
 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ล าดับความส าคัญ....3..... 
ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก  
กิจกรรมหลัก          วงเงิน 7,023,760 บาท 
 1. กิจกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพ่ือขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก     
วงเงิน 223,760บาท 
 2. กิจกรรมจัดท าเอกสารเบื้องต้นเพ่ือจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Nomination File) วงเงิน 3,500,000 บาท 
 3. กิจกรรมจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือน าเสนอพระธาตุพนมสูมมรดกโลก”วงเงิน 2,000,000 บาท 
 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพรมความรู้และจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ วงเงิน 1,300,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแขมงขันสร้างความหลากหลายด้านการทมองเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด :  การพัฒนาการทมองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
แผนงาน :  พัฒนาและยกระดับ ‘สามเหลี่ยมการทมองเที่ยวกลุมมสนุก’ อยมางครบวงจร 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 
ผู้รับผิดชอบ : นายธนิตศักดิ์  อุมนตา  ต าแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม สถานที่ติดต่อส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0 4251 6050  
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา : (ระบุ เชมน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหมงชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมมจังหวัด)       

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมียุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์       
ด้านการสร้างความสามารถในการแขมงขัน สร้างความหลากหลายด้านการทมองเที่ยว ด้วยการทมองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม สมงเสริมธุรกิจการทมองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แลวัฒนธรรม โดยการสมงเสริมการทมองเที่ยวผมานการสร้าง      
และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการทมองเที่ยวการท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่            
ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพ่ือให้การทมองเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์              
มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทาปัญญาเพ่ือการป้องกันการลอกเลียนแบบซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมือง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์และสมงเสริมให้ก้าวสูมเมืองทีได้รับการยอมรับ
ในเวทีสากล อันน าไปสูมการสร้างภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหลมทมองเที่ยวที่โดดเดมน พร้อมทั้งการ
สมงเสริมการทมองเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่ทั้งการทมองเที่ยววิถีชุมชนการทมองเที่ยวเชิงเกษตรการ
ทมองเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งการสมงเสริมการทมองเที่ยววิถีพุทธเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการทมองเที่ยววิถี
พุทธของโลก 

ยุทธศาสตร์กลุมมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2561-2565 ประเด็นการพัฒนาการทมองเที่ยว 
3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาแหลมงทมองเที่ยวสาม
เหลื่อมกลุมมจังหวัดสนุก และพระธาตุพระพนมก็เป็นหนึ่งใน Route สามเหลี่ยมการทมองเที่ยวของกลุมมจังหวัดสนุกที่
ส าคัญ ของกลุมมจังหวัดสนุก 
 กลุมมจังหวัดโดยจังหวัดนครพนม ได้น าเสนอพระธาตุพนมเข้าสูมบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)           
ของศูนย์มรดกโลก และคณะกรรมการแหมงชาติวมาด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 4 /2559 



เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้การน าเสนอพระธาตุพนมเพ่ือขอบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น  
(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ตมอมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ให้เสนอพระธาตุพนม        
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ตมอคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO) 
เพ่ือขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเบื้องต้น  ซึ่งตมอมาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 41 ที่ประเทศโปแลนด์        
เมื่อวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2560  และคณะกรรมการมรดกโลกได้ให้ความเห็นชอบมีมติให้ขึ้นบัญชีพระธาตุพนม        
เป็นมรดกโลก (World Heritage Tentative Lists) 
(1.2) สรุปสาระส าคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครพนม ได้น าเสนอพระธาตุพนมเข้าสูมบัญชีรายชื่อเบื้องต้น 
(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลกและคณะกรรมการแหมงชาติวมาด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้มีมติที่ประชุม 
ครั้งที่ 4 /2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้การน าเสนอพระธาตุพนมเพ่ือขอบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลกตมอมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  24 มกราคม 2560 ให้เสนอ
พระธาตุพนม  วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร   อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ตมอคณะกรรมการมรดกโลกของ
ยูเนสโก (UNESCO) เพ่ือขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเบื้องต้น  ซึ่งตมอมาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 41 ที่
ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2560 และคณะกรรมการมรดกโลกได้ให้ความเห็นชอบมีมติให้ขึ้นบัญชี 
พระธาตุพนมเป็นมรดกโลก (World Heritage Tentative Lists) 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : มีความจ าเป็นเรมงดมวนเพราะเมื่อพระธาตุพนมได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วจะกระตุ้นการทมองเที่ยวของกลุมมจังหวัดให้เพ่ิมข้ึน อันเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการ
ทมองเที่ยวของกลุมมจังหวัดสนุก และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
(2)  ขอ้มูลทั่วไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
          1.  เพื่อประชาสัมพันธ์ในทางกว้างให้กับทุกภาคสมวนทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดนครพนม เพื่อให้มีสมวนรมวมใน
การผลักดันพระธาตุพนม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
    2. เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในการน าเสนอพระธาตุพนม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

