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จัดทาและเผยแพร่โดย สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
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คานา
การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(ท.ท.ช.) ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมา
ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นแผนพัฒนาฉบับแรกของประเทศและ
สิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๙ ต่อมาจึงได้มีการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ ๕ ปี ถั ด มา แต่ ใ นระหว่ า งระยะด าเนิ น งานได้ เ กิ ด วิ ก ฤตกั บ
การท่องเที่ยวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวของทุกประเทศ ทาให้ ต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๕๖๕)
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตาม
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี แนวทางการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ อั นเป็ นผลมาจากสถานการณ์ โ ควิ ด 19
และแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินผลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริ บทการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ การทบทวนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการจัดประชุม
กลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
สาระส าคั ญ ของแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
การวางรากฐานและแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 รวมทั้ ง การสร้ า งความสมดุ ล ของการพั ฒ นาทั้ ง ในมิ ติ ข องพื้ น ที่ เวลา กิ จ กรรม รู ป แบบ
และกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ การสร้ า งรายได้ แ ละกระจายรายได้ สู่ ชุ ม ชน รวมถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ย วสู่ การเติบ โตในอนาคตบนพื้นฐานของการลงทุนพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการทางานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่ อให้ แผนพัฒ นาการท่องเที่ยวแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) สามารถใช้เป็นแผนแม่บ ท
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่วิสัยทัศน์ที่คาดหมายได้อย่างแท้จริง
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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สารบัญ
สรุปสาระสาคัญแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการท่องเที่ยว
๑. สภาพแวดล้อมและบริบทด้านการท่องเที่ยว
๒. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
๓. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔. เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยและโอกาสการพัฒนา
การท่องเที่ยวไทยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์และประเด็นพัฒนา
๑. วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒. เป้าหมาย
๓. ตัวชี้วัด
๔. พันธกิจ
๕. ประเด็นพัฒนา
ประเด็นพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิตและขายสินค้า
บริการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้มีความสามารถในการพร้อมรับและ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และ
ปรับปรุงปัจจัยเอื้อ ให้สนับสนุนต่อการฟื้นตัวและเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเด็นพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ประเด็นพัฒนาที่ ๔ การปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านการตลาด
ประเด็นพัฒนาที่ ๕ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ
๑. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
๒. แนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาคผนวก
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สรุปสาระสาคัญ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
๑. บทนา
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีอานาจและหน้าที่หลักในการส่งเสริมการบริหารและ
พัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งที่
ผ่านมาได้มีการจัดทาแผนพัฒนาไปแล้ว ๒ ฉบับ คือ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งผลการดาเนินงานในระยะ
ที่ผ่านมา แม้จะประสบผลสาเร็จในการเพิ่มจานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังประสบปัญหาและอุปสรรค
ส าคั ญ หลายประการ ประกอบกั บ สภาพและบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
มีการเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ทั้งปั จ จั ย ภายใน เช่น สถานการณ์การเมืองของประเทศ นโยบายของภาครั ฐ
การปรับตัวของภาคเอกชน และปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยว แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความร่วมมือและ
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างประเทศ รวมทั้งการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ซึ่ ง ระบาดไปทั่ ว โลกในปี ๒๕๖๓ ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น ในการนี้ จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยยั งคงบทบาทการเป็นสาขาหลักในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ได้คานึงถึงบริบทของประเทศไทย
ในการพัฒนาภายใต้กรอบการวิเคราะห์แบบองค์รวม โดยสรุปจากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิที่ได้สารวจความเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้มี
การดาเนินการตาม ๔ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (๑) การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (๒) การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทการท่องเที่ยวของประเทศและของโลก
(๓) การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๔) การรับฟัง
ความคิ ด เห็ น จากผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยค านึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน/ประชาสังคม ผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ และการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ
ข้อเสนอร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ค
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๒. สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการท่องเที่ยว
๒.๑ สภาพแวดล้อมและบริบทด้านการท่องเที่ยว
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกประกาศใช้มาตรการปิดประเทศ ให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัย
สถานประกอบการต่าง ๆ ต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว รวมทั้งมีการใช้มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออก
ประเทศ ประกาศปิดน่ านฟ้าและพรมแดนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ การเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกลดลงจนถึง
หยุ ด ชะงั ก ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเป็ น จ านวนมหาศาล หลั ง เกิ ด การระบาด
หลายประเทศได้พยายามคิดค้นและพัฒนาหนทางในการรักษารวมถึงควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งการพัฒนายาและ
วัค ซี น ซึ่ ง หลั ง จากที่ ไ ด้ เ ริ่ ม มี ก ารกระจายการฉี ด วั ค ซี นให้ แ ก่ ป ระชาชนในประเทศต่ า ง ๆ ท าให้ ส ถานการณ์
การท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยพบว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวพักผ่อนใกล้บ้าน (Staycation หรือ Vacation
Close to Home) ได้รั บ ความนิ ย มเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ อีกทั้งรัฐ บาลของทุกประเทศทั่ว โลกต่างมีนโยบายกระตุ้น
การท่องเที่ย วในประเทศเพื่อช่ว ยเหลื อธุร กิจท่องเที่ยวในประเทศของตนให้ ฟื้นกลั บมาในขณะที่การเดินทาง
ระหว่างประเทศยังไม่สามารถเปิดได้เต็มที่
สาหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยว
ในประเทศ การจากัดการเดินทางและมาตรการปิดประเทศจึงส่งผลต่อรายได้ในภาคการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลได้มีความพยายามในการออก
มาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของคนในประเทศ โดยหลังจาก
มีการกระจายการฉีดวัคซีนในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย คาดว่าประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเงื่อนไขในการเข้าประเทศแตกต่างกันไปตาม
การได้รับวัคซีนของนักท่องเที่ยว
๒.๒ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
การจั ดท าแผนพัฒ นาการท่ องเที่ ยวแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ได้จั ดท าขึ้ นโดยคานึง ถึ ง
แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลก แผนระดับนานาชาติ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๘) แผนระดับนโยบาย และระดับส่วนกลาง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) และที่สาคัญคือ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอัน เป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒๕๖๕) ซึง่ จัดทาขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเฉพาะ
๒.๓ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้ วัดหลั กของแผนพัฒนาการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ระยะครึ่ ง แผนแรก พบว่ า การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี อั ต รา
การขยายตัวสูงกว่าค่าเป้าหมาย ในขณะที่ตัวชี้วัดอื่น ๆ ยังมีค่าต่ากว่าค่าเป้าหมาย รวมทั้งยังมีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลตามนิยามของตัวชี้วัดนั้น และหากพิจารณาความสาเร็จของการดาเนินงานตามรายยุทธศาสตร์
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พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีความสาเร็จในการดาเนินงานตามตัวชี้วัดมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุล
ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
๒.๔ เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพและโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) โดยมุ่งเน้นใน ๓ มิติ คือ การพร้อมรับ
(Cope) การปรับตัว (Adapt) และ การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) โดยใช้ประโยชน์
จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นโอกาสที่จะเชิญชวนและจูงใจทุกภาคส่วน
ให้เข้ามาร่วมกันยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวคุณภาพผ่าน
การปรั บ ปรุ ง และยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยทั้ง ระบบโดยบรรจุไว้ อย่างเป็นทางการในแผนพัฒ นา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ฉบับนี้
๓. วิสัยทัศน์และประเด็นพัฒนา
๓.๑ วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
“เข้มแข็งจากภายใน ฟื้นตัวอย่างมีความรับผิดชอบ จุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาค”
(Strength from within - responsible recovery, regional tourism connectivity)
การสร้ างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อการฟื้น ตัว อย่ างมีค วามรับผิ ด ชอบ และเป็น จุ ดเชื่อ มโยง
การท่องเที่ยวของภูมิภาค เป็นจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ซึ่งเป็น
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ ๒ ปี โดยมีแนวคิดในการพัฒนาตามองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ
๑) นโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลระหว่างภายในและภายนอกมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
๒) การฟื้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ โดยใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นตามแนวทาง
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
๓) จุ ดเชื่อมโยงที่เกิ ดจากความได้เปรียบทางภูมิศ าสตร์ (Geopolitical) ของไทย การเชื่อมโยง
ในระดับภูมิภาคทั้งอาเซียน อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เช่น
นโยบายสร้างเมืองการบิน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
และนโยบายระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ
๓.๒ เป้าหมาย
๑) การท่องเที่ยวในประเทศมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
๒) ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
๓) ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาค
๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย
๒) ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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๓) อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน
3.๔ พันธกิจ
๑) พัฒ นาคุณ ภาพแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ผ ลิ ตและขายสิ นค้ า บริ ก าร และผู้ ป ระกอบการท่ องเที่ ย ว
ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเมื่อวิกฤต
ผ่านพ้นไป รวมถึงสามารถปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการดาเนินงานให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่มีอยู่อย่างตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว
๒) พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สิ่ ง อ านวยความสะดวก ให้ มี คุณ ภาพเป็น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล
และปรับปรุงปัจจัยเอื้อเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังสภาวะวิกฤต และเอื้อต่อการเติบโต
ของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในระยะยาว เพื่ อ ให้ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วปรั บ ตั ว สู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
๓) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งบุคลากรของรัฐและของเอกชน ทั้งในระดับผู้ประกอบการ
และระดับปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๔) พัฒนากระบวนการและเครื่องมือทางการตลาดในการปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่
ยอมรับของนักท่องเที่ยวในด้านของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๕) พั ฒ นาศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในฐานะผู้ บ ริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วในภาพรวม
ให้ มีความสามารถในการบริห ารจั ดการการท่องเที่ยวโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่ องมือ โดยคานึงถึงความยั่งยืน
และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ทุกพื้นที่
๓.๕ ประเด็นพัฒนา
ประเด็นพัฒนาที่ ๑ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ผ ลิ ต และขายสิ น ค้ า บริ ก าร และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้มีความสามารถในการพร้อมรับและปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และปรับปรุงปัจจัยเอื้อ
ให้สนับสนุนต่อการฟื้นตัวและเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเด็นพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ
ประเด็นพัฒนาที่ ๔ การปรับ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่าน
การตลาด
ประเด็นพัฒนาที่ ๕ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ว นในการร่ว มกันวางนโยบายการใช้ทรัพยากร
และงบประมาณที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เกิดการพัฒนา
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ขั บ เคลื่ อ นอย่ า งสั ม ฤทธิ์ ผ ล จึ ง ได้ มี ก ารวางระบบความเชื่ อ มโยงของแผนพั ฒ นาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานแผนแม่บทเฉพาะด้านแผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด
และท้องถิ่น และการใช้กลไกภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ให้ความสาคัญกับความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน
รวมถึ ง ระบบการจั ด สรรงบประมาณที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ต้ อ งตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาเชิ ง บู ร ณาการและ
มีความต่อเนื่อง อีกทั้งต้องมีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามแผนอย่างแท้จริง โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนในแต่ละระดับ ดังนี้
๔.๑ การดาเนินงานในระดับนโยบาย คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ในการกาหนดนโยบาย โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้รับนโยบายเพื่อประสานการแปลงนโยบาย
หรือแผนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่ น ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณ
รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดาเนิ น งานตามแผน และนาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องมีการประสาน ดูแล กากับ ดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับนโยบายและพื้นที่ควบคู่
กันไปด้วย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาทั้งระดับนโยบาย พื้นที่ และรายสาขา
มีการดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
๔.๒ การดาเนินงานในระดับพื้นที่ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด าเนิ น การพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ โดยเป็ น แกนกลางในการประสานนโยบายจาก
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ย วแห่ งชาติไปสู่ การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่ว น
ที่เกี่ย วข้องทั้งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และท้องถิ่น รวมถึง
คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม จั ง หวั ด และคณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา
การท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ จังหวัด และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว สอดคล้องตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนา
ในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
๔.๓ การดาเนินงานระดับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวควรสนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศในบริบทที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ที่สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
ผ่ า นกระบวนการจั ด ท าแผนและขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาระดั บ ชุ ม ชน ทั้ ง นี้ การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
และเครือข่ายภาคประชาชนเจ้าของพื้นที่จะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และความเป็นไทยให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยว
และเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนอย่างแท้จริง
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ส่วนที่ ๑

