
5. แผนภาพความเชือมโยง

5.1 แผนภาพความเชอืมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี12 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ

แผนปฏรูิปประเทศ และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

ประเดน็ 

การท่องเทยีว 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัท ี12 

ยุทธศาสตรท์ ี3 การสรา้ง 
ความเขม็แขง็ทางเศรษฐกจิ 
และแข่งขนัไดอ้ย่างยงัยนื 

เป้าหมายท ี4 สดัส่วนผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศดา้นการ
ท่องเทยีวต่อผลติภณัฑม์วลรวม 

ในประเทศเพมิขนึและอนัดบัขดี
ความสามารถทางการ 
แข่งขนัดา้นการท่องเทยีว 
ของประเทศไทยโดย  
Travel and Tourism 

Competitiveness Index 

(TTCI) ดขีนึ 

ตวัชวีดัเป้าหมายท ี4  

สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศดา้นการท่องเทยีวต่อ
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ
เพมิขนึรอ้ยละ  และสดัส่วน
รายไดจ้ากการท่องเทยีวของเมอืง
หลกัและเมอืงรอง :   รวมทงั
อนัดบัขดีความสามารถทางการ
แข่งขนัดา้นการท่องเทยีวของ
ประเทศไทย  
โดย Travel and Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) 

อยู่ในอนัดบั   

ของโลก ในปี  

แผนพฒันาฯ ฉบบัท ี12 
แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 
และแผนปฏรูิปประเทศ 

แผนปฏรูิปประเทศ 

ดา้นเศรษฐกจิ 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์การสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทยีว 
ยทุธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายท ี  : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเทยีวต่อผลติภณัฑม์วลรวม 

ในประเทศเพมิขนึและอนัดบัขดีความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเทยีวของประเทศไทย 

โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดขีนึ 
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทยีว 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ  6,967.9378 ลา้นบาท  

เงนินอกงบประมาณ*        27.4000      ลา้นบาท 

หมายเหต ุ  *เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย
 

 

  หน่วยงานเจา้ภาพ :  
สาํนกังานปลดักระทรวง 
การท่องเทยีวและกฬีา 

แนวทางที 1.2 : ท่องเทยีวเชงิธุรกจิ 
ตวัชีวดั 
1. อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเทยีว 
เชงิธุรกจิ ขยายตวัรอ้ยละ 5  
2. อนัดบัของไทยในการเป็นจดุหมายปลายทาง
ในการจดัการประชมุนานาชาตติามดชันี 
International Congress and Convention 

Association (ICCA) 1 ใน 23  

แนวทางท ี .1 : ท่องเทยีวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 

ตวัชีวดั 
. อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเทยีวเชงิสรา้งสรรค ์

และวฒันธรรม เพมิรอ้ยละ   

. จาํนวนเมอืงและชุมชนทมีศีกัยภาพดา้นการท่องเทยีวเชงิสรา้งสรรค ์

และวฒันธรรม จาํนวน  เมอืง  

กระทรวงการท่องเทียวและกฬีา  
1. องคก์ารบริหารการพฒันาพนืทีพิเศษเพือการท่องเทียว 
อย่างยงัยืน (องคก์ารมหาชน)  
- โครงการส่งเสริมการท่องเทยีวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
. กรมสง่เสริมการเกษตร  

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทยีววถิเีกษตร 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม  
1. กรมทรพัยากรธรณี
- โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทยีวทางธรณีวทิยา 
กระทรวงมหาดไทย  
1. กรมการพฒันาชมุชน
- โครงการพฒันากระบวนการบรหิารจดัการชมุชนท่องเทยีว 
เชงิสรา้งสรรค ์
- โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการชมุชนท่องเทยีว 
รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมการท่องเทยีว 
กระทรวงวฒันธรรม  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม
- โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์

เพอืเพมิศกัยภาพในการแขง่ขนั 
2. กรมศิลปากร
- โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพอืเพมิศกัยภาพ 

ทางการท่องเทยีว 
- โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) 
. สาํนักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  

- โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์

เพอืเพมิศกัยภาพในการแขง่ขนั 

รฐัวิสาหกจิ  
. การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทยีวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 

รวมงบประมาณรายจา่ย   859.6708 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ     17.4000 ลา้นบาท 

เป้าหมายท ี  : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเทยีวต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพมิขนึและอนัดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นการท่องเทยีวของประเทศไทยโดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดขีนึ 

ตวัชีวดัที : สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศดา้นการท่องเทยีวต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพมิขนึรอ้ยละ  และสดัส่วนรายไดจ้ากการท่องเทยีวของเมอืงหลกัและเมอืงรอง :   รวมทงัอนัดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นการท่องเทยีวของประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อย่ในอนัดบั  ของโลก ในปี 

แนวทางที 1.3 : ท่องเทยีวเชงิ สุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 
ตวัชีวดั 
1. อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการท่องเทยีวเชงิสุขภาพ
ความงาม และแพทยแ์ผนไทยขยายตวัรอ้ยละ 5  
2. อนัดบัดา้นรายไดก้ารท่องเทยีวเชงิสุขภาพของประเทศไทย
โดยGlobal Wellness Institute อนัดบัท ี12  

3. อตัราการเพมิขนึของจาํนวนสถานประกอบการดา้นการท่องเทยีว 
เชงิสุขภาพทไีดร้บัมาตรฐานการท่องเทยีวเฉลยีเพมิขนึรอ้ยละ 5 

