุ 1. โครงการที่ 1 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อพท. ไดเ้ร่ิมดำเนินการกิจกรรมที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 
 2. โครงการที่ 3  โครงการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการท่องเท่ียวให้เป็นเอกภาพภายในเขตพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว อพท. ไดเ้ร่ิมดำเนนิกิจกรรมที่ 3.1 และ 3.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 3. โครงการที่ 4  กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการทอ่งเทีย่วบริเวณชุมชนนาเกลือ เมืองพัทยาได้เร่ิมดำเนินการศึกษาออกแบบและก่อสร้างบางส่วน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 4. โครงการที่ 5  โครงการพัฒนาพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเพื่อคนทั้งมวล อพท. ได้เร่ิมดำเนินการกิจกรรมที่ 5.2 ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 5. โครงการที่ 6  โครงการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อพท. ได้เร่ิมดำเนนิการกิจกรรมที่ 6.2 ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 6. โครงการที่ 7  โครงการส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสูม่าตรฐานสากล อพท. ได้เริ่มดำเนนิการกิจกรรมที่ 7.1 ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 7. โครงการที่ 8  กิจกรรมที่ 8.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันเหตุ ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสร้างความเชือ่มั่นทางการท่องเท่ียวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เมืองพัทยาบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะ 5 ปี งบประมาณปี พ.ศ.2565 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
 8. โครงการที่ 9  กิจกรรมที่ 9.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบระบายน้ำ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฉุกเฉิน เมืองพัทยาได้บรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะ 5 ปี งบประมาณปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
        กิจกรรมที่ 9.3 ฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือวิกฤติการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินและการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ อพท. ได้เริ่มดำเนินการตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 9. โครงการที่ 10 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งท่องเท่ียว อพท. ได้เร่ิมดำเนินการกิจกรรมที่ 10.5 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมอืงพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทัง้หมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม 
1 โครงการศึกษาและติดตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ

พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
คนในท้องถิ่น 

  6,000,000      

 1.1) ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจัดทำสถิตินักท่องเที่ยว
ในพื้นที่แหล่งท่องเทีย่ว 

เมืองพัทยา อพท.  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

1.2) จัดเก็บข้อมูลการจ้างงาน การลงทุน และผลกระทบ
ทางอ้อมของการท่องเที่ยว (การศึกษา Multiplier Effect) 

 

อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน/
กระทรวงแรงงาน/ชมรมส่งเสรมิ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  1,000,000   1,000,000 

1.3) จัดเก็บสถิติข้อมูลแรงงานและแรงงานต่างด้าวในสถาน
ประกอบการพืน้ทีแ่หล่งท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การจ้างงานที่
ถูกกฎหมาย 

สำนกังานแรงงาน
จังหวัดชลบุร ี

กระทรวงแรงงาน  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและการรับฟังความ
คิดเห็นของคนท้องถิ่น 

  7,500,000      

 2.1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ
เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวในพ้ืนที ่

อพท. เมอืงพทัยา/ทต.นาจอมเทียน/ 
ชมรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.2) เสริมสร้างสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและ
แรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี  

เมืองพัทยา ชมรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.3) จัดเก็บความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

เมอืงพทัยา อพท.  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียว
ในพ้ืนทีแ่หล่งท่องเท่ียว 

  3,500,000      

 3.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการ
ท่องเทีย่วอย่างยั่งยืนและการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

อพท. ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน/ 
เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3.2) ส่งเสริมเยาวชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

อพท. สถาบันการศึกษา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

4 โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน สตรี และคน
ต่างด้าว เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เมืองพัทยา กระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์

2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-17 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนพิเศษเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทัง้หมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการค้า
โดยชอบธรรม 

  20,000,000 
 

     

 5.1) พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาเกลือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน  

เมืองพัทยา อพท.  1,500,000 1,500,000 1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

5.2) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจอยา่งยั่งยืน (ของฝาก/ของทีร่ะลึก) 

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย ์
 

เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 5.3) ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

5.4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน
การจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ
ข้อมูลเพือ่พัฒนาธุรกิจ  

อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

5.5) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน
การท่องเทีย่วให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

5.6) สง่เสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทยีน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
5.7) สร้าง Digital Platform ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวภาค

ตะวันออก 
อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  1,500,000    1,500,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 1.2 39,500,000 8,400,000 7,900,000 6,900,000 6,900,000 9,400,000 
หมายเหตุ  1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1.2 จัดเก็บข้อมูลการจ้างงาน การลงทุน และผลกระทบทางอ้อมของการท่องเท่ียว (การศึกษา Multiplier Effect) อพท. ได้ดำเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว 
 
ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที ่1.3 การส่งเสรมิผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางวัฒนธรรม 
1 โครงการศึกษาและการปกป้องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม 
  13,000,000      

 1.1) ศึกษาและจัดทำแผนการอนุรักษ์หรือปกป้องเชิงสร้างสรรค์
อาคารพืน้ถ่ินในย่านชุมชนนาเกลอื  

เมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพทัยา/กระทรวง
วัฒนธรรม/ชมรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 2,000,000    2,000,000 

1.2) ศึกษาและจัดทำแผนการอนุรักษ์หรือปกป้องเชิงสร้างสรรค์ 
อาคารพืน้ถ่ินในย่านชุมชนบา้นอำเภอ  

ทต.นาจอมเทียน สภาวัฒนธรรม อ.สตัหีบ/กระทรวง
วัฒนธรรม 

 2,000,000    2,000,000 

1.3) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมนาเกลอื 

อพท. สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา/กระทรวง
วัฒนธรรม/ชมรมส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วโดยชุมชน/เมอืงพัทยา 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

1.4) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมบ้านอำเภอ 

อพท. สภาวัฒนธรรม อ.สตัหีบ/กระทรวง
วัฒนธรรม/ทต.นาจอมเทียน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-18 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการจัดการ
นักทอ่งเที่ยวในพื้นที่อ่อนไหว 

  3,500,000 
 

     

 2.1) ศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล
กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว (ศึกษาการเคลื่อนไหวของ
นักท่องเทีย่ว)  

อพท. มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ี/เมืองพัทยา/ 
ทต.นาจอมเทียน 

 500,000    500,000 

2.2) จัดทำคูม่ือและป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการปฏิบัติตนของ
นักท่องเที่ยวทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแหล่ง
ท่องเทีย่วต้นแบบ 

เมืองพัทยา อพท.  500,000    500,000 

2.3) ติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิด
ความสะดวกสบายในการเดินทาง 

 

เมืองพัทยา อพท.  300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

3 โครงการฟ้ืนฟูและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 

  2,000,000      

 3.1) ศึกษาฟ้ืนฟูและชำระขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อพท. สภาวัฒนธรรมเมืองพทัยา/ 
สภาวัฒนธรรม อ.สตัหีบ/เมืองพัทยา/ 

ทต.นาจอมเทียน 

 500,000     

3.2) ฟื้นฟูวิถีต้นแบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรม อพท. สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา/ 
สภาวัฒนธรรม อ.สตัหีบ/เมืองพัทยา/ 

ทต.นาจอมเทียน 

 500,000     

3.3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งอาหารทะเลเชื่อมโยงวิถีประมง
พืน้บ้านในพ้ืนท่ีนาเกลือและบ้านอำเภอ 

อพท. เมอืงพทัยา/ทต.นาจอมเทียน  1,000,000     

4 โครงการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นและการให้ข้อมูลที่
ถกูต้องเกี่ยวกับสถานทีท่่องเท่ียว 

  6,000,000 
 

     

 4.1) พัฒนานักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน  อพท. เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
4.2) พัฒนานักสื่อความหมายเยาวชนด้านการทอ่งเที่ยว  อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
4.3) อบรมและประกวดมัคคุ เทศก์น้ อยประชาสัมพั น ธ์  

การท่องเที่ยว 
เมืองพทัยา อพท.  200,000 

 
200,000 

 
200,000 200,000 

 
200,000 

 
4.4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวภายในชุมชน (การจด

ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทอ่งเทีย่วชุมชน)  
กระทรวงการท่องเทีย่ว

และกฬีา 
อพท.  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

4.5) อบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเทีย่ว เมืองพัทยา อพท.  200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.3 24,500,000 9,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-19 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที ่1.4 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการศึกษา รวบรวมข้อมูล และฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่ง

ท่องเที่ยว 
  3,700,000 

 
     

 1.1) จดัทำบ้านปลาและปะการังเทียมเพื่อการอนรุักษ์  เมืองพทัยา 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

1.2) สนับสนุนการจัดทำธนาคารปูม้าคาร์บอนต่ำ  เมืองพัทยา กรมเจ้าท่า/กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม/กรมประมง 

 

 500,000     

1.3) จัดเก็บและปรับปรุงคลังข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ (ป่าชายเลน) 
และพันธุ์สัตว์  

เมืองพัทยา กลุ่มอนรุักษ์อ่าวนาเกลือ/กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง 

 

 100,000  100,000  100,000 

1.4) พัฒนาระบบดูแลและฟืน้ฟูป่าชายเลน  เมืองพัทยา กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ/กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง 

 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

1.5) ฝึกอบรมสถานประกอบการและชุมชนในการอนุรักษ์สัตว์
และพนัธุไ์ม้ในแหล่งท่องเที่ยว 

อพท. กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ  300,000  300,000  300,000 

2 โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวและ
การสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

  83,600,000      

 2.1)  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

อพท. สมาคมโรงแรมภาคตะวันออก/ 
 กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม/  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.2)  ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเมืองพัทยา 
(ประเมิน Carbon Footprint พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หรือ
ตามมาตรฐาน ISO 14044) 

เมืองพัทยา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

 1,000,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

2.3)  ส่งเสริมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการท่องเที่ยวภายใน
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 

 

อพท. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

 500,000  500,000  500,000 

2.4)  จดัเก็บสถติกิารใช้พลังงานในภาคการท่องเที่ยว กระทรวงพลังงาน
(สำนักงานพลังงานจังหวัด

ชลบุรี) 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเมืองพัทยา  200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

2.5)  รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

กระทรวงพลังงาน
(สำนักงานพลังงานจังหวัด

ชลบุรี) 

เมืองพัทยา/อพท.  200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

2.6) จัดเก็บสถิติการใช้นำ้ในภาคการท่องเที่ยว กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม  
(สำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาค) 

การประปาส่วนภมูิภาค  200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ทีเ่ชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

2566 2567 2568 2569 2570 

 2.7) ฝกึอบรมการประหยัดน้ำในสถานประกอบการและชุมชน การประปาส่วนภมูิภาค 
/ กรมชลประทาน 

เมืองพัทยา/อพท.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2.8) ประเมิน water footprint ตามมาตรฐาน ISO 14044  การประปาส่วนภมูิภาค 
/ กรมชลประทาน 

อพท.  5,000,000     

2.9) ศึกษาเพื่อจัดหาแหล่งสำรองน้ำหรือระบบกักเก็บน้ำที่มี
มาตรฐานเพื่อใช้สำหรับการท่องเที่ยว 

การประปาส่วนภมูิภาค 
/ กรมชลประทาน 

อพท.  3,000,000     

2.10) ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและ
คณุภาพนำ้ทะเลชายฝั่ง 

เมืองพทัยา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม / สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที ่13 (ชลบุรี) 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.11) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัด
น้ำเสีย พ้ืนท่ีบ้านอำเภอ 

ทต.นาจอมเทียน อพท.  15,000,000     

2.12) ปรับปรุงท่อดักน้ำเสียและท่อรวบรวมน้ำเสียพื้นที่บ้าน
อำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบรุี 

ทต.นาจอมเทียน อพท.  10,000,000     

2.13) สร้างกำแพงกันดินคลองนาเกลือ (ป้องกันการกัดเซาะริม
คลองนาเกลือและป้องกนัน้ำท่วม) 

เมืองพัทยา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่/ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

 20,000,000     

2.14) รณรงค์การจัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน  เมืองพัทยา อพท.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
2.15 ) ฝึกอบรมการบำบั ดน้ ำ เสี ย ในครัว เรือนและสถาน

ประกอบการ  
อพท. เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.16) รณรงค์การลดใช้โฟมหรือพลาสติกในงานเทศกาลและ
ถนนคนเดิน 

เมอืงพทัยา อพท.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 2.17) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกบัการคัดแยกขยะในชุมชน เมืองพัทยา อพท.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
2.18) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศและรูปภาพ

ประกอบเกี่ยวกับการรณรงค์การลดขยะ และการคัด
แยกขยะ  

เมอืงพัทยา อพท.  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.19) จัดการขยะชุมชนครบวงจร ทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
และขยะติดเช้ือ ตามหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ส่งเสริมการคัดแยก  

เมอืงพทัยา อพท.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.20) ส่งเสริมการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว (การจัดทำทุ่น
ลอยน้ำ/ตะแกรงดกัขยะในแหล่งน้ำ) 

เมืองพัทยา อพท.  5,000,000     

2.21) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดเก็บขยะในชุมชน 
(trash hero พัทยา) 

อพท. เมืองพัทยา  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.22) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงเพื่อการ
ท่องเที่ยวในพืน้ท่ีแหลง่ท่องเทีย่ว 

เมืองพัทยา อพท.  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพื้นทีเ่ชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่ำต่อ
สิ่งแวดล้อม 

  6,000,000 
 

     

 3.1) ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (พัฒนาด้าน
บริการและจุดจอดรับส่งรถสาธารณะ) 

เมืองพัทยา สหกรณ์การเดินรถเมืองพัทยา 
 

 500,000  500,000  500,000 

3.2) อบรมผู้ขับข่ีรถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  เมืองพัทยา อพท.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
3.3) รณรงคก์ารใช้จักรยานในชีวิตประจำวนัและการท่องเที่ยว  อพท. เมืองพัทยา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
3.4) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์มาตรการ

ลดการใช้รถยนต์ส่วนตั วเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
และสนับสนุนให้ใช้รถโดยสาร  

อพท. เมืองพัทยา  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่1.4 93,300,000 66,500,000 5,800,000 7,200,000 5,800,000 8,000,000 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 583,550,000 419,650,000 39,250,000 38,650,000 37,250,000 48,750,000 

หมายเหตุ 1. โครงการที่ 1 กิจกรรมที ่1.1 พัฒนาสถานีเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม/มลพิษแบบอัตโนมัติ real time ครอบคลุมทั้งพื้นที่ และการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว เมอืงพัทยาบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะ 5 ปี งบประมาณปี พ.ศ.2565 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
    กิจกรรมที่ 1.2 ศึกษาและประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากล (SEA) อพท. ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
 2. โครงการที่ 2  กิจกรรมที่ 2.11 การศึกษาการเพิม่ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมอืงพัทยาบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะ 5 ปี งบประมาณปี พ.ศ.2564 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
    กิจกรรมที่ 2.13 ปรับปรุงท่อดักน้ำเสียและท่อรวบรวมน้ำเสียพื้นที่นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมืองพัทยาบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะ 5 ปี งบประมาณปี พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    กิจกรรมที่ 2.16 ก่อสรา้งระบบระบายน้ำซอยนาเกลือ 12 เมืองพัทยาบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะ 5 ปี งบประมาณปี พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทัง้หมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกจิผ่านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสรมิเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ 

1 โครงการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ และมรดกที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ของเมืองพัทยาในเชิงลึก 

อพท./กระทรวง
วัฒนธรรม 

เมืองพัทยา 2,000,000 
 

2,000,000 
 

    

2 โครงการบริหารจัดการการสมัครเป็นเมืองภาพยนตร์ภายใต้
เครือข่ายเมอืงสร้างสรรค์ของ UNESCO 

  9,000,000 
 

     

 2.1) จัดทำใบสมัครตาม เกณ ฑ์  และคู่ มื อของ UNESSCO  
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

อพท. เมืองพัทยา     5,000,000 
 

 

2.2) เดินทางไปประสานกับเจ้าหน้าที่ของ UNESSCO และ
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 

อพท. เมืองพัทยา     4,000,000 
 

 