บทนา

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีอานาจและหน้าที่หลักในการส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศในระยะ ๕ ปี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจาย
รายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยคานึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน
แม้การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ประเทศไทยในภาพรวมจะประสบ
ผลสาเร็จในด้านการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ก็ยังคงประสบปัญหาและอุปสรรค
สาคัญหลายประการ อาทิ จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวในแง่ลบที่ต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว รวมทั้งความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรการท่องเที่ยว ความสะอาดและสุขอนามัยของแหล่งท่องเที่ยว ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ปัญหาด้านสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่ง
มวลชน การเข้าถึงแหล่ งท่องเที่ย วและการเชื่อมโยงระหว่างแหล่ งท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับ
ของสนามบิ น ข้อจ ากัดในการพัฒ นาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ความล้ าสมัยและความขัดแย้ง
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การขาดข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ตลอดจนขาดการบู ร ณาการการท างานของกลไกการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระบบ สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ ว น
มีความจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน เช่น สถานการณ์การเมืองของประเทศ
นโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของภาคเอกชน ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
และปั จ จั ย ภายนอก อาทิ สภาวะการแข่ง ขันในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมและ
ความคาดหวังของนั กท่องเที่ย ว การเปลี่ย นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งวัย แนวโน้ม การพัฒนา
เทคโนโลยี และนวั ตกรรม ความร่ ว มมื อและความสั มพั นธ์ ระหว่ างประเทศทั้ งในระดั บภู มิ ภาคและระดั บโลก
และปั จจุ บัน ประเทศไทยอยู่ในช่ว งเวลาแห่งการปฏิรูป เพื่อให้ก้าวไปสู่ การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพื่อประสานประโยชน์และสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โควิ ด 19 ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ว างแผนชะลอหรื อ ยกเลิ ก การเดิ น ทาง
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งนั กท่องเที่ยวชาวจี น ที่ต้องยกเลิ กการเดินทางท่องเที่ยวตามคาสั่ งของรัฐ บาลจีน เมื่อวันที่
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทบต่อสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงมีการยกเลิกหรือลดจานวน
เที่ยวบินของสายการบินจากต่างประเทศในการให้บริการพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด เกิดการหดตัวของการเดินทาง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศ ต่อมาประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น
รัฐบาลไทยจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึง
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การประกาศห้ า มอากาศยานท าการบิ น เข้ า สู่ ป ระเทศไทยเป็ น การชั่ ว คราวของส านั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย (กพท.) ส่ งผลให้จ นกระทั่งเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคงไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยได้
ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เกิดการระบาดซ้าของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศ
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ทาให้เศรษฐกิจในทุกภาคส่วนมีการหยุดชะงัก รวมทั้งการท่องเที่ยวที่เคยคาดการณ์
ว่าจะสามารถกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งกลับต้องชะงักลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทั้งการระบาดระลอกแรกและระลอกที่สองส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกเริ่มลดลง
ในไตรมาส ๑ และ ไตรมาส ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากรายงานสถานการณ์การท่ องเที่ย วโลกขององค์ ก าร
การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) คาดการณ์ว่าการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีการลดลง
ประมาณร้อยละ ๗๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการประเมินว่าจานวนการเดินทาง
ท่องเที่ยวจะกลับมาอยู่บนเส้นแนวโน้มเดิมประมาณช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีปัจจัย
หลั ก ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การฟื้ น ตั ว ที่ ส าคั ญ คื อ การจ ากั ด การเดิ น ทาง (Travel Restrictions) ความช้ า ของ
การควบคุ ม ไวรั ส (Low Virus Containment) สภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ (Economic Environment)
การขาดความร่ว มมือระหว่า งประเทศ (Lack of Coordinated Response among Countries) ความเชื่อมั่น
ผู้ บ ริ โ ภคที่ ยั ง ต่ า (Low Consumer Confidence) และการเร่ ง ฟื้ น ฟู ให้ ก ลั บ มาอยู่ ใ นสภาพเดิ ม (Slow Flight
Resumption)
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับการคาดการณ์จากองค์กรระดับโลก จึงทาให้เกิดการจัดทาแผนพัฒนา
การท่องเที่ย วแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อให้ ส อดคล้ องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ด้านการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายพัฒนาประเทศไทยให้สามารถ
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) และเปลี่ยนแปลง (Transform) ร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ โดยเน้ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ใส่ ใ จสุ ข ภาพผ่ า นโมเดลอารมณ์ดี มี ค วามสุ ข (Happy Model) และขั บ เคลื่ อ น
Medical and Wellness Hub เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว กระจายรายได้ สู่ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการร่วมกับหลักการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG
Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้จุดแข็ง
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และทุนทางปัญญา นามาสร้าง อัตลักษณ์ของ
การท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ อันเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองไปพร้อมกัน การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่จะเน้นตลาดคุณภาพ สร้างมาตรฐาน ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย โดยนาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้บริหารจัดการและดูแลทั้งนักท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและระบบนิ เวศ มีการจัดทา
มาตรฐานการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว มีการพัฒนาสินค้าและบริการ
ทางการท่อ งเที่ย วให้ ส ร้ า งสรรค์และมี อัตลั กษณ์ตามแต่ล ะท้อ งถิ่ น ซึ่ งเมื่อทรัพ ยากรการท่องเที่ ยวมี ลั ก ษณะ
การใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืนแล้ว รายได้ ของคนในชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
จะยั่งยืนด้วยเช่นกัน
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การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ได้คานึงถึงบริบทของประเทศไทย
ในการพัฒนาภายใต้กรอบการวิเคราะห์แบบองค์รวม ประกอบด้วยการประเมินสถานการณ์แนวโน้มการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การได้รับวัคซีนของคนไทยและชาวต่างชาติร่วมกับเงื่อนไขในการเดิน
ทางเข้าประเทศ การทบทวนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดไทยและตลาดโลก และการประเมินผลกระทบต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต เพื่อกาหนดประเด็นพัฒนา กลไกการดาเนินงาน และแนวทาง
การขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ โดยสรุปจากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิที่ได้สารวจความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภาครั ฐ และเอกชน รวมถึงข้อมูล ทุติย ภูมิจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและถอดบทเรียน
ประเทศกรณีตัวอย่างที่ดี เพื่อนามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยว ตาม ๔ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑) การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ระยะครึ่งแผนแรก เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ทั้งในด้านผลลัพธ์
ของตัวชี้วัดความสาเร็จ และในด้านการดาเนินงานของแผนจากการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนซึ่งผลจาก
การศึกษาที่ได้รับจะเป็นข้อเรียนรู้และข้อควรปรับปรุงแนวทางพัฒนาตัวชี้วัดและประเด็นพัฒนา การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในระยะ ๒ ปี เพื่อนาไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ย วแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
ต่อไป
๒) การทบทวนสภาพแวดล้ อ มและบริ บ ทการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยและของโลกเพื่ อ ศึ ก ษา
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเปลี่ ยนแปลงและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อการกาหนดทิศทางการพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) โดยมีพื้นฐาน
การกาหนดทิศทางพัฒ นาจากการศึกษาถึงบริบทของอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อให้
ทิศทางการพัฒนาตั้งอยู่บนพื้นฐานของศักยภาพที่แท้จริงและมีความเป็นไปได้
๓) การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) รวมถึงนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม ที่ช่วยสร้างรายได้และ
ความสามารถกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง หลายหน่วยงานจึงให้ความสาคัญกับการร่วม
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาทั้ ง หมดเป็ น ไปอย่ า งสอดคล้ อ งและมี ทิ ศ ทางเดี ย วกั น
การพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติจาเป็นต้องบูรณาการกับแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การพัฒนา
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
๔) การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน
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ศึกษาแผนและกฎหมายต่าง ๆ เช่น
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
แผนการปฏิรูป ฉบับปรับปรุง ที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวตามภาวะวิกฤตการณ์โควิด 19

= การวิจัยชั้นปฐมภูมิ
= การวิจัยขั้นทุตยิ ภูมิ

รวบรวม ศึกษา และทบทวน การคาดการณ์
และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะ
แวดล้อมและบริบทการท่องเที่ยวในภาวะ
วิกฤตการณ์โควิด 19 ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ

ศึกษาข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ แผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวของไทย ในระหว่างและ
หลังภาวะวิกฤตการณ์โควิด 19
ร่างวิสัยทัศน์และประเด็นพัฒนา สาหรับ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(พ.ศ. 2564 - 2565) ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และ
นาเสนอเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในรูปแบบการจัด
ประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)
จัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)

= การนาเสนอเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ/เห็นชอบ
ทีมคณะทางานจัดทาแผน

แก้ไขร่างฯ ตามที่ได้รับ
ผลจากการประชุม
เฉพาะกลุ่ม และนา
โครงการที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ เสนอขอ
งบประมาณจัดกลุ่ม
แยกตามกลยุทธ์ของ
แต่ละยุทธศาสตร์

จัดทาร่างแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ
(พ.ศ. 2564 - 2565)

จัดทาแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ
(พ.ศ. 2564 - 2565)

คณะ
กรรมการ
นโยบาย
การท่องเที่ยว
แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี

การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนฯ

กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๕
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การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการด าเนิ น งานตามหลั ก วิ ช าการ การระดมความคิ ด เห็ น
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าการศึกษาและการปรับปรุงแผนในครั้งนี้
จะได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง บริ บ ทในประเทศ บริ บ ทต่ า งประเทศ บริ บ ทตลาดโลก รวมทั้ ง การประเมิ น
สถานการณ์ เกี่ ย วกั บ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ที่ ครอบคลุ ม ทั้ งการได้รั บ วัค ซี นของ
ประชากรไทยและประชากรโลก เงื่ อ นไขการเดิ น ทางระหว่ า งประเทศ เพื่ อ น ามาสั ง เคราะ ห์ เ ป็ น แนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ในระยะของแผนฉบับนี้
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ส่วนที่ ๒

สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการท่องเที่ยว

ในการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมู ล
เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการท่องเที่ยวเพื่อใช้ประกอบการทาแผนฯ ดังต่อไปนี้
๑. สภาพแวดล้อมและบริบทด้านการท่องเที่ยว
๒. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
๓. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๔. ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
1. สภาพแวดล้อมและบริบทด้านการท่องเที่ยว
๑.๑ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565
๑.๑.๑ แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
สาหรั บภาพรวมเศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของจี นจะฟื้นกลั บมาเท่าระดับเดิมก่อนประเทศอื่น ในช่ว งไตรมาส 2 ของปี
พ.ศ. 2563 ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นที่ไม่ใช่จีน (Emerging Market and Developing
Economy) และประเทศพัฒนาแล้ว (Advance Economy) จะฟื้นกลั บมาเท่าระดับเดิมในช่ว งกลางปีถึงปลายปี
พ.ศ. 2564

รูป 2.๑ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) (GDP ปี ๒๐๑๙ = ๑๐๐)
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นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เศรษฐกิจของหลายประเทศจะปรับตัวดีขึ้น
เนื่องจากหลายประเทศสามารถควบคุมการระบาดของโควิด 19 ได้ดี และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทยอยปรับลด
ระดับความเข้มงวดของมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด 19 ทาให้ภาคธุรกิจ สถานประกอบการทยอย
กลับมาเปิดบริการตามปกติ โดยมีเงื่อนไขข้อกาหนดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่อาจกลับมา อาทิ การวัด
อุณหภูมิร่างกาย การรักษาระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย และมีบางประเทศได้กลับมาเปิดน่านฟ้าและพรมแดน
ระหว่างประเทศ ทาให้กิจกรรมการเดินทางระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวกลับมาดาเนินการได้ แต่ยั งอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่จากัด นอกจากนี้ รัฐบาลทั่วโลกยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และมาตรการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนในประเทศ ทั้งมาตรการทางการเงิน มาตรการทางภาษี และการกระตุ้น
การท่องเที่ยวภายในประเทศ
การที่หลายประเทศกลับมาเปิดประเทศ แม้จะยังไม่เต็มรูปแบบแต่ก็ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เริ่มฟื้นกลับคืนมาได้ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จึงได้ปรับประมาณการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ นหดตั วลงประมาณร้อยละ ๔.๔ ดีขึ้ นจากเดิมซึ่งได้คาดการณ์ไว้ เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าจะหดตัวลงถึงร้อยละ ๔.๙ และจะเติบโตขึ้นร้อยละ ๕.๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ร้อยละ ๔.๒
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นขยายตัวร้อยละ ๕.๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และร้อยละ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประเมิน
จากแรงหนุนของการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด 19 และการที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า
๑.๙ ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รูป 2.๒ การคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศกลุ่มลูกค้า
ด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญของไทย (ณ ตุลาคม พ.ศ. 2563)
ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
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จะเห็ น ได้ ว่ า หากประเทศไทยจะเร่ ง ฟื้ น การท่ อ งเที่ ย วจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ
ตลาดเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวไทยจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียมากกว่าประเทศในภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศจีนและอาเซียนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ต่ามาก ในขณะที่ประเทศอินเดียแม้จะมี
การฟื้นตัว แต่ก็ยังไม่กลับสู่ระดับเดิม ส่วนประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และรัสเซียซึ่งเป็นลูกค้าสาคัญลาดับ
ต้นเช่นเดียวกับประเทศในเอเชีย แม้คาดว่าจะมีการฟื้นตัวในปี ๒๕๖๔ แต่ยังอยู่ในระดับต่า และยังไม่สามารถ
กลับคืนสู่ระดับเดิมได้ ซึ่งหมายถึงกาลังซื้อของนักท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับคืน ทั้งนี้ จะต้องพิจารณานโยบายของ
รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย โดยเฉพาะจีน ซึ่งถ้าจีนยังมีนโยบายจากัดการเดินทางของนักท่องเที่ยว
การดาเนินนโยบายดังกล่าวจะยังคงเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย
ในไตรมาส ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ โลกกลั บ มามี ค วามเสี่ ย งอี ก ครั้ ง
เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในหลายประเทศกลับมารุนแรงอีกรอบทาให้รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ
ต้องกลับมาดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้นอีกครั้ง เช่น ฝรั่งเศส ประกาศใช้
มาตรการ Lockdown เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เยอรมนี ประกาศเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ธุรกิจ ประเภท โรงภาพยนตร์ โรงยิม สระว่ายน้า และห้องซาวน่ารวมถึงร้านอาหารและบาร์ ปิดให้บริการ
(ยกเว้นการให้บริการซื้ออาหารกลับบ้าน หรือ Takeaway) อิตาลี ประกาศใช้มาตรการคุมเข้มทั่วประเทศเพิ่มเติม
โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จากัดการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะลดลงจากร้อยละ ๘๐
เหลือเพียงร้อยละ ๕๐ เป็นต้น
นอกจากแนวโน้มด้านเศรษฐกิจตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้ออกรายงาน WEF Global Risk Report ซึ่งรายงานเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยี
โดยมีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงของด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป โดยมีปัจจัยที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบในภาพรวม
ที่ค่อนข้างรุนแรง และอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของโลก สรุปไว้ดังนี้

รูป 2.๓ WEF Global Risk Report
ที่มา: https://www.visualcapitalist.com
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๑.๑.๒ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ในปี พ.ศ. 2563 วิ ก ฤตโควิ ด 19 ท าให้ เ ศรษฐกิ จ ประเทศไทยหดตั ว ลงถึ ง ร้ อ ยละ 6.1
แต่ด้วยสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการมีแผนการฉีดวัคซีนที่ชัดเจนแม้จะมีการระบาดระลอกใหม่ในช่ว ง
ปลายปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องมาถึงต้นปี พ.ศ. 2564 ก็ตาม ทาให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หน่วยงานด้านนโยบายอื่น ๆ และหน่วยงานวิจัยภาคเอกชน ได้ประเมินอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้

รูป 2.๔ สรุปการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุปปัจจัยสนับสนุน ข้อจากัด
และความเสี่ยงไว้ดังนี้
ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย
- การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี พ.ศ. 2564
- แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณประจาปีและมาตรการ
ทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
- การกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของอุปสงค์ภายในประเทศ
- ฐานการขยายตัวที่ต่าผิดปกติในปี พ.ศ. 2563
ข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย
- ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาดและความล่าช้าของการกระจายวัคซีน
- เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของครัวเรือนและธุรกิจโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สิน

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๑๐
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- แนวโน้มความล่าช้าในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สถานการณ์ภัยแล้ง
- ความผั น ผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก ซึ่ง ประกอบด้ว ย (๑) การเปลี่ ยนแปลง
นโยบายระหว่างประเทศของประธานาธิบดีโจ ไบเดน (๒) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้าย
เงินทุน (๓) นโยบายการเงินของประเทศที่สาคัญ (๔) ความเสี่ยงจากประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
อ่อนแอ และ (5) ความขัดแย้งและปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ
๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวในตลาดโลก ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565
วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลกอย่างรวดเร็ว
ทาให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามมาด้วยการที่รัฐบาลในหลายประเทศต้องประกาศใช้มาตรการที่เข้มข้นคือ มาตรการปิดประเทศ
หรือ Lockdown โดยกาหนดให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัย สถานประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ หยุดการให้บริการ
ชั่วคราว ภาคธุรกิจจ านวนมากปรับ นโยบายให้ พนักงานทางานในที่พัก สถานศึกษาหยุดการเรียน นอกจากนี้
หลายประเทศใช้มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกประเทศ ประกาศปิดน่านฟ้าและพรมแดนระหว่างประเทศ
โดยแต่ละประเทศจะมีความเข้มข้นของมาตรการที่แตกต่างกันไปในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีการจากัดการเดินทางอย่างเข้มข้นหลังจากการประกาศให้
โรคโควิ ด 19 เป็ น โรคระบาดใหญ่ ทั่ ว โลกเมื่ อ เดื อ นมี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO)
แต่ ใ นช่ ว งกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การจ ากั ด การเดิ น ทางเริ่ ม ผ่ อ นคลายลง ซึ่ ง องค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง
สหประชาชาติ (UNWTO) ได้สารวจและจัดทาเป็นสัดส่วนของการจากัดการเดินทางในระดับต่าง ๆ กัน พบว่า
ระดับของการจากัดการเดินทางทั่วโลกค่อย ๆ ลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยุโรปเป็นภูมิภาคที่
ลดระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของการจ ากั ด การเดิ น ทางลงเร็ ว ที่ สุ ด ในขณะที่ ภู มิ ภ าคอเมริ ก าเป็ น ภู มิ ภ าคที่ จ ากั ด
การเดินทางน้อยที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่ยังคงจากัดการเดินทางไว้มากกว่า
ภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่อง

รูป 2.๕ ระดับการจากัดการเดินทางของทุกประเทศรวมกัน
ที่มา: World Tourism Barometer Volume 18: Issue 7 December 2020
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รูป 2.๖ สัดส่วนของจุดหมายการเดินทางที่ปิดการเข้าออกอย่างสมบูรณ์
ที่มา: World Tourism Barometer Volume 18: Issue 7 December 2020

จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลทาให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกเริ่มลดลง
ในช่ ว งไตรมาส 1 และต้ อ งหยุ ด ชะงั ก ลงไปชั่ ว ขณะในช่ ว งไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2563 ซึ่ ง จากรายงาน
สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พบว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourist Arrivals) ทั่วโลกหดตัวลงมากที่สุดในช่วงไตรมาส 2 ของปี
พ.ศ. 2563 โดยหดตัวลงถึงร้อยละ 97.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และอยู่ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปลายปี พ.ศ. 2563 โดยตลอดทั้งปี พ.ศ. 2563 ลดลงประมาณร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562
หรือหายไปประมาณ 1,000 ล้านคน เหลือเท่ากับจานวนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศย้อนหลังไป 30 ปี
คิดเป็นมูลค่าที่สูญเสียในแง่รายได้จากการส่งออกประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่ามูลค่าที่เสียหาย
จากวิกฤตการเงินโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง 11 เท่า และคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวรวม (Direct
Tourism Gross Domestic Product) 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบได้กับประมาณร้อยละ 2 ของ GDP โลก
ในด้านการจ้างงาน วิกฤตครั้ งนี้ทาให้การจ้างงานลดลง 100 - 120 ล้านตาแหน่ง โดยส่วนใหญ่
เป็นการจ้างงานในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs
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รูป 2.๗ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562
ที่มา: World Tourism Barometer Volume 19: Issue 1 January 2021

