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ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วของจังหวดันครศรธีรรมราช  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๑ แนวคดิในการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดั 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ส านักงาน           

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวบรวมข้อมูลหลักการที่ส าคัญของนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 
กฎหมาย และวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย  
 ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
 ๒. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 
วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๓. แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle : IMT-GT) 
 ๔. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๕. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
 ๖. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๗.  ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๘. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๙. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 ๑๐. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๑๑. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 ๑๒. แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘  
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ความเชื่อมโยงระหวา่งนโยบายและยุทธศาสตรร์ะดบัชาต ิในประเดน็ดา้นการท่องเทีย่ว และกรอบ
นโยบาย/แผนพฒันาการท่องเที่ยวแหง่ชาต ิฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยทุธศาสตรภ์าค และ
ยุทธศาสตร์จงัหวดั กบัประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่... 
ล าดับ นโยบาย/แผน ประเด็นยทุธศาสตร์ที.่.. 

๑. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ 
(มติดิ้านเศรษฐกจิ) 
๑. ปรับปรุงแก่ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัย 
๒. ก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
ของไทยสู่สากล 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
๔. ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว  
๕. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว 
๖. สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยง
ทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗. การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค 

 
 

๓ 
 

๓ 
 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๑ 
 

๒ 
  ๒. พระราชบญัญตันิโยบายการทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๔ สป.กก. ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะ
กรรมการฯ ท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑๐) จัดท าและพัฒนากลไกและระบบประสานงาน 
ด้านการท่องเที่ยว 
(๑๑) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 
 
 

๓ 
 

๓ 
๓. แผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ   
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย 
ความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๔. การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย  
ผ่านตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่น
ของนักท่องเที่ยว 
๕. การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
๑ 
 

๑ 
 

๓ 
 

๒ 
 

 
๓ 
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ล าดับ นโยบาย/แผน ประเด็นยทุธศาสตร์ที.่.. 

๔. นโยบายรฐับาลดา้นการท่องเที่ยว 
ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดกระทบจากการประกาศใช้ 
กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรก 
ที่จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยสะดวกท่ีเกื้อกูลต่อ
บรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจุดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่ม
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาจากวิถีชีวิต รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และ
เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นราคา ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว 

 
๑,๒ 

  ๕. วสิยัทัศน์การท่องเทีย่วประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ 
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลกท่ีเติบโตอย่าง
มีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” 

 
๑,๒ 

   ๖. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๑.การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความสะดวกและการ
สร้างสมดุลให้กับการท่องเที่ยวผ่านการตลาด 
๒.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
๓.การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุก
ระดับให้มีประสิทธิภาพ 

 
๑,๒ 

 
๓ 
 

๓ 

๗. ยุทธศาสตรส์ านกังานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๑.พัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
๒.พัฒนาระบบงานดิจิทัล และการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือก้าวสู่ MOTS ๔.๐ 
๓.พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับเครือข่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
 

๓ 
 

๒,๓ 
 

๓ 
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ล าดับ นโยบาย/แผน ประเด็นยทุธศาสตร์ที.่.. 
๘. แผนยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวัดภาคใต้อา่วไทย  

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ 
ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบ 
การท่องเทียว 

 
 

๑,๒ 

๙. แผนพฒันาจงัหวดันครศรธีรรมราช  
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  
ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

 
 

๑,๒ 

๑๐.  แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)  
การผลักดันการบูรณาการของอาเซียนในทุกมิติอย่างสมบูรณ์ โดยมุ่ง
พัฒนาการตลาด มาตรฐานคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ความเชื่อมต่อ 
การลงทุน และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาอาเซียนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของการท่องเที่ยวของอาเซียน และเสริมสร้างความยั่งยืนและการ
กระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยว 

 
๑,๒,๓ 

 
๒ ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารท่องเที่ยวของจงัหวดั 
ประเด็นที ่๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
ประเด็นที่ ๒ การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 
ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 
๓ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกลยุทธ์แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์  
๑. แหล่งท่องเที่ยว  สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการพัฒนา

คุณภาพบนพื้นฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน  
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น อัน

เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดให้คงอยู่ตลอดไป และพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับชุมชนให้สามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว        
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
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๓. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวทั้งในตัวเมืองและชนบทอย่างสะดวกสบายมากขึ้น      
ซึ่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ในจังหวัดได้วงกว้างมากขึ้น เพื่อส่งเสริมรายได้และกระจาย
รายได้ให้กับพื้นท่ีต่างๆ ทั่วจังหวัด 

๔. นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่ดีทั้งในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย รวมถึงคุณภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพ            

เชิงเศรษฐกิจแก่จังหวัด 
๒. ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้เป็นแบรนด์การท่องเที่ยวระดับ

นานาชาติ 
๓. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว 

 
ตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  

ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

แห่ง ๒ แห่ง ๒ แห่ง ๒ แห่ง ๒ แห่ง ๒ แห่ง 

จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรม ๕ กิจกรรม ๕ กิจกรรม ๕ กิจกรรม ๕ กิจกรรม ๕ กิจกรรม 

จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน  
สิ่งอ านวยความสะดวกได้รับการ
พัฒนา 

แห่ง ๕ แห่ง ๕ แห่ง ๕ แห่ง ๕ แห่ง ๕ แห่ง 
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ     
แก่จังหวัด 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : ยกระดับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้
เป็นแบรนด์การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 

กิจกรรม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

แห่ง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

แห่ง ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาและปรับปรุงความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว 

แห่ง ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

แผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

๑.พัฒนาคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ 
ด้านการท่องเท่ียว 
ให้ได้มาตรฐาน 
และมีศักยภาพ            
เชิงเศรษฐกิจแก่
จังหวัด 

โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ถ ้าเขา 
หัวช้าง 

งบจังหวัด  ๑,๘๐๐,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
ขนอม 

โครงการศูนย์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
อ่าวทองค าเฉลิม 
พระเกียรต ิ

งบจังหวัด  ๒๓,๐๐๐,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
ท่าศาลา 

โครงการถมดินปรับ
พื้นที่บริเวณหมวด
สนามยิงปืน ม. ๑๒ 
ต.ร่อนพิบูลย ์

งบจังหวัด  ๖,๕๗๘,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
ร่อนพิบูลย ์

โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์เกาะหลา
เทวดา พร้อมอาคาร
อเนกประสงค์ ม. ๔ 
ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรธีรรมราช 

งบจังหวัด  ๑,๕๐๓,๖๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอทุ่งสง 

โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์และก่อสร้าง
ศาลาพ่อท่านคล้าย
กลางสระน้ า 
หนองโยก ฒ. ๓ 

งบจังหวัด  ๓,๐๐๐,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอทุ่งสง 

โครงการก่อสร้าง
เครื่องช่วยฝึกส าหรับ
หลักสูตรสง่ทาง
อากาศ (หอโดด) 
   กิจกรรมหลัก ๑ 
มุ่งเน้นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 

งบจังหวัด  ๔,๓๒๓,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
ร่อนพิบูลย ์
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กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบ mice 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ม.สงขลา
นครินทร์ 
วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธาน ี

 โครงการพัฒนา
โครงข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(เส้นทางท่องเที่ยว
แบบวงรอบ) ภายใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทยและพื้นที่
เช่ือมโยง 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ม.สงขลา
นครินทร์ 
วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 

 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เขาพับผ้าให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังหวัด 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๖๐,๐๐๐,๐๐๐    สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 
จ.นศ. 

 โครงการพัฒนา
อุทยานพฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๒๔,๐๐๐,๐๐๐    ม.วลัยลักษณ ์

 โครงการสร้าง 
landmark สถานที่
ท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาค 
ฝั่งอ่าวไทย 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มจังหวัด 

 โครงการอุทยาน
นวัตกรรมทาง
การเกษตร 
แห่งอาเซียน 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๗๕,๐๐๐,๐
๐๐ 

๗๕,๐๐๐,๐
๐๐ 

๗๕,๐๐๐,๐
๐๐ 

๗๕,๐๐๐,๐
๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 

 โครงการพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นศูนย์กลางอาหาร
ฮาลาล 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มจังหวัด 

 โครงการส่งเสริม
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP  
เพื่อเป็นของฝากของ
ที่ระลึกส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐    สนง.พชจ.ชพ/
สนง.พชจ.สฎ/
สนง.พชจ.นศ/
สนง.พชจ.พท/ 
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กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการพัฒนา 
ผังกายภาพ
โบราณสถานตุมปัง 

งบท้องถิ่น  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐    อบจ.นศ. 

