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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 
ได้มนีโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ 

กระทรวงมหาดไทยจึงไดส้ั่งการให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม 

“เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัดทั่วประเทศ”  

อันน าไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้ให้ประชาชน 
ในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึง 
จัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยให้บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศกึษาใหเ้กิดการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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แนวทางด าเนินการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 
กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด 

1 ๒ 

๓ ๔ 

๘ ๗ 

๕ ๖ 

การใช้ชื่องาน/กิจกรรม  ใช้ชื่องานว่า “เดิน กิน ชิม 
เท่ียว ถนน ... (ระบุชื่อถนนคนเดิน) จังหวัด ... ”   

การเลือกสถานที่ในการจัดงาน/กิจกรรม  
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง/จุด  เช่ือมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญ หรือเป็นที่รู้จักในพื้นที่  

รูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม  ให้มีความหลากหลาย 
เข้าถึงตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย พิจารณา
ตามความเหมาะสมของพื้นที่เป็นหลัก 

ช่วงเวลาการจัดงาน/กิจกรรม ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่  
22 ธ.ค. 62 (Kick off) ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 
หลังจากนั้น จัดงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดทั้งปี 

สินค้าและผลิตภัณฑ ์เน้นสินค้าในพื้นที่ สินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง สินค้า OTOP ของดีจังหวัด
สินค้าวัฒนธรรม หรืออื่นๆ ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม  

การจัดงาน/กิจกรรมให้บูรณาการความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐ ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา 

การประชาสัมพันธ์และมาตรการจูงใจ 
ให้ประชาชนเข้ามาร่วมงานและจับจ่ายใช้สอย  

การรายงานผลการด าเนินงาน เช่น สถานที่ จ านวน
ร้านค้า  ผู้เข้าร่วมงาน รายได้ เป็นต้น 



• สินค้าเกษตร  
• สินค้าเกษตรอินทรีย ์
• ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง  
• ของดีของขึ้นชื่อจังหวัด  
• สินค้า OTOP สินค้าแปรรูป 

วิสาหกิจชุมชน  
• สินค้าวัฒนธรรม สินค้า

พื้นเมือง  
• อาหารประจ าถิ่น  
• อาหารพร้อมรับประทาน 
• ของใช้ในครัวเรือน  
• เสื้อผ้าส าเร็จรูป  

• กิจกรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

• กิจกรรมส าหรับผู้สูงวัย 
• กิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

(Eco Event)  
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม  
• การจัดแสดงสื่อสร้างสรรค์

สมัยใหม่  
• การจ าหน่ายสินค้า OTOP  

ของดีจังหวัด 
• การจ าหน่ายอาหารชื่อดังใน

พื้นที่ food truck  
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Kick Off พร้อมกันทัว่ประเทศ 
22 ธันวาคม 2562  

และ ต่อเนื่องตลอดป ี2563 

รมว.ทส. นายวราวุธ ศิลปอาชา  

รมว.ยธ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

รมว.กก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

นรม.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
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เหนือ 
ตะวันออกเฉยีงเหนอื กลาง ตะวันออก 

ใต้ 

ใต้ชายแดน 

ปัตตานี ถ.ริมแม่น้ าปัตตานี 

กาฬสินธ์ุ โบราณสถานพระธาตุยาคู 
ขอนแก่น ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง 

บริเวณสวนสาธารณะ 
ชัยภูมิ ถนนคนเดินชัยภูมิ บริเวณ

ถนนคนเดินข้างศูนย์
เยาวชน 

นครพนม ถนนคนเดินหน้าหอนาฬิกา 
ถนนสุนทรวิจิตร  

นครราชสีมา ไนท์สวนหมาก ถนนมนัส 
บึงกาฬ ถนนข้าวเม่าริมโขง  
บุรีรัมย์ ถนนรมณ์บุรี ถนนหน้าจวน 
มหาสารคาม ถนนคนมหาสารคาม  

ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน 
มุกดาหาร ถนนชยางกูล ตลาดมารวย 
ยโสธร ลานวิมานพญาแถน 
ร้อยเอ็ด ถนนรัชชูปการ 
เลย ถนนคนเดินเชียงคาน  

ถนนชายโขง  
ศรีษะเกษ ถนนคนเดินมารีหนองแคน  
สกลนคร ถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์ภู

พาน  
สุรินทร์ 
หนองคาย ถนนแคมของ ริมโขง 
หนองบัวล าภู ถนนนครเขื่อนขันธ์  
อ านาจเจริญ 
อุดรธานี ถนนคนเดินอุดรธานี  