เมื่อพิจารณาในด้านภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบด้านจานวนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มากที่สุด
ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีกลุ่ มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและสองของโลก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการจากัดการเดินทางอย่างเข้มข้น
ตามที่แสดงไว้ข้างต้น

รูป 2.๘ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในแต่ละภูมิภาค
ที่มา: World Tourism Barometer Volume 19: Issue 1 January 2021
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นอกจากการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศแล้ว องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
(UNWTO) ได้ทาการประเมินตัวชี้วัดผลกระทบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพบว่า ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดคืออัตราการจองตั๋วเครื่องบินซึง่ ลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 81

รูป 2.๙ ตัวชี้วัดแสดงผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก
ที่มา: UNWTO’s COVID 19 and Tourism 2020 : a year in review

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ประเมินว่าจานวนการเดินทางท่องเที่ยว
ระหว่ า งประเทศของโลกจะกลั บ มาอยู่ บ นเส้ น แนวโน้ ม เดิ ม ประมาณช่ ว งกลางปี พ.ศ. 2566 ถึ ง ปลายปี
พ.ศ. 2567 โดยมีปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวที่สาคัญ คือ การจากัดการเดินทาง (Travel Restrictions)
ความช้าของการควบคุมไวรัส (Low Virus Containment) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment)
การขาดความร่ว มมือระหว่างประเทศ (Lack of Coordinated Response among Countries) ความเชื่อมั่น
ผู้ บ ริ โ ภคที่ยั งต่า (Low Consumer Confidence) และ การเร่งฟื้น ฟูให้ ก ลั บมาอยู่ใ นสภาพเดิม (Slow Flight
Resumption)

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๑๔
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รูป 2.๑๐ จานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศรวมทั้งโลกและการคาดการณ์การฟื้นตัว
ที่มา: World Tourism Barometer Volume 19: Issue 1 January 2021

รูปที่ 2.๑๑ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยหลักที่มีผลต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ที่มา: World Tourism Barometer Volume 19: Issue 1 January 2021

เมื่อพิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามรูปที่ ๒.๑๑ ข้างต้นหมายความว่า มาตรการที่จะทาให้
การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว จะต้องลดข้อจากัดในการเดินทาง ฉีดวัคซีนให้เร็ว
สร้ า งความเชื่อ มั่น ผู้ บ ริ โ ภค ทาให้ ส ภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จเอื้ อต่อ การปรั บตัว ไปในทางที่ ดีอ ย่างรวดเร็ ว
การท างานร่ ว มกั น ของประเทศต่ า ง ๆ และการเร่ ง ฟื้ น ฟู ใ ห้ ก ลั บ สู่ ส ภาพเดิ ม ทั้ ง นี้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทาสรุปมาตรการด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
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นโยบาย
การคลัง

-

การเงิน

-

การจ้างงานและ
การพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว

ส่งเสริมข้อมูลทาง
การตลาด

-

สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP)

สนับสนุนการเริ่มต้น
ใหม่ทางด้าน
การท่องเที่ยว

-

มาตรการ
การยกเว้น ผัดผ่อน และลดภาษีที่เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วให้กบั ธุรกิจด้านการท่องเทีย่ ว (สูงสุดร้อยละ ๕๐)
เช่น ค่าธรรมเนียมการปกป้องสิ่งแวดล้อม ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ ภาษีทางการตลาดท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เป็นต้น
ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่ SMEs ด้านการท่องเที่ยว
ส่วนลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสาหรับภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ความช่วยเหลือสาหรับสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจนาเที่ยว
สนับสนุนทุนทางการเงินให้กับ SMEs ด้านการท่องเที่ยว เช่น สินเชื่อเฉพาะ และสินเชื่อที่มีเงื่อนไข
ผ่อนปรน เป็นต้น
โครงการสร้างแรงจูงใจให้กับสายการบิน
ลดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการฝึกอบรมบุคลากรของธุรกิจนาเที่ยว
สนับสนุนค่าตอบแทนสาหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยธุรกิจให้สามารถจ้างงานได้ต่อไป
สนับสนุนด้านการเงินสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สนับสนุนธุรกิจที่มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ให้กบั พนักงาน
จัดฝึกอบรมและเสริมทักษะซ้าให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ว่างงาน
จัดให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนด้านการจ้างงานเป็นพิเศษ
จัดให้มีโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
มีการจัดตั้งกลไกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้วิกฤตโควิด 19
จัดให้มีชอ่ งทางการสื่อสาร เช่น แพลทฟอร์มดิจิทลั เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เป็นต้น
บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้เข้าใจถึงความต้องการด้านการท่องเที่ยว โดยมีการสารวจ
ศึกษา และการคาดการณ์ ได้อย่างถูกต้องและทันสมัย
จัดทาคู่มือคาแนะนาเกี่ยวกับสถานการณ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นสาหรับธุรกิจและการดาเนินการอย่าง
มืออาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การวัดผลกระทบทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว
จัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
จัดตั้งกองทุนสาหรับการฟื้นตัวเพือ่ ลดผลกระทบในสาขาการท่องเที่ยว
จัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
จัดตั้งกลไกการทางานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการหรือรูปแบบอืน่ ๆ สาหรับให้คาปรึกษากับ
ภาคเอกชน
จัดทากลยุทธ์การบริหารจัดการวิกฤต
จัดให้มีแพลตฟอร์มสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคเอกชน
สนับสนุนโปรแกรมการลงทุนให้กับภาคธุรกิจ
สนับสนุนธุรกิจด้วยการอานวยความสะดวกทางด้านดิจิทลั
จัดให้มีบัตรกานัล (Vouchers) จ่ายเงินคืนสาหรับค่าใช้จ่ายในการถูกยกเลิกโปรแกรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
ปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองทั้งลูกค้าและธุรกิจนาเที่ยว
จัดทาคู่มือและข้อแนะนาเกีย่ วกับสัญญาที่ไม่สามารถดาเนินการได้จากสถานการณ์โควิด 19
จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย การรับรอง และเครื่องหมายรับรองสาหรับ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
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นโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศ

-

มาตรการ
สร้างเส้นทางการบินที่ปลอดภัยระหว่างประเทศเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ
จัดให้มีบัตรกานัล (Vouchers) วันหยุดสาหรับการเดินทางในประเทศ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและแคมเปญด้านการตลาด
ยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับค่าบริการของสายการบินในประเทศและค่าใช้จ่ายด้านการรักษา
ความปลอดภัยด้านการบินในประเทศและในภูมิภาค
ลงทุนร่วมกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขนาดเล็กและโครงการทีด่ าเนินการกับตลาดในประเทศ
สนับสนุนความคิดริเริม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คาดการณ์ความต้องการการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ตาราง 2.๑ สรุปมาตรการด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ที่ถูกนามาใช้ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563
ที่มา: รายงานสภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563)

๑.๓ แนวโน้มการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด 19
จากการส ารวจความเห็ น ของผู้ เ ชี่ยวชาญด้า นการท่ องเที่ย วขององค์ก ารการท่อ งเที่ ยวโลกแห่ ง
สหประชาชาติพบว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศยังเป็นกิจกรรมหลัก โดยพบว่าแนวโน้ม การท่องเที่ยวพักผ่อน
ใกล้ บ้ า น (Staycation หรื อ Vacation Close to Home) ได้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ อี ก ทั้ ง รั ฐ บาลของ
ทุกประเทศทั่วโลกต่างมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศของตนให้
ฟื้นกลับคืนมา ในขณะที่การเดินทางระหว่างประเทศยังไม่สามารถเปิดได้เต็มที่

รูป 2.๑๒ แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกในปี พ.ศ. 2564
ที่มา: World Tourism Barometer Volume 19: Issue 1 January 2021
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อย่ างไรก็ตาม รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศจะทาให้ การท่องเที่ยวของ
แต่ละประเทศกลับ คืน สู่ ร ะดับ ใกล้เคีย งกับรายได้เดิมก่อนวิกฤตโควิดมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่ารายได้
จากการท่ อ งเที่ ย วของประเทศนั้ น ๆ พึ่ ง พารายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศเป็ น หลั ก
ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะมีสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวใน
ประเทศที่มากกว่าสัดส่วนของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในขณะที่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะประเทศไทยพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศจะช่วยให้รายได้จากการท่องเที่ยวฟื้นกลับมาได้ไม่มากนัก และจาเป็นต้องมีนโยบายที่ถูกต้องเพื่อให้
การท่ อ งเที่ ย วในประเทศเข้ า ไปชดเชยพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก
ต่างประเทศ

รูป 2.๑๓ สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศของ
กลุ่มประเทศทีส่ าคัญเทียบกับไทย (พ.ศ. 2561)
ที่มา: UNWTO Briefing Note – Tourism and Covid – 19 issue 3, September 2020

รูป 2.๑๔ สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GDP ของประเทศไทยและ
ประเทศที่สาคัญด้านการท่องเที่ยวของไทย
ที่มา: World Tourism Organization

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๑๘
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

นอกจากนี้ ประเทศที่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GDP สูง จะยิ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากสถานการณ์โควิด 19 ในทางตรงกันข้ามประเทศที่พึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศมากกว่ารายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศมากกว่าและมีโอกาสในการฟื้นตัว
ที่เร็วกว่า ซึ่งจากรูปที่ ๒.๑๔ จะเห็นได้ว่า ไทยเป็นประเทศที่มีทั้งสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GDP สูงถึง
๒๑.๙ และยังพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่านักท่องเที่ยวในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึง
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้มากเป็นลาดับต้น ๆ ของโลก และจากผลสารวจความเห็นของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะสามารถฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแต่ละประเทศได้หรือไม่นั้น
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าช่วยได้เพียงบางส่วน

รูป 2.1๕ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะสามารถฟื้นฟู
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแต่ละประเทศได้
ที่มา: World Tourism Barometer Volume 19: Issue 1 January 2021

แม้จะมีความต้องการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ แต่ความกังวลในด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพ
จากการเข้า มาของนั กท่อ งเที่ย วต่างประเทศทาให้ ห ลายประเทศเลื อ กที่จะใช้มาตรการ Travel Bubble กั บ
ประเทศที่ตนมั่นใจและทามาตรการร่วมกัน ก่อนที่จะค่อย ๆ ลดข้อจากัดของการเดินทางและขยายการท่องเที่ยว
กับประเทศอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น แต่ก็มีบางประเทศที่เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ง่ายมากขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามที่กาหนด ดังมีตัวอย่างประเทศที่มีการผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้า
ประเทศในช่วงไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2563 ดังแสดงในตาราง
ประเทศ
โครเอเชีย
เฮติ
เม็กซิโก

รายละเอียด
ออกใบอนุญาตพักอาศัยเป็นเวลา ๑ ปี ให้กับกลุ่ม Digital Nomad จากประเทศนอกกลุ่มยุโรป โดยไม่ต้องมีวีซ่า
นักท่องเที่ยว
ให้บ ริก ารเที่ย วบิน ระหว่า งประเทศ และยกเลิ กข้ อจ ากัด การเดิ นทาง ผู้เ ดินทางทุกคนต้ องตรวจวัด อุณ หภู มิ
โดยต้องแสดงแบบฟอร์มสุขภาพเมื่อเดินทางมาถึงและแยกตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วันในที่พักของตนเอง
ไม่ มีข้ อจ ากั ดในการเข้ าประเทศ แต่นั กท่ องเที่ ยวที่เ ดิ นทางมาจากประเทศที่ มีก ารแพร่ ระบาดของโควิด 19
จะได้รับการคัดกรองและกักกันหากจาเป็น
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ประเทศ
บราซิล
ตุรกี
มัลดีฟส์

รายละเอียด
ยกเลิ ก กฎระเบี ย บการเข้ า เมื อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ไวรั ส โคโรนาและเปิ ด พรมแดนอี ก ครั้ งยกเว้ น บางสนามบิ น
โดยชาวต่างชาติอยู่ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน และจะต้องมีหลักฐานการประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พานักอยู่
ยกเลิกข้อจากัดการเดินทางส่วนใหญ่ โดยชาวต่างชาติทั้งหมดจะต้องมีผลการตรวจโควิด 19 รวมถึงการตรวจสอบ
อุณหภูมิ และอาจจะต้องได้รับการทดสอบโควิด 19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงตุรกี
นักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจ PCR เป็นลบ ไม่ต้องถูกกักตัว

ไซปรัส
จอร์เจีย

อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องถูกกักตัว

ฝรั่งเศส
เยอรมนี

ผ่อนปรนข้อจากัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรป และอีกประมาณ ๑๐ ประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทย โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด 19 และต้องอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๒ สัปดาห์และไม่ได้ติดต่อกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้า
อนุญาตให้นักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปที่ได้รับวัคซีนแล้วเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องผ่านเงื่อนไข
การกักตัว

เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์
โปแลนด์
โรมาเนีย

สหรัฐอเมริกา จากัด การเข้าออกของชาวต่ างชาติทุกคนที่ผ่า น หรื อ เคยอยู่ ใ นจีน อิหร่า น ภูมิ ภาคยุ โรป สหราชอาณาจัก ร
ไอร์แลนด์ และบราซิลในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
แคนาดา
จากัดการเดินทางเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ และอนุญาตชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้า
เฉพาะวัตถุประสงค์ที่จาเป็น
สิงคโปร์
เริ่มเปิดให้เฉพาะนักธุรกิจจากประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย และเปิดรับนักท่องเที่ยวจากบรูไนและ
นิ ว ซี แ ลนด์ ที่ เ ดิ น ทางมาทางอากาศ เปิ ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วโดยไม่ ต้ อ งกั ก ตั ว เริ่ ม วั น ที่
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แต่จะต้องมีการตรวจเชื้อโควิด 19 ณ สนามบินชางงี
อนุ ญ าตให้ ชาวต่า งชาติ ที่ ทางานหรื อศึ ก ษาในไทย เข้ า มาจั ด แสดงสิ น ค้ า การถ่ า ยท าภาพยนตร์ เดิ น ทางมา
ไทย
รั ก ษาพยาบาล และชาวต่ า งชาติ ที่ มี บั ต รสมาชิ ก พิ เ ศษประเทศไทย หรื อ อี ลิ ท การ์ ด ผู้ ถื อ วี ซ่ า ชั่ ว คราว หรื อ
Non-Immigrant ประเภทต่าง ๆ เดินทางเข้าประเทศ สาหรับกลุ่ม Long Stay กลุ่มนักธุรกิจที่ถือบัตร APEC Card
สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ และ อนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะพานักในประเทศไทยในระยะสั้น และระยะยาว
เดินทางเข้าประเทศ 60 วัน สามารถต่อได้อีก 30 วัน นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist
Visa (STV) เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในไทยได้ ใ นรู ป แบบ Long Stay โดยมาตรการนี้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2563 ไปจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือสาราญและนักท่องเที่ยว
ที่มาแข่งกีฬา
สหรัฐอาหรับ ผู้ที่จะเดินทางจะต้องแสดงผลการทดสอบโควิ ด 19 ที่เป็นลบ ก่ อนเดินทาง ๙๖ ชั่วโมง แต่ยั งคงมีมาตรการ
การแยกตัวเอง ๑๔ วัน และสวมสายรัดข้อมือที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์
เอมิเรตส์
จากัดการเดินทางเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ ยวของชาวต่างชาติจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้น
มาเลเซีย
พลเมื องผู้ มี ถิ่น ที่ อ ยู่ถ าวรที่ มี บั ตร MyPR นั กการทูต พนั กงานสถานทูต และคู่ส มรส หรื อบุ ต รของคนสั ญ ชาติ
มาเลเซียที่ต้องมีวีซ่าในหนังสือเดินทางที่ระบุสถานะ Malaysia My Second Home (MM2H) และใบอนุญาตเข้า
เมืองและนักเรียนที่มีบัตรนักเรียนสาหรับสถาบันในมาเลเซีย
อินโดนีเซีย ชาวต่างชาติที่มีบัตรอนุญาตการเข้าพักแบบจากัด (Kitas) บัตรอนุญาตให้พานักถาวร (Kitap) หรือใบอนุญาตอื่น
ที่คล้ายคลึงกันจะยังคงได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้
ฟิลิปปินส์
ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าพานักระยะยาว พนักงานทูต คู่สมรส/บุตร ที่มีสัญชาติฟิลิปปินส์ สามารถเดินทางเข้าได้