3 โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยา   160,000,000      
 3.1) ศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพยนตร์ของเมืองพทัยา 
อพท. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) / 

เมืองพัทยา 
 10,000,000     

3.2) สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ของเมอืงพัทยา หอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) 

เมืองพัทยา/อพท.  30,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000  

4 โครงการฟ้ืนฟูบู รณะสถานที่สำคัญทางประวั ติศาสตร์
ภาพยนตร์ของเมืองพัทยา (โรงภาพยนตร์สยามนิมิตร) ให้เป็น
แหล่งเรียนรูแ้ละนำเสนอผลงานภาพยนตร์ของชุมชน 

หอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) 

เมืองพัทยา/อพท. 50,000,000 30,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 

งบประมาณ
ทัง้หมด 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เพ่ือการ
ท่องเท่ียวของเมืองพัทยา 

  85,700,000      

 5.1)  ศึกษาความเป็นไปได้เชิงลึกของความเป็นเมืองสร้างสรรค์ เมืองพทัยา อพท.  5,000,000     
5.2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย

เทคนิคข้ันสูง พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
เมอืงพทัยา อพท.  7,000,000 8,000,000 15,000,000 15,000,000 20,000,000 

5.3)   สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และการเป็นเจ้าบ้านทีด่ขีองชุมชน 

เมืองพัทยา อพท.  700,000     

5.4)  จัดทำและประชาสัมพันธ์เส้นทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ของเมืองพัทยาเผยแพร่ในรูปของเอกสารและข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เมืองพัทยา / อพท. อพท.  2,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

2,000,000 
 

 

5.5)  สนับสนุนการจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพยนตร์ 
โดยการจัดประกวด และให้ เครื่องหมายคุณภาพกับ
กิจกรรมการท่องเทีย่วท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
และกีฬา 

เมืองพัทยา / อพท.   1,000,000 1,000,000 1,000,000  

6 โครงการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของเมืองพัทยา 
(Pattaya International Film Festival) 

  900,000,000      

 6.1)  จัดประกวดผลงานภาพยนตร์และหนังสั้นประเภทต่างๆ ใน
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองพทัยา 

เมืองพัทยา อพท.  24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 

6.2)  นำร่องการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของเมืองพัทยา 
(Pattaya International Film Festival) 

เมืองพัทยา อพท.  120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 

6.3)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองภาพยนตร์
อย่างต่อเนื่อง 

เมอืงพทัยา อพท.  36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 

7 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการด้านภาพยนตร์เมืองพัทยาแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

  29,000,000 
 

     

 7.1) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ One Stop Service ทีเ่หมาะสม 

เมืองพัทยา/กระทรวง
วัฒนธรรม 

อพท.  4,000,000 
 

    

7.2) จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 
 

เมืองพทัยา กระทรวงวัฒนธรรม/อพท.  10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  

8 โครงการพัฒนาเว็บไซด์เมืองภาพยนตร์ของเมืองพัทยา 
 

เมอืงพัทยา อพท. 3,500,000 3,500,000     

9 โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการเป็น
เมืองภาพยนตร์ 

  1,280,000,000      

 9.1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบเพือ่รองรับการ พัฒนา
เมืองสู่การพัฒนาด้านภาพยนตร์ 

เมืองพัทยา อพท.  80,000,000     

9.2) ก่อสร้างและปรับปรุง เมอืงพัทยา อพท.   400,000,000 400,000,000 400,000,000  

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ภาพยนตร์และสื่อ 

  120,000,000 
 

     

 10.1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ที่
เกี่ยวเนื่องกับหว่งโซ่มูลค่าของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 

อพท.  10,000,000 
 

    

10.2) พัฒนาสถาบันภาพยนตร์แห่ งอาเซียน (Asean Film 
Institute) 

หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 

อพท.  10,000,000 30,000,000 
 

15,000,000 15,000,000  

10.3) สนับสนุนการต่อยอดทางการศึกษา และองค์ความรู้ให้กับ
นักศึกษา 

หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 

อพท.  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  

11 โครงการส่งเสริมความสามารถของเยาวชนในการเข้าถึง
ความรู้ด้านภาพยนตร์อย่างทั่วถึง 

  26,500,000      

 11.1) นำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนดา้นภาพยนตร์ เมืองพัทยา อพท.  1,500,000     
11.2) สง่เสริมการสร้างวัฒนธรรมการดหูนงัเพือ่การเรียนรู้ เมืองพัทยา อพท.  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

12 โครงการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ภาพยนตร์ 

  3,000,000 
 

     

 12.1) จัดฉายหนังกลางแปลงในงานเทศกาลทางวัฒนธรรมของ
เมืองพทัยา 

หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 

เมืองพัทยา/อพท.  300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

12.2) สนับสนุนการจัดตั้ง และดำเนินงานของกลุ่ม/ชมรมด้าน
ภาพยนตร์ในเมืองพัทยา 

หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 

เมอืงพทัยา/อพท.  300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

13 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบทภาพยนตร์ และการสร้าง
ภาพยนตร์คุณภาพสู่งานเทศกาลภาพยนตร์ 

  1,035,000,000 
 

     

 13.1) อุดหนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่สร้างภาพยนตร์
คุณภาพสู่งานเทศกาลและตลาดภาพยนตร์ 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย/ กระทรวง

วัฒนธรรม 

อพท.  150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 

13.2) อุดหนุนเงินทุนแก่ผู้สร้างหนังอิสระสำหรับผลิตภาพยนตร์
เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย/ กระทรวง

วัฒนธรรม 

อพท.  40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 

13.3) จดังานประกวดผลงานภาพยนตร์ของผู้สร้างอิสระ อพท. กระทรวงวัฒนธรรม/เมืองพัทยา  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  
 13.4) พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาด้านภาพยนตร์ สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

อพท.  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

13.5) สนับสนุนผู้ประกอบการภาพยนตร์เข้าร่วมกิจกรรม และ
เทศกาลภาพยนตร์ในประเทศและต่างประเทศ  

สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย/ กระทรวง

วัฒนธรรม 

อพท.  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  

14 โครงการส่ งเส ริมให้ เกิ ดพันธมิตรทางธุ รกิ จ  (Business 
Alliance) ด้านภาพยนตร์ 

  96,500,000      

 14.1) จัดทำ Business Directory ด้านภาพยนตร์ตลอดห่วงโซ่
อุปทานของเมืองพทัยาและพื้นทีใ่กล้เคียงผ่านเว็บไซต์ของ
เมืองภาพยนตร์ 

เมืองพัทยา อพท.  2,000,000 2,000,000 2,000,000 500,000  

14.2) จัดทำโครงการ Pattaya Film Road Show ส่งเสริมธุรกิจ
ภาพยนตร์ 

เมืองพัทยา อพท.  18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-24 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และรูปแบบของการสร้าง
สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง  

อพท. เมอืงพทัยา/สกพอ. 15,000,000  
15,000,000 

    

16 โครงการปรับปรุงและพัฒนากลไกผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

  36,000,000 
 

     

 16.1) บริหารจัดการคณะกรรมการเมืองภาพยนตร์ของเมือง
พัทยา (Pattaya City of Film Committee) 

เมืองพัทยา / 
กระทรวงวัฒนธรรม 

อพท.  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

16.2) ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ และพื้นที่
เมืองพัทยา 

เมืองพัทยา กระทรวงวัฒนธรรม  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

16.3) ตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน อพท. เมืองพทัยา  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2.1 3,851,200,000 653,500,000 915,800,000 917,800,000 933,300,000 430,800,000 
หมายเหตุ 1.  โครงการ 5.3   สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชุมชน เมืองพัทยาได้ดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะ 5 ปี งบประมาณปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 2. โครงการที่ 11.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนในเมืองพัทยา เมืองพัทยาได้ดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี งบประมาณปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 3. โครงการที ่11.2 นำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ เมืองพัทยาได้ดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี งบประมาณปี พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 4. โครงการที่ 11.3 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการดูหนังเพื่อการเรียนรู้ เมืองพัทยาได้ดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี งบประมาณปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
 5. โครงการที่ 13.5 สนับสนุนผู้ประกอบการภาพยนตร์เข้าร่วมกิจกรรม และเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศและต่างประเทศ เมืองพัทยาได้ดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี งบประมาณปี 2565 จำนวน 20,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

       โดยมีโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569 

 
ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ทีเ่ชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที ่2.2 การพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวสู่การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ชุมชน
บ้านอำเภอ 

  21,000,000      

 1.1) พัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชน
บ้านอำเภอ 

อพท. ทต.นาจอมเทียน  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

1.2) พัฒนาถนนคนเดินชุมชนบ้านอำเภอ อพท. ทต.นาจอมเทียน  1,000,000 1,000,000 1,000,000   
1.3) พัฒนาศูนย์รวมอาหารทะเลชุมชนบ้านอำเภอ อพท. ทต.นาจอมเทียน  1,000,000 1,000,000 1,000,000   

2 โครงการส่ งเส ริมเส้นทางท่องเที่ ยววัฒนธรรมอาหาร 
ภาคตะวันออก 

  20,000,000      

 2.1) ศึกษารวบรวมขอ้มูลอาหารพื้นถิ่น สตูรต้นตำรับ อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  2,000,000     
2.2) สร้าง Content บอกเล่าเรื่องราวอาหารพื้นถิ่นให้น่าสนใจ อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  2,000,000 2,000,000    
2.3) พัฒนาเส้นทางทอ่งเทีย่ววฒันธรรมอาหาร อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  3,000,000 3,000,000    
2.4) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม

อาหาร 
อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด   3,000,000    

2.5) จัด FAM Trip นำสื่อมวลชนทดลองท่องเที่ยวตามเสน้ทาง อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด   2,500,000 2,500,000   
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3 โครงการส่งเสริมชุมชนเนินพลับหวานเป็นศูนย์อาหารฮาลาล   2,700,000      
 3.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน (สำรวจชุมชน ค้นหา

ของดีร่วมกัน ทำแผนที่อาหารฮาลาล พัฒนา Content 
ออกแบบและจัดทำนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรมและวิถีชุมชน สนับสนุนการจัดมหกรรมอาหาร
ฮาลาลประจำปี) 

อพท. ทม.หนองปรือ  500,000 500,000 500,000   

3.2) พัฒนามัคคุเทศก์และยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้สื่อสารบอก
เล่าเรื่องราวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
ชาวมุสลิม 

อพท. ทม.หนองปรือ  200,000 200,000 200,000   

3.3) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของชุมชนชาวมุสลิม เช่น หมวกกาปิเยาะห์ ผลิตภัณฑ์
จากแพะ 

อพท. ทม.หนองปรือ   200,000 200,000 200,000  

4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับการประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาติ 

  3,500,000      

 
 

4.1) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวรองรับกลุ่มไมซ์  
(MICE) เชื่อมโยงชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ 

อพท. สสปน. / กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

 500,000     

4.2) ยกระดับมาตรฐานการบริหารและการบริการของชุมชน
ท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพเพื่อรองรับไมซ์ 

อพท. สสปน. / กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000   

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่2.2 47,200,000 14,200,000 17,400,000 9,400,000 3,200,000 3,000,000 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่2 3,898,400,000 667,700,000 933,200,000 927,200,000 936,500,000 433,800,000 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการทอ่งเที่ยวเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู ้และแหล่งนันทนาการใหมท่ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน 
จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งท่องเท่ียวและนันทนาการ เพ่ือสร้าง
สุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว 

  15,000,000      

 1.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด อพท. กรมชลประทาน/กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

 2,500,000     

1.2) ก่อสร้าง ทต.โป่ง อพท.   12,500,000    
2 โครงการพัฒนาเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยว

และนันทนาการ เพ่ือส ร้างสุขภาวะที่ ดีแก่ชุมชนและ
นกัท่องเที่ยว 

  15,000,000      

 2.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด อพท. อบต.เขาไม้แก้ว  2,500,000     
2.2) ก่อสร้าง อบต.เขาไม้แกว้ อพท.   12,500,000    

3 โครงการปรับภูมิทัศน์ พ้ืนที่ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพรอบอ่างเกบ็น้ำวัดญาณสังวรารามวรมหาวหิาร 

  60,000,000      

 3.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด ทต.เขาชีจรรย ์ อพท.  2,400,000     
3.2) ก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ ทต.เขาชีจรรย ์ อพท.   57,600,000    
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4. โครงการปรับภูมิ ทัศน์ พ้ืนที่ รอบอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ (บน)  
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

  100,000,000      

 4.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด ทต.เขาชีจรรย ์ อพท.  4,000,000     
4.2) ก่อสร้างและปรับภูมิทัศน ์ ทต.เขาชีจรรย ์ อพท.   96,000,000    

5. โครงการพัฒนาเขาตะแบกเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่
นันทนาการ 

  98,000,000      

 5.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด ทต.เขาชีจรรย ์ อพท.  3,920,000     
5.2) ก่อสร้างและปรับภูมิทัศน ์ ทต.เขาชีจรรย ์ อพท.   94,080,000    

1.  โครงการปรับภูมิทัศน์ พ้ืนที่ เขามะละกอเพ่ือเป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วแล ะ ศูน ย์ เรียน รู้ โค รงก ารอั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชดำริ 

  120,000,000      

 6.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด ทต.เขาชีจรรย ์ อพท.  4,800,000     
6.2) ก่อสร้างและปรับภูมิทัศน ์ ทต.เขาชีจรรย ์ อพท.   115,200,000    

รวมงบประมาณกลยุทธท์ี ่3.1 408,000,000 20,120,000 387,880,000    
กลยุทธ์ที ่3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวรองรับความสนใจพิเศษ 

1 โครงการพัฒ นาเส้ นทางท่ อ งเที่ ยวบน ฝ่ั งเพ่ื อรองรับ 
การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ 

  69,000,000      

 1.1) ค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างการรับรู้ในเชิงคุณค่า 
พัฒนาเนื้อหา (Content) ของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
ตามเส้นทางและแหล่งทองเที่ยวเปาหมาย 

อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  5,000,000 5,000,000    

 1.2) ออกแบบภูมิทัศน์  และสิ่ งอำนวยความสะดวกตาม
มาตรฐานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ตามเสนทางและ
แหลงทองเที่ยวเป้าหมาย 

อพท. ทกจ./สภาอตุสาหกรรมจังหวัด  15,000,000     

1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์  ทางเดินเท้า และพัฒนาสิ่ งอำนวย 
ความสะดวก จดุจอดรถ ติดตั้งป้ายชือ่ชุมชน ปายบอกทาง 
ป้ายสื่อความ QR Code และโครงสร้างพื้นฐานตาม 
เสนทางและแหล่งทองเที่ยวเป้าหมาย  

        

       เสนทางที่ 1 เทีย่วชุมชนวิถีมะพร้าวตะเคียนเตี้ย ทต.ตะเคียนเตีย้ อพท.  8,000,000     

       เสนทางที่  2 ยลงานพุทธศิลป เที่ยวไรองุน ตลาดจีน
โบราณบานชากแงว 

 

ทต.ห้วยใหญ ่ อพท.   3,000,000 5,000,000   

       เส้นทางที่ 3 เที่ยวชุมชนนาเกลือ (Pattaya Old Town) 
เรียนทำอาหาร สัมผัสวิถีประมงชายฝง ช้อปปิ้งที่พัทยา 
(Cooking Class & Shopping) 

เมืองพัทยา อพท.  20,000,000 5,000,000    

1.4) สงเสริมการพฒันาโปรแกรมทองเทีย่วร่วมกับภาคธุรกิจ อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  1,000,000 1,000,000 1,000,000   
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2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวโดยเรือสำราญ 

  38,000,000      

 2.1) สงเสริมความร่วมมือในการจัดทำแนวทางสงเสริมธุรกิจ 
การทองเที่ยว 

อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  3,000,000 2,000,000    

2.2) ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวบนฝั่งโดยเชิญ youtuber, 
blogger, influencer มาถ่ายทำสื่อออนไลน ์

ททท. 
 