สนามทุ่งศรีเมือง 
อุบลราชธานี ถนนคนเดินศรีณรงค์ 

จันทบุรี ตลาดท่าช้าง (ศิริการ)
สวนสาธารณะ 

ฉะเชิงเทรา ถนนสวนสมเด็จ 
ชลบุรี ถนนบางแสน สาย 2  
ตราด ถนนหลักเมืองและถนนธนเจริญ 
นครนายก ถนนธงไชย สวนสาธารณะ 

เฉลิมพระเกียรติ  
ปราจีนบุรี ถนนหน้าเมือง 
ระยอง ถนนยมจินดา  
สระแก้ว ถนนบ ารุงราษฏร์ อรัญประเทศ 

นราธิวาส ถนนภูผาภักดี 
ปัตตาน ี ถนนคนเดินริมแม่น้ าปัตตานี 
ยะลา ถนนคนเดินบ้านคลองทรายใน 

กระบี่ ถนนคนเดิน จังหวัดกระบี่ 
ชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา 
ตรัง ถนนร่ืนรมย์  
นครศรีธรรมราช ถนนชัยชุมพล 
พังงา ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า 
พัทลุง ถนนช่วยทุกขราษฎร์ 
ภูเก็ต ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ 
ระนอง ถนนคนเดินบ้านหงาว 
สงขลา ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 
สตูล ถนนราชอุทิศ (บายพาส)  
สุราษฎร์ธานี ถนนหน้าเมือง 

ตลาดน้ าบ้านดอน 

ก าแพงเพชร ถนนสิริจิต ริมแม่น้ าปิง 
เชียงราย ไนท์บาซาร์เชียงราย 
เชียงใหม่  ถนนคนเดินเชียงใหม่ 
ตาก ถนนสววรค์วิถี  

ถนนกาดน่ังยอง 
นครสวรรค์ ถนนต้นน้ าเจ้าพระยา  
น่าน ข่วงเมืองน่าน  
พะเยา 
พิจิตร ถนนสะพานร่วมใจ 
พิษณุโลก สวนกลางเมือง  

ถนนพุทธบูชา 
เพชรบูรณ์ ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน  

ถนนคนเดินเขาค้อ 
ถนนคนเดินไทหล่ม 

แพร่ ถนนคนเดินเมืองแป้  
ถนนค าลือ  

แม่ฮ่องสอน ถนนคนเดินปาย 
ล าปาง ถนนฮิมน้ าวัง 
ล าพูน ถนนรอบเมืองใน  

หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย 
สุโขทัย ถนนคนเดินเพลินธานี 

บริเวณสวนสาธารณะ 
อุตรดิตถ์ ถนนประตูชัย สนามกีฬา

พระยาพิชัยดาบหัก 
อุทัยธานี ถนนซาวไฮ่ 

กาญจนบุรี ถนนปากแพรก 
ชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ  
นครปฐม ถนนคนเดินทวารวดี 

ศรีนครปฐม 
นนทบุรี ถนนท่าน้ านนท์ 
ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ ถนนริมทะเลข้างศาลา

กลาง 
พระนครศรีอยุธยา ถนนบางเอียน 
เพชรบุรี ถนนข้างจวนผู้ว่าฯ 
ราชบุรี 
ลพบุรี Monkey Street Show 
สมุทรปราการ ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
สมุทรสงคราม ถนนเพชรสมุทร  
สมุทรสาคร ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อ

หลักเมือง 
สระบุรี ตลาดนัดรถไฟ 
สิงห์บุรี ถนนคนเดิน ร.ศ. 130 
สุพรรณบุรี ถนนอาทิวาห์ 
อ่างทอง ถนนตลาดศาลเจ้าโรงทอง 
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การเตรยีมความพรอ้ม 

Kick Off เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดนิ จังหวัด 

ควบคมุเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์

อ านวยความสะดวก 

ด้านจราจร และความปลอดภยั 

สพจ. รับติดตอ่ ประสานงานให้ 

พ่อคา้แมค่า้ทีป่ระสงคม์าขายสนิคา้ 

สร้างการรับรู ้ประชาสมัพนัธ์ 

และถา่ยทอดการเปดิงาน 

ออกหนว่ยเคลือ่นทีใ่หบ้รกิาร 

ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม (Eco Event) 
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การสนบัสนนุงาน 
เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดนิ จังหวัด 
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การด าเนินงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว 
ถนนคนเดนิ จังหวัดในระยะตอ่ไป ตลอดปี 2563 