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๐
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประเทศ
เวียดนาม

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์

รายละเอียด
มีแผนที่เปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทาง ๖ แห่ง ได้แก่ กวางโจว ไต้หวัน โซล
โตเกียว พนมเปญ และเวียงจันทน์ ในขณะนี้กาลังเสนอให้นักการทูตผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและสมาชิกในครอบครัว
สามารถเดินทางกลับมาเวียดนาม โดยต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเฉพาะของ Covid 19 และนาเอกสารที่จาเป็น
เพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเวียดนาม
จ ากั ด การเข้ า ออกของชาวต่ า งชาติ ยกเว้ น ผู้ มี สั ญ ชาติ อ อสเตรเลี ย และชาวนิ ว ซี แ ลนด์ ที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรใน
ออสเตรเลีย นักการทูตและสมาชิกครอบครัวที่ได้รับการรับรองจากออสเตรเลีย
จากัดการเข้าออกของชาวต่างชาติทุกสัญชาติยกเว้นชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ และพลเมืองชาวซามัว
หรือตองกาที่มีความจาเป็นในการเดินทาง

ตาราง 2.๒ ตัวอย่างประเทศที่มีการผ่อนคลายชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศในไตรมาส 3 พ.ศ. 2563
ที่มา : IATA และข่าวที่เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต

อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2564 เมื่ อ หลายประเทศเริ่ ม ฉี ด วั ค ซี น ให้ กั บ
ประชาชนของตนเองแล้ว ทาให้บางประเทศเริ่มเสนอใช้มาตรการออกใบรับรองสุขภาพให้กับประชาชนของตนเอง
ที่ฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนของตนในการเดินทางไปต่างประเทศ โดยบางประเทศที่เริ่ม
ออกให้แล้ว เช่น จีน และที่คาดว่าจะออกให้ได้ในปี พ.ศ. 2564 เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหราชอาณาจัก ร
สหรัฐอเมริกา
๑.๔ ผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ต่อการท่องเที่ยวไทยและมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
๑.๔.๑ สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ช่วงปี พ.ศ. 2563
จากการที่รัฐบาลไทยประกาศปิดน่านฟ้าและชายแดนระหว่างประเทศในช่วงต้นเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ ทาให้จานวนการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ไตรมาส ๒
จนถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่าสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวใน
ประเทศ แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางในช่วงไตรมาส ๓ ของปี พ.ศ ๒๕๖๓ แล้วก็ตาม

รูป 2.๑๖ จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยปี พ.ศ. 2562 และ 2563
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๑
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

๑.๔.๒ ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีก่อนวิกฤตโควิด 19 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ จานวน
๓๙.๙๒ ล้านคน ในจานวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจีนถึง ร้อยละ ๒๗.๙ มาเลเซียร้อยละ ๑๐.๗ อินเดียร้อยละ ๔.๙
ประเทศอื่นในเอเชียร้อยละ ๓๐.๗ รัสเซียร้อยละ ๓.๗ ประเทศอื่นในยุโรปร้อยละ ๑๒.๖ และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ ๙.๔
แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเหลือเพียง ๖.๗ ล้านคน1 ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาก่อนมาตรการ Lockdown ทาให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
จากการส ารวจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว
(TAT Intelligence Center) ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 พบว่ามี
จานวนผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบดังนี้

รูป 2.๑๗ ผลสารวจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
ทีม่ า: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทา
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA) แสดงให้เห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวของไทย ดังนี้

๑

จากการเสวนาเรือ่ ง เศรษฐกิจภาคบริการ - ท่องเทีย่ ว (สถาบันพระปกเกล้า ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๒
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

รูป 2.1๘ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยด้านค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว
ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รูป ๒.๑๙ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยด้านสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยว
ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๓
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

รูป ๒.๒๐ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยด้านสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ รายไตรมาส
ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑.๔.๓ ความต้องการความช่วยเหลือของภาคเอกชนและการตอบสนองของภาครัฐ
ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วจ านวนมากได้ ร้ อ งขอต่ อ ภาครั ฐ ให้ เ ข้ า ช่ ว ยเหลื อ ในหลายด้ า น
และภาครัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหลายมาตรการ สรุปได้ดังนี้
ความช่วยเหลือที่ภาคเอกชนต้องการ
มาตรการช่วยรายจ่าย
ลดภาษีเงินได้นติ ิบุคคล

ประเภทความ
ช่วยเหลือ

การตอบสนองของภาครัฐ

ลดภาษีเงินได้

เลื่อนเวลายื่นภาษีบคุ คลธรรมดาและนิติบุคคล*
ขยายเวลายื่นภาษีกิจการสถานบริการตาม
บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต*
ประกันสังคม
ขยายเวลาค่าไฟฟ้าสาหรับธุรกิจโรงแรมและ
ที่พักอาศัย*
ขยายเวลาน้าประปาสาหรับธุรกิจโรงแรมและ
ที่พักอาศัย*
ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม*
คืนเงินหลักประกันของผู้ประกอบการธุรกิจ
นาเที่ยว
เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุ*

Co-payment เงินเดือนพนักงาน
พักชาระค่าน้า ค่าไฟ

ลดต้นทุนคงที่

ลดเงินสมทบประกันสังคม
ลดเงินประกันธุรกิจนาเที่ยวในช่วงวิกฤต

ลดต้นทุนคงที่

ช่วยเจรจาเรื่องพักชาระค่าเช่า

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๔
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ความช่วยเหลือที่ภาคเอกชนต้องการ
มาตรการเพิ่มรายได้
อุดหนุนเงินค่าท่องเที่ยวแก่คนไทย
รัฐชดเชยส่วนต่างค่าโดยสาร (สทท)
อุดหนุนเงินท่องเที่ยว (สทท)

ประเภทความ
ช่วยเหลือ
กระตุ้นยอดขาย
ในประเทศ
กระตุ้นยอดขาย
ต่างประเทศ

มาตรการสภาพคล่อง
Soft Loan

เพิ่มสภาพคล่อง

พักชาระหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้

เพิ่มสภาพคล่อง

ช่วยเหลือแรงงาน
ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สนับสนุนเงินเดือนลูกจ้าง ปกส และ
เยียวยาผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

ลดรายจ่าย
ลดผลกระทบ
คนทางาน

การตอบสนองของภาครัฐ
โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุม่ ผู้สูงอายุ
มาตรการ Workation Thailand
โครงการกาลังใจ
Special Tourist Visa (STV)
1. Soft Loan เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 10,000
ล้านบาท*
2. Soft Loan เพื่อธุรกิจ SME 500,000
ล้านบาท*
3. Soft Loan ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย
5,000 ล้าน*
4. SMEs มีที่ มีเงิน*
พักชาระเงินต้น 3 เดือนพร้อมพิจารณา
ลดอัตราดอกเบีย้ *
ลดดอกเบีย้ จ่ายของผู้ประกอบการ*
Asset Warehousing
ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย*
จ่ายเงินจากการว่างงานกรณีลาออก*
จ่ายเงินจากการว่างงานกรณีถูกไล่ออก*
จ่ายเงินจากการว่างงานกรณีผู้ประกันตนไม่ได้
ทางานและไม่ได้รับค่าจ้าง*
เยียวยา 5,000 บาท ผ่านโครงการ
เราไม่ทิ้งกัน*

ตาราง 2.๓ เปรียบเทียบความต้องการความช่วยเหลือของภาคเอกชนและการตอบสนองของภาครัฐ
*มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕64

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สารวจข้อมูล
ความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๕
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

รูป 2.2๑ ความต้องการ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan)
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รูป 2.๒๒ ความต้องการ มาตรการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๖
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

รูป 2.๒๓ ความต้องการลดต้นทุนด้านต่าง ๆ
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐจะมีความพยายามเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยมาตรการต่าง ๆ
แต่ก็มีผู้ประกอบการจานวนมากยังไม่ สามารถเข้ารับความช่วยเหลือ ซึ่งศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยวของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สรุปสถานะปัจจุบัน ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการขอยื่นกู้ Soft Loan ไว้ดังนี้

รูป 2.๒๔ การเข้ารับความช่วยเหลือ
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๗
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

โดยมีสถานะของการยื่นกู้ ดังนี้

รูป 2.๒๕ สถานะของการยื่นกู้
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า หากผู้ประกอบการมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้และใช้สิทธิ
ในการยื่นกู้ ผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้กู้ จะต้องทาการสารวจ
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทราบถึงสาเหตุและให้ความช่วยเหลือที่ตรงความต้องการต่อไป
๑.๕ สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทย ช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานขับเคลื่อน
และส านั กวิ จั ย ต่า ง ๆ ทั้ งของรั ฐ และเอกชนของประเทศไทยได้ ทาการประเมินจ านวนนักท่ องเที่ ยวต่ างชาติ
ที่จะเข้ามาในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2564 ไว้ดังตารางต่อไปนี้

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๘
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

หน่วยงาน

จานวน
จานวน
รายได้จาก รายได้จาก รายได้รวม
นักท่องเที่ยว การท่องเทีย่ ว นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว (ลล.บาท)
ต่างชาติ
ในประเทศ
ต่างชาติ
ในประเทศ
(ล้านคน)
(ล้านครั้ง) (ลล.บาท) (ลล.บาท)
สภาพัฒน์ฯ
3.2
0.32
สศค.
5
0.26
ก.ท่องเที่ยวฯ
3.57–4.99
0.2–0.29
ธปท.
๓.๐
ศวจ.กสิกร
2.0–4.5
90–120 0.22–0.34 0.5–0.66 0.72–1.0
EIC ไทยพาณิชย์
3.7
ศวจ.กรุงศรี
4.0
ศวจ.กรุงไทย
4.4
109.6
ศวจ.KKP
1.0

การเติบโต
ของ GDP
ของไทย
(% yoy)
2.5 – 3.5
2.8
3.๐
2.6
2.๖
2.5
2.5
2.7

วันที่
คาดการณ์
15 ก.พ. 64
28 ม.ค. 64
15 ก.พ. 64
2๔ มี.ค. 6๔
7 ม.ค. 64
๑๑ มี.ค. 64
11 ม.ค. 64
13 ม.ค. 64
17 มี.ค. 64

ตาราง 2.๔ ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564
ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ คาดว่าประเทศจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ซึ่งเป็นช่วงที่การฉีดวัคซีนของประเทศมีความคืบหน้าไปแล้วเป็นส่วนใหญ่
เดือน
ก.พ. 2564
มี.ค. - พ.ค. 2564

ปริมาณโดส
2 แสน
1.8 ล้าน

มิ.ย. - ธ.ค. 2564

26 ล้าน + จองเพิ่ม 35 ล้าน

-

เป้าหมายผู้ที่ได้รับวัคซีน
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคคลที่มีโรคประจาตัวบางโรค
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่มโี อกาสสัมผัสผู้ป่วย
ประชาชนทั่วไปและแรงงานในพื้นที่ระบาด
ประชาชนทั่วไป
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว
ผู้เดินทางระหว่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ในจังหวัดที่เหลือ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น

ตาราง 2.๕ แผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทย
ที่มา: การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ในขณะที่ประเทศที่เป็นลูกค้าที่สาคัญของการท่องเที่ยวไทย มีกาหนดการฉีดวัคซีนและคาดการณ์
ช่วงเวลาที่ประชาชนของแต่ละประเทศเริ่มเดินทางออกนอกประเทศได้ ดังนี้

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๒๙
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประเทศ
รัสเซีย
จีน
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
เกาหลีใต้
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหภาพยุโรป (EU)
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย
สวีเดน
มาเลเซีย
สหราชอาณาจักร

เข็มที่ ๑
มกราคม พ.ศ. 2564
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
มีนาคม พ.ศ. 2564
มีนาคม พ.ศ. 2564
มีนาคม พ.ศ. 2564
เมษายน พ.ศ. 2564
เมษายน พ.ศ. 2564
เมษายน พ.ศ. 2564
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กันยายน พ.ศ. 2564

นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางได้
มีนาคม พ.ศ. 2564
เมษายน พ.ศ. 2564
เมษายน พ.ศ. 2564
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มิถุนายน พ.ศ. 2564
มิถุนายน พ.ศ. 2564
มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตาราง 2.๖ กาหนดการฉีดวัคซีนของประเทศกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สาคัญของไทย
ที่มา: เอกสารนาเสนอ งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

เพื่อสอดรับกับมาตรการการฉีดวัคซีนของไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศดังแสดงในตาราง

เงื่อนไข
จานวนวันกักตัว
พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ทาได้

Area Quarantine
เม.ย. - พ.ค. 2564
มิ.ย. - ก.ย. 2564
นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักใน
นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักใน
โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ
โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ
และผ่านหลักเกณฑ์เท่านั้น
และผ่านหลักเกณฑ์เท่านั้น
ได้รับวัคซีน กักตัว 7 วัน
ได้รับวัคซีน กักตัว 7 วัน
ไม่ได้รับวัคซีน กักตัว 10 วัน ไม่ได้รับวัคซีน กักตัว 10 วัน

Track and Trace
ต.ค. 2564 เป็นต้นไป
พิจารณายกเลิก COE
บางประเทศ

ไม่กักตัว
ใช้ vaccine certificate และ
ระบบติดตามตัว
ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ทุกพื้นที่
(เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า) (เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า)
ชลบุรี เชียงใหม่ กทม.
ชลบุรี เชียงใหม่ กทม.
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่า
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่า
ประเทศที่มีความเสี่ยง
ประเทศที่มีความเสี่ยง
ปานกลาง
ปานกลาง
การใช้ห้อง fitness
การใช้ห้อง fitness
ออกกาลังกายกลางแจ้ง
ออกกาลังกายกลางแจ้ง

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๓๐
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

Area Quarantine
เม.ย. - พ.ค. 2564
มิ.ย. - ก.ย. 2564
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ปั่นจักรยาน (สถานที่ปิด)
ปั่นจักรยาน (สถานที่ปิด)
ซื้อสินค้า
ซื้อสินค้า
รับประทานอาหารใน
ห้องอาหารโรงแรม
นวด

Track and Trace
ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

ตาราง 2.๗ แผนการเปิดประเทศ
ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

จากข้อมูลด้านการกระจายของวัคซีนทั้งของไทยและของต่างประเทศ และแผนการเปิดประเทศ
ที่รวบรวมและสรุปโดยสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประเมินจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2564 และ 2565 ไว้ดังนี้

รูป 2.๒๖ ประมาณการจานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทย
ในปี พ.ศ. 2564 – 2565 ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564
ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวคาดการณ์ภายใต้สมมติฐาน ๔ ประการ ประกอบด้วย
๑. ไม่มีการระบาดระลอกใหม่
๒. มีการใช้วัคซีนในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวของไทย

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๓๑
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