อพท.     5,000,000 5,000,000 

2.3) จัด FAM TRIP นำผู้ประกอบการสายการเดินเรือ บริษัท
นำเทีย่ว ตัวแทนการท่องเทีย่วและ สื่อมวลชนมาทองเที่ยว
ตามเสนทาง 

ททท. 
 

อพท.     10,000,000 10,000,000 

2.4) ส่งเสริมสินค้าชุมชนไปวางจำหน่ายบริเวณท่าเทียบเรือ
สำราญและผลักดันให้สินค้าชุมชนไปจำหน่ายบนเรือ
สำราญ 

อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  1,000,000 1,000,000 1,000,000   

3 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการบริการของ
แหล่งทองเที่ยวตามเสนทางและแหล่งทองเที่ยวชุมชน
เป้าหมายรองรับเรือสำราญ 

  119,500,000      

 3.1) จัดอบรมสร้างความรูความเขาใจกับชุมชนในธุรกิจเรือ
ส ำร าญ  กลุ่ ม ตล าดนั กท องเที่ ย ว  และม าต รฐาน 
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ประกอบการภาคธุรกจิ 

อพท. สถาบันการศึกษา/สมาคมวิชาชีพ
เรือสำราญ 

 5,000,000  5,000,000   

3.2) จั ด อ บ รม ทั ก ษ ะด าน ก า รสื่ อ ส า รแ ล ะ ก ารน ำช ม  
(เลาเรื่องสื่อความหมาย ให้ขอมลูที่สำคัญแกนักทองเที่ยว) 

อพท. สถาบันการศึกษา   5,000,000 5,000,000 5,000,000  

3.3) จั ด อ บ ร ม เพื่ อ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู  ค ว า ม เข า ใจ  
การฝกทักษะดานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid, 
CPR, AED) 

อพท. กระทรวงสาธารณสุข   500,000 500,000 500,000  

3.4) จั ด อบ รม เชฟ ชุม ชน  ม าต รฐาน อ าห ารป ลอด ภั ย  
(food safety) 

อพท. สถาบนัการศึกษา  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
 

3.5) จัดอบรมใหความรูและการสนับสนุนดานการจัดการสิ่ง
แวดลอมของชุมชน 

อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด   5,000,000 5,000,000 5,000,000  
 

3.6) จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเป็นของที่ระลึก
สำหรับนักทองเทีย่วเรือสำราญ 

อพท. สถาบันการศึกษา   5,000,000 5,000,000 5,000,000  

3.7) จัดอบรมชุมชนในการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวเพื่อจัดทำ
ฐานขอมูลในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 

อพท. สถาบันการศึกษา  2,000,000 2,000,000 2,000,000   

3.8) สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการเชิงเกษตรเพือ่สุขภาพ อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด   5,000,000 5,000,000 5,000,000  
3.9) จัดอบรมชุมชนและมัคคุ เทศกท้องถิ่นในด้านภาษา 

ตา่งประเทศ 
 

อพท. สถาบันการศึกษา   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
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5-28 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.3-3 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ทีเ่ชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) (ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานรองรับการเดินทางท่องเที่ยว
ไร้มลพิษ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ (เส้นทางสถานี
รถไฟวัดญาณฯ-วิหารเซียน-เขาชีจรรย์-ป่าสิริเจริญวรรษ 
และเส้นทางอ่างเก็บน้ ำมาบประชัน เชื่ อมสถานีรถไฟ
ความเร็วสูงพัทยา) 

  45,000,000      

 
 

4.1) ศึกษาความเหมาะสมของทางจักรยาน และออกแบบ
รายละเอียดของเส้นทางจักรยาน และสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

อพท. กรมทางหลวงชนบท    5,000,000   

4.2) ก่อสร้างทางจักรยานและสิ่งอำนวยความสะดวก กรมทางหลวงชนบท/ อพท.     40,000,000  
5 โครงการศกึษาความเหมาะสมการจัดต้ังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ

พิเศษด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

อพท. สกพอ. 22,000,000 22,000,000     

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่3.2 293,500,000 88,000,000 48,500,000 48,500,000 84,500,000 24,000,000 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาบริการการทอ่งเท่ียวสนับสนนุการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

1 โครงการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันระบบขนส่งสาธารณะใน
เมืองพัทยาเพ่ือยกระดับเมืองพัทยาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart Logistics) 

อพท. เมืองพัทยา 10,000,000 5,000,000 5,000,000    

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่3.3 10,000,000 5,000,000 5,000,000    
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่3 711,500,000 113,120,000 441,380,000 48,500,000 84,500,000 24,000,000 
รวมงบประมาณทัง้หมด 5,193,450,000 1,200,470,000 1,413,830,000 1,014,350,000 1,058,250,000 506,550,000 
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5.4 งบประมาณโครงการแบ่งตามพืน้ที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
สำหรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการจำนวน 54 โครงการ วงเงินรวม 5,193,450,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จะเป็นหน่วยงานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน รวมทั้งร่วมจัดทำ
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ โดยให้เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เชื่อมโยง
เสนอของบประมาณ และให้นับรวมอยู่ในสัดส่วนเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเป็นรายได้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการแบ่งตามพ้ืนที่แล้ว จะเห็นได้ว่ามีพ้ืนที่ดำเนินการอยู่ 2 พ้ืนที่หลัก 
ได้แก่ เมืองพัทยา ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  
ในพ้ืนที่นาเกลือ และชายหาดพัทยา และการผลักดันเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์
ขององค์การยูเนสโก และ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตามเกณฑ์ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในพ้ืนที่ชายหาดบ้านอำเภอ และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านอำเภอ  

นอกจากนี ้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเทีย่ว และบริการการท่องเทีย่วทีอ่ยู่ใน
พ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบล
ห้วยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และโครงการที่ดำเนินการในภาพรวมของพ้ืนที่พิเศษฯ  
ซึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง เช่น  องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษ 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท สามารถจำแนกแผนงาน/โครงการตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ดงันี้ 

 
5.4.1  แผนงาน/โครงการของเมืองพัทยา 

 
แผนงาน/โครงการของเมืองพัทยา มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น 28  โครงการย่อย งบประมาณทั้งสิ้น 

2,920,550,000  บาท (ตารางท่ี 5.4.1-1) 
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ตารางท่ี 5.4.1-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมอืงพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของเมืองพัทยา 
ลำดับท่ี แผนงานโครงการ หนว่ยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณทัง้หมด 2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเทีย่วอย่างยั่งยืนโลก  
กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดระบบการจัดการความยั่งยืนทีม่ีประสิทธิผล 

1 โครงการศึกษา ออกแบบ และการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ผู้ประกอบการทอ่งเที่ยว และบุคคลท่ัวไป 

  
2,500,000 

     

 
การพัฒนาเมืองพัทยามุง่สู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองพัทยา ชุมชนในเมืองพัทยา / 

โรงเรียนในเขตเมืองพัทยา 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2 โครงการศึกษาและพัฒ นาขีดความสามารถในการออกแบบภูมิทัศน์และผั งเมือง 
เพื่อการท่องเที่ยว 

  
312,200,000 

     

 
2.1) พัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนนาเกลือ (13 ชุดโครงการพัฒนาพื้นที่
ลานโพธิแ์ละนาเกลือ - Old Town นาเกลือ) 

เมืองพัทยา อพท. 
 

312,200,000 
    

3 โครงการพัฒนาพ้ืนทีแ่หล่งทอ่งเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทัง้มวล 
  

50,000,000 
     

 
ศึกษาศักยภาพพ้ืนท่ีและปรับปรุงสถานท่ีในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
เพือ่รองรับการท่องเท่ียวเพื่อคนท้ังมวล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

เมืองพทัยา อพท. 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

4 โครงการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเทีย่ว 
  

1,500,000 
     

 
สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในเมืองพัทยา เมืองพทัยา อพท. 

 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

5 โครงการส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวสู่
มาตรฐานสากล 

  
2,500,000 

     

 
 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม  
กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว  
(Green Market, Green City, Green Office, Green Restaurant) 

เมืองพัทยา กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม/องค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

/อพท. / กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยว 
  

5,250,000 
     

 
6.1) ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมดับเพลิงภายในแหล่งท่องเท่ียว เมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ 

 
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

6.2) อบรมด้านการสขุาภิบาลผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดลานโพธิ์ เมอืงพัทยา กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

6.3) พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการให้มีสุขาภิบาลอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
นาเกลือ (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) 

เมืองพัทยา กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

6.4) ยกระดับการบริการของพนักงานขบัรถสาธารณะและผู้ให้บริการขนส่งภายในเมืองพัทยา เมืองพัทยา กระทรวงคมนาคม/ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/

รพ.กรุงเทพ พัทยา 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

6.5) ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว เมืองพัทยา กระทรวงพลังงาน/  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมืองพทัยา 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

7 โครงการการยกระดับศักยภาพพ้ืนทีเ่พือ่ตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว   500,000      
 จัดทำแผนการรองรับและการฝึกซ้อมอัคคีภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมืองพัทยา อพท.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
8 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งท่องเที่ยว   5,000,000      
 8.1) ประชาสมัพันธแ์ละส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวโดยชุมชน เมืองพัทยา อพท.  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.1 379,450,000 325,650,000 13,450,000 13,450,000 13,450,000 13,450,000 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-31 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.4.1-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของเมืองพัทยา (ต่อ) 

ลำดับที่ แผนงานโครงการ หนว่ยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณ
ทัง้หมด 

2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที ่1.2 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม 

1 โครงการศึกษาและติดตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของคนในท้องถิน่ 

  2,500,000      

 ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวและจัดทำสถิตินักท่องเท่ียวในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว เมอืงพัทยา อพท.  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและการรับฟังความคิดเห็นของคนท้องถิ่น   5,000,000      
 2.1) เสริมสร้างสมัพันธภาพการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ี เมืองพัทยา ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

โดยชุมชน 
 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.2) จัดเก็บความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการพัฒนาการท่องเทีย่วในพืน้ท่ี เมืองพัทยา อพท.  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
3 โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน สตรี และคนต่างด้าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมืองพัทยา กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

4 โครงการสนับสนุนธุรกิจท้องถ่ินและส่งเสริมให้เกิดการค้าโดยชอบธรรม   7,500,000      
 4.1) พัฒนากลุ่มวสิาหกิจชุมชนนาเกลือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  เมืองพัทยา อพท.  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.2 17,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

กลยทุธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางวัฒนธรรม       

1 โครงการศึกษาและการปกป้องดูแลสถานท่ีท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม   4,000,000      
 ศึกษาและจัดทำแผนการอนุรักษ์หรือปกป้องเชิงสร้างสรรค์ อาคารพื้นถิ่นในย่านชุมชนนาเกลือและ

จดัทำแผนการ  
เมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา/

กระทรวงวัฒนธรรม/ 
ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

โดยชุมชน 

 2,000,000    2,000,000 

2 โครงการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการจัดการนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่อนไหว   2,500,000      
 2.1) จัดทำป้ายสำหรับการปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแหล่ง

ท่องเท่ียว  
เมืองพัทยา 

 
อพท.  500,000    500,000 

2.2) ติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อสง่เสริมแหล่งท่องเทีย่ว เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง  เมอืงพทัยา อพท.  500,000  500,000  500,000 

3 โครงการพัฒนานักสือ่ความหมายท้องถิน่และการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว   2,000,000      
 3.1) อบรมและประกวดมัคคุเทศก์น้อยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เมืองพัทยา อพท.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3.2) อบรมภาษาต่างประเทศเพือ่การท่องเทีย่ว เมืองพัทยา อพท.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.3 8,500,000 3,400,000 400,000 900,000 400,000 3,400,000 
 กลยุทธ์ที ่1.4 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อม  

1 โครงการศึกษา รวบรวมข้อมูล และฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว   2,800,000      
 1.1) จัดทำบ้านปลาและปะการังเทียมเพ่ือการอนุรักษ์  เมอืงพัทยา กรมทรัพยากร ทางทะเล 

และชายฝั่ง /กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

1.2) สนับสนุนการจัดทำธนาคารปูม้าคาร์บอนต่ำ  เมืองพัทยา 
 

กรมเจ้าท่า/กระทรวง
คมนาคม /กระทรวง

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 500,000     

1.3) จัดเก็บและปรับปรุงคลังข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม ้(ป่าชายเลน) และพันธุ์สัตว์  เมืองพัทยา / อพท. กลุ่มอนุรักษอ์่าวนาเกลือ/
กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง 

 100,000  100,000  100,000 

1.4) พัฒนาระบบดูแลและฟืน้ฟูป่าชายเลน  เมืองพัทยา 
 

กลุ่มอนรุักษอ์่าวนาเกลือ/กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-32 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.4.1-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของเมืองพัทยา (ต่อ) 
ลำดับที่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณทั้งหมด 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างจิตสำนึกในการใช้
ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาส่ิงแวดล้อม 

  37,600,000      

 2.1)  ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเมืองพัทยา (ประเมิน Carbon Footprint พื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียว หรือตามมาตรฐาน ISO 14044) 

เมืองพัทยา องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก  

(องค์การมหาชน) 

 1,000,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

2.2) ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เมอืงพัทยา กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.3) สร้างกำแพงกันดนิคลองนาเกลือ (ป้องกันการกัดเซาะริมคลองนาเกลือและป้องกันน้ำท่วม เมืองพัทยา กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่/ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 20,000,000     

2.4) รณรงค์การจัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน  
 

เมืองพทัยา อพท.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.5) รณรงค์การลดใช้โฟมหรือพลาสติกในงานเทศกาลและถนนคนเดิน 
 

เมืองพัทยา อพท.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.6) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชน 
 

เมืองพัทยา อพท.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2.7) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศและรูปภาพประกอบเกี่ยวกับการรณรงค์การลดขยะ 
และการคัดแยกขยะ  

เมืองพทัยา อพท.  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2.8) จัดการขยะชุมชนครบวงจร ท้ังขยะท่ัวไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ตามหลัก 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์สง่เสริมการคัดแยก  

เมืองพัทยา อพท.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.9) ส่งเสริมการจัดการขยะในแหล่งท่องเท่ียว (การจัดทำทุ่นลอยน้ำ/ตะแกรงดักขยะในแหล่งน้ำ) เมืองพัทยา อพท.  5,000,000     
2.10) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงเพื่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว เมืองพัทยา อพท.  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่วที่ส่งผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม   3,500,000      
 3.1) ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการท่องเท่ียว  

(พัฒนาด้านบรกิารและจุดจอดรับส่งรถสาธารณะ) 
เมืองพัทยา อพท.  500,000  500,000  500,000 

3.2) อบรมผูข้ับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  เมืองพัทยา อพท.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.4 43,900,000 29,900,000 3,000,000 3,600,000 3,000,000 4,400,000 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 449,350,000 362,450,000 20,850,000 21,450,000 20,350,000 24,750,000 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผา่นการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
กลยทุธ์ที ่2.1 การส่งเสรมิเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ 

1 โครงการบริหารจัดการการสมัครเป็นเมืองภาพยนตร์ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ 
UNESCO 

  5,000,000      

 1.1) จัดทำใบสมัครตามเกณฑ์ และคู่มือของ UNESSCO ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา อพท.     3,000,000  
1.2) เดนิทางไปประสานกับเจ้าหน้าท่ีของ UNESSCO และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เมืองพัทยา อพท.     2,000,000  

2 โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา   76,700,000      
 2.1) ศึกษาความเป็นไปได้เชิงลกึของความเป็นเมอืงสร้างสรรค์ เมืองพทัยา อพท.  5,000,000     

2.2) จัดทำสื่ อประชาสัมพัน ธ์สถานท่ีถ่ ายทำภาพยนตร์ด้วยเทคนิคขั้นสูง พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

เมืองพทัยา อพท.  7,000,000 8,000,000 15,000,000 15,000,000 20,000,000 

2.3) สร้างการรับรู้และประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีของชุมชน เมืองพัทยา อพท.  700,000     
2.4) จัดทำและประชาสัมพันธ์เส้นทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยาเผยแพร่ในรูปของ