  3. เพ่ือเป็นการสมงเสริม และยกระดับการทมองเที่ยว ของกลุมมจังหวัดฯ ให้เป็นแหลมงทมองเที่ยวที่ส าคัญแหมงหนึ่ง
ในอนุภูมิภาคลุมมน้ าโขง 

  4.  เพ่ือประสานการด าเนินงานรมวมกับคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพ่ือขอขึ้นทะเบียน
พระธาตุพนมเป็นมรดกโลก 

  5. เพ่ือประสานและบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯรมวมกับหนมวยงานองค์กร         
สมวนราชการในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหมม 

      (2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ  

(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562        สิ้นสุดปี กันยายน 2563  
(2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นท่ีด าเนินการ เชมน อ าเภอ ต าบล  หมูมบ้าน เป็นต้น)    
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และพ้ืนที่ตามท่ีคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมก าหนด 

  
 
 



 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุมมเป้าหมาย :คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนม 

เป็นมรดกโลก 
(3.2) ผู้มีสมวนได้สมวนเสีย : ประชาชนในเขตพ้ืนที่กลุมมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

       

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค. 

62 
ม.ค. - มี.ค. 

63 
เม.ย.-มิ.ย. 

63 
ก.ค. - ก.ย. 

63 
กิจกรรมหลักที่ 1 การอ านวยการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพ่ือขอขึ้นทะเบียนพระ
ธาตุพนมเป็นมรดกโลก วงเงิน 223,760 บาท 

    

1.1 ประชุมคณะท างานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การด าเนินงานเพ่ือขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนม
เป็นมรดกโลก 
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและประสานการ 
บูรณาการแผนงาน/กิจกรรมกับหนมวยงานทุกภาค
สมวนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าเอกสารเบื้องต้นเพ่ือจัดท า
เอกสารฉบับสมบูรณ์ (Nomination File) วงเงิน 
3,500,000 บาท 

    

 -จ้างเหมาจัดท าเอกสารฉบับเบื้องต้นเพ่ือจัดท า
เอกสารฉบับสมบูรณ์ 

    

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ 
เพ่ือน าเสนอพระธาตุพนมสูมมรดกโลก”วงเงิน 
2,000,000 บาท 

    

 -จัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อน าเสนอพระธาตุ
พนมสูมมรดกโลก 

    

กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์เผยแพรมความรู้และ
จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ วงเงิน 1,300,000 บาท 

    

1. จัดท าหุมนจ าลองพื้นที่ขอข้ึนมรดกโลก     
2. จัดท านิทรรศการเคลื่อนที่ และแผมนป้าย IR     
3. จัดท าเว็ปไซด์เผยแพรม     
4. จัดประกวดสัญลักษณ์พระธาตุพนม สูมมรดกโลก     
5. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ road show     
6. จัดท าของที่ระลึก ของช ารมวย     



 ตัวช้ีวัด  
       1. ประชุมคณะท างานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพ่ือขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก           
6 ครั้ง /ป ี
       2. ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม 12 ครั้ง/ปี และบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมกับหนมวยงาน
ทุกภาคสมวนที่เกี่ยวข้อง 

(4.2) ผลผลิต  
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
2. การบูรณาการแผน/กิจกรรมกับหนมวยงานทุกภาคสมวน 

      (4.3) ผลลัพธ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์และสมงเสริมให้ก้าวสูมเมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อัน
น าไปสูมการสร้างภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหลมงทมองเที่ยวที่โดดเดมน 
      (4.4) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : เป็นการอนุรักษ์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณคมา เป็นสมบัติรมวมกันของคนทั้งโลก เป็นความภูมิใจ
ของเจ้าของประเทศวมาเป็นสมบัติของชาติเราเองที่โลกยอมรับ และแหลมงทมองเที่ยวของกลุมมจังหวัดเป็นที่รู้จักมากข้ึน   

เชิงลบ   : - 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุมมจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในชมอง
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแตมละกิจกรรมส าคัญด้วย) 
(6) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 7,023,760 บาท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจมายด้วย) 
(8) ความพร้อมของโครงการ 

(8.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 
 อยูมในระหวมางเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แตมอยูมใน

ระหวมางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคตมางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยูมในระหวมางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหนมวยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ............................................... 
 มีแตมยังไมมสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหนมวยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไมมมี 
 

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางสมวน ไมมมีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางสมวนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไมมมี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 



 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไมมมีประสบการณ ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผมานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหมงชาติแล้ว 
 อยูมระหวมางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหมงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหมงชาติยังไมมพิจารณา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมมต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 