๓. ไม่มีข้อจากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ / ไม่มีการกักตัวในการเดินทางเข้าประเทศ
๔. Supply chain ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เช่น สายการบิน
โรงแรม บริษัทนาเที่ยว เป็นต้น
2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ได้จัดทาขึ้นโดยคานึงถึงแนวโน้ม
การท่องเที่ยวของโลก แผนระดับนานาชาติ ระดับนโยบาย และระดับส่วนกลาง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
อาเซี ย น (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนแม่บ ทเฉพาะกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ช าติอันเป็ นผลมาจากสถานการณ์โ ควิด 19
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ซึ่งสรุปสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕80) เป็นแผนระดับชาติหรือกรอบพัฒนาประเทศ
ระยะยาวที่ ว างรากฐานการพั ฒ นาของประเทศไทย เพื่ อ ให้ ป ระเทศบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ต ามที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้
โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายหลัก คือการพัฒนา
ให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี
กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและ
นาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและปัญหา
ความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กล่าวถึงการส่ งเสริมให้เกิดความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคั ญ
ภายใต้แผนย่อยในการพัฒนา ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริม การท่องเที่ยว
ผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก รวมทั้งกีฬา (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
โดยการผสาน “ศาสตร์” และความชานาญของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทยกับ “ศิลป์” และความละเอียดอ่อน
ในการให้ บ ริการแบบไทยเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (๔) ท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเรือสาราญทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
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ลุ่ มน้ าที่มีเอกลั กษณ์ที่โ ดดเด่น และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภ าค โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับต่างประเทศเพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง
ประเด็นที่ ๑ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ในประเด็นที่ควรส่งเสริมให้ การท่องเที่ยว
ช่วยเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ และประเด็นที่ ๒
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยการ (๑) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างทรัพยากรใหม่
ทั้งทางทะเลและชายฝั่ ง โดยยังคงไว้ซึ่งแหล่งปะการังที่สาคัญต่อการท่องเที่ย ว (๒) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมีนโยบาย การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม โดยจัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณาการ (๓) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเล
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการท่องเที่ยวทางทะเลมีการคานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
การลดความเหลื่อมล้าและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล
การพัฒนาท่าเรือทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม่ พัฒนาประเทศให้
เป็นศูนย์กลางท่าเรือสาราญในภูมิภาค แหล่งท่องเที่ยวดาน้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวใน
อนาคต และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้ความสาคัญ
กั บ การรั ก ษาการเป็ น จุ ด หมายปลายทางของการท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลก โดยมุ่ ง พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระบบ
เน้ น นั ก ท่อ งเที่ย วกลุ่ ม คุณ ภาพ สร้ างความหลากหลายด้า นการท่อ งเที่ย วให้ ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และเน้ น การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในสาขาที่ มี ศั ก ยภาพแต่ ยั ง คงรั ก ษาจุ ด เด่ น ของประเทศ
ด้านขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวสาราญทางน้า การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาค และการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
2.๓ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖5) จะมุ่ ง บรรลุ
เป้าหมาย ในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อยอดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูร ณาการให้เติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ได้แก่ (1) ส่ งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและดาเนินกลยุทธ์
ทางการตลาด พัฒ นาทักษะบุคลากร และพัฒ นาระบบคมนาคมขนส่ งให้ เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย
(2) ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามทั น สมั ย จั ด ท าและบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานด้ า น
การท่องเที่ยว โดยปรับ ปรุ งให้ เอื้อต่อการพัฒ นาส าหรับอนาคต สอดคล้ องกับสภาวการณ์ และส่งเสริมให้ คน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ (3) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
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๒.๔ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 (พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒๕๖๕) เป็น แผนสาหรับ การพัฒ นาศักยภาพของประเทศให้ ส ามารถ “ล้ มแล้ว ลุ กไว” (Resilience) โดยให้
ความสาคัญใน ๓ มิติ ได้แก่ (๑) การพร้อมรับ (Cope) หรือความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลาบากและฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเมื่อภาวะวิกฤต
ผ่านพ้น ไป (๒) การปรั บ ตัว (Adapt) หรื อความสามารถในการปรับทิศทางการพัฒ นารูปแบบและแนวทางที่
ดาเนินการอยู่ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ไป (๓) การเปลี่ ย นแปลงเพื่อ พร้ อมเติบ โตอย่างยั่ งยืน (Transform) หรือการเปลี่ ยนแปลงเชิงโครงสร้ างและ
ปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ
และการเชื่อมโยงการท่อ งเที่ ย วเชิงสุ ข ภาพกับการส่ ง เสริ มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ครบวงจร
เป็ น แนวทางการพั ฒ นาในประเด็ น พั ฒ นาด้ า นการยกระดั บ ขี ด ความสามารถของประเทศเพื่ อ รองรั บ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2.๕ แผนการปฏิรู ปประเทศ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565) มีเป้าหมายให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่มีความสาคัญเร่งด่วนสามารถดาเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 โดยใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพสู ง ให้ เ ป็ น กลไกหลั ก
ในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ โดยเน้ นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ ใจสุขภาพผ่านโมเดล อารมณ์ดีมีความสุ ข (Happy Model)
และขับเคลื่อน Medical and Wellness Hub เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ ยว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
และชุมชน และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า โดยต้องเตรียมความพร้อมด้านอุปทาน
เพื่อรองรับอุปสงค์ที่จะเพิ่มขึ้น
3. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2560 - 2564
๓.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ระยะครึ่งแผนแรก
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ระยะครึ่ ง แผนแรก จ านวน 10 ตั ว ชี้ วั ด พบว่า มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานในระยะครึ่ ง แผนแรก สู ง กว่ า
ค่าเป้าหมายจานวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย มีจานวน 8 ตัวชี้วัด ส่วนอีก
1 ตัวชี้วัด ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตามนิยามของตัวชี้วัดนั้น แสดงผลสรุปตามตารางที่ ๒.๘ ดังนี้
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ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย
ตัวชี้วัดที่ 2 อันดับขีดความสามารถทาง
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ตัวชี้วัดที่ 3 ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 4 รายได้จากนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ
ตัวชี้วัดที่ 5 การเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวชี้วัดที่ 6 สัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือน
มิถุนายน - กันยายน
ตัวชี้วัดที่ 7 รายได้จากการท่องเที่ยวใน
จังหวัดรอง (จังหวัดที่มีจานวนผูเ้ ยีย่ มเยือน
ต่ากว่า 1 ล้านคน)
ตัวชี้วัดที่ 8 ดัชนีการรับรู้และเข้าใจใน
เอกลักษณ์ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย
ตัวชี้วัดที่ 9 อันดับขีดความสามารถทาง
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)
ของประเทศไทย ด้านความเด่นชัดของ
วัฒนธรรมและนันทนาการจากการสืบค้น
ออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว (Cultural &
Entertainment Tourism Digital Demand)
ตัวชี้วัดที่ 10 ดัชนีด้านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยใน 6 มิติทสี่ าคัญ

ค่าเป้าหมาย
เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

การประเมินผลการดาเนินงาน
ในระยะครึ่งแผนแรก
ต่ากว่าเป้าหมาย

เป็น 1 ใน 30 อันดับแรกของโลก หรือ 1
ใน 7 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ต่ากว่าเป้าหมาย

มีอัตราการขยายตัว ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
ต่อปี
มีอัตราการขยายตัว ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อ
ปี
ไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของการเดินทางตลอดทั้ง
ปี

ต่ากว่าเป้าหมาย

มีอัตราการขยายตัว ไม่ต่ากว่าร้อยละ 12
ต่อปี

ต่ากว่าเป้าหมาย

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ต่ากว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย

ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ตามตัวชี้วัดนี้

เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก

ต่ากว่าเป้าหมาย

พัฒนาขึ้นอย่างน้อย 10 อันดับ ในแต่ละมิติ

ต่ากว่าเป้าหมาย

ตาราง 2.๘ แสดงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564) ระยะครึ่งแผนแรก

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๓๕
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

การสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560
- 2564) ระยะครึ่งแผนแรก ดังตาราง 2.๙ และรูป 2.๒๗
ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดนี้
รวม

จานวนของตัวชี้วัดหลัก
1
8
1
10

ร้อยละ
10.00
80.00
10.00
100.00

ตาราง 2.๙ แสดงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักด้านการท่องเที่ยวของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ระยะครึ่งแผนแรก

รูป 2.๒๗ สรุปการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในระยะครึ่งแผนแรก
๓.2 สรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก
การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ระดับ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ระยะครึ่งแผนแรก จานวน 26 ตัวชี้วัด พบว่าในภาพรวมของ
ผลการดาเนิ นงานตามตัว ชี้วั ดระดั บ ยุ ทธศาสตร์ ในระยะครึ่งแผนแรก มีตั ว ชี้วัด ที่มีผ ลการด าเนิน งานสู งกว่ า
ค่าเป้าหมายจานวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 3.85) ตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 23.07) ตัวชี้วัด
ที่ ต่ ากว่ า เป้ า หมาย 13 ตั ว ชี้ วั ด (ร้ อ ยละ 50) ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ข้ อ มู ล อยู่ แ ต่ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ
อย่ า งเป็ น ระบบ หรื อ มี ข้ อ มู ล แต่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ตามขอบเขตของตั ว ชี้ วั ด จ านวน 1 ตั ว ชี้ วั ด (ร้ อ ยละ 3.85)

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๓๖
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ส่วนตัวชี้วัดที่ยังไม่ มีข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผล การดาเนินงานในระยะครึ่งแผนแรกมี 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ
19.23)
ทั้งนี้ หากพิจ ารณาความสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในระยะครึ่งแผนแรกรายยุทธศาสตร์
โดยพิจารณาจากร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายรวมกับร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผล
การด าเนิ น งานสู ง กว่ า เป้ า หมายพบว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด มากที่ สุ ด
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและ
การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว มีความสาเร็จในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา
คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว มีความสาเร็จในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 มีผลสรุป ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน มีความสาเร็จ ในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีความสาเร็จในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว มีความสาเร็จในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้ า งความสมดุ ล ให้ กั บ การท่ อ งเที่ ย วไทยผ่ า นการตลาดเฉพาะกลุ่ ม
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว มีความสาเร็จในการดาเนินงานตามตัวชี้วั ด คิดเป็น
ร้อยละ 50
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีความสาเร็จ ในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงตัวชี้วัดที่มีข้อมูลอยู่แต่ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
หรือมีข้อมูลแต่ไม่ครอบคลุมตามขอบเขตของตัวชี้วัด ซึ่งทาให้ไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
เหล่านั้นได้ โดยพบว่ามีเพียง 1 ตัวชี้วัดเท่านั้น คือ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ จานวนเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลการดาเนินงาน พบว่ามีใน
2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว มี 1 ตัวชี้วัด คือ จานวนบุคลากรไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับรอง
มาตรฐาน MRA (Mutual Recognition Arrangement) ของ ASEAN
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๓๗
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ระดับความพึงพอใจด้านการบูรณาการแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
(2) ระดับความพึงพอใจด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางในการทางานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศ
(3) ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
(4) ระดับความพึงพอใจด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยการสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564) ระยะครึ่งแผนแรก แสดงดังตารางที่ ๒.๑๐ และ รูปที่ ๒.๒๘ และ ๒.๒๙

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๓๘
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์
เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ต่ากว่าเป้าหมาย/
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
ที่

มีข้อมูล
แต่ยังไม่มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ/
มีข้อมูล
แต่ไม่ครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัด
จานวนของ ร้อยละ
ตัวชี้วัด

จานวน
ของ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

จานวน
ของ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

จานวน
ของ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

๑

๑

๑๔.๒๙

-

-

๕

๗๑.๔๒

๑

๒

-

-

๑

๒๐.๐๐

๔

๘๐.๐๐

๓

๒

๔๐.๐๐

-

-

๒

๔

๒

๕๐.๐๐

-

-

๕

๑

๒๐.๐๐

-

รวม

๖

๒๓.๐๗

๑

ไม่มีข้อมูลเลย
รวม

จานวนของ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

จานวนของ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

๑๔.๒๙

-

-

๗

๑๐๐.๐๐

-

-

-

-

๕

๑๐๐.๐๐

๔๐.๐๐

-

-

๑

๒๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๒

๕๐.๐๐

-

-

-

-

๔

๑๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

๔

๘๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๓.๘๕

๑๓

๕๐.๐๐

๑

๓.๘๕

๕

๑๙.๒๓

๒๖

๑๐๐.๐๐

ตาราง 2.๑๐ แสดงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564) ระยะครึ่งแผนแรก

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๓๙
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

รูป 2.๒๘ ภาพรวมผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในระยะครึ่งแผนแรก

รูป 2.๒๙ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในระยะครึ่งแผนแรก

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๐
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

4. เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยและโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ด้ว ยเหตุ ที่ แ ผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ สอดรั บ กั บ
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ในการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้ จึง ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนแม่บทฉบับ
ดังกล่าว และเพื่อให้การท่องเที่ยวยังคงเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพิจารณาถึง
โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึง
๔.๑ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
กรอบแนวคิดการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) โดยให้ความสาคัญกับ ๓ มิติที่สาคัญ ได้แก่
การพร้ อ มรั บ (Cope) หมายถึ ง ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การภายใต้ ส ภาวะวิ ก ฤต
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลาบาก รวมถึงสามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อภาวะวิกฤตผ่านพ้นไป โดยให้ความสาคัญกับการลดความเปราะบาง ผ่านการลดจุดอ่อนและขจัดข้อจากัด
เดิมที่ประเทศเผชิญ พร้อมกับเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็ม ศักยภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด
การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทางที่ดาเนินการอยู่
ให้ ส อดรั บ กับ กระแสการเปลี่ ย นแปลง ความไม่ แน่นอน และบริบทการพั ฒ นาประเทศที่เปลี่ ยนแปลงไป
และให้ความสาคัญกับการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และพร้อม
ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อพร้ อ มเติบ โตอย่ างยั่ง ยืน (Transform) หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้ า งและปั จ จั ย พื้ น ฐาน เช่ น กฎหมาย ระเบี ย บ นโยบาย และสถาบั น ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และการเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของ
ประเทศ เพื่ อพลิ กวิ ก ฤตจากแรงกดดั น ทั้ง ภายนอกและภายในให้ เป็ น โอกาสส าหรั บการพั ฒ นาประเทศ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
โดยกาหนดประเด็นพัฒนาไว้รวม ๔ ประเด็นพัฒ นา และแต่ละประเด็นพัฒ นาจะมีแนวทาง
การพัฒ นาที่มีแนวทางการพัฒ นาย่อยที่น าไปสู่ การพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต
ซึ่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) จะเข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามแนวทางดังกล่าวได้ ดังนี้

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๑
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

พร้อมรับ
ปรับตัว
เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อม
(Cope)
(Adapt)
เติบโต (Transform)
ประเด็นพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน ๑) รักษาการจ้างงานภายใน
๑) ส่งเสริมการสร้างงานกับ
๑) โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาค
ประเทศเดิมโดยเฉพาะใน
ภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
การผลิตที่มผี ลิตภาพ รายได้
สาขาที่ได้รับผลกระทบจาก
เติบโตในอนาคต
และใช้ทักษะสูงกว่า
โควิด 19
๒) ส่งเสริมการจ้างงานสูงอายุ ๒) ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย
เพื่อสามารถพึ่งตนเองได้
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ
การดึงดูดแรงงานทักษะสูงให้
เข้ามาทางานในประเทศ และ
ส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะ
และองค์ความรู้ให้แก่แรงงาน
ในประเทศ
๑.๒ การช่วยเหลือและพัฒนา 1) เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่อง 1) ส่งเสริม SMEs และ
๑) ปรับโครงสร้างปัจจัย
ศักยภาพ SMEs
ของ SMEs ให้สอดคล้องกับ วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจ แวดล้อมทั้งระบบเพื่อขจัด
ความต้องการของแต่ละ
ใหม่ เช่น สินค้าและบริการ
อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่ง
เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ และ และยกระดับประสิทธิภาพ
เบาภาระ ปรับโครงสร้างหนี้ สินค้าสีเขียว
ของ SMEs
และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจ
๒) ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย
สินเชื่อและแหล่งเงินทุนด้วย ขนาดใหญ่ช่วย SMEs
เพื่อแก้ปัญหาและป้องกัน
ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้
ในการพัฒนาและสร้างมูลค่า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ธุรกิจที่มีศักยภาพยังสามารถ ทางธุรกิจ
๓) บูรณาการระหว่าง
อยู่รอดและรักษาการจ้างงาน 3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่าน หน่วยงานเพื่อลดความซ้าซ้อน
ต่อไปได้
เครื่องมือทางการเงินที่
และเพิ่มประสิทธิภาพ
หลากหลาย
การช่วยเหลือและสนับสนุน
4) สนับสนุนเครือข่าย
SMEs
วิสาหกิจชุมชนและเพื่อ
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
SMEs ในระดับพื้นที่
๑.๓ การกระจายความเจริญ
๑) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่
1) เสริมสร้างจุดเด่นทาง
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
เศรษฐกิจของแต่ละกลุ่ม
หลักในภูมภิ าคและเมืองรอง
จังหวัด
2) เพิ่มศักยภาพและบทบาท
หน้าที่ของท้องถิ่นในการกากับ
ดูแลและกาหนดมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณะรวมถึง
มีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่
3) ยกระดับสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๒
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