เอกสารและข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เมืองพัทยา อพท.  1,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000  
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ตารางท่ี 5.4.1-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของเมอืงพัทยา (ต่อ) 
ลำดับที่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณทัง้หมด 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของเมืองพัทยา (Pattaya International Film 
Festival) 

  900,000,000      

 3.1) จัดประกวดผลงานภาพยนตร์และหนังสั้นประเภทต่างๆ ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมือง
พัทยา 

เมืองพัทยา อพท.  24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 

3.2) นำร่องการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของเมืองพัทยา (Pattaya International Film 
Festival) 

เมืองพัทยา อพท.  120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 

3.3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง เมืองพัทยา อพท.  36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 
4 โครงการจัดตั้งศูนย์บรกิารด้านภาพยนตร์เมืองพัทยาแบบเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service)   27,000,000      
 4.1) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์บริการแบบเบด็เสร็จ One Stop Service ท่ีเหมาะสม เมืองพัทยา อพท.  2,000,000     

4.2) จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เมอืงพัทยา อพท.  10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  
5 โครงการพัฒนาเว็บไซด์เมืองภาพยนตร์ของเมืองพัทยา เมืองพัทยา อพท. 3,500,000 3,500,000     
6 โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองภาพยนตร์   1,280,000,000      
 6.1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองสู่การพัฒนาด้านภาพยนตร ์ เมืองพทัยา อพท.  80,000,000     

6.2) ก่อสร้างและปรับปรงุ เมอืงพัทยา อพท.   400,000,000 400,000,000 400,000,000  
7 โครงการส่งเสริมความสามารถของเยาวชนในการเข้าถึงความรู้ด้านภาพยนตร์อย่างทัว่ถึง   26,500,000      
 7.1) นำร่องหลกัสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ เมืองพัทยา อพท.  1,500,000     

7.2) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการดหูนังเพื่อการเรียนรู้ เมืองพทัยา อพท.  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
8 โครงการส่งเสริมให้เกิดพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) ด้านภาพยนตร์   96,500,000      
 8.1) จัดทำ Business Directory ด้านภาพยนตร์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเมืองพัทยาและพื้นท่ี

ใกล้เคียงผ่านเวป็ไซตข์องเมืองภาพยนตร์ 
เมืองพัทยา อพท.  2,000,000 2,000,000 2,000,000 500,000  

8.2) จดัทำโครงการ Pattaya Film Road Show ส่งเสริมธรุกิจภาพยนตร์ เมืองพัทยา อพท.  18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 
9 โครงการปรับปรุงและพัฒนากลไกผลักดันแผนไปสูก่ารปฏิบัติ   31,000,000      
 9.1) บริหารจัดการคณะกรรมการเมืองภาพยนตร์ของเมืองพัทยา (Pattaya City of Film 

Committee) 
เมืองพัทยา กระทรวงวัฒนธรรม  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

9.2) ปรับปรุงกฎ ระเบยีบท่ีเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ และพื้นท่ีเมืองพัทยา เมืองพัทยา กระทรวงวัฒนธรรม  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2.1 2,446,200,000 321,900,000 626,200,000 633,200,000 635,700,000 229,200,000 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่2 2,446,200,000 321,900,000 626,200,000 633,200,000 635,700,000 229,200,000 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว เส้นทาง และบริการการท่องเที่ยวเพือ่รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวรองรับความสนใจพิเศษ   

1 โครงการพัฒนาเส้นทางทองเทีย่วบนฝั่งเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยเรือสำราญ   25,000,000      
 ปรบัปรุงภูมิทัศน์ ทางเดินเท้า และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก จุดจอดรถ ติดตั้งป้ายชื่อชุมชน  

ปายบอกทาง ป้ายสือ่ความ QR Code และโครงสร้างพืน้ฐานตามเสนทางและแหล่ง 
ทองเท่ียวเป้าหมายเสน้ทางที่ 3 เท่ียวชุมชนนาเกลือ (Pattaya Old Town) เรียนทำอาหาร  
สัมผัสวิถีประมงชายฝง ช้อปปิ้งท่ีพัทยา (Cooking Class & Shopping) 

เมืองพัทยา อพท.  20,000,000 5,000,000    

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3.2 25,000,000 20,000,000 5,000,000    
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่3 25,000,000 20,000,000 5,000,000    
รวมงบประมาณท้ังหมด 2,920,550,000 704,350,000 651,550,000 654,650,000 656,050,000 253,950,000 

 
 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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5.4.2  แผนงาน/โครงการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 
 
แผนงาน/โครงการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มี โครงการพัฒนาทั้งสิ้น  2 โครงการ 

งบประมาณทัง้สิ้น 29,000,0000 บาท (ตารางท่ี 5.4.2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.4.2-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมอืงพัทยาและพื้นทีเ่ชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  
ลำดับที่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณทัง้หมด 2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางวัฒนธรรม 

1 โครงการศึกษาและการปกป้องดูแลสถานทีท่่องเที่ยวทางวัฒนธรรม   4,000,000      

 อนุรักษอ์าคารพืน้ถิ่นในย่านชุมชนบ้านอำเภอและจัดทำแผนการอนุรักษห์รือปกป้องเชิงสร้างสรรค์  ทต.นาจอมเทียน สภาวัฒนธรรม อ.สัตหีบ / 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 2,000,000    2,000,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.3 4,000,000 2,000,000 0 0 0 2,000,000 

 กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อม  

1 โครงการศึกษา รวบรวมข้อมูล และฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว   25,000,000      

 1.1) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย พ้ืนท่ีบ้านอำเภอ ทต.นาจอมเทียน อพท.  15,000,000     

1.2) ปรับปรุงท่อดักน้ำเสียและท่อรวบรวมน้ำเสียพืน้ท่ีบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบรุี ทต.นาจอมเทียน อพท.  10,000,000     

รวมงบประมาณกลยทุธ์ที่ 1.4 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 29,000,000 27,000,000 0 0 0 2,000,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด 29,000,000 27,000,000 0 0 0 2,000,000 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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5.4.3  แผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
 
แผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้แก่ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบล

ตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  
มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 419,000,000 บาท (ตารางท่ี 5.4.3-1) 
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บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.4.3-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นอื่นๆ 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ งบประมาณ
ทั้งหมด 2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เส้นทาง และบริการการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว แหล่งเรียนรู ้และแหล่งนันทนาการใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและนันทนาการ เพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนและนักท่องเท่ียว 

  
12,500,000 

     

 
 ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ทต.โป่ง อพท. 

 
 12,500,000 

   

2 โครงการพัฒนาเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ เพ่ือ
สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนและนักท่องเทีย่ว 

  
12,500,000 

     

 
ปรับภูมิทัศนพ์ืน้ท่ีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการเขาไม้แก้ว อบต.เขาไม้แกว้ อพท. 

 
 12,500,000 

   

3 โครงการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรอบอ่างเก็บน้ำวัด
ญาณสังวรารามวรมหาวหิาร 

  60,000,000      

 3.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด เทศบาล 
ตำบลเขาชีจรรย ์

อพท.  2,400,000     

3.2) ก่อสร้างและปรับภูมิทัศน ์ เทศบาล 
ตำบลเขาชีจรรย ์

อพท.   57,600,000    

4. โครงการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ (บน) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

  100,000,000      

 4.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด เทศบาล 
ตำบลเขาชีจรรย ์

อพท.  4,000,000     

4.2) ก่อสร้างและปรับภูมิทัศน ์ เทศบาล 
ตำบลเขาชีจรรย ์

อพท.   96,000,000    

5. โครงการพัฒนาเขาตะแบกเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวและพื้นที่นันทนาการ   98,000,000      
 5.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด เทศบาล 

ตำบลเขาชีจรรย ์
อพท.  3,920,000     

5.2) ก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ เทศบาล 
ตำบลเขาชีจรรย ์

อพท.   94,080,000    

6. โครงการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่เขามะละกอเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

  120,000,000      

 6.1) ศึกษาและออกแบบรายละเอียด เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  อพท.  4,800,000     
6.2) ก่อสร้างและปรับภูมิทัศน ์ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  อพท.   115,200,000    

รวมงบประมาณกลยทุธ์ท่ี 3.1 
 

403,000,000 15,120,000 387,880,000       
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและแหล่งทอ่งเทีย่วรองรับความสนใจพิเศษ 

1 โครงการพัฒนาเส้นทางทองเที่ยวบนฝัง่เพ่ือรองรับการทองเทีย่วโดยเรือสำราญ   
 

16,000,000 
     

 
      เสนทางที ่1 เทีย่วชุมชนวิถีมะพร้าวตะเคียนเตี้ย ทต.ตะเคียนเตีย้ อพท. 

 
8,000,000 

    

      เสนทางที ่2 ผลงานพุทธศิลป เที่ยวไรองุน ตลาดจีนโบราณบานชากแงว ทต.ห้วยใหญ ่ อพท. 
 

 3,000,000 5,000,000 
  

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่3.2 16,000,000 8,000,000 3,000,000 5,000,000 
  

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่3 419,000,000 23,120,000 390,880,000 5,000,000 
  

รวมงบประมาณทั้งหมด 419,000,000 23,120,000 390,880,000 5,000,000 
  

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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5.4.4  แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี  
 
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในจั งหวัดชลบุรี มีโครงการพัฒนาทั้ งสิ้น  6  โครงการ 

งบประมาณท้ังสิ้น 24,000,000 บาท (ตารางท่ี 5.4.4-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.4.4-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของหน่วยงานในจังหวัดชลบุร ี

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ งบประมาณ
ทั้งหมด 2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามเกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนโลก  
กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดระบบการจัดการความยั่งยืนที่มีประสิทธิผล 

1 โครงการส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวสูม่าตรฐานสากล 
 

  2,500,000 
     

 
สง่เสริมสถานประกอบการทอ่งเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับประเทศ (ผู้ประกอบการ
นำเที่ยว) 

สำนักงานทะเบียนธรุกิจนำเที่ยว 
และมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก 

จังหวัดชลบุร ี

อพท. 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพืน้ที่แหล่งท่องเที่ยว 
 

  1,500,000 
     

 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ ให้บริการ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบรุ ี เมืองพทัยา/ทต.นาจอมเทียน 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

3 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งท่องเท่ียว 
  

5,000,000 
     

 
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ สำนกังานวฒันธรรมจังหวดัชลบุร ี เมืองพัทยา/ ทต.นาจอมเทียน 

 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.1 9,000,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม       

1 โครงการศึกษาและติดตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 

    1,500,000  
     

 
1.2) จัดเก็บสถิติข้อมูลแรงงานและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อนำไปสู่การจ้างงานที่ถูกกฎหมาย 
สำนกังานแรงงานจังหวดัชลบุร ี กระทรวงแรงงาน 

 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่1.2 1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางวัฒนธรรม 

1 โครงการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเท่ียว   1,500,000      
 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวภายในชุมชน (การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน)  ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวดัชลบุร ี อพท.  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
รวมงบประมาณกลยทุธ์ที่ 1.3 1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อม   

1 โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างจิตสำนึกในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  12,000,000      

 1.1) จัดเก็บสถิติการใช้พลังงานในภาคการท่องเที่ยว สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุร ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
1.2) รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุร ี เมืองพัทยา/อพท.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
1.3) จัดเก็บสถติกิารใช้น้ำในภาคการท่องเที่ยว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค การประปาส่วนภมูิภาค  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
1.4) ฝกึอบรมการประหยัดน้ำในสถานประกอบการและชุมชน การประปาส่วนภมูิภาค /  

กรมชลประทาน 
เมอืงพัทยา/อพท.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

1.5) ประเมิน water footprint ตามมาตรฐาน ISO 14044  การประปาส่วนภมูิภาค /  
กรมชลประทาน 

อพท.  5,000,000     

1.6) ศึกษาเพื่อจัดหาแหล่งสำรองน้ำหรือระบบกักเก็บน้ำที่มีมาตรฐานเพื่อใช้สำหรับการทอ่งเที่ยว การประปาส่วนภมูิภาค /  
กรมชลประทาน 

อพท.  3,000,000     

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.4 12,000,000 8,800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่1 24,000,000 11,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 
รวมงบประมาณทัง้หมด 24,000,000 11,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-40 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

5.4.5  แผนงาน/โครงการขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

 
แผนงาน/โครงการขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

(องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น 39 โครงการย่อย งบประมาณท้ังสิ้น 404,400,000 บาท 
(ตารางท่ี 5.4.5-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.4.5-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของ อพท. 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตามเกณฑ์การทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยืนโลก  
กลยุทธ์ที ่1.1 การจัดระบบการจัดการความยั่งยนืที่มีประสิทธิผล 

1 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ 
  

4,000,000 
     

 
1.1) ทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนาเกลือ ชายหาดพัทยา และ

ชายหาดบ้านอำเภอ 
อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน/ 

อ.บางละมุง/ชุมชนนาเกลือ/ชุมชน 
บ้านอำเภอ/กระทรวงการท่องเทีย่ว 

และกฬีา/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/กระทรวงพลังงาน/ 
กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ 

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว/ 
ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

 
    1,000,000 

1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน และการจัดประชุมของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยงตาม
หลักเกณฑ์การท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 
Criteria : GSTC) 

อพท. เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทียน/ 
อ.บางละมุง/ชุมชนนาเกลือ/ชุมชน 
บ้านอำเภอ/กระทรวงการทอ่งเที่ยว 

และกีฬา/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/กระทรวงพลังงาน/  
กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาต/ิ 

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว/  
ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

1.3) ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนาเกลือ 
ชายหาดพัทยา และชายหาดบ้านอำเภอ 

อพท. เมืองพทัยา/ทต.นาจอมเทียน/ 
อ.บางละมุง/ชุมชนนาเกลือ/ชุมชน 
บ้านอำเภอ/กระทรวงการท่องเทีย่ว 

และกีฬา/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/กระทรวงพลังงาน/ 
กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย/์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ 

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว/ 
ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

 
 
 
 
 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.4.5-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของ อพท. (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการศึกษา ออกแบบ และการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว  
และบุคคลทั่วไป 

  2,500,000      

 ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ ยวที่ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

อพท. สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก/ 
สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว 
เมืองพัทยา/สมาคมแหล่งทอ่งเที่ยว 

เมอืงพทัยา/ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
โดยชมุชน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3 โครงการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพภายในเขตพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเท่ียว 

  7,500,000      

 3.1) ปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพภายในเขตพื้นท่ีนาเกลือ อพท. เมืองพัทยา/กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา/กระทรวงพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์/สมาคม 
แหล่งท่องเทีย่วเมืองพัทยา/ชมรมส่งเสริม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3.2) ปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการทอ่งเที่ยวให้เป็นเอกภาพภายในเขตพื้นที่ชายหาดพัทยา อพท. เมืองพัทยา/กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา/กระทรวงพฒันาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์/สมาคมแหล่ง
ท่องเทีย่วเมืองพัทยา/ชมรมส่งเสรมิ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3.3) ปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพภายในเขตพื้นที่ชายหาด 
บ้านอำเภอ 

อพท. ทต.นาจอมเทยีน/กระทรวงการทอ่งเที่ยว
และกีฬา/กระทรวงพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย ์

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

4 โครงการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบภูมิทัศน์และผังเมือง 
เพ่ือการท่องเท่ียว 

  2,000,000      

 ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในพืน้ท่ีนาเกลือเมืองพัทยา  
และชายหาดบ้านอำเภอ 

อพท. เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทียน/ 
กระทรวงมหาดไทย 

 1,000,000 1,000,000    

5 โครงการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล   10,000,000      
 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งมวล  อพท. เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทยีน  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
6 โครงการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่แหล่ง

ท่องเทีย่ว 
  1,800,000      

 6.1) สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและชุมชนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ต้นแบบนาเกลือ 