 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมคลองนอกท่า-
ท่าแพ ม.๖ ต.บ้าน
เกาะ อ.พรหมคีรี 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
คลองนอกท่า-ท่าแพ  
ม.๖ ต.บ้านเกาะ  
อ.พรหมคีร ี

งบท้องถิ่น  ๑,๐๕๑,๐๐๐    อบจ.นศ. 

๒.ยกระดับกจิกรรม
การท่องเท่ียวที่มี
ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวให้เป็น    
แบรนด์การท่องเท่ียว
ระดับนานาชาต ิ

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ประเพณ ี

งบจังหวัด ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ สทกจ.นศ. 
ที่ท าการปกครองจ.นศ. 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ฉวาง 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ถ้ าพรรณรา 

โครงการบูรณาการ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมกีฬา
นานาชาต ิ
งานลานสกา
มาราธอนนานาชาติ 

งบจังหวัด  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ      
ลานสกา 

โครงการพระบรมธาต ุ
มรดกธรรม มรดกโลก
เช่ือมเส้นทางศรีวิชัย
ประตูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

งบจังหวัด ๓,๐๐๐,๐๐๐   ๓,๑๖๘,๓๐๐   ๓,๑๖๘,๓๐๐   ๓,๑๖๘,๓๐๐   ๓,๑๖๘,๓๐๐ สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจ.นศ. 

โครงการส่งเสริม 
การท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทย 
กิจกรรม ยกระดับ
การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมสู่อาเซียน 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ สทกจ.ชพ./
สทกจ.สฏ./
สกทจ.นศ./ 
สทกจ.พท. 
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กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทย 
กิจกรรม เปิดตลาด
การท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทย 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ สทกจ.ชพ./
สทกจ.สฏ./
สกทจ.นศ./ 
สทกจ.พท. 

 โครงการวิ่ง – ปั่น  
เปิดแหลมตะลุมพุก  

งบกรม  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ สทกจ.นศ. 

 โครงการท่องเท่ียว
สร้างความผูกพัน
ภายในครอบครัว 

งบกรม ๑๙๗,๓๐๐     สทกจ.นศ 

โครงการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เท่ียวทั้งปี ที่เมืองนคร 

งบท้องถิ่น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐   อบจ.นศ. 

๓.พัฒนาและ 
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ 
การท่องเท่ียว 
 

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการปั่นจกัรยาน
สายพัฒนาการคูขวาง- 
ปากนคร อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบจังหวัด  ๔๓,๑๗๙,๐๐๐    สนง.ส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่นจ.นศ. 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเส้นทาง
สู่แหล่งท่องเที่ยว 
บ้านคีรีวง  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบจังหวัด ๒๑,๕๐๐,๐๐๐     แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเส้นทาง
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
น้ าตกกระโรม น้ าตก
พรหมโลก น้ าตกยอด
เหลือง และน้ ากรุงชิง 
จ.นครศรีธรรมราช 

งบจังหวัด ๓๔,๘๙๑,๒๐๐     แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว กอ่สร้าง
ถนนพุทธภูมิ-ปากพูน-
นาพรุ ถึง
นครศรีธรรมราช 
สนับสนุนพระบรมธาตุ 
มรดกชาติ มรดกโลก 

งบจังหวัด ๒๘,๔๒๐,๐๐๐     สนง.โยธาธิการ 
จ.นศ. 

 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถ้ าเขากรด 

งบจังหวัด ๑,๒๒๑,๗๐๐     ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอขนอม 

 โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่าง High 
Mash 

งบจังหวัด  ๖,๗๗๒,๐๐๐    สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 
จ.นศ. 

 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเข้าน้ าตก
คลองทองออก 

งบจังหวัด  ๘,๐๒๐,๐๐๐    สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 
จ.นศ. 

 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถ้ าน้ ามนต ์

งบจังหวัด  ๘,๓๑๐,๐๐๐    สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 
จ.นศ. 

