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แนวทางด าเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิการท่องเที่ยวและ 
กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด 

 
๑. ที่มาของงาน 
 สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับ          
การท่องเท่ียวไทย เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 โดย พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  
 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตร ี

๒.๒ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดับพื้นท่ี  
๒.๓ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดพิธีเปิดตัวงาน/กิจกรรม (Kick off) พร้อมกันท้ังพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันที่  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้น ให้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอด
ท้ังปี อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 
๔. แนวทางด าเนินการ 

๔.1 การจัดงาน/กิจกรรมในลักษณะถนนคนเดิน โดยใช้โลโก้ตามท่ีก าหนด  
และชื่องานว่า  

 “ เดิน กิน ชิม เที่ยว   
   ถนน ... (ระบุชื่อถนน)  
   จังหวัด ... ” 
  
 
 
 
 

 
ท้ังนี้ จังหวัดสามารถดาวน์โหลดโลโก้ ได้ทางเว็บไซต์ส านักนโยบายและแผน สป. 
http://www.ppb.moi.go.th/midev10 หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์”  

http://www.ppb.moi.go.th/midev10
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 ๔.2 สถานที่ในการจัดงาน/กิจกรรม พิจารณาจากสถานท่ีท่ีด าเนินการจัดกิจกรรมอยู่แล้ว
และเป็นท่ีรู้จัก หรือพิจารณาพ้ืนท่ีอื่นท่ีมีความเหมาะสม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง/ถนน 
 ๔.3 รูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม ก าหนดรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรมให้มีความหลากหลาย 
เข้าถึงทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน  ผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป อันน าไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุข
ให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้สร้างอาชีพ และแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นท่ี เช่น  
โซนถนนเด็กศิลป์ โซนถนนชวนชิมอิ่มอร่อย โซนถนนชวนซื้อของดีของไทย โซนถนนเด็กเล่น  
โซนถนนคนวัยเก๋า เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco Event) เช่น การงดใช้ถุงพลาสติก 
โฟม การคัดแยกขยะ เป็นต้น 
 ๔.4 ช่วงเวลาการจัดงาน/กิจกรรม ให้ด าเนินการจัดงาน/กิจกรรม ช่วงแรก ตั้งแต่
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 (Kick off) ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้น ให้ด าเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องตลอดท้ังปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส าหรับห้วงวันและเวลาขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
 ๔.5 สินค้าและผลิตภัณฑ์ ท่ีน ามาจัดจ าหน่ายในงาน เน้นสินค้าในพื้นท่ี ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม 
สินค้าพื้นเมือง สินค้าท่ีใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาหารประจ าถิ่น สินค้าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน หรืออื่นๆ ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม  
 ๔.6 การจัดงาน/กิจกรรมให้บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน โดยให้ส านักงานจังหวัด ท่ีท าการปกครองจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
งาน/กิจกรรม รวมท้ังขอความร่วมมือให้มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การส่งเสริมการท่องเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนงาน/กิจกรรมดังกล่าวด้วย 
 ๔.7 การประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม ผ่านช่องทางต่างๆ สร้างการรับรู้ มาตรการ
จูงใจท้ังผู้ประกอบการและประชาชนผู้มาร่วมงานในการจับจ่ายใช้สอย รวมท้ังเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการร้านค้า ธุรกิจท่องเท่ียว และ
ประชาชนในพื้นที 
 
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๕.๑ เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี 

๕.๒ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดับพื้นที่  
๕.๓ เป็นการเปิดพื้นท่ีในการสร้างความสุข การมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดงาน/กิจกรรมดังกล่าว 
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6. การรายงานแผน ผลการจัดงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน  
 6.1 จัดท าแผนการด าเนินงานและปฏิทินงาน/กิจกรรม ประกอบด้วย ชื่องาน 
สถานท่ีด าเนินการ รูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม ช่วงวัน เวลาการจัดงาน/กิจกรรม ประเภท
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ประเภทผู้ประกอบการ จ านวนผู้ประกอบการ การคาดการณ์รายได้และ
ผู้เข้าร่วมงาน รายงานภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562  
 6.2 รายงานผลการจัดงาน/กิจกรรม เป็นรายเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือน  
โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรก ในวันที่ 5 มกราคม 2563  