อพท. ชมรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
นาเกลือ 

 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

6.2) สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทีเ่ข้ามาทอ่งเที่ยวในพ้ืนท่ีชายหาดบ้านอำเภอ อพท. ทต.นาจอมเทยีน  100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 
7 โครงการส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่

มาตรฐานสากล 
  2,500,000      

 ส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการดา้นการทอ่งเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน (Green Hotel) 

อพท. กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม / 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม /โรงแรมในเมืองพทัยา 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.4.5-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ทีเ่ชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของ อพท. (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการการยกระดับศักยภาพพ้ืนที่ เพ่ือตอบรับสถานการณ์ ฉุกเฉินในพ้ืนที่  
แหล่งท่องเท่ียว 

  5,000,000      

 8.1) ฝกึอบรมแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือวิกฤติการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

อพท. เมืองพัทยา/มลูนิธิสว่างบริบรูณ/์ 
ทต.นาจอมเทียน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 8.2) ฝึกอบรมการบริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ภัยพิบัติและ
สถานการณ์ฉุกเฉนิภายในแหล่งท่องเทีย่ว (ทางน้ำ ทางบก) 

อพท. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

9 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งท่องเที่ยว   2,500,000      
 พัฒนาระบบเว็บไซต์ให้ข้อมลูข่าวสารการทอ่งเที่ยว อพท. เมอืงพัทยา  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.1 37,800,000 7,800,000 7,800,000 6,800,000 6,800,000 8,600,000 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม 

1 โครงการศึกษาและติดตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในท้องถิน่ 

  2,000,000      

 จัดเก็บข้อมูลการจ้างงาน การลงทนุ และผลกระทบทางอ้อมของการท่องเที่ยว  
(การศึกษา Multiplier Effect) 

อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน/กระทรวง
แรงงาน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

โดยชุมชน 

  1,000,000   1,000,000 

2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและการรับฟังความคิดเห็นของคนท้องถิน่   2,500,000      
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อม 

สู่การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่
อพท. เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทียน/ชมรมส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว   3,500,000      
 3.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
อพท. ชมรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน/  

เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทียน 
 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 3.2) ส่งเสริมเยาวชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน อพท. สถาบันการศึกษา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
4 โครงการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการคา้โดยชอบธรรม   10,000,000      
 4.1) ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทยีน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
 4.2) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการ

ท่องเทีย่วและการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจ  
อพท. เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

 4.3) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด  

อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

 4.4) ส่งเสริมการตลาดการท่องเทีย่วโดยชุมชน  อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
 4.5) สร้าง Digital Platform สง่เสริมตลาดการท่องเที่ยวภาคตะวันออก อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  1,500,000    1,500,000 

รวมงบประมาณกลยุทธท์ี่ 1.2 18,000,000 4,100,000 3,600,000 2,600,000 2,600,000 5,100,000 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางวัฒนธรรม 

1 โครงการศกึษาและการปกป้องดูแลสถานที่ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม   5,000,000      
 1.1) อนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมนาเกลือ อพท. สภาวัฒนธรรมเมืองพทัยา/กระทรวง

วัฒนธรรม/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน/เมืองพัทยา 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 1.2) อนุรักษ์และฟืน้ฟูมรดกวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมบ้านอำเภอ อพท. กระทรวงวฒันธรรม/อ.สัตหีบ/ 
ทต.นาจอมเทียน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-44 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.4.5-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของ อพท. (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วและการจัดการนักท่องเท่ียวในพื้นที่อ่อนไหว    1,000,000       

 ศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยวทีส่่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเทีย่ว  
(ศึกษาการเคลื่อนไหวของนกัท่องเที่ยว)  

อพท. มหาวิทยาลยัในพื้นที่/เมืองพัทยา/ 
ทต.นาจอมเทยีน 

 500,000    500,000 

3 โครงการฟ้ืนฟแูละส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียว   2,000,000      
 3.1) ศึกษาฟืน้ฟูและชำระข้อมลูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อพท. กระทรวงวัฒนธรรม/เมืองพัทยา/ 

ทต.นาจอมเทียน 
 500,000     

 3.2) ฟืน้ฟูวิถีต้นแบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรม อพท. กระทรวงวัฒนธรรม/เมืองพัทยา/ 
ทต.นาจอมเทียน 

 500,000     

 3.3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งอาหารทะเลเชื่อมโยงวิถีประมงพื้นบ้านในพื้นที่นาเกลือ
และบ้านอำเภอ 

อพท. เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  1,000,000     

4 โครงการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเท่ียว 

  2,500,000      

 4.1) พัฒนานักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวโดยชมุชน  อพท. เมอืงพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
 4.2) พัฒนานักสื่อความหมายเยาวชนด้านการทอ่งเที่ยว  อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่1.3 10,500,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อม       

1 โครงการศึกษา รวบรวมข้อมูล และฟ้ืนฟูระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว    900,000       
 ฝึกอบรมสถานประกอบการและชุมชนในการอนุรักษ์สัตว์และพันธุ์ไม้ในแหล่งท่องเทีย่ว อพท. กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ  300,000  300,000  300,000 
2 โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างจิตสำนึกในการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  9,000,000      

 2.1) ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อพท. สมาคมโรงแรมภาคตะวันออก/ 
กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม/  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 2.2) สง่เสริมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการท่องเที่ยวภายในพื้นทีแ่หล่งทอ่งเที่ยว อพท. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

 500,000  500,000  500,000 

 2.3) ฝึกอบรมการบำบัดนำ้เสียในครัวเรือนและสถานประกอบการ  อพท. เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทียน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
 2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดเก็บขยะในชุมชน (trash hero พัทยา) อพท. เมืองพัทยา  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทีส่่งผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม   2,500,000      
 3.1) รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว  อพท. เมอืงพทัยา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
 3.2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางเข้าสู่ 

แหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนให้ใช้รถโดยสาร  
อพท. เมืองพัทยา  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมงบประมาณกลยทุธ์ท่ี 1.4 12,400,000 2,800,000 2,000,000 2,800,000 2,000,000 2,800,000 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่1 78,700,000 18,700,000 14,900,000 13,700,000 12,900,000 18,500,000 
 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-45 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางที่ 5.4.5-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของ อพท. (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ งบประมาณ
ทั้งหมด 2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรคด้์านภาพยนตร์ 
1 โครงการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ และมรดกที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ของเมือง

พัทยาในเชิงลึก 
อพท. เมอืงพัทยา 1,000,000 1,000,000     

2 โครงการบริหารจัดการการสมัครเป็นเมืองภาพยนตร์ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ของ UNESCO 

  4,000,000      

 2.1) จัดทำใบสมัครตามเกณฑ์ และคูม่ือของ UNESSCO ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อพท. เมืองพทัยา     2,000,000  
 2.2) เดินทางไปประสานกับเจ้าหน้าท่ีของ UNESSCO และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ อพท. เมืองพัทยา     2,000,000  
3 โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยา   10,000,000      
 ศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ของเมอืงพทัยา อพท. เมืองพัทยา  10,000,000     
4 โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เพ่ือการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา   6,000,000      
 จัดทำและประชาสมัพันธ์เส้นทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยาเผยแพร่ 

ในรูปของเอกสารและข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อพท. เมอืงพัทยา  1,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000  

5 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบทภาพยนตร์ และการสร้างภาพยนตร์คุณภาพสู่งาน
เทศกาลภาพยนตร์ 

  40,000,000      

 จัดงานประกวดผลงานภาพยนตร์ของผู้สร้างอิสระ อพท. กระทรวงวัฒนธรรม/เมืองพทัยา  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  
6 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และรูปแบบของการสร้างสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ใน

พ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
อพท. เมืองพทัยา/สกพอ. 15,000,000 15,000,000     

7 โครงการปรับปรุงและพัฒนากลไกผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ   5,000,000      
 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน อพท. เมืองพัทยา  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่2.1 81,000,000 38,000,000 13,000,000 13,000,000 16,000,000 1,000,000 

กลยทุธ์ท่ี 2.2 การพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเทีย่วสู่การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านอำเภอ   21,000,000      
 1.1) พัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ชุมชนบ้านอำเภอ อพท. ทต.นาจอมเทียน  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 1.2) พัฒนาถนนคนเดินชุมชนบ้านอำเภอ อพท. ทต.นาจอมเทียน  1,000,000 1,000,000 1,000,000   
 1.3) พัฒนาศนูยร์วมอาหารทะเลชุมชนบ้านอำเภอ อพท. ทต.นาจอมเทียน  1,000,000 1,000,000 1,000,000   
2 โครงการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารภาคตะวันออก   20,000,000      
 2.1) ศึกษารวบรวมข้อมูลอาหารพื้นถ่ิน สูตรต้นตำรับ อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวดั  2,000,000     
 2.2) สร้าง Content บอกเล่าเรื่องราวอาหารพื้นถิ่นใหน่้าสนใจ อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  2,000,000 2,000,000    
 2.3) พัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ววฒันธรรมอาหาร อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  3,000,000 3,000,000    
 2.4) พัฒนาสื่อประชาสมัพนัธ์เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหาร อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด   3,000,000    
 2.5) จัด FAM Trip นำสื่อมวลชนทดลองท่องเทีย่วตามเส้นทาง อพท. ทกจ./สภาอตุสาหกรรมจังหวัด   2,500,000 2,500,000   
3 โครงการส่งเสริมชุมชนเนินพลับหวานเป็นศูนย์อาหารฮาลาล   2,700,000      
 3.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน (สำรวจชุมชน ค้นหาของดีร่วมกัน ทำแผนที่

อาหารฮาลาล พัฒนา Content ออกแบบและจัดทำนทิรรศการแสดงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและวิถีชุมชน สนับสนุนการจัดมหกรรมอาหารฮาลาลประจำปี) 

อพท. ทม.หนองปรือ  500,000 500,000 500,000   

 3.2) พัฒนามัคคุเทศก์และยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชาวมุสลมิ 

อพท. ทม.หนองปรือ  200,000 200,000 200,000   



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-46 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.4.5-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมอืงพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของ อพท. (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ งบประมาณ
ทั้งหมด 2566 2567 2568 2569 2570 

 3.3) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนชาวมุสลิม เช่น 
หมวกกาปิเยาะห์ ผลิตภัณฑ์จากแพะ 

อพท. ทม.หนองปรือ   200,000 200,000 200,000  

4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ   3,500,000      
 4.1) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวรองรับกลุ่มไมซ์ (MICE) เชื่อมโยงชุมชนกบัแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยรอบ 
อพท. สสปน. / กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา  500,000     

 4.2) ยกระดับมาตรฐานการบริหารและการบริการของชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อ
รองรับไมซ์ (MICE) 

อพท. สสปน. / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  1,000,000 1,000,000 1,000,000   

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2.2 47,200,000 14,200,000 17,400,000 9,400,000 3,200,000 3,000,000 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่2 128,200,000 52,200,000 30,400,000 22,400,000 19,200,000 4,000,000 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เส้นทาง และบริการการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กลยุทธ์ที ่3.1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว แหล่งเรียนรู้ และแหล่งนันทนาการใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและนันทนาการ เพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว 

  2,500,000      

 ศึกษาและออกแบบรายละเอียด อพท. กรมชลประทาน/กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  2,500,000     

2 โครงการพัฒนาเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งท่องเท่ียวและนันทนาการ  
เพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนและนักท่องเทีย่ว 

  2,500,000      

 ศึกษาและออกแบบรายละเอียด อพท. อบต.เขาไม้แก้ว  2,500,000     
รวมงบประมาณกลยุทธท์ี่ 3.1 5,000,000 5,000,000     
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเสน้ทางและแหล่งท่องเที่ยวรองรับความสนใจพิเศษ  

1 โครงการพัฒนาเส้นทางทองเที่ยวบนฝั่งเพ่ือรองรับการทองเทีย่วโดยเรือสำราญ   28,000,000      
 1.1) คนหาอัตลักษณของชุมชน การสรางการรับรูในเชิงคุณคา พัฒนาเนื้อหา (Content) 

ของแหล่งทอ่งเที่ยวและกิจกรรมตามเสนทางและแหล่งทอ่งเที่ยวเป้าหมาย 
อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  5,000,000 5,000,000    

 1.2) ออกแบบภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานการออกแบบเพื่อคนทั้ง
มวล ตามเสนทางและแหล่งทองเทีย่วเป้าหมาย 

อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  15,000,000     

 1.3) สงเสริมการพัฒนาโปรแกรมทองเที่ยวร่วมกับภาคธุรกิจ อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  1,000,000 1,000,000 1,000,000   
2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ 
  8,000,000      

 2.1) สงเสริมความรวมมือในการจัดทำแนวทางสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว โดยเรือสำราญ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน" 

อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  3,000,000 2,000,000    

 2.2) ส่งเสริมสินค้าชุมชนไปวางจำหน่ายบริเวณท่าเทียบเรือสำราญและผลักดันให้สินค้า
ชุมชนไปจำหน่ายบนเรือสำราญ 

อพท. ทกจ./สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  1,000,000 1,000,000 1,000,000   

3 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการบริการของแหล่งทองเที่ยวตามเสนทาง
และแหล่งทองเที่ยวชุมชนเป้าหมายรองรับเรือสำราญ 

  119,500,000      

 3.1) จัดอบรมสร้างความรูความเขาใจกับชุมชนในธรุกิจเรือสำราญกลุ่มตลาด  
นักทองเทีย่ว และมาตรฐานตางๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งรวมกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ" 

อพท. สถาบันการศึกษา  5,000,000  5,000,000   

 3.2) จัดอบรมทักษะดานการสื่อสารและการนำชม  
(เลาเรื่องสื่อความหมาย ให้ขอมูลที่สำคัญแกนักทองเที่ยว) 

อพท. สถาบันการศึกษา   5,000,000 5,000,000 5,000,000  

 3.3) จัดอบรมเพื่อการพัฒนาความรู ความเขาใจ การฝกทักษะดา้น 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid, CPR, AED) 

อพท. กระทรวงสาธารณสุข   500,000 500,000 500,000  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ตารางท่ี 5.4.5-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพืน้ที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของ อพท. (ต่อ) 

ลำดับที ่ แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ งบประมาณ
ทั้งหมด 2566 2567 2568 2569 2570 

 3.4) จัดอบรมเชฟชุมชน มาตรฐานอาหารปลอดภัย (food safety) อพท. สถาบันการศึกษา/กระทรวงสาธารณสุข  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
 3.5) จัดอบรมใหความรูและการสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน อพท. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค   5,000,000 5,000,000 5,000,000  
 3.6) จัดอบรมการพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนเป็นของทีร่ะลึกสำหรับนักทองเที่ยวเรือสำราญ อพท. สถาบันการศึกษา   5,000,000 5,000,000 5,000,000  
 3.7) จัดอบรมชุมชนในการเก็บข้อมูลนักทองเที่ยวเพื่อจัดทำฐานขอมูลในการบริหาร

จัดการทองเที่ยว 
อพท. สถาบันการศึกษา  2,000,000 2,000,000 2,000,000   

 3.8) สงเสริมการพฒันาสินค้าและบริการเชงิเกษตรเพื่อสุขภาพ อพท. สถาบนัการศึกษา   5,000,000 5,000,000 5,000,000  
 3.9) จัดอบรมชุมชนและมัคคเุทศกท้องถิ่นในด้านภาษาตา่งประเทศ อพท. สถาบันการศึกษา   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

4 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานรองรับการเดินทางท่องเที่ยวไร้มลพิษ เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวที่สำคัญ (เส้นทางสถานีรถไฟวัดญาณฯ-วิหารเซียน-เขาชีจรรย์-ป่าสิริเจริญ
วรรษ และเส้นทางอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เชื่อมสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา) 

  5,000,000      

 ศึกษาความเหมาะสมของทางจักรยาน และออกแบบรายละเอียดของเส้นทางจักรยาน  
และสิ่งอำนวยความสะดวก 

อพท. กรมทางหลวงชนบท    5,000,000   

5 โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

อพท. สกพอ. 22,000,000 22,000,000     

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่3.2 182,500,000 60,000,000 40,500,000 43,500,000 29,500,000 9,000,000 
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาบริการการท่องเท่ียวสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

1 โครงการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นระบบขนส่งสาธารณะในเมืองพัทยาเพ่ือยกระดับ
เมืองพัทยาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Logistics) 

อพท. เมืองพทัยา 10,000,000 5,000,000 5,000,000    

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3.3 10,000,000 5,000,000 5,000,000    
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่3 197,500,000 70,000,000 45,500,000 43,500,000 29,500,000 9,000,000 
รวมงบประมาณทัง้หมด 404,400,000 140,900,000 90,800,000 79,600,000 61,600,000 31,500,000 
 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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5.4.6  แผนงาน/โครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา  
 
แผนงาน/โครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น  

1 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 30,000,000 บาท (ตารางที ่5.4.6-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-49 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตารางท่ี 5.4.6-1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองพัทยาและพื้นทีเ่ชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ของการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย สำนักงานพัทยา 
ลำดับที่ แผนงานโครงการ หนว่ยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณทัง้หมด 2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการท่องเที่ยวเพ่ือรองรบัการพัฒนาเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 

กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวรองรับความสนใจพิเศษ 

1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์  
การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ 

    30,000,000 
     

 
1.1) ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวบนฝั่งโดยเชิญ youtuber, blogger, influencer  

มาถ่ายทำสื่อออนไลน์ 
ททท. อพท. 