 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายริมคลอง
ชลประทาน 
ช่วงสะพานน้ าล้น 

งบจังหวัด  ๖,๖๕๐,๐๐๐    สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 
จ.นศ. 

โครงการบุกเบิก
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และสะพาน 

งบจังหวัด  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอสิชล 

โครงการก่อสร้าง
เส้นทางเล่ียงเพื่อ
แก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณส่ีแยกถนน
พัฒนาการคูขวาง 

งบจังหวัด  ๒๘,๒๐๐,๐๐๐    แ ข ว ง ท า ง
หลวงชนบท 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการก่อสร้าง
เส้นทางเล่ียง 
เพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรบริเวณส่ีแยก
หัวถนน อ.เมือง
นครศรีธรรมราช   
จ.นครศรีธรรมราช 

งบจังหวัด  ๔๘,๑๐๐,๐๐๐    แ ข ว ง ท า ง
หลวงชนบท 

 โครงการพัฒนา
ถนนลาดยางสายเข้า
วัดนางพระยา  
ต.ท่าไร่/ปากนคร  
อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

งบจังหวัด  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐    แ ข ว ง ท า ง
หลวงชนบท 

 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ทางหลวง หมายเลข 
๔๐๑๖ 

งบจังหวัด  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐    แ ข ว ง ท า ง
หลวง นศ.ที่ ๑ 

 โครงการปรับปรุง
และขยายผิวจราจร
และไหล่ทาง 
ถนนลาดยางสายจันดี 
- พิปูน -หว้ยปริก 

งบจังหวัด  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวง นศ. 
ที่ ๑ 

 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านหินลับ 
- อ่างเก็บน้ าท านบ ๓ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หมู่ที ่๒ 
ต.ร่อนพิบูลย์  
อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบจังหวัด  ๑๒,๙๘๐,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
ร่อนพิบูลย ์

 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็กข้ามคลอง 
ท่าหมื่นศรี หมู่ ๗  
ต.สิชล-ต.ทุ่งใส 

งบจังหวัด  ๓,๐๐๐,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครองอ าภ
อสิชล 

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์คอนกรีตสาย 
พรุกง ม. ๕ เทศบาล
ต าบลสิชล 

งบจังหวัด  ๖,๔๘๐,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอสิชล 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหว้ยหลุด-ทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ ๖ หมู่ที ่๙ 

งบจังหวัด  ๑๐,๒๒๔,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอชะอวด 

 โครงการเพิ่มจุดกลับ
รถบริเวณหลัก กม.  
ที่ ๒๘๕ ถนนเอเชีย
สาย ๔๑ 

งบจังหวัด  ๓,๐๐๐,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอทุ่งสง 

 โครงการศึกษา 
ความเหมาะสม 
การก่อสร้างโครงข่าย
ถนนวงแหวนรอบ
นอกเพื่อการพัฒนา
เมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

งบจังหวัด  ๗,๐๐๐,๐๐๐    แ ข ว ง ท า ง
ห ลว งช น บ ท 
นศ. 

 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีธรรมโศกราช ๑ 

งบจังหวัด  ๓,๘๗๔,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
ลานสกา 

 โครงการพัฒนา
เส้นทางจักรยาน 
การท่องเท่ียวทะเล
น้อย เส้นทางล าป า 
ทะเลน้อย-อ.หวัไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๘๐,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
จ.พท. 

 โครงการพัฒนา
เส้นทางจักรยาน 
เพื่อบ้านคีรีวง  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๘๐,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
จ.นศ. 

 โครงการพัฒนา
เส้นทางเช่ือมโยง
สนามบินพาณิชย์
นครศรีธรรมราชกับ
มหาวลยัลักษณ์  
จ.นครศรีธรรมราช 
 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แขวงทาง
หลวง นศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการก่อสร้าง
พัฒนาถนนสายเลียบ
ชายทะเลภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยวต่อระหว่าง
กลุ่มจังหวัด 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ อุทยาน
แห่งชาติหาด
ขนอม-หมู่
เกาะทะเลใต้ 

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการปั่นจกัรยาน 
สายพัฒนาการ 
คูขวาง-ปากนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๔๘,๕๑๙,๖๐๐    สนง.ส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นศ. 