6.3 การประเมินผลการด าเนินงาน ให้มีการประเมินผลการจัดงานและความพึงพอใจ 
ของผู้ขาย/ผู้ประกอบการและผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ทุก 3 เดือน โดยให้เริ่มส่งสรุปผลการประเมินครั้งแรก  
ในวันที่  5 มีนาคม 2563 ซึ่งอาจน าตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจ 
ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดท ามาปรับใช้ได้  

6.4 การรายงานโดยระบบ online ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์และทางเอกสาร  
 ในการจัดส่งแบบรายงานแผน และผลการจัดงาน ตามข้อ 6.1 และ 6.2 

ให้รายงานผ่านทางระบบ online (Google Sheet) และส าหรับการประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามข้อ 6.3 ให้ส่งสรุปผลการประเมินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moippb.4@gmail.com โดย
ให้จัดส่งรายงานแผน ผลการจัดงาน และผลการประเมินทางเอกสารให้ส านักนโยบายและแผน 
สป.มท. อีกทางหนึ่งด้วย  
   6.5 ให้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีประสานงาน ด าเนินการดังนี้  
  1) เข้ากลุ่ม Line “เดิน กิน ชิม เท่ียว”  
 2) รับเอกสารในกลุ่ม Line เพื่อเข้าสู่ link การรายงานแผนและผลการจัดงาน  
ผ่าน Google sheet โดยให้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลทางระบบ online เท่านั้น 

 3) ให้น าเข้าภาพถ่ายการด าเนินงานทาง  Line  โดยเพิ่มใน โน้ต หรือ อัลบั้ม 
พร้อมค าบรรยาย  

 4) พิมพ์รายงานแผนและผลการจัดงานทางระบบ Online เพื่อส่งมายังส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทางเอกสารต่อไป 
 

 
 

  

mailto:moippb.4@gmail.com
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แบบรายงานแผนและผลการด าเนินงาน 
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แนวทางการกรอกแบบรายงาน 
1. รูปแบบการจัดงาน  

- การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น บ้านบอล มุมวาดภาพระบายสีเกม
ทางวิทยาศาสตร ์ 

- การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงวัย เช่น การร้องเพลงคาราโอเกะ การเล่นหมาก
กระดาน การเต้นลีลาศ  

- การจัดกิจกรรมท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco Event) เช่น งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม 
ให้มีการแยกขยะ ๑๐๐% และมีการออกแบบตกแต่งเน้นวัสดุสามารถรีไซเคิลได้  

- การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพื้นท่ี  
- การจัดแสดงสื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่ เช่น การแสดงดนตรีเปิดหมวก การแต่งชุด 

cosplay สาธิต graffiti ภาพวาด ศิลปะ 
- การจ าหน่ายสินค้า เช่น จ าหน่ายสินค้า OTOP ของดี ๗6 จังหวัด  
- การจ าหน่ายอาหาร เช่น อาหารชื่อดังในพ้ืนท่ี food truck  
- อ่ืนๆ โปรดระบุ  

 2. ช่วงวัน/เวลา การจัดงาน  
 - ช่วงวันในการจัดงาน เช่น วันท่ี 1 – 15 มกราคม 2563, ทุกวันเสาร์, 

วันอาทิตย์ที ่3 ของเดือน  
 - เวลาการจัดงาน เช่น ช่วงเวลา 18.00 น. – 24.00 น.  

 3. สินค้าและผลิตภัณฑ์  
 - สินค้าเกษตร  
 - สินค้าเกษตรอินทรีย์  
 - ผัก ผลไม้ ปลอดภัย  
 - เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา อาหารทะเล  
 - ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง  
 - ของดีของขึ้นชื่อจังหวัด  
 - สินค้า OTOP  
 - สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน  
 - สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง  
 - อาหารประจ าถิ่น อาหารพร้อมรับประทาน  
 - อาหารสดแปรรูป  
 - เครื่องดื่ม  
 - ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ  
 - ของใช้ในครัวเรือน  
 - เสื้อผ้าส าเร็จรูป  
 - อ่ืนๆ โปรดระบุ  
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 4. ประเภทของผู้ประกอบการ  
 - กลุ่มเกษตรกร /เกษตรกร  
 - ผู้มีรายได้น้อย  
 - พ่อค้า/แม่ค้า  
 - วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์  
 - กลุ่ม OTOP  
 - SMEs  
 - บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบธุรกิจ  
 - อ่ืนๆ โปรดระบุ  
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ตัวอย่างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ขาย/ผู้ประกอบการ 
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ตัวอย่างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 

  