   
 5,000,000 5,000,000 

1.2) จัด FAM TRIP ผู้ประกอบการสายการเดินเรือ บริษัทนำเท่ียว ตัวแทนการท่องเท่ียว
และสื่อมวลชนมาทองเท่ียวตามเสนทาง 

ททท. อพท. 
    

10,000,000 10,000,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่3.2 30,000,000 
  

 15,000,000 15,000,000 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 30,000,000 
  

 15,000,000 15,000,000 

รวมงบประมาณทัง้หมด 30,000,000 0 0 0 15,000,000 15,000,000 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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5.4.7  แผนงาน/โครงการของหน่วยงานส่วนกลาง  
 
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานส่วนกลาง มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น 10  โครงการ งบประมาณ

ทั้งสิ้น 1,366,500,000  บาท (ตารางท่ี 5.4.7-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 
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ลำดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยืนโลก  

กลยุทธ์ที ่1.2 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม 
1 โครงการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการค้าโดยชอบธรรม     2,500,000       

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ของฝาก/ 
ของที่ระลึก) 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

เมืองพัทยา/ทต.นาจอมเทยีน 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1.2 2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
กลยทุธ์ท่ี 2.1 การส่งเสริมเมืองพัทยาสู่เมอืงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ 

1 โครงการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ และมรดกที่ เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ของเมืองพัทยา 
ในเชิงลึก 

กระทรวงวฒันธรรม เมืองพัทยา/อพท. 1,000,000 1,000,000 
    

2 โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยา   150,000,000       
สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ของเมืองพทัยา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เมืองพทัยา/อพท. 

 
30,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 

 

3 โครงการฟ้ืนฟูบูรณะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยา (โรงภาพยนตร์
สยามนิมิตร) ให้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ละนำเสนอผลงานภาพยนตร์ของชุมชน 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เมืองพัทยา/อพท. 50,000,000 30,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

4 โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เพ่ือการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา 
  

3,000,000 
     

 
สนับสนุนการจัดทำแพคเกจท่องเทีย่วเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยการจัดประกวด  
และให้เครื่องหมายคุณภาพกับกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวข้อง 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมืองพัทยา/อพท. 
  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

5 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการด้านภาพยนตร์เมืองพัทยาแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service)   2,000,000      
 5.1) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ที่

เหมาะสม 
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา อพท.  2,000,000     

6 โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรูภ้าพยนตร์และสื่อ 
  

120,000,000 
     

 
6.1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ทีเ่กี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่มูลค่า 
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อพท. 
 

10,000,000 
    

6.2) พัฒนาสถาบันภาพยนตร์แห่งอาเซียน (Asean Film Institute) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อพท. 
 

10,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 
 

6.3) สนับสนุนการตอ่ยอดทางการศึกษา และองค์ความรู้ใหก้ับนักศึกษา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อพท. 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
 

7 โครงการสรา้งแรงจูงใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านภาพยนตร์   3,000,000      
 7.1) จัดฉายหนังกลางแปลงในงานเทศกาลทางวัฒนธรรมของเมืองพัทยา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เมืองพัทยา/อพท.  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

7.2) สนับสนุนการจัดตั้ง และดำเนินงานของกลุ่ม/ชมรมด้านภาพยนตร์ในเมืองพัทยา หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) เมืองพัทยา/อพท.  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
8 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบทภาพยนตร์ และการสร้างภาพยนตร์คุณภาพสู่งานเทศกาล

ภาพยนตร์ 
  995,000,000      

 8.1) อุดหนุนเงินทุนแกผู่้ประกอบการรายใหญ่สร้างภาพยนตร์คุณภาพ 
สู่งานเทศกาลและตลาดภาพยนตร์ 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย/ กระทรวงวัฒนธรรม 

อพท.  150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 

8.2) อุดหนุนเงินทุนแก่ผู้สร้างหนังอสิระสำหรับผลิตภาพยนตร์เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย/ กระทรวงวัฒนธรรม 

อพท.  40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 
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ลำดับ

ที ่
แผนงานโครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 
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 8.3) พี่เลี้ยงและทีป่รึกษาด้านภาพยนตร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

อพท. 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

8.4) สนับสนุนผู้ประกอบการภาพยนตร์เข้าร่วมกิจกรรม และเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศ 
และตา่งประเทศ 

กระทรวงวัฒนธรรม อพท.  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2.1 1,324,000,000 293,600,000 276,600,000 271,600,000 281,600,000 200,600,000 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2  1,324,000,000 293,600,000 276,600,000 271,600,000 281,600,000 200,600,000 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เส้นทาง และบริการการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวรองรับความสนใจพิเศษ  

1 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานรองรับการเดินทางท่องเท่ียวไร้มลพิษ เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว
ที่สำคัญ (เส้นทางสถานีรถไฟวัดญาณฯ-วิหารเซียน-เขาชีจรรย์-ป่าสิริเจริญวรรษ และเส้นทาง
อ่างเกบ็นำ้มาบประชัน เชื่อมสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา) 

  40,000,000      

 ก่อสร้างทางจักรยานและสิ่งอำนวยความสะดวก กรมทางหลวงชนบท อพท.     40,000,000  
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3.2 40,000,000    40,000,000  
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 40,000,000    40,000,000  
รวมงบประมาณทัง้หมด 1,366,500,000 294,100,000 277,100,000 272,100,000 322,100,000 201,100,000 
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5.5 การวิเคราะห์และความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ผลประโยชน์
ที่ได้รับในเชิงประสิทธิภาพจากการใช้งบประมาณ ที่สร้างโอกาสในการก่อให้ผลประโยชน์ต่อคนในพ้ืนที่  
และเปรียบเทียบผลลัพธ์  (Outcome) ในการก่อให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ งส่งผล 
ในการกอ่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
 
5.5.1 แนวทางการดำเนินงาน 
 
 แนวทางการวิ เคราะห์ความคุ้มค่า จะใช้การประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดยใช้  
การเปรียบเทียบจากค่าใช้จ่าย และ ผลประโยชน์ของการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนงานได้
กำหนดขึ้น โดยใช้แนวการวิเคราะห์เชิงประสิทธิภาพ สำหรับประโยชน์ต่อประชาชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
และในภาพรวม ประกอบด้วย 

- Cost – Effectiveness : ประเมินต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับ กลุ่มผู้ที่ ได้รับ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชากร  เพ่ือบ่งบอกถึง ความคุ้มค่าในการดำเนินงานในโครงการ/
แผนงาน ในเชิงต้นทุน 

- Benefit-Cost Ratio : เปรียบเทียบมูลค่าผลประโยชน์ต่อต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย เพ่ือบ่งบอก
ความคุ้มค่าที่สามารถบ่งบอกความคุ้มค่าของการดำเนินที่ก่อให้ผลประโยชน์ที่สามารถระบุมูลค่าที่เป็นตัว
เงินได ้

-  Internal Rate of Return : วิเคราะห์  อัตราผลตอบแทนของโครงการหรือแผนงาน  
ที่เป็นการประเมินอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
  
5.5.2  การกำหนดกลุ่มแผนงาน/โครงการในการวิเคราะห์ 
 
 การดำเนินการสำหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนงานโครงการจะ
พิจารณาจาก โครงการตามแผนงานในอดีต จนถึง ปัจจุบัน ที่ได้การดำเนินการ รวมทั้ง พิจารณาแผนงาน/
โครงการสำหรับกลุ่มพ้ืนที่รองรับการพัฒนาในอนาคต โดยเป็นการศึกษาความเหมาะสม หรือ เป็นนโยบาย 
เชิงรูปธรรม โดยการใช้วิธี  Cost-Effective และ การประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์  
(Economic Feasibility) เพ่ือประเมิน ดังนี้ 
 - Cost Effective = Cost/Output 
 - Net Present Value (NPV) 
 - Economic Internal Rate of Return (EIRR) 
 - B/C Ratio 
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5.5.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพต้นทุนตามแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.2566-2570 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
(พ.ศ.2566-2570) มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในการ
กำหนดงบประมาณตามข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันพบว่า มีงบประมาณที่ปรากฎในแผนงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 
และได้ประเมินความคุ้มค่าตามงบประมาณที่ปรากฏ จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพต้นทุน (Cost-
Effectiveness)  
โดยมีสมมติฐานให้โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ประชาชนในพ้ืนที่ทีเกี่ยวข้อง 
โดยมีผลการประเมินความคุ้มค่า ของงบประมาณท่ีปรากฏดังนี้ 
 
 5.5.3.1 กลุ่มประชากรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ 
 
   เนื่องจากการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นการประมาณการในลักษณะ 
การประเมินงบประมาณเพ่ือใช้ในการดำเนินโครงการสำหรับการพัฒนาในพ้ืนที่ พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง จึงตั้งสมมติฐาน ให้ประชากรในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องจะมีโอกาสได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงได้ทบทวนข้อมูลประชากรปัจจุบันในพ้ืนที่ที่เกี่ ยวข้อง ซ่ึง
ประชากรของจังหวัดชลบุรี มีจำนวน 1,566,885 คน โดยพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในอำเภอบางละมุง และ 
บางส่วนของอำเภอสัตหีบ คือ ตำบลนาจอมเทียน ทั้งนี้ในการพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบของ อพท ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น จะทำให้ประชากรในพ้ืนที่จำนวน 337,170 คน มีโอกาสได้รับประโยชน์  
จากการพัฒนา ทั้งทางตรงและทางอ้อม และประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ เมืองพัทยา และเทศบาลเมือง
หนองปรือ รายละเอียดดังตารางท่ี 5.5.3.1-1 
 
ตารางท่ี 5.5.3.1-1 ประชากรในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  

อำเภอ ตำบล อปท. ประชากร ร้อยละ 
บางละมุง หนองปรือ เมืองพัทยา 117,606 35.85 
 บางละมุง ทต.บางละมุง 12,484 3.81 
 หนองปรือ ทม.หนองปรือ 87,054 26.54 
 หนองปลาไหล ทต.หนองปลาไหล 21,011 6.41 
 โป่ง ทต.โป่ง 10,532 3.21 
 เขาไม้แก้ว อบต.เขาไม้แก้ว 7,493 2.28 
 ห้วยใหญ ่ ทต.ห้วยใหญ่ 30,653 9.34 
 ตะเคียนเตี้ย ทต.ตะเคียนเตี้ย 24,191 7.37 
สัตหีบ นาจอมเทียน ทต.นาจอมเทียน 7,940 2.42  

นาจอมเทียน ทต.เขาชีจรรย์ 9,103 2.77 
รวม 337,170 100.00 

ที่มา : กรมการปกครอง,2564 
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 5.5.3.2 ความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพต้นทุนของแผนยุทธศาสตร์ 
  
   ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและ
พ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) จะมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ต่างๆ ซึ่งจะมีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่
ครอบคลุมในลักษณะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการ
บริการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal 
design) เพ่ือรองรับคนทั้งมวล พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และการสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ ส่วนโครงการพัฒนาด้านกายภาพจะอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของเมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เชื่อมโยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กรมเจ้าท่า เป็นต้น โดย อพท. ทำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม มี
โครงการที่ เกี่ยวข้องทั้ งสิ้น 54 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 5,193,450,000 บาท มีผู้มีโอกาสได้รับ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ 337,170 คน และ ความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพต้นทุน ที 15,403.06 บาท/คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 5.5.3.2-1) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก  
   มีโครงการที่ เกี่ยวข้องทั้ งสิ้น 22 โครงการ มูลค่างบประมาณ 583,550,000 บาท  
มีผู้มีโอกาสได้รับประโยชน์โดยรวม 132,408 คน และมีความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพต้นทุน ที่ 4,407.21 
บาท/คน โดยกลุ่มโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดระบบการจัดการความยั่งยืนที่มีประสิทธิผล  
จะมีความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพต้นทุน มากที่สุด ที่ 3,140.96 บาท/คน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   มีโครงการที่ เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 20 โครงการ มูลค่างบประมาณ 3,898,400,000 บาท  
ผู้มีโอกาสได้รับประโยชน์โดยรวม 106,337 คน และมีความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพต้นทุน ที่  36,660.80 
บาท/คน โดยกลุ่มโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์  
มีผู้มีโอกาสได้รับประโยชน์โดยรวม 118,511 คน และมีความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพต้นทุน ที่ 32,496.56 
บาท/คน  
   ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการท่องเที่ยว 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
   มีโครงการที่ เกี่ยวข้องทั้ งสิ้น 12 โครงการ มูลค่างบประมาณ 711,500,000 บาท  
มีผู้มีโอกาสได้รับประโยชน์โดยรวม 85,202 คน และมีความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพต้นทุน ที่ 8,350.74 
บาท/คน โดยกลุ่มโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
นันทนาการใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะมีความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพต้นทุน มากที่สุด ที่ 21,955.55 
บาท/คน   
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ตารางท่ี 5.5.3.2-1 การประเมินความคุ้มค่าของประสิทธิภาพต้นทุน (Cost-Effectiveness) 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับประโยชน์ 

(คน) 
ประสิทธิภาพต้นทุน 

(บาท/คน) 
จำนวน 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามเกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนโลก  583,550,000 132,408 4,407.21 22 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดระบบการจัดการความยั่งยืนที่มีประสิทธิผล 426,250,000 135,707 3,140.96 10 
กลยุทธ์ที ่1.2 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม 39,500,000 138,636 284.92 5 
กลยุทธ์ที ่1.3 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางวัฒนธรรม 24,500,000 129,471 189.23 4 
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดลอ้ม 93,300,000 125,818 741.55 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 3,898,400,000 106,337 36,660.80 20 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ 3,851,200,000 118,511 32,496.56 16 
กลยุทธ์ที ่2.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 47,200,000 94,164 501.25 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

711,500,000 85,202 8,350.74 12 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้  และแหล่งนันทนาการใหม่ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

408,000,000 18,583 21,955.55 6 

กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวรองรับความสนใจพิเศษ 293,500,000 118,511 2,476.56 4 
กลยุทธ์ที ่3.3 การพัฒนาบริการการท่องเที่ยวสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 10,000,000 118,511 84.38 1 

รวม 5,193,450,000 337,170 15,403.06 54 
ที่มา : บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด 
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5.5.4  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์  
 

การวิ เคราะห์ ความคุ้ มค่ าในเชิ งเศรษฐกิ จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาพ้ืนที่ พิ เศษ 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งมีจำนวนโครงการรวม
ทั้งสิ้น 54 โครงการ มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,193,450,000 
บาท กระจายออกในช่วง 5 ปี ซึ่งในลักษณะของโครงการในภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 นั้น จะมีกลุ่มทั้งใน
ลักษณะการปรับปรุงพัฒนาในพ้ืนที่ กลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องในลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economic) และการพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตินี้ จะส่งผลให้เกิดมูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในส่วนต่างๆ ในภาพรวม 