โครงการก่อสร้างถนน
สาย นศ.๒๐๓๖ แยก
ทางหลวงหมายเลข 
๔๑ – บา้นขาม 
อ าเภอชะอวด, ทุ่งสง
จังหวัดนครศรีฯ 

งบกรม  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการก่อสร้างถนน
สายแยก ทล.๔๑๐๓ 
- ถนนเลียบทางรถไฟ
นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการก่อสร้างถนน
สาย นศ. ๔๐๔๖ 
แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๑๐๓ - 
บ้านนาพร้าว  
ต.นาสาร  
อ.พระพรหม  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการก่อสร้างถนน
สาย นศ. ๒๐๓๓ 
แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๑ –  
บ้านควนชิง  
อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๑๘,๑๖๘,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.
๒๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข 
๔๑ - บ้านขาม อ าเภอชะอวด
,ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๒๐,๑๖๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการก่อสก่อสร้าง
ถนนสาย นศ.๓๐๗๔ 
แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๐๘ - 
บ้านลานช้าง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ,
ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๓๖,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการก่อสร้างถนน
สาย นศ.๓๐๘๔ แยก
ทางหลวงหมายเลข 
๔๐๘ - บ้านควนชิง 
อ.เชียรใหญ่, ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๓๙,๗๒๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการก่อสร้างถนน
สาย นศ.๔๐๘๘ แยก
ทางหลวงหมายเลข 
๔๒๑๕ -บา้นหว้ยแกว้ 
อ.สิชล  
จ.นครศรธีรรมราช 

งบกรม  ๒๖,๘๔๖,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการก่อสร้างถนน
สาย นศ.๔๐๙๔ แยก
ทางหลวงหมายเลข 
๔๑๕๑ - บ้านสวนลุ่ม 
อ.ชะอวด,จุฬาภรณ์  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๑๑,๙๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการก่อสร้างถนน
สาย นศ.๔๐๙๕ แยก
ทางหลวงหมายเลข 
๔๑๘๖-บ้านห้วยตง 
อ.นบพิต า  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๒๘,๘๑๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการสะพานข้าม
แม่น้ าปากพนัง  ม.๕ 
บ.หัวหลัก - ม.๑ บ.
บางตะพง  
ต.ปากแพรก/ไสหมาก 
อ.ปากพนัง/เชียรใหญ ่
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการสะพานข้าม
คลองหัวไทร  
ม.๘ บ.หลุมพอ  
ต.ขนาบนาก/ 
บ.บางปรง  
ม.๙ ต.เสือหึง  
อ.เชียรใหญ่   
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๒๒,๕๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการกิจกรรม
ก่อสร้างสะพาน 
ขนาดกลาง 

งบกรม  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โค รงก ารกิ จ ก รรม
บ ารุงรักษาทางและ
สะพาน 

งบกรม  ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองท่า
ดี หมู่ที่ ๘ ต าบลก า
โลน อ าเภอลานสกา 
จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๓๐,๕๐๐,๐๐๐    แขวงทางหลวง 
นศ.ที่ ๑ 

โครงการก่อสร้างถนน
วงแหวนรอบเขาวัง
ตั้งแต่สามแยกสุเหร่า 
-น้ าตกหนานช้างโกบ  
(วังคีรี)- 
สามแยกลุงโรจน์ 
เขาวังใน หมู่ที่ ๑๒ 

งบกรม  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐    สนง.ส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นศ 

โครงการปรับปรุง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบางเช่ียว-
ชายทะเลหมู่ที่ ๔  
ต.ท่าไร่ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๑๔,๔๐๐,๐๐๐    สนง.ส่ งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นศ 

โครงการปรับปรุงแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 
๔ ช่องจราจร ถนนสาย
นครศรฯี - ปากนคร 
(สาย ๔๑๐๒) ต.ปาก
นคร อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐    สนง.ส่ งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นศ 

 

 

 

 

 

 
 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่งบ 
ประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนินการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ท าการตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๑๗,๖๖๖,๐๐๐    ส านักงาน
ต ารวจ
แห่งชาติ 

 โครงการล่องแพ แล
ป่าพรุ ดูหน ายอ 
ก่อสร้างแพ ขนาด 
๑๐ X ๒๐ ม. พร้อม
เรือยนต์ 
ลากจูง 