พร้อมรับ
ปรับตัว
เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อม
(Cope)
(Adapt)
เติบโต (Transform)
ประเด็นพัฒนาที่ ๒ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future
Growth)
๒.๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรม ๑) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและ 2) เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่
และบริการทางการแพทย์
บริการทางสุขภาพ
เกี่ยวเนื่อง เช่น การท่องเที่ยว
ครบวงจร
๒) ขยายช่องทางการตลาดทั้ง เชิงสุขภาพและอุตสาหกรรม
การแพทย์แผนปัจจุบันและ
อาหาร
แพทย์แผนไทย
๒.๒ การส่งเสริมการ
1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
1) ปรับรูปแบบการท่องเที่ยว 1) เปลี่ยนแปลงแนวทาง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ ประเทศ
ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัย การพัฒนาการท่องเที่ยว
เน้นคุณภาพ
2) ยกระดับมาตรฐาน
จากโรคระบาด โดยใช้จุดแข็ง ทั้งระบบเป็นเชิงคุณภาพแทน
ความปลอดภัย
ของไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปริมาณ ทั้งแนวทางการส่งเสริม
3) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ของกลุ่มกาลังซื้อสูง และการ การลงทุน รูปแบบการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ พัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวแบบ เที่ยวไป ทางานไป ที่สนับสนุน กลไกและวิธีการ
ผู้ประกอบการ บุคลากรที่
2) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ ติดตามประเมินผล
เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วม การให้บริการทางการแพทย์ 2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น
และพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
ของท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อ
สร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยี กระจายรายได้ยังชุมชนและ
ทาการตลาดและสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ประสบการณ์ท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่
ประเด็นพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(Human Capital)
3.1 การพัฒนาทักษะแรงงาน ๑) ส่งเสริมแรงงานที่ได้รับ
๑) ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะ ๑) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
และการเรียนรู้
ผลกระทบโควิดให้ได้รับ
ที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ระหว่างรัฐและเอกชนปฏิรูป
การฝึกอบรมยกระดับทักษะ พร้อมปรับตัวสู่อาชีพใหม่
การผลิตกาลังคนให้สอดคล้อง
และปรับศักยภาพให้เหมาะกับ ๒) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และ กับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษ
ธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาทักษะให้ยืดหยุ่นและ ที่ 21
ที่เปลี่ยนไป
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤต
๒) ส่งเสริมความร่วมมือ
มากขึ้น
ระหว่างรัฐและเอกชน
๓) ส่งเสริมทักษะจาเป็นเช่น
ในการฝึกทักษะแรงงาน
ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์ ทักษะการเงิน ทักษะ
ทางอารมณ์

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๓
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

พร้อมรับ
(Cope)

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อม
เติบโต (Transform)

ประเด็นพัฒนาที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)
4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1) ส่งเสริมการพัฒนา ใช้
พื้นฐาน
ด้านดิจิทัล
ประโยชน์ และประยุกต์ใช้
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง
เชิงระบบ เช่น ระบบบริหาร กับสถานการณ์ เช่น โรงแรม
จัดการข้อมูล ระบบบริหาร
จากเป้าหมายรองรับ
จัดการงานวิจัย ระบบการแก้ปัญหา นักท่องเที่ยว เป็น สถาน
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พักผ่อนดูแลผู้สูงอายุแบบ
จากวิกฤตต่าง ๆ
ระยะยาว หรือ สถานที่พัฒนา
ฝีมือแรงงาน เป็นต้น
4.๒ การเสริมสร้างความ
๑) ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล ๑) พัฒนาระบบการเตรียม
๑) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วน
มั่นคงและการบริหารจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ความพร้อมด้านการจัดการ
ร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง
ให้สามารถตอบสนอง
ภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ ความเสีย่ งในพื้นที่ของตนเอง
ความต้องการผู้ประสบภัยอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

ตาราง 2.๑๑ กรอบแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565)
เพื่อขับเคลื่อนตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
๔.๒ โอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ที่ผ่านมา รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้นจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวของประเทศถูกทาให้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากเป็น
เช่นนี้ต่อไป ประเทศจะไม่สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไปได้
แม้จะมีการกล่าวถึงและมีความพยายามทาให้การท่องเที่ยวของประเทศเปลี่ยนจากการเน้น
ปริมาณเป็นการเน้นคุณภาพมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจากในภาวะปกติที่ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีรายได้ดีจากการท่องเที่ยวจะไม่มีใครสนใจเข้ามาร่วมมากนักเนื่องจากต้ องใช้เวลาและทรัพยากรไป
กับการต้อนรับนักท่องเที่ยว ดังนั้น ในช่วงที่ว่างเว้นจากการต้อนรับนักท่องเที่ยว ประกอบกับสถานการณ์
ด้านการควบคุมโรคระบาดที่เป็นสถานการณ์บังคับ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะเชิญชวนและจูงใจทุกภาคส่วนให้เข้า
มาร่ว มกัน ยกระดับผู้ ประกอบการด้านการท่ องเที่ยวของไทยให้ เป็นผู้ ประกอบการท่องเที่ยวคุณภาพผ่ าน
การปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยทั้งระบบโดยบรรจุไว้อย่างเป็นทางการในแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2565 ฉบับนี้

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๔
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ส่วนที่ ๓

วิสัยทัศน์และประเด็นพัฒนา

อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วไทยมี ก ารพั ฒ นาและเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ ดี ขึ้ น และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของไทยได้ รั บ ความนิ ย มติ ด อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก อย่ า งไรก็ ต าม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านความยั่งยืนของทรัพยากรท่องเที่ยว ปัญหา
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย ความสะอาดถูกสุขอนามัยของแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ
ของธุรกิจท่องเที่ยว และการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ไทยในระยะต่อไป จึงควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของศักยภาพและโอกาสของประเทศ
ไทยควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา รักษา และยกระดับคุณ ภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศคือการปรับสมดุลการท่องเที่ยว การเชิดชูวิถีไทย
และการเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบที่การท่องเที่ยวของไทยควรแสดงและ
คงไว้ ได้แก่ การอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย การให้ ความสาคัญต่อความยั่งยืนของ
ทรัพยากรท่องเทีย่ วและนักท่องเที่ยว การกระจายรายได้และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้มี
การวางแนวทางการพัฒนาในระยะ ๕ ปี ตามแผนพัฒ นาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แต่ ในช่ ว งปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ เกิ ดสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 ส่ งผลให้
การท่องเที่ยวหยุ ดชะงัก ดังนั้ น เพื่อให้ ประเทศมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวไทยโดยเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งนโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่พึ่งพาต่างประเทศมากเกินไป มีความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก พึ่งพาการท่องเที่ยวในประเทศ และฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์
Geopolitical ของไทยในการเป็ นจุ ดเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคทั้ง อาเซียน อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก
รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เช่น นโยบายสร้างเมืองการบิน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และนโยบายระเบี ย งเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ โดยใน
แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฉบั บ นี้ มี ร ายละเอี ยดเป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด พั นธกิ จ ประเด็ นพั ฒ นาและแนวทาง
การดาเนินงานในระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เป็นการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ระยะ ๒ ปี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อการฟื้นตัวอย่างมีความรับผิดชอบ และเป็น
จุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้
“เข้ม แข็ง จากภายใน ฟื้ น ตั ว อย่ า งมี ค วามรั บ ผิด ชอบ จุด เชื่อ มโยงการท่ อ งเที่ ยวของภู มิภ าค
(Strength from within – responsible recovery, regional tourism connectivity)”
โดยมีแนวคิดในการพัฒนาตามองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๕
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

๑) นโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลระหว่างภายในและภายนอก
มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
๒) การฟื้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ โดยใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นตามแนวทาง
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
๓) จุ ดเชื่ อ มโยงที่เ กิ ด จากความได้ เปรี ย บทางภูมิ ศ าสตร์ (Geopolitical) ของไทย การเชื่อ มโยง
ในระดับภูมิภาคทั้งอาเซียน อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เช่น นโยบายสร้างเมืองการบิน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) และนโยบายระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ
๒. เป้าหมาย
๒.๑ การท่องเที่ยวในประเทศมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
๒.๒ ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
๒.๓ ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาค
๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย
๓.๒ ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
๓.๓ อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน
๔. พันธกิจ
๔.๑ พัฒ นาคุณภาพแหล่ งท่ องเที่ยว ผู้ ผ ลิ ตและขายสิ นค้า บริ การ และผู้ ประกอบการท่ องเที่ย ว
ให้ มีความสามารถในการบริ หารจั ดการภายใต้ส ภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่ ส ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไป รวมถึงสามารถปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการดาเนินงานให้สอดรับกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่อย่างตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว
๔.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
ปรับปรุงปัจจัยเอื้อเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังสภาวะวิกฤต และเอื้อต่อการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาว เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับตัว สู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
๔.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งบุคลากรของรัฐและของเอกชน ทั้งในระดับผู้ประกอบการ
และระดับปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๔.๔ พัฒนากระบวนการและเครื่องมือทางการตลาดในการปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่
ยอมรับของนักท่องเที่ยวในด้านของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๔.๕ พั ฒ นาศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในฐานะผู้ บ ริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วในภาพรวม
ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ โดยคานึงถึงความยั่ งยืน
และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ทุกพื้นที่
๕. ประเด็นพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๕) จึงได้กาหนดประเด็นพัฒนาออกเป็น ๕ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นพัฒนาที่ ๑ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ผ ลิ ต และขายสิ น ค้ า บริ ก าร และ
ประกอบการท่องเที่ยว ให้มีความสามารถในการพร้อมรับและปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๖
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประเด็นพัฒนาที่ ๒ การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และปรับปรุงปัจจัยเอื้อ
ให้สนับสนุนต่อการฟื้นตัวและเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเด็นพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ
ประเด็นพัฒนาที่ ๔ ปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านการตลาด
ประเด็นพัฒนาที่ ๕ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๗
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

เข้มแข็งจากภายใน ฟื้นตัวอย่างมีความรับผิดชอบ
จุดเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วของภูมิภาค

แผนพัฒนา
การท่องเที่ยว
แห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒๕๖๕)

Strength from within – responsible recovery, regional tourism connectivity
นโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มี
ความสมดุลระหว่างภายในและภายนอกมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยใช้การท่องเที่ยว
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตาม
แนวทางการท่องเที่ยวอย่าง
มีความรับผิดชอบ

จุดเชือ่ มโยงทีเ่ กิดจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ (Geopolitical) ของไทย การเชื่อมโยงใน
ระดับภูมิภาคทั้งอาเซียน อาเซียน+๓ อาเซียน+๖ รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ เช่น นโยบายสร้างเมืองการบิน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และนโยบายระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ

เป้าหมาย

การท่องเที่ยวในประเทศ
มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ

เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาค

ตัวชี้วัด

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป
ของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
ผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเด็น
พัฒนา

ประเด็นพัฒนา ๑: การพัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิต
และขายสินค้า บริการ และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้มี
ความสามารถในการพร้อมรับและ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป

ประเด็นพัฒนา ๒: การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวย
ความสะดวก และปรับปรุง
ปัจจัยเอื้อ ให้สนับสนุนต่อการฟื้นตัว
และเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

ประเด็นพัฒนา ๓: การพัฒนา
บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ ประเด็นพัฒนา

ประเด็นพัฒนา ๔: ปรับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพผ่านการตลาด

ประเด็นพัฒนา ๕:
การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๘
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประเด็นพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิตและขายสินค้า บริการ และผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว ให้มีความสามารถในการพร้อมรับและปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
พื้นฐานการเติบโตของการท่องเที่ยวมีปัจจัยหลักที่คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ที่ต้องได้มาตรฐานระดับสากลและมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยการพัฒนาต้องเกิด ขึ้นอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีความสมดุลทั้งในด้านพื้นที่ เวลา และกลุ่มการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้
จากนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่งคั่งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
๑. เป้าหมาย
๑.๑ ผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสามารถยั ง ชี พ อยู่ ไ ด้ และได้ รั บ
การดูแลอย่างทั่วถึง
๑.๒ แหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิตและขายสินค้า บริการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ จานวนผู้ ป ระกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการช่วยเหลื อ
เยียวยาจากมาตรการของรัฐบาล
๒.๒ จานวนแหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิตและขายสินค้า บริการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
๒.๓ จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ได้รับการยกระดับศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ผลั ก ดั น มาตรการเพื่ อ การเยีย วยา ฟื้ น ฟู ผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยว
๓.๒ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้กับผู้ประกอบการ และใช้
จุดแข็งของไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ
๓.๓ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ อุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๓.๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูและรักษาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น
๓.๕ ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพให้ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่
ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เช่น สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ สินค้าสีเขียว และสินค้าที่มี
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๔๙
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประเด็ น พั ฒ นาที่ ๒ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สิ่ ง อ านวยความสะดวก และปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย เอื้ อ
ให้สนับสนุนต่อการฟื้นตัวและเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ต่ อ การเติ บ โต
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งล้วนมีส่วนในการส่งเสริมประสบการณ์ในการท่องเที่ยว โดยในประเด็นพัฒนานี้
เน้ น ด้ า นการพั ฒ นาระบบคมนาคมในทุ ก รู ป แบบ การพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ในด้านต่าง ๆ การพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเป็นระบบ และการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๑. เป้าหมาย
๑.๑ แหล่งท่องเที่ยวมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการฟื้นตัวและเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๑.๒ กฎระเบีย บและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการฟื้นตัวและ
เติบโตของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
๒.๒ จ านวนกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การฟื้ น ตั ว และเติ บ โตของการท่ อ งเที่ ย ว ได้ รั บ
การปรับปรุงแก้ไข
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๓.๒ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล และโครงสร้ า งพื้ น ฐานเชิ ง ระบบ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนา ใช้ประโยชน์ และประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศ
๓.๔ ส่งเสริมการปรับตัวของแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเข้าสู่ Tourism 4.0
๓.๕ สนับสนุนการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและสถาบันให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
ประเด็นพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการยกระดั บ คุ ณ ภาพสู่ ร ะดั บ สากล เพื่ อ ให้ ทั ด เที ย ม
ขีดความสามารถของบุ คลากรในระดับโลกและเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ผ่ า นความร่ ว มมื อระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ งการปลู กฝั ง จิต ส านึ ก และการเป็ นเจ้ าบ้ า นที่ ดี ให้ กั บ
ประชาชนและการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชน นั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
๑. เป้าหมาย
๑.๑ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนมีทักษะสูงขึ้นและพร้อมรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
๑.๒ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
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๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ จานวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะให้ได้มาตรฐานสาหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๒.๒ จ านวนสถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพิ่ ม ทั ก ษะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
และองค์ความรู้ด้านการวางแผนการท่องเที่ยว
๒.๓ จานวนผู้ประกอบการเอกชนที่เข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะการบริหาร
ระดับสูงสาหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ กั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วที่ เ น้ น
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๓.๒ ส่งเสริ มการยกระดับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒ นาบุคลากรระดับ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๓.๓ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการยกระดับ
และพัฒนาทักษะที่จาเป็นให้กับผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเด็นพัฒนาที่ ๔ การปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านการตลาด
การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวไทยอย่างมีสมดุล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
ผ่ านการส่ งเสริ มการตลาดเฉพาะกลุ่ มและการพัฒ นาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการส่ งเสริ ม
การตลาดเพื่อกระตุ้น การใช้จ่ ายของนั กท่องเที่ยวและกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวไทย กอปรกับการพัฒนา
คุณภาพของสินค้าและบริการบนพื้นฐานเอกลักษณ์อย่างไทย และการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
๑. เป้าหมาย
๑.๑ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวชาวไทย
๒.๒ ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
๒.๓ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
๒.๔ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทย ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
๓.๒ บริ หารภาพลักษณ์เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น ประเทศในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่าง
ปลอดภัย และประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
๓.๓ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การท างานร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยในห่ ว งโซ่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รั ก ษาตลาด
ด้านการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงภูมิภาค
๓.๔ ส่งเสริมการทาการตลาดล่วงหน้าเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ
๓.๕ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ท าการตลาดและสร้ า ง
ประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
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ประเด็นพัฒนาที่ ๕ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การบู ร ณาการร่ ว มกัน ของทุกภาคส่ ว นคือปัจจัยหลั กในการขับเคลื่ อนแผนสู่ การปฏิบัติอย่างเป็ น
รูปธรรม โดยมุ่งเน้ นการส่ งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวิเคราะห์และวางแผน รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการ
การพัฒนาการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยรวม
๑. เป้าหมาย
๑.๑ หน่ ว ยงานท้องถิ่น มี ศัก ยภาพในการบริ ห ารจัดการการบริก ารสาธารณะที่ เชื่อ มโยงกั บ
การท่องเที่ยว ให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว
๑.๒ มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัด ทาแผนบริห ารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๑.๓ มีการกระจายรายได้การท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้า
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ จานวนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๒.๒ จ านวนหน่ ว ยงานที่มี แ ผนปฏิ บั ติร าชการ / แผนงาน แนวทาง การน าฐานข้ อมู ล ด้ า น
การท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๒.๓ จ านวนกิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
การท่องเที่ยวเพื่อยกระดับไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกากับดูแลและกาหนดมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณะรวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ ส่งเสริมศักยภาพให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีความสามารถและประสิทธิภาพในการวางแผน
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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โครงการภายใต้ประเด็นพัฒนาที่ ๑-๕ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
ประเด็นพัฒนา ๑: การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิตและขายสินค้า บริการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้มีความสามารถในการพร้อมรับและปรับตัวให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าหมาย 1: ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความสามารถยังชีพอยู่ได้ และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด 1: จานวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการของรัฐบาล
เป้าหมาย 2: แหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิตและขายสินค้า บริการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีขีดความสามารถในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 2: จานวนแหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิตและขายสินค้า บริการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 3: จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการยกระดับศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลักดันมาตรการเพื่อ
การเยียวยา ฟื้นฟู
ผู้ประกอบการและบุคลากร
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. แผนงานขับเคลื่อนการแก้ไข เยียวยา และ
ฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