 
 5.5.4.1 การวิเคราะห์แนวโน้มรายได้จากการท่องเที่ยว 

   
  รายได้จากการท่องเที่ยวจะเกิดจากการส่งเสริมในด้านต่างๆ ของพ้ืนที่เพ่ือรองรับการ

เติบโตของภาคการท่องเที่ยวโดยในช่วงที่ผ่านมา การท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงนั้นกล่าวได้ว่าเป็นส่วนสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีโดย รายได้
จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคท่องเที่ยว ทำให้ในปี พ.ศ.
2563 นั้นจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 63 และ รายได้จากการท่องเที่ยวนั้นลดลงถึง ร้อยละ 77 
ดังนั้นในคาดการณ์ในอนาคตนั้นจะกำหนดให้ ในปี พ.ศ.2563 เป็นฐานการคาดการณ์ โดยพิจารณาใน 2 
กรณีดังนี้ (ตารางท่ี 5.5.4.1-1 และรูปที่ 5.5.4.1-1 ) 

  กรณีที่ 1 ใช้อัตราการเติบโตแบบปกติภายใต้วิกฤติการณ์ Covid-19 ที่ร้อยละ 2.36 
สำหรับการคาดการณ์ โดยในปี พ.ศ.2570 จะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 6,949,197 คน และมีรายได้จาก 
การท่องเที่ยว 81,569.52  ล้านบาท 

  กรณีที่ 2 ใช้อัตราการเติบโตแบบก้าวหน้าในช่วง 2 ปีคาดการณ์คือในปี 2564 และ 2565  
ซึ่งเนื่องจากมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด และมีมาตรการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
โดยเป้าหมายในปี เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวที่ประมาณร้อยละ 80 ของปี พ.ศ.2562 จากนั้น  
จะใช้อัตราการเติบโตร้อยละ 7.92 ในการคาดการณ์ โดยในปี 2570 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 18,672,543 คน  
มีรายได้จากการท่องเที่ยว 219,177.90 ล้านบาท 

 

ตารางที่ 5.5.4.1-1 การคาดคาดการณ์นักท่องเที่ยวและรายได้ในพื้นที่เมืองพัทยา ช่วงปี พ.ศ.2564-2570 
ปี พ.ศ. กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

 นักท่องเที่ยว รายได้(ล้านบาท) นักท่องเที่ยว รายได้(ล้านบาท) 
2564 6,031,000 62,817.01 8,207,684 85,488.67 
2565 6,175,141 65,612.36 12,752,633 135,499.80 
2566 6,322,727 68,532.11 13,763,237 149,179.88 
2567 6,473,840 71,581.79 14,853,928 164,241.12 
2568 6,628,565 74,767.18 16,031,052 180,822.93 
2569 6,786,988 78,094.32 17,301,460 199,078.85 
2570 6,949,197 81,569.52 18,672,543 219,177.90 

อัตราเติบโต 
(64-70) 2.36% 4.45% 7.92% 8.08% 

ที่มา : บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด 
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รูปที่ 5.5.4.1-1 แนวโน้มรายได้จากการท่องเที่ยวพื้นที่พัทยา 
 
 5.5.4.2  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม 

   
  ผลที่มีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมจากโครงการเหล่านี้  จะวิเคราะห์นโนยายของแผน  

ซึ่งในลักษณะของแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นนั้น จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง ทั้ งด้านการ
พัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ (creative people), ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจสร้างสรรค์ 
(creative business) และด้านการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ (creative place) ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็ได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ โดยกำหนดไว้ว่า 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 12 สาขาหลัก ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม , ศิลปะ การแสดง, 
ทัศนศิลป์ , ดนตรี, ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ , การพิมพ์, การกระจายเสียง, ซอฟต์แวร์, โฆษณา, การ
ออกแบบ, สถาปัตยกรรมและแฟชั่น โดยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก 3 สาขา คือ อาหารไทย, การแพทย์
แผนไทย และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

  ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ถึงขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ย้อนหลังพบว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
มีการเจริญเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมหภาค โดยมีสัดส่วนคงที่อยู่ที่ประมาณ  
ร้อยละ 8-10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ซึ่งในปี พ.ศ.2561 มีสัดส่วนคงที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.93 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และแนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดยังคงมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนจาก
ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไปจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมูลค่าของ GPP จากส่วนของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวทางของการวางแผนพัฒนาของพ้ืนที่จะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 3 ของ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ในภาพรวม (รูปที่ 5.5.4.2-1 ) 
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รูปที่ 5.5.4.2-1 แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัดชลบุรี 

 
  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในระดับอุตสาหกรรมย่อย พบว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับ 

ของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมมีสัดส่วน ร้อยละ 1.76  กลุ่มสื่อและการโฆษณา มีสัดส่วนร้อยละ 2.26 
และกลุ่มศิลปะ มีสัดส่วนร้อยละ 0.76 และ ในการพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวนั้นจะมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.38  ซึ่งจะได้นำมาปรับใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวม จาก
ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี โดยประยุกต์ใช้วิธีการถ่ายโอนผลประโยชน์  
(Benefit Transfer) ซึ่งจะได้จำแนกความเก่ียวข้องในภาพรวมของยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก  
จะมีความเกีย่วข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในส่วนของกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม เป็นส่วนใหญ่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จะมีความเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในส่วนของกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม  
   ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่การท่องเที่ยว
และนันทนาการ 
   โดยมีการประเมินในภาพรวมจากตัวชี้วัดสำคัญ ดังนี้ 
   1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
    มูลค่าปัจจุบันสุทธิ หมายถึง ผลต่างระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายเมื่อคิดเป็น
มูลค่าปัจจุบันตลอดอายุโครงการ ณ อัตราคิดลดที่กำหนดโดยในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ อัตราร้อยละ 12  
ถ้าการลงทุนมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกหรือมากกว่าศูนย์ แสดงว่ามีความเหมาะสมในการลงทุนกล่าวคือ
เมื่อลงทุนไปแล้วมีผลประโยชน์มากกว่าค่าใช้จ่ายตลอดอายุของแผนงานโครงการ 
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   โดยที่ n = จำนวนปีที่ใช้ประเมินทางด้านเศรษฐกิจ 
     Bt = ผลประโยชน์ในปีที่ t 
     Ct = ค่าใช้จ่ายในปีที่ t 
     r = อัตราคิดลด 
 
   2) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) 
    อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการหมายถึง ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน 
หรืออัตราผลตอบแทนภายในของแผนงานโครงการฯที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ และมูลค่า
ปัจจุบันของค่าใช้จ่ายเท่ากันพอดี เช่น ถ้าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนหรืออัตราคิดลดที่ใช้ในการศึกษานี้
เท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี ดังนั้น ความเหมาะสมในการลงทุนควรมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการมากกว่าร้อยละ 12 ต่อปี 
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   โดยที่ R  =  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
  
   3) อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (B/C Ratio) 
    อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายหมายถึง อัตราส่วนของผลประโยชน์เมื่อคิดเป็น
มูลค่าปัจจุบันต่อมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายของโครงการ ณ อัตราคิดลด (r%) ต่อปีถ้าโครงการลงทุน 
มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายมากกว่าหนึ่งแสดงว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสมในการลงทุน 
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 จากการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่างๆ ในพ้ืนที่นั้น 
ในภาพรวมของแผนปฏิบัติการในช่วงปี พ.ศ.2566-2570 นั้น ในกรณีภายหลังที่สถานการณ์ Covid- 19 
คลี่คลายพบว่าและมีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายของภาครัฐเพ่ิมเติมนั้น จะก่อให้เกิดผลประโยชน์
สะสมจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจากส่วนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (GPP) ที่รวมผลประโยชน์สังคมในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ในเชิงสังคมที่ร้อยละ 8 ของมูลค่าผลประโยชน์โดยรวม จากโอกาสที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์  ซึ่งมูลค่าผลประโยชน์สะสมในส่วนนี้มีมูลค่ารวมที่ 9,454,020,506.52 บาท โดยเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่  8 ,697 ,698 ,866.00 และมูลค่าทางสั งคมที่  756 ,321 ,640.52  บาท หรือคิด เป็ น 
ร้อยละ 6.57 ของมูลค่ าสะสมทั้ งหมดในช่วง 5 ปีและเมื่ อ เทียบ เป็ นมูลค่าปั จจุบั นจะมีมู ลค่ า  
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6,778,305,729.52  บาท โดยเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่  6,236,041,271.16 และมูลค่าทางสังคมที่  
542,264,458.36 บาท รายละเอียดสรุปในตารางท่ี 5.5.4.2-1 
 
ตารางท่ี 5.5.4.2-1 การประเมินผลประโยชน์ในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ผลประโยชน ์ มูลค่าปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืนโลก  

1,669,203,011.81 1,196,778,484.97  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 6,662,422,366.08 4,776,796,883.97  

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

1,122,395,128.63 804,730,360.58  

มูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม(66-70) 9,454,020,506.52 6,778,305,729.52  
 

  
 
 5.5.4.3 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

   
  การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ของแผนยุทธศาสตร์ฯ จะทำการเปรียบเทียบ

ต้นทุนและผลประโยชน์โดยคิดในมูลค่าปัจจุบัน ตามระยะเวลาของแผนงานในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  
โดยในภาพรวมพบว่าจะมีความคุ้มค่าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ ยวในทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ ก่อให้ เกิดมูล ค่าเพ่ิมจากการพัฒนาใน พ้ืนที่ พิ เศษ 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ที่จะส่งผลในภาพรวมระดับจังหวัดที่ทำให้เกิด
โอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงระยะท่ีเริ่มมีการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ภายหลังวิกฤติการณ์ Covid-
19 โดยพบว่าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผน ในกรณีที่เริ่มใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของ
การท่องเที่ยวเข้ามาประกอบ ในช่วงปี พ.ศ.2564 เป็นต้นไปสืบเนื่องจากการเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันการ
ระบาด และมีการใช้นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างเต็มที่นั้นก็จะส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมของ
ภาคส่วนการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 40 จากกรณีที่มีการฟ้ืนตัวตามปกติ  

ทั้งนี้ในการใช้งบประมาณในตามแผนที่คิดเป็นมูลค่า  5,193,450,000 บาท เมื่อเทียบเป็นมูลค่า
ปัจจุบันที่อัตราคิดลด ร้อยละ 12 จะมีมูลค่า 3,880,906,208.79 บาท และเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ 
โดยรวมที่จะทำให้ เกิดมูลค่าที่  9,454,020,506.52 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเป็นมูลค่าปัจจุบันจะมีค่า 
6,778,305,729.52 บาท เมื่อเทียบในด้านการลงทุนพบว่าจะมีมูลค่าสุทธิที่ 4,260,570,506.52 บาท 

เมื่อทำการประเมินความคุ้มค่าของแผนพัฒนาฯ ในเชิงเศรษฐสังคมในภาพรวม พบว่าจะมีความ
คุ้มค่าในการดำเนินงาน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) ที่ 2,897,399,520.73 บาท มีค่าผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (EIRR) ที่ร้อยละ 20.96 และมี อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) ที่ 1.75 
รวมทั้งมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐกิจสังคม(SROI) ที่ร้อยละ 82.04 หรือเทียบเป็น 1:1.82 
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ตารางท่ี 5.5.4.3-1  ผลการประเมินความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจของแผนยุทธศาสตร์กรณีมีนโยบาย 
กระตุ้นการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ NPV EIRR(%) 
B/C 

Ratio 
ROI(%) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก  

711,955,711.06  29.62% 2.47 186.04% 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

1,935,419,746.94  20.17% 1.68 70.90% 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง และบริการการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

250,024,062.73  17.41% 1.45 57.75% 

มูลค่าสุทธ ิ 2,897,399,520.73  20.96% 1.75 82.04% 
  
   เมื่อพิจารณาจากการประเมินโดยรวมแล้วกล่าวได้ว่า การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ในช่วงปี พ.ศ.2566-
2570 นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและคนในพื้นที ่ จากการพิจารณาประสิทธิภาพต้นทุน 
(Cost-Effectiveness)  ที่ 15,403.06 บาท/คน และมีความคุ้มค่าในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเตรียมการสำหรับรองรับ นโยบายการท่องเที ่ยวและการส่งเสริมการกระตุ ้นท างเศรษฐกิจ 
ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังจะคลี่คลาย โดยหากมีการดำเนินตามแผนปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่องก็จะสร้างโอกาสให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นจากภาคส่วนการท่องเที่ยวโดยมีอัตราเพ่ิม
ประมาณอย่างน้อยที่ร้อยละ 6.6 ของมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นนั้นมี
ความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาในอนาคต 
 
 5.5.4.4 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นที่วัดค่าไม่ได้  

โครงการตามแผนยุทศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองพัทยาและ

พ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566-2570) นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้การท่องเที่ยวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่นและโดยทั่วไปแล้ว ยังมีผลกระทบทางด้านอื่นท่ีไม่สามารถวัดค่าในรูปของเงินตราได้ ดังนี้  

1) การจ้างงาน เงินรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยว มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับการว่าจ้างแรงงาน

ที่เพ่ิมขึ้นแต่เนื่องจากขาดข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการว่าจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว ทำให้การประมาณการ

ผลกระทบต่อการว่าจ้างงานไม่สามารถทำได้เป็นตัวเลขได้  

2) การเพ่ิมค่าที่ดินและธุรกิจ การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองพัทยาและ

พ้ืนที่เชื่อมโยง ช่วยเพ่ิมคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทยแต่ยังมีผล

ต่อประชาคมโลกอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม การพัฒนาสาธารณูปโภค

เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเขตเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ย่อมทำให้ศักยภาพการทำ

ธุรกิจของจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยว และความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 

ย่อมทำให้การทำประโยชน์ในที่ดินที่มีอยู่สูงขึ้นในเชิงธุรกิจหรือในเชิงประโยชน์ของการอยู่อาศัย ทำให้
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บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) 

 
5-63 C5_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

มูลค่าที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ิมค่าเช่าสำหรับเจ้าของที่ดิน และรัฐสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นจากการโอน

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
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บทที่ 6 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
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บทท่ี 6 
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 

 
 ตามท่ี อพท. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื ่อมโยงภายใต้วิสัยทัศน์และการกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนงานโครงการ โดยมีกรอบ 
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการพัฒนาจากพ้ืนที่พัฒนาหลักได้แก่การพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของ อพท. ยังเกี ่ยวเนื่องกับการพัฒนาด้านการท่องเที ่ยวที ่มีหน่วยงานอื ่นสนับสนุนหรือมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาด้วยซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอำนาจหน้าที่ส่วนหนึ่งของ อพท.  ได้แก่ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพทั้งของหน่วยงานและ
ชุมชนให้สามารถดำเนินการด้านการพัฒนาการท่องเที ่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยยึดหลักการ
ดำเนินงานตาม แนวคิด  Co – Creation  คือ การสร้างความเป็นเจ้าของแผนร่วมกันของทุกภาคส่วน 
โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและ 
พื ้นที ่ เช ื ่อมโยง ได้สร ้างการมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั ้งแต่กระบวนการแรก คือ การร่วมกันคิด 
เพ่ือวางเป้าหมายของการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกันวางแผนเพ่ือกำหนดแนวทางการทำงานสู่
ความสำเร็จ ร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และร่วมกันรับผลประโยชน์จากความสำเร็จของแผนตามที่ได้กำหนด
เป้าหมายไว้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งสามารถสรุปบทบาทหน้าที่ในภาพรวม ได้แก่ 

1) การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) การส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานและภาคเอกชน 
3) การสนับสนุนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
4) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือตามที่

ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอื่นๆ 
จากหน้าที่หลักดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าส่วนที่จะเป็นแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้