งบกรม  ๓,๕๐๐,๐๐๐    สนง.ส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นศ 

๔.พัฒนาและ
ปรับปรุง 
สิ่งอ านวย 
ความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้าน
การตลาดของกลุ่ม
อาชีพ เพือ่กระตุ้น
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวของชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

งบจังหวัด  ๗,๘๗๔,๕๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอลาน
สกา 

 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว อ าเภอถ้ า
พรรณรา 

งบจังหวัด  ๑,๖๘๐,๐๐๐    ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอถ้ า
พรรณรา 

๕พัฒนาและปรับปรุง
ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการรักษาความ
ปลอดภัย
นักท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

งบจังหวัด  ๑,๒๐๐,๐๐๐    ต ารวจภธูร 
จ.นศ. 

 โครงการกิจกรรม
อ านวยความ
ปลอดภัยงานทาง 

งบกรม  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐    แขวงทาง
หลวงชนบท 
นศ. 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
 ๑. ยกระดับต าแหน่งทางการตลาดจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
 ๒. นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและเชื่อม่ันในการเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

๑. ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น Quality Destination 
๒. ส่งเสริมความร่วมมือทางการตลาดกับภาคส่วนต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีในการท าการตลาด 

 

ตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 
 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  

ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยว   
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : ยกระดับภาพลักษณ์การ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว สู่ ก า ร เ ป็ น  Quality 
Destination 

  ร้อยละ    ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมความร่วมมือทาง
การตลาดกับภาคส่วนต่างๆ และการใช้
เทคโนโลยีในการท าการตลาด 

เครือข่าย ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

แผนงาน/โครงการ 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่

งบประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

๑ยกระดับ
ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวสู่การ
เป็น Quality 
Destination 

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและ
สื่อสารการตลาด
ท่องเที่ยวเชิงรุกภายใต้
ชื่อนครฯ ธรรม "นคร
แห่งธรรมดื่มด่ า
ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม" 

งบจังหวัด  ๕,๐๐๐,๐๐๐    สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมือง จ.นศ. 

 โครงการประชาสัมพันธ์
สนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีจังหวัด
นครศรีธรรมราช     

งบจังหวัด ๑,๗๙๗,๗๐๐ ๑,๘๑๕,๓๐๐ ๑,๘๑๕,๓๐๐ ๑,๘๑๕,๓๐๐ ๑,๘๑๕,๓๐๐ สนง.
ประชาสัมพันธ ์
จ.นศ. 

 โครงการบูรณาการ
กิจกรรมการทอ่งเที่ยว
และกิจกรรมกีฬา
นานาชาต ิ
จัดงานส่งเสริม
การตลาดแบบบูรณา
การ นครศรีดี๊ดี ภาค ๓ 

งบจังหวัด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ สทกจ.นศ. 

 โครงการประชาสัมพันธ์
การตลาดเชิงรุก 

งบจังหวัด   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สทกจ.นศ. 

 โครงการบูรณาการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ ์

งบจังหวัด   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐   สทกจ.นศ. 

 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริหาร
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

งบกรม ๒๘๒,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สทกจ.นศ. 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่

งบประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงาน โครงการ/
กิจกรรม ต่าง ๆ ของ 
อบจ.นศ. และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเท่ียวจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

งบท้องถิ่น  ๑๒,๐๐๐,
๐๐๐ 

๑๒,๐๐๐,๐๐
๐ 

  อบจ.นศ. 

๒.ส่งเสริม 
ความร่วมมือทาง
การตลาดกับภาค
ส่วนต่างๆ และ
การใช้เทคโนโลยี
ในการท า
การตลาด 

โครงการนวัตกรรม
สื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

งบจังหวัด   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สทกจ.นศ. 