2. โครงการสร้างเสริมศักยภาพที่พัก โรงแรม
ศูนย์กีฬา เพื่อเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติ และโรคติดต่อ
ภายใต้แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ
2564
1.0000

2565
1.0000

1.3870

7.000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๕๓
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แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก
3. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต

2. ส่งเสริมการยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติให้กับผู้ประกอบการ
และใช้จุดแข็งของไทยให้เป็น
จุดหมายปลายทางของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ
2564
5.0000

1. โครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการ สานักงานปลัดกระทรวง
ของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัย การท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่
(New Normal Tourism Services) เพื่อมุ่งสู่
การท่องเที่ยวคุณภาพสูง

3.0544

2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ กรมการท่องเที่ยว
มาตรฐานการท่องเที่ยว

65.0000

3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Sand dune กรมการท่องเที่ยว
จ.ชุมพร ให้เข้าสู่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

18.2603

4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวนานาชาติ

กรมการท่องเที่ยว

5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กรมการท่องเที่ยว

2565
5.0000

5.0000

5.0000

8.9165
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แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

2565
15.0000

6. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทาง
การแข่งขันด้านการเป็นสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ต่างประเทศ

กรมการท่องเที่ยว

7. โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาล
และการจัดการอนามัย ของสถานที่พักอาศัย
ชั่วคราว โรงแรม รีสอร์ท และสถาน
ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว

กรมอนามัย

8. แผนงานยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงาน
และผู้ประกอบการไมซ์

สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ

4.0800

3. ส่งเสริมการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมือง
การท่องเที่ยวในรูปแบบที่สร้าง สร้างสรรค์ (Creative City)
มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สัมผัสประสบการณ์จังหวัด

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

7.1050

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

15.7360

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบอาชาบาบัด

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

25.0000

4. โครงการศึกษาการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

10.0000

5. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

กรมการท่องเที่ยว

10.0000

31.1000

2.2334

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๕๕
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก
6. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
อเล็กซานเดอร์มหาราช จ.อุบลราชธานี และ
แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

กรมการท่องเที่ยว

2565
10.0000

7. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงความเชื่อ กรมการท่องเที่ยว
และจิตวิญญาณ ประเภท “มูเตลู”

5.0000

8. โครงการการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) กรมการท่องเที่ยว
เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

15.0000

9. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้าพุร้อน
เชื่อมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่

กรมการท่องเที่ยว

3.6023

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพน้าพุร้อน จังหวัดระนอง

8.5932

11. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว Caravan
and Camping

กรมการท่องเที่ยว

5.0000

12. โครงการศึกษาเพื่อการประกาศเขตพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว

100.0000

13. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และ
สุราษฎร์ธานี (Air Sea Land Southern
Sports and Tourism Festival)

การกีฬาแห่งประเทศไทย

356.7472

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๕๖
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

14. โครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)

การกีฬาแห่งประเทศไทย

15. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
กรมทรัพยากรธรณี

16. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
อยู่ดีมีสุข (Happy CBT)
17. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา

งบประมาณ
2564
266.9315

2565
100.0000
118.5270
30.0000

12.5061

9.0000

18. โครงการจัดทาประติมากรรมอุทยาน
การเรียนรู้ใต้ท้องทะเลเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๔.๔๔๗๒

19. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้
ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

786.4897

20. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

กรมศิลปากร

146.5000

21. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทางเลือก
ครบวงจร

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๕๗
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

15.8634

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

๒2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์
23. โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือ (องค์การมหาชน)
ด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัฒนธรรมล้านนา

4. ส่งเสริมการฟื้นฟูและรักษา
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น

24. โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและ
ยั่งยืน ภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยและ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(Promote the Eco-Tourism for Safety &
Sustainability)

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรมท่องเที่ยว

3. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

7.4745

๘.7950

10.3296

8.2095

9.0000

99.2378

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๕๘
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

2565
124.7994

82.5092

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

2565

4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพุร้อน
อย่างยั่งยืน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2.5261

6. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจาก
แมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

24.0000

7. โครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์
ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

16.5000

8. โครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้าเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
ฝั่งอันดามัน และ อ่าวไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

226.5250

9. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กรมป่าไม้

133.6395

10. โครงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เกาะอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา หมู่เกาะฝั่งทะเล เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ตะวันออก และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๕๙
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

40.0000

50.0000

แนวทางการพัฒนา
5. ส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มีศักยภาพให้
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต
เช่น สินค้าและบริการเพื่อ
สุขภาพ สินค้าสีเขียว และ
สินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

2565

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Hub)

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

30.0000

2. โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองผู้สูงอายุและ
เมืองแห่งการพักฟื้นเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

20.0000

3. โครงการพัฒนาอาหารสมุนไพรและกัญชา
สาหรับชุมชน

กรมการท่องเที่ยว

3.0000

4. โครงการยกระดับชุมชนโครงการโคกหนองนา กรมการท่องเที่ยว
โมเดลให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ

30.0000

5. โครงการฝึกทักษะในโลกกว้างผ่านผืนฟาร์ม
แห่งการเรียนรู้ (Farm Schools)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

13.0443

6. โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กระทรวงวัฒนธรรม

34.0000

7. โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2.0000

8. โครงการสร้างรายได้ด้วยการท่องเที่ยว
ชีวภาพ

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)

6.1400

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๐
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประเด็นพัฒนา ๒: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และปรับปรุงปัจจัยเอื้อ ให้สนับสนุนต่อการฟื้นตัวและเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป้าหมาย 1: แหล่งท่องเที่ยวมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการฟื้นตัวและเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด 1: แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
เป้าหมาย 2: กฎระเบียบและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการฟื้นตัวและเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด 2: จานวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวและเติบโตของการท่องเที่ยว ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

1. โครงการสร้างต้นแบบเมืองท่องเที่ยว สานักงานปลัดกระทรวง
ที่ปลอดภัย (Tourism Model
การท่องเที่ยวและกีฬา
Resilient City)

2565
12.0000

2. โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
สาหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)

กรมการท่องเที่ยว

15.0000

3. แผนงานเพิ่มศักยภาพการจัดการ
ด้านความปลอดภัย

กรมการท่องเที่ยว

15.0000

4. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เส้นทางปลดทุกข์ เติมสุข

กรมการท่องเที่ยว

5.0000

5. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องรับแขกประเทศไทย

กรมการท่องเที่ยว

2.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๑
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

181.7749

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

2565

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
ความปลอดภัยและการอานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม

15.0125

7. โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย

10.0000

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

8. โครงการพัฒนามาตรฐานงานตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ปลอดภัย
2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
1. โครงการพัฒนาศักยภาพฐานข้อมูล
พื้นฐานด้านดิจิทัลและโครงสร้าง
ด้านการท่องเที่ยว
พื้นฐานเชิงระบบ เพื่อการท่องเที่ยว 2. โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูล
อย่างยั่งยืน
ดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

25.0000

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

15.0000

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

10.0000

3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทาระบบ กรมการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

15.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๒
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

4. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
กรมการท่องเที่ยว
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
เพื่อพัฒนา E-Service บริการประชาชน
และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศ ระยะที่ 1

2565
48.3950

5. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การกากับดูแลธุรกิจนาเที่ยวด้วยระบบ
ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ ระยะที่ 2

กรมการท่องเที่ยว

5.0000

6. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ ดูแล และบารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ายและ
ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว

11.3354

7. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
กรมการท่องเที่ยว
ศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT
Call Center

7.000

8. โครงการค่าใช้จ่ายในการดูแล และ กรมการท่องเที่ยว
บารุงรักษาการกากับดูแลธุรกิจนาเที่ยว
ด้วยระบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์

2.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๓
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวด้วย
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์และ
บูรณาการข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

10. โครงการบูรณาการระบบบริการรับ กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
แจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์
ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว
แบบรวมศูนย์
11. โครงการศูนย์ประสานงานและ
อานวยความสะดวกสาหรับธุรกิจไมซ์
(One Stop Service for MICE)
3. ส่งเสริมการพัฒนา ใช้ประโยชน์ 1. โครงการพัฒนาและยกระดับ
และประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยวรถไฟเพื่อการส่งเสริม
ของรัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การท่องเที่ยว
และทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. โครงการศึกษาและสารวจออกแบบ
เพื่อพัฒนาท่าเรือแวะพัก รองรับเรือ
สาราญขนาดใหญ่สนับสนุน Thailand
Rivera ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ

2565
10.0000

21.9340

2.5000

2.5000

กรมการท่องเที่ยว

10.0000

กรมเจ้าท่า

25.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๔
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

3. โครงการก่อสร้างท่าเรือเกาะกูด
ซีฟร้อนสนับสนุนการท่องเที่ยว
ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

กรมเจ้าท่า

2565
260.0000

4. โครงการศึกษาความเหมาะสม
ด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือส่งเสริม
การท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กรมเจ้าท่า

18.3300

5. โครงการศึกษาวางแผนแม่บท
กรมเจ้าท่า
เพื่อพัฒนาท่าเรือสาราญขนาดใหญ่
(Cruise Terminal) และสารวจ
ออกแบบท่าเรือสาราญขนาดใหญ่
บริเวณชายฝั่งอันดามัน (ผูกพัน 63-65)

70.0000

6. โครงการทางหลวงชนบท
เพื่อการท่องเที่ยว

กรมทางหลวงชนบท

7. โครงการยกระดับการอานวย
ความสะดวกผู้โดยสาร
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

2564

1,927.1574

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๕
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

5.6480

แนวทางการพัฒนา
4. ส่งเสริมการปรับตัวของแหล่ง
ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเข้าสู่
tourism 4.0

แผนงาน/โครงการหลัก
1. โครงการเพิ่มการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
(โครงการ Hackathon ท่องเที่ยว)

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

2. โครงการศึกษาแรงจูงใจและ
สานักงานปลัดกระทรวง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง การท่องเที่ยวและกีฬา
แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ให้เป็น tourism 4.0
3. แผนงานสนับสนุนการใช้นวัตกรรม
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจไมซ์
5. สนับสนุนการเพิ่มเติม ปรับปรุง 1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและสถาบัน ในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อ
ให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว

2565
50.0000

20.0000

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

6.0000

15.0000

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

15.0000

2. โครงการปรับปรุงกฎหมายที่เป็น
สานักงานปลัดกระทรวง
อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ
การท่องเที่ยวและกีฬา
การดาเนินธุรกิจของประชาชน ประเด็น
การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

5.0000

3. โครงการพัฒนาศูนย์บริการอนุญาต
ถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศแบบ
เบ็ดเสร็จ

กรมการท่องเที่ยว

30.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๖
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก
4. โครงการแก้ปัญหาของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ Medical spa
ของไทยให้สามารถประกอบธุรกิจด้วย
ใบอนุญาตเพียงใบเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2565
5.0000

5. โครงการแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการธุรกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Medical spa สามารถให้บริการเสริม
ความงาม (ศัลยกรรมเล็กน้อย/โบท็อกซ์)
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้

5.0000

6. โครงการผ่อนผันมาตรฐานอาคาร
กรมการปกครอง
จากปัจจุบันที่มีอายุเพียง 5 ปี ให้
สามารถบังคับใช้ตลอดไปเพื่อเปิดให้
โรงแรมขนาดเล็กได้ขึ้นทะเบียนโรงแรม

5.0000

7. โครงการพัฒนามาตรฐานการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สานักงานตารวจแห่งชาติ

10.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๗
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประเด็นพัฒนา ๓: การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
เป้าหมาย 1: บุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนมีทักษะสูงขึ้นและพร้อมรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ตัวชี้วัด 1: จานวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาทักษะให้ได้มาตรฐานสาหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
เป้าหมาย 2: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 2: จานวนสถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการและองค์ความรู้ด้านการวางแผนการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด 3: จานวนผู้ประกอบการเอกชนที่เข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะการบริหารระดับสูงสาหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวให้กับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ

แผนงาน/โครงการหลัก
1. โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน
3. โครงการสารวจข้อมูลแรงงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2565
1.0000

1.0640

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

15.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๘
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ สานักงานปลัดกระทรวง
บุคลากรและผู้ประกอบการภาค
การท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามนโยบายรัฐบาลด้านการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

20.0000

6. โครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับ
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวและกีฬา

5.0000

7. โครงการฝึกอบรมราษฎร (ชาวเล)
เกาะหลีเป๊ะ

4.9570

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

8. โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐาน กรมการท่องเที่ยว
การให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยว
ไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
(New Normal)
9. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ
เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน

2565
15.0000

63.2122

กรมการท่องเที่ยว

11.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๖๙
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก
10. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
คนขับดี มีคนนั่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

กรมการท่องเที่ยว

2565
5.0000

11. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กรมการท่องเที่ยว
และยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว (โครงการท่องเที่ยวสีขาว)

34.0970

12. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทา
กรมการท่องเที่ยว
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

5.0000

13. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ระบบการทดสอบความรู้ความสามารถ
ในการเป็นมัคคุเทศก์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