จัดทำตามปีงบประมาณจะมุ่งเน้นไปในงานด้านการประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต  
การพัฒนาที ่ได ้กำหนดตามอำนาจได้แก่พื ้นที่ พ ิเศษเพ่ือการท่องเที ่ยอย่างยั ่งยืนเมืองพัทยาและ 
พื้นที่เชื ่อมโยงอีก 9 พื้นที่รวมถึงได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว  
เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ให้ดำเนินการพัฒนาไปตามยุทธศาสตร์ 
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6.1  ปัญหาและอุปสรรค 
   
 จากการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
และพ้ืนที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2555-2562) พบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 

1) แผนงานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความซ้ำซ้อนและ 
ไม่ต่อเนื่องตามเป้าหมายเนื่องจากแต่ละพื้นที่จะมีแผนและงบประมาณของตนเองซึ่งอาจไม่ได้ตรงตาม
เป้าหมายในการพัฒนาของ อพท. รวมถึงการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีที่มีการรับผิดชอบที่แยกกัน 

2) แผนงานในการพัฒนาที่มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบโดยเฉพาะด้านการท่องเที ่ยวไม่ได้เป็น
ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกหรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นๆ 
ทำให้โอกาสในการดำเนินการไม่อยู่ในลำดับความสำคัญในระดับแรกๆ 

3) แผนงานไม่ได้บรรจุในแผนการพัฒนาของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากการที่ไม่สามารถจัดแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์ได้ จึงทำให้มีการยกเลิกแผนหรือ
ไม่ได้งบประมาณ 

4) การมีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาด้านการท่องเที ่ยวหลายหน่วยงานแต่ยังไม่มี  
ความชัดเจนในขอบเขตการดำเนินการในบางด้าน การจัดทำแผนจึงอาจมีการซ้ำซ้อนกันได้รวมถึง  
การจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีช่วงเวลาในการดำเนินงานต่างกันทำ
ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 

5) แผนงานไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยภายนอกเช่นการเมือง  
การเกิดปัญหาภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ ทำให้โอกาสในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเดิมอาจต้องระงับ
หรือเลื่อนออกไป 

 ส่วนปัญหาในทางปฏิบัติที ่เกิดขึ ้นเมื ่อได้มีการดำเนินโครงการหรือมีการจัดทำแผนงานด้าน
งบประมาณได้แก่ 

1)  งบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื ่องทำให้  
การนำไปพัฒนามีข้อจำกัดหรืออาจทำให้ไม่ได้ผลตามเป้าหมายซึ ่งจะเป็นผลต่อเนื ่องในการขอหรือ  
จัดสรงบประมาณต่อไปในอนาคต 

2)  งบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต้องอาศัยการตั้งงบประมาณจากของ  
แต่ละหน่วยงานซึ่งมีโอกาสที่จะมีการได้งบประมาณไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้งบประมาณ 

3)  งบประมาณส่วนกลางที่จะนำมาพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต้องจัดสรรให้กับหลายหน่วยงานที่
มีแผนการพัฒนาด้านการท่องเที ่ยวหรือแผนงานย่อยที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาพื้นที ่ทางอ้อม  ทำให้เกิด 
การกระจายของงบประมาณมากขึ ้นทำให้มูลค่างบประมาณที ่น้อยลงในแต่ละแผนงานไม่สามารถ
ดำเนินการจนเห็นผลได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เมื่อเกิดการประเมินผลด้านความคุ้มค่าของโครงการจึงไม่มี
ความชัดเจน 

4)  งบประมาณของ อพท. มีทั้งส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอ่ืนและเป็นงบประมาณขององค์กร
ที่ตั ้งมาเพื่อดำเนินการตามแผนจึงมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนงบประมาณตามส่วนที่ต้องเกี่ยว เนื่องกัน 
ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่ได้งบประมาณเพ่ิมแต่มักไม่ได้เท่าที่ประมาณการเอาไว้ 
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6.2 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 
 เมื่อมีการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดทั้งในการปฏิบัติจากทางอพท. และจากองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ ่นในการนำเอาแผนงานต่างๆไปดำเนินการและใช้งบประมาณซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
จำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบและนำสู่การปฏิบัติควรมีการดำเนินการดังนี้ 

1) การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพื้นที่ดำเนินการ ในการจัดทำแผนการพัฒนา
ประกอบด้วยหลายหน่วยงานรวมถึงยังมีภาคประชาชนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของแผนงานในการพัฒนา โดยการสร้างความเข้าใจต้องมีทั้งระดับหน่วยงานที่มีแผนงานร่วมกันและภาค
ประชาชน ทั้งนี้การจัดทำแผนงานส่วนหนึ่งต้องมาจากความต้องการของพื้นที่และประชาชนอีกส่วนหนึ่ง
เป็นแผนงานพัฒนาตามศักยภาพและนโยบาย โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาต้องมีการสื ่อสารกับ
ประชาชนในพื้นที่ทางตรงได้แก่การจัดประชุม การสัมภาษณ์ ทางอ้อมได้แก่การสื่อสารด้านข่าวสาร  
เว็บไซด์ โดยต้องมีการเสนอความก้าวหน้าของโครงการแก่ผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับทราบ  

2) การเพิ่มบทบาทด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามแผนงานของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยงานหลักด้านการท่องเที ่ยวแต่เป ็นหน่วยงานด้านการพัฒนาอื ่นๆ เช ่น การพัฒนาชุมชน  
การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที ่ยว  
ตามยทุธศาสตร์ชาติ  

3) การสร้างระบบการติดตาม เป็นการสร้างระบบเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
เช่นการรายงานผลตามระยะเวลา การรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การติดตามยังต้องให้สามารถติดตามผลได้จากภาคประชาชนหรือบุคคลที่สนใจ
ด้วยซึ่งจะเป็นช่องทางการสื่อสารแบบหนึ่งในการติดตามผลการดำเนินงาน 

4) การกำหนดตัวชี้วัด ในการจัดทำแผนหรือดำเนินการจำเป็นต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้
เป็นตามเป้าหมาย ทั้งนี้การกำหนดตัวชี้วัดจำเป็นต้องเป็นการกำหนดทั้งตามมาตรฐานของงานและการท้า
ทายเพ่ือให้บรรลุและเป้าหมาย 

5) การจัดการงบประมาณ  
  5.1)  การบริหารโครงการการหารือรวบรวมแผนและประชุมร่วมกันกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการกลั่นกรองแผนงานพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ ่งจะได้ประโยชน์ในการมีแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทั ้งสองหน่วยงานรวมถึงการตั้ง
งบประมาณในการพัฒนาและบรรจุแผนงานดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
  5.2)  การบรรจุแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่จำเป็นต้องมี  
ส่วนร่วมในการพัฒนาเช่นเดียวกับแผนขององค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องและสามารถนำไปขอ
งบประมาณได้ตามข้ันตอนของงบประมาณ 

6) การจัดแผนงานตามความเร่งด่วน เพื ่อเป็นการจัดกลุ ่มในการพัฒนาตามโครงการที ่มี 
ความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหามากที่สุดก่อนเพื่อให้ภาพรวมของการพัฒนามีการขับเคลื่อน
และเป็นภาพของการพัฒนาที่สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาโครงการอ่ืนๆต่อไปได้ 
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6.3  การติดตามประเมินผล  
 
 จากการดำเนินการตามแผนงานต่างๆทั ้งจากท้องถิ ่นและการดำเนินการของ อพท. เมื ่อได้
ดำเนินการตามแผนไปได้ในช่วงกลางของแผนพัฒนาในภาพรวมควรมีการนำผลการปฏิบัติทั ้งที ่ได้
ดำเนินการไปแล้วและกำลังจะดำเนินการควรนำมาปรับแผนและทบทวนแผน (Roll Ring) โดยมีแนวทาง
กล่าวคือ 

1) มีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของแผนอย่างน้อย จำนวน 2 ครั้งต่อปี และสรุปผล
การดำเนินงานที่ผ่านมาโดยระบุเป้าหมายหรือตัวขี้วัดที่ดำเนินการผ่านมาว่ามีความสำเร็จหรือมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร และสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ เพื่อรายงานสรุปผลความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการขับเคลื่อนแผนต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้รับทราบ 

2) ทบทวนสภาพปัจจุบันทั้งในด้านการพัฒนาที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนไปของระดับนโยบาย  
การตั้งมาตรฐานใหม่ๆในการวัดระดับท้ังการพัฒนาและการนำสู่มาตรฐานด้านบริการ  

3) นำแผนการดำเนินการที่ได้ระบุไว้ในอนาคตมาทบทวนร่วมกับสภาพการปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
รวมถึงด้านนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อไปเนื่องจาก  
การกำหนดแผนและเป้าหมายหรือตัวชี้วัดอาจมีการล้าสมัยหรือไม่ตอบโจทย์การพัฒนาจากสภาพการณ์  
ที่เปลี่ยนไป  

4) นำผลการดำเนินการที่ได้ดำเนินการไปแล้วมาพิจารณาร่วมกับแผนการดำเนินการในอนาคต
โดยใช้ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมามาร่วมพิจารณาว่าจะมีผลกระทบเช่นเดียวกันหรือไม่ 

5) นำผลความสำเร็จจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมามารวมพิจารณาแนวทางที่จะใช้ดำเนินงาน
ต่อในแผนงานในช่วงต่อไป 

6) ปรับแผนการดำเนินงานในอนาคตโดยใช้การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับแนวทางที่เกิด
ความสำเร็จในแผนที่ผ่านมาเพ่ือเป็นแนวทางในอนาคต 

7) ปรับตัวชี้วัดและเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนที่ปรับ  
 
6.4 แผนที่นำทาง (Road Map) ในการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมือง

พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แผนที่นำทางในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 

(พ.ศ. 2566 - 2570) จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 การเตรียมตัวขยายผล  ระยะที่ 2 การ

ก้าวสู่ความเป็นสากล และระยะที่ 3 ความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและ

หลักวัดความสำเร็จ (Mile Stone) ดังนี้  

ระยะที่ 1 การเตรียมตัวขยายผลด้านการท่องเที่ยว การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมภาพลักษณ์และการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทาง

การท่องเที่ยวเพิ่มเติม ที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้ได้เกณฑ์
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มาตรฐานสากล คือ ผ่านเกณฑ์ GSTC และเกณฑ์ UCCN พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC  เกณฑ์ UCCN และ

มาตรฐานการท่องเที่ยวอื่นๆ ยกระดับคุณภาพโรงแรมและที่พักให้มีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว มีระบบติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนฯ  

ระยะที่ 2 ให้ความสำคัญในการก้าวสู่ความเป็นสากล ด้วยการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนา

เส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสากล มีการเพิ่มจำนวน

พ้ืนที่ต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ GSTC เพ่ิมจำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC  เกณฑ์ UCCN และมาตรฐานอื่น ๆ ยกระดับคุณภาพ

โรงแรมและที่พักให้สูงขึ้น เพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ (Landmark) จัดกิจกรรมและสื่อสารในระดับ

สากลเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ คุณภาพการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานการ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล เพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และยกระดับทางการ

ตลาดของพื ้นที ่ในสายตานักท่องเที ่ยวชาวไทย และเตรียมความพร้อมในการยื ่นเสนอขอเป็นเมือง

สร้างสรรค์ต่อ UCCN  

ระยะที่ 3 ความสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถดำเนินการ 1.ให้พื้นที่พิเศษที่เป็นต้นแบบการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (TOP 100) จำนวน 1 แหล่ง โดยการประเมินและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ

ในพื้นที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ 1.1)การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภท

ชายหาดตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับนานาชาติ (Quality Coast Awards)  1.2)การจัดรูปแบบของการ

เดินทางท่องเที ่ยว เพื ่อให้ลดการใช้ทรัพยากรและลดการเพิ ่มมลพิษให้กับสิ ่งแวดล้อม (Green 

Destinations นาเกลือ)  1.3)หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว (GSTC For 

Destinations)  2.สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น  2.1)

แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและมูลค่า  2.2)มีการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย ทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

2.3)มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ทุกพ้ืนที่และทุกภาคส่วน  3.จำนวนเมืองและ

ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  3.1)พื้นที ่พิเศษเพื ่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยงได้รับการรับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของ

องค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN)  3.2)ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง สู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)  3.3)มี

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และมี

การถอดบทเรียน การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป 
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รูปที่ 6.4-1 แผนที่นำทาง (Road Map) ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา

และพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

6.5 การส่งมอบพื้นที่การทำงาน  
การส่งมอบพื้นที่การทำงานต่างๆ มีเกณฑ์และค่าเป้าหมายระดับพื้นที่เพื่อการถอนตัว (Exit 

Criteria) ในอนาคต ดังนี้  

6.5.1 แผนยุทธศาสตร์ฯ จะทบทวนหรือจบภารกิจ เมื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนสำเร็จ เช่น  

1) พ้ืนที่พิเศษที่เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (TOP 100) จำนวน 1 แหล่ง  

โดยการประเมินและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้  

   1.1) การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดตามมาตรฐาน

ความยั่งยืนระดับนานาชาติ (Quality Coast Awards)  

   1.2) การจัดรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อให้ลดการใช้ทรัพยากรและลดการ

เพ่ิมมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม (Green Destinations นาเกลือ)  

   1.3) หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที ่ยว (GSTC For 

Destinations)  

2) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นท่ีพิเศษเพ่ิมขึ้น  

   2.1) แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่า

และมูลค่า  
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   2.2) มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย ทั้งในเชิง

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

   2.3) มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ทุกพ้ืนที่และทุกภาคส่วน  

3) จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

เพ่ิมข้ึน  

   3.1) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการ

รับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : 

UCCN)  

   3.2) ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา

และพ้ืนที่เชื่อมโยง สู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)  

   3.3) มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศ  

6.5.2 การท่องเที่ยวโดยชุมชน  

1) รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร้อยละ 20 ต่อเนื่อง 3 ปี  

2) ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือรางวัลการท่องเที่ยว  

6.5.3 การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  

1) รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว ร้อยละ 20 ต่อเนื่อง 3 ปี  

6.5.4 แหล่งท่องเที่ยว  

1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ร้อยละ 80  

2) ได้รับการรับรางวัลสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของโลก TOP100  

3) การจัดรูปแบบภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้ลดการใช้ทรัพยากรและลดการเพิ่มมลพิษ

ให้กับสิ่งแวดล้อม (Green Destinations นาเกลือ)  

4) ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดตามมาตรฐาน

ความยั่งยืนระดับนานาชาติ (Quality Coast Awards)  

5) จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  

6) ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ สู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)  

7) ได้รับการรับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative 

Cities Network : UCCN) 



บรรณานุกรม 
ภาษาไทย  

-  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2566 - 2570  
-  กระทรวงอุตสาหกรรม  
-  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564  
-  กองกลยุทธ์การตลาด สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564  
-  ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2564  
-  สำนักงานจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  พ.ศ. 2561 - 2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)  
-  สำนักงานจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2565 - 2570  
-  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563  
-  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  
-  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี  
-  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2563  
-  สำนักงานสถิติชลบุรี พ.ศ. 2562 - 2563  
-  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563  
-  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  
-  สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี  
-  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
-  ศาลาว่าการเมืองพัทยา สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน แผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ. 2561 - 2565  
-  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  
-  สำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
-  สำนักงานเพื่อพัฒนาอีอีซี  
-  ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 - 2564  
-  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พ.ศ. 2563 - 2564  
-  บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด พ.ศ. 2563  
-  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ

พ้ืนที่เชื่อมโยง  
-  เอกสารประกอบ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ภาษาอังกฤษ  
-  www.realist.co.th  
-  www.maptaphutport-phase3.com  
-  www.Rayonghip.com  
-  www.mots.go.th  



องคการบร�หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 : 105/1 หมู 2 ชั้น 3 ถนนสุขุมว�ท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร� 20150

โทรศัพท : 038-223-241-4 โทรสาร : 038-223-245
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