โครงการเชื่อมโยงตลาด
สินค้า OTOP ระหว่าง
เครือข่าย OTOP และ
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรม 
ร้านค้า และเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชนในกลุ่ม
จังหวัด 

งบกลุ่มจังหวัด  ๘๐๐,๐๐๐    สนง.พชจ.ชพ/
สนง.พชจ.สฎ/
สนง.พชจ.นศ/
สนง.พชจ.พท/ 
 
 
 
 

 โครงการเชื่อมโยง
เครือข่ายตลาด OTOP 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย และเครือข่าย 
OTOP กลุ่มจังหวัดอื่น 

งบกลุ่มจังหวัด  ๘,๐๐๐,๐๐๐    สนง.พชจ.ชพ/
สนง.พชจ.สฎ/
สนง.พชจ.นศ/
สนง.พชจ.พท/ 

 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี AR 
(Augmented Reality) 
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย 

งบกลุ่มจังหวัด   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐   สทกจ.นศ. 
ม.วลัยลักษณ ์

 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนจัดกิจกรรม
การท่องเท่ียวร่วมกับ
ภาคเอกชน/ททท./
ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬา/องค์กรต่าง ๆ 

งบท้องถิ่น  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐   อบจ.นศ 

 

 

 

 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
 ๑. การวางแผนและด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนอย่างมีการบูรณาการ              
มีความสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน 
 ๒. ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๓. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ 
๒. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 
๓. ส่งเสริมมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม/กฎหมายที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  ร้อยละ ๑๕  

ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

จ านวนบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้ได้มาตรฐาน 

คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน 

 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยทุธท์ี่ ๑ :พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ 

คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๒  : พั ฒ น าระบ บ ข้ อ มู ล แล ะ
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 

ระบบ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมมาตรการเกี่ยวกับการ
ควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 

คน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

 

 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

แผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่

งบประมา
ณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

๑พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว
และยกระดบั
ผู้ประกอบการ 

โครงการเรียนรู้ภาษา
อาเซียนเบื้องต้น 

งบจังหวัด  ๑๖๔,๔๐๐    สนง.วธ. จ.นศ. 

โครงการส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ยว เชิ ง เกษตร
นครศรีธรรมราช 

งบจังหวัด  ๓,๐๐๐,๐๐๐    สนง.เกษตร
จ.นศ. 

 โครงการเสริมศักยภาพ
เชิงบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
ภาคใต้ตอนบน 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๑๕,๐๐๐,๐๐๐    ม.วลัยลักษณ ์

 โครงการพัฒนา
บุคลากรตามอาชพี 
การท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
(Job trainers) 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ม . ส ง ข ล า
น ค ริ น ท ร์ 
วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 

 โครงการอบรมอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษา
อาเซียน เพื่อการสื่อสาร 
และประกอบอาชพี 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

 ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ส น ง .พั ฒ น า
ฝีมือแรงงาน 

 โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเช่ือมโยง
เครือข่าย AEC 

งบภาค  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐    สทกจ.นศ. 

 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

งบกรม  ๓๕๐,๐๐๐    สทกจ.นศ. 

 โครงการส่งเสริม 
การเป็นเจ้าบ้านที่ด ี

งบกรม ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สทกจ.นศ. 

 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทอ่งเที่ยว 

งบกรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สทกจ.นศ. 

 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
ด้านการท่องเท่ียว 

งบท้องถื่น  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐   อบจ.นศ. 

 โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจ.นศ. 

งบท้องถิ่น  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   อบจ.นศ. 



แผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 

 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ 
แหลง่

งบประมาณ 

งบประมาณและปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ 
หนว่ย

ด าเนนิการ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

งบท้องถิ่น  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   อบจ.นศ. 

๒พัฒนาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อ
การท่องเท่ียว 
 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพฤติกรรม
นักท่องเที่ ยวเพื่ อการ
บริหารจัดการท่องเท่ียว 

งบจังหวัด   ๕๐๐,๐๐๐   สทกจ.นศ/ 
ม.วลัยลักษณ ์

 โครงการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
กฎหมายด้าน 
ท่องเที่ยว 

งบจังหวัด   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  สทกจ.นศ 

๓.ส่งเสริม
มาตรการเกี่ยวกับ
การควบคุม/
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งด้านการ
ท่องเที่ยว 

โค ร งก า ร เค รื อ ข่ า ย
ผู้ประกอบการน าเที่ยว
สั ญ จ ร  จั ง ห วั ด
นครศรธีรรมราช 

งบจังหวัด    ๓๐๐,๐๐๐  สทกจ.นศ. 

        

 
  