แนวทางท ี1.4 : ท่องเทยีวสาํราญทางนาํ 
ตวัชีวดั 
1. อตัราการขยายตวัของรายไดก้าร
ท่องเทยีวสาํราญทางนาํ  
ขยายตวัรอ้ยละ 5  
2. จาํนวนท่าเรือท่องเทยีวใน
ประเทศไทย จาํนวน 2 ท่าเรือ 

แนวทางที 1.5 : ท่องเทยีวเชอืมโยงภูมภิาค 

ตวัชีวดั 
1. อตัราการขยายตวัของจาํนวน
นกัท่องเทยีวชาวต่างชาตทิเีดนิทาง 
ผ่านแดนระหวา่งประเทศไทย 
กบัประเทศสมาชกิอาเซยีน  

ขยายตวัรอ้ยละ 5  

แนวทางท ี1.  : ระบบนิเวศการท่องเทยีว 
ตวัชีวดั 
1. อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเทยีว
โดย TTCI อยู่ใน 85 อนัดบัแรก  
2. อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโครงสรา้งพนืฐานดา้นการคมนาคม
ทางบกและทางนาํ โดย TTCI อยู่ใน 50 อนัดบัแรก  
3. อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นความยงัยนืของทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้มโดย TTCI อยู่ใน 120 อนัดบัแรก

สาํนักนายกรฐัมนตรี  
. สาํนักงานสง่เสริมการจดัประชุม 
และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  
- โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเทยีว 
เชงิธุรกจิ 
รฐัวิสาหกจิ  
. การกฬีาแหง่ประเทศไทย  

- โครงการการส่งเสริมอตุสาหกรรมการกฬีา 
. การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทยีวเชงิกฬีา 

รวมงบประมาณรายจา่ย      485.5413 ลา้นบาท 

กระทรวงสาธารณสขุ  
1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
- โครงการยกระดบัการท่องเทยีวเชงิสุขภาพความงาม 

และแพทยแ์ผนไทยครบวงจร 
2. กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ
- โครงการพฒันาการท่องเทยีวเชงิสุขภาพและการแพทย ์

รฐัวิสาหกจิ  

. การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทยีวเชงิสุขภาพ 

รวมงบประมาณรายจา่ย    67.1208 ลา้นบาท 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 
. สาํนักงานสง่เสริมการจดัประชุม 
และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  
- โครงการบูรณาการส่งเสริม 

การท่องเทยีวสาํราญทางนาํ 
กระทรวงคมนาคม  
. กรมเจา้ท่า  

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน 

เพอืสนบัสนุนการท่องเทยีว 
รฐัวิสาหกจิ  
. การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทยีว 
สาํราญทางนาํ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 250.1598 ลา้นบาท 

รฐัวิสาหกจิ  
. การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการส่งเสริมการท่องเทยีว
เชอืมโยงกลุม่อาเซยีน 

รวมงบประมาณรายจา่ย 70.0000 ลา้นบาท 

กระทรวงกลาโหม  
1. กองทพัอากาศ
- โครงการพฒันาการท่องเทยีวเขตทหาร 
กระทรวงการท่องเทียวและกฬีา  
. สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเทียวและกฬีา  

- โครงการเพอืพฒันาระบบนิเวศการท่องเทยีว 
. กรมการท่องเทียว  

- โครงการส่งเสริมและสรา้งประสทิธิภาพดา้นการท่องเทยีว 
- โครงการส่งเสริมและพฒันาเพอืยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบริการ 
- โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอาํนวยความสะดวก 
ดา้นการท่องเทยีว 
3. องคก์ารบริหารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยงัยืน (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม และทนุทางภูมปิญัญา 
และวฒันธรรมเพอืการท่องเทยีวทยีงัยนื 

- โครงการส่งเสริมการใหบ้ริการดา้นองคค์วามรูเ้พอืการพฒันาแหลง่ท่องเทยีวอย่างยงัยนื 
- โครงการพฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเทยีวในพนืทพีเิศษเพอืยกระดบั 

แหลง่ท่องเทยีวสู่ระดบัมาตรฐานสากล 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  
1. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง
- โครงการระบบนิเวศการท่องเทยีว 
กระทรวงคมนาคม  
. กรมเจา้ท่า  

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืสนบัสนุนการท่องเทยีว 
. กรมทางหลวงชนบท  

- โครงการทางหลวงชนบทเพอืการท่องเทยีว 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม  
. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั  

- โครงการพฒันาและฟืนฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงัเพอืเสริมศกัยภาพ 

และยกระดบัขดีความสามารถการท่องเทยีว 
. กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป์่า และพนัธุพ์ืช  

- โครงการเพมิศกัยภาพการท่องเทยีวเชงิอนุรกัษ ์

กระทรวงมหาดไทย  
. กรมโยธาธิการและผงัเมือง  

- โครงการพฒันาพนืทเีพอืการท่องเทยีว 
กระทรวงแรงงาน   
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
- โครงการพฒันาทกัษะแรงงานดา้นการท่องเทยีวและบริการ 
กระทรวงสาธารณสขุ  
. กรมอนามยั  

- โครงการพฒันาและยกระดบัระบบการจดัการสุขาภบิาลอาหาร 
และการจดัการอนามยัสงิแวดลอ้มเพอืรองรบัการท่องเทยีว 
รฐัวิสาหกจิ  
. การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย  

- โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเทยีวไทยสู่ความเป็นคุณภาพ  

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  5,235.4451 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ     10.0000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย
แผนงาน
บูรณาการ/
ตวัชีวดั 

แนวทาง / 
ตวัชีวดั 

หน่วยงานที
รบัผิดชอบ 

โครงการ 

669