กรมการท่องเที่ยว

22.0000

14. โครงการฝึกอบรมอาสาตารวจ
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว เพื่อช่วยเหลือดูแล
ความปลอดภัยและอานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว
15. โครงการเพิ่มทักษะและ
ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมกากับการประกอบการ
ของสถานประกอบการ/สถานบริการ
ในพื้นที่ท่องเที่ยว

กรมอนามัย

4.1338

10.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๐
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

16. โครงการเพิ่มความเชี่ยวชาญของ กรมอนามัย
เจ้าหน้าที่และเพิ่มขีดความสามารถภาคี
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาและการประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว

2. ส่งเสริมการยกระดับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรระดับ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

17. โครงการพัฒนาทักษะกาลัง
แรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

11.6400

18. โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม
online เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม
ในการสื่อสารให้กับผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาใน สานักงานปลัดกระทรวง
พื้นที่เป็นเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร การท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านการท่องเที่ยว
2. โครงการยกระดับมาตรฐานอาชีพ
ด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2565
10.0000

25.8440
5.0000

15.0000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๑
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

2.0000

แนวทางการพัฒนา

3. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
รัฐและเอกชนในการยกระดับและ
พัฒนาทักษะที่จาเป็นให้กับ
ผู้ประกอบการและแรงงาน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

2565

3. โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและซื้อขาย
สินค้าในแหล่งท่องเที่ยวและโฮมสเตย์
เพื่อเพิ่มขีดความความสามารถทาง
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

2.1030

4. โครงการส่งเสริมกระบวนการ
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ และถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

2.0000

1. โครงการศึกษาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการสร้างความร่วมมือของ
ภาคเอกชนเพื่อเข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

5.0000

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

2. แผนงานยกระดับการพัฒนาศักยภาพ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
บุคลากรและผู้ประกอบการไมซ์
นิทรรศการ

24.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๒
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

25.0000

ประเด็นพัฒนา ๔: การปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านการตลาด
เป้าหมาย 1: เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
ตัวชี้วัด 1: ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวชี้วัด 2: ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ตัวชี้วัด 3: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ตัวชี้วัด 4: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทย ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศ

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

1. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2564
20,000.0000

2. โครงการกาลังใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2,400.0000

3. โครงการทัวร์เที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

5,000.0000

4. โครงการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ผ่านตลาดมูลค่าสูง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

5. แผนงานส่งเสริมการประชุมและ
นิทรรศการภายในประเทศ

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

2565

5.3691

72.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๓
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

200.0000

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. บริหารภาพลักษณ์เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นประเทศในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่แตกต่าง ปลอดภัย และ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ

1. โครงการจัดทาตัวชี้วัดอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยว

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

2. โครงการเตรียมความพร้อมและ
สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ในการท่องเที่ยว

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

งบประมาณ
2564

20.0000

3. โครงการอานวยการแก้ไขปัญหา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือ และกีฬา
นักท่องเที่ยว

63.6455

4. โครงการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และกีฬา
และชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

5.9710

5. โครงการยกระดับภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวไทยสู่ความเป็นคุณภาพ

2565
20.0000

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๔
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

2.5372

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

6. โครงการประกวดการนาเสนอ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วย YouTube
ผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยว
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพภายในประเทศ
8. แผนงานส่งเสริมการตลาดสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อให้เป็น
จุดหมายปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ

3. ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกับ 1. โครงการพัฒนาความร่วมมือภายใน
เครือข่ายในห่วงโซ่การท่องเที่ยวเพื่อ ภูมภิ าคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการ
รักษาตลาดด้านการท่องเที่ยว และ ท่องเทีย่ วเชื่อมโยงภูมิภาค
เชื่อมโยงภูมิภาค

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

2565
15.0000

30.0000

145.5900

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4. ส่งเสริมการทาการตลาดล่วงหน้า 1. โครงการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว
เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ต่างประเทศในราชอาณาจักร

150.0000

15.0000

168.6128

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๕
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

2565

2. โครงการแนะนาศักยภาพ
ความพร้อมในการเป็นแหล่งถ่ายทา
ภาพยนตร์ของประเทศไทยให้แก่
ผู้ถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศ
(Inbound Roadshow)

กรมการท่องเที่ยว

15.0000

3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด Road
Show และจัดนิทรรศการร่วมใน
เทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ

กรมการท่องเที่ยว

5.742

4. โครงการขยายฐานตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

10.0000

5. โครงการขยายตลาดนักท่องเที่ยว
กลุ่มความสนใจพิเศษ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

10.0000

6. โครงการขยายตลาดนักท่องเที่ยว
กลุ่มสุขภาพ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

10.0000

7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

90.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๖
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

5. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีทา
การตลาดและสร้างประสบการณ์
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

2565

8. โครงการส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบภายใต้แนวคิด Green
Tourism

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

25.0000

9. แผนงานประมูลสิทธ์และดึงงาน
สาคัญระดับนานาชาติ

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

67.2500

1. โครงการเล่าเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนตามแนวทางการเพิ่มมูลค่า
ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

7.1320

2. โครงการสร้างการรับรู้ด้าน
การท่องเที่ยวดิจิทัลรูปแบบใหม่
(Digital Tourism)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

5.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๗
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

80.0000

ประเด็นพัฒนา ๕: การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย 1: หน่วยงานท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการการบริการสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด 1: จานวนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย 2: มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด 2: จานวนหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติราชการ / แผนงาน แนวทาง การนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย 3: มีการกระจายรายได้การท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ตัวชี้วัด 3: จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและ
บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการ
กากับดูแลและกาหนดมาตรฐานการ
ให้บริการสาธารณะรวมถึงมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ
สานักงานปลัดกระทรวง
การปรับตัวและการยกระดับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวภายใต้บริบทใหม่จาก
สถานการณ์โควิด - 19 (COVID - 19)
2. โครงการเสริมสร้างมาตรฐานและ
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

2565
11.0570

15.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๘
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

3. โครงการขยายผลการส่งเสริม
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
การท่องเที่ยวชุมชนขององค์การบริหาร พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (องค์การมหาชน)
อย่างยั่งยืน (อพท.) โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

1.6299

5. โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาด
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มูลค่าสูง
(องค์การมหาชน)
6. โครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

7. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
(องค์การมหาชน)

2565
30.0000

5.3691

18.2598

27.2636

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๗๙
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

21.6299

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

8. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ กรมอนามัย
การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้าเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวไทย
9. โครงการยกระดับการจัดการอนามัย กรมอนามัย
สิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี
10. โครงการพัฒนาพื้นที่ด้วยไมซ์
กระจายรายได้สู่ชุมชน
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
เตรียมความพร้อมและการใช้
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการภาวะ
วิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ

2565
31.6432

15.9403

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

343.1000

1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สานักงานปลัดกระทรวง
และการลงทุนด้านการท่องเที่ยวให้กับ การท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับนวัตกรรม
ดิจิทัลและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีใหม่

15.0000

2. โครงการสารวจเครื่องชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

42.0000

3. โครงการศึกษาและจัดทาเครื่องมือ
สร้างแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อการวางแผนและประเมิน
สถานการณ์การท่องเที่ยว

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

13.5500

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๘๐
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อมูล สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
ตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว
(พ.ศ. 2561 - 2580)
5. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ สานักงานปลัดกระทรวง
จัดทาบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ
2564
5.4500

15.9887

6. โครงการค่าใช้จ่ายสาหรับสารวจ
สานักงานปลัดกระทรวง
เครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬา การท่องเที่ยวและกีฬา
และจัดทาบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา
(Sport Satellie Accounts: SSA)
นาร่อง

2565

26.1257
21.1640

7. โครงการคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Big Data เพื่อการบูรณาการพัฒนา

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

6.9225

8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

35.0000

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๘๑
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

9. โครงการศึกษาการจัดทาแผนปฏิบัติ สานักงานปลัดกระทรวง
การด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง การท่องเที่ยวและกีฬา
ยั่งยืน

3. ส่งเสริมศักยภาพให้เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวมีความสามารถ
และประสิทธิภาพในการวางแผน
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

10. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนแม่บทในเมืองท่องเที่ยวต้นแบบ
4 เขตพื้นที่

กรมการท่องเที่ยว

11. แผนงานสารวจและจัดเก็บข้อมูล
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

1.7500

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

9.9000

2. โครงการกองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย

สานักงานกองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขต
ธรณีวิทยาถิ่นอีสาน

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

2565
5.0000

10.0000

10.0000

30.0000
0.6194

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๘๒
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ส่วนที่ ๔

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันวางแผน กาหนดนโยบาย และดาเนินการ
ตามขอบเขตหน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบของตน มีความร่ว มมือทางด้านองค์ความรู้ความสามารถ ทรัพยากร
และงบประมาณจากภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกแก่การพัฒ นา
และสร้างองค์ความรู้ โ ดยรวมที่ทุกภาคส่ วนสามารถนาไปปรับใช้ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เกิดการพัฒนาขับเคลื่อนอย่างสัมฤทธิ์ผล จึงต้องมีการวางระบบความเชื่อมโยง
ของแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนแม่บทเฉพาะด้านแผนปฏิบัติการ รวมถึง
ระบบการจั ดสรรงบประมาณที่มีประสิ ทธิภาพตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการและมีความต่อเนื่อง
การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เป็นแผนที่ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฎิบัติ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อประเด็นพัฒนาที่กาหนดในแผนฉบับนี้ ไปสู่แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ในระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้งการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วทั้งในระดับ
นโยบาย พื้นที่ และชุมชน เป็นแกนกลางในการประสานแผนสู่การปฏิบัติรวมถึงการติดตามและประเมินผล
อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการและกลไกดังกล่าว
๑. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) มีหลักการ วัตถุประสงค์
และแนวทางการขั บ เคลื่ อนแผนไปสู่ การปฏิบัติที่ ส อดรั บกับการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนี้
๑.๑ หลักการ
๑.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ โดยยึดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เป็นกรอบทิศทางหลักในการดาเนินงาน และแปลงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
๑.๑.๒ กระจายการพั ฒ นาลงสู่ พื้ น ที่ โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ พื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการดาเนิ นการขับ เคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกระดับ และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่าง
การบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นและระดับนโยบาย
๑.๑.๓ ใช้กลไกและเครื่ องมือการพัฒ นาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนอย่าง
บูรณาการเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพผ่านกระบวนการสร้างเครือข่าย ที่สามารถตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่
๑.๑.๔ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
แผนพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บท
เฉพาะด้ าน แผนปฏิ บั ติก าร และระบบการจัด สรรงบประมาณที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพและสามารถตอบสนอง
การพัฒนาเชิงบู รณาการได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐ
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามแผน
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๑.๑.๕ สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อทาให้
เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกัน ควบคู่กับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๒ เพื่อบูรณาการแผนงานจากส่วนกลาง พื้นที่ และท้องถิ่น/ชุมชน ในการขับเคลื่อนประเด็น
พัฒนาภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติ
๑.๒.๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ภาพรวม
ของประเทศลงสู่ภูมิภาค พื้นที่ และชุมชน
๑.๓ แนวทางการขับเคลื่อน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกันตั้ งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการควรมี
แนวทางดาเนินการ ดังนี้
๑.๓.๑ ระดั บ นโยบาย คณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ในการพิจารณากาหนดนโยบายหรือให้ความเห็น กากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการต่อไป โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติทาหน้าที่ในการนานโยบายและข้อสั่งการในระดับ
นโยบาย แจ้งประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
และนาเสนอข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ทั้งนี้ สานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวประเทศไทย พิจารณาปรับปรุง
นโยบายยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
หน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละประเด็นพัฒนา ประกอบด้วย
ประเด็ น พั ฒ นาที่ ๑ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ผ ลิ ต และขายสิ น ค้ า บริ ก าร
และผู้ ป ระกอบการการท่อ งเที่ ย ว ให้ มีค วามสามารถในการพร้อ มรั บ และปรั บตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
ที่เปลี่ยนแปลงไป: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีหน่วยงานสนับสนุ น
ได้ แ ก่ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวั ฒ นธรรม กระทรวงพาณิช ย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ประเด็นพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และ ปรับปรุงปัจจัย
เอื้อ ให้ ส นั บ สนุ น ต่อการฟื้น ตัว และเติ บ โตของอุตสาหกรรมท่ องเที่ย ว: กระทรวงคมนาคมและกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กองบัญชาการตารวจ
ท่องเที่ยว และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประเด็ น พั ฒ นาที่ ๓ การพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีหน่วยงาน
สนับสนุน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเด็นพัฒนาที่ ๔ การปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่าน
การตลาด: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว และองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ประเด็นพัฒนาที่ ๕ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ หน่ว ยงานหลั กในแต่ล ะประเด็นพัฒนาจะทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
สนับสนุนต่าง ๆ ในระดับปฏิบัติการและเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยมีการกาหนดบทบาท
ในการพัฒนาและแนวทางขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผน ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนและอานวย
ความสะดวกการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบ
เป็นระยะ
นอกจากนี้ นโยบายและแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ จ ะเป็ น แนวทางการพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วในแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยวแห่งชาติเป็น แผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวม ที่ส ามารถวางแนวทางการพัฒ นา
การท่องเที่ยวในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการเติบโตในภาพรวมได้ อีกทั้งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
เป็ น แผนแม่ บ ทส าหรั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วรายสาขาที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
การท่องเที่ยวทางน้า การท่องเที่ย วเชิงการประชุมและนิทรรศการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ ย ว
แห่งชาติเป็นการวางแผนการพัฒนาอย่างองค์รวม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวราย
สาขาต่อไป กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
มีหน้าที่ในการประชาสั มพัน ธ์ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติแก่หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่รายจังหวัดและรายสาขาการท่องเที่ยว รวมทั้งการให้
การสนับสนุนในการพัฒนาตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.๓.๒ ระดั บ พื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วประจ าเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยว คณะกรรมการประจากลุ่มจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น สานักงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจประจาจังหวัดและภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี หรือเป็น
ผู้ รั บ นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ องไปปฏิ บั ติใ ห้ ส อดคล้ อ งและเชื่อ มโยงกั บแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑) ระดับภูมิภาค กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณากระจายภารกิจและความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการตามแผนไปสู่จังหวัด โดยในส่วนราชการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดในฐานะบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานประสานหลักระหว่างสานักบริหารราชการ
กลุ่มจั งหวัด คณะกรรมการพัฒ นาการท่องเที่ยวจังหวัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัด/เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ในส่วนการพัฒนาระดับจังหวัด สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น การวางแผนและการด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม จั ง หวั ด และ
คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว อี ก ทั้ ง

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๘๕
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ต้องมีการส่ งเสริมความร่ ว มมือจากทุกภาคส่ว นเพื่อดาเนินการวางแผนและพัฒ นาการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาค
๒) ระดับท้องถิ่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้
มี ก ารน าหลั ก การและแนวทางการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ แ ผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ
ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาครับทราบและนาไปกาหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ การดาเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบต่าง ๆ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายพร้อมกาหนดผู้ประสานที่ชัดเจน พร้อมปฏิบัติงาน
๓) การดาเนินงานของภาคเอกชน ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
ในทุ กระดับ เพื่ อให้ การดาเนิ น งานด้ านการท่อ งเที่ ยวมีความรับผิ ดชอบต่อสั งคม ชุ ม ชน และผู้ รับ บริ การ
ผลของการพัฒนา ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
มีการจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดบริการสังคมและ
กิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจั งหวัดมีหน้าที่ให้ คาปรึกษาและสนับสนุน
การดาเนินงานของภาคเอกชนในพื้นที่
๑.๓.๓ ระดั บ ชุ ม ชน สนั บ สนุ น ให้ ภ าคประชาชนและชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วของประเทศในบริ บ ทที่ เ หมาะสม โดยเฉพาะการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดทาแผนและขับเคลื่อน
แผนพั ฒ นาระดั บ ชุ ม ชน โดยต้ อ งมี ก ารค านึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ห รื อ ฟื้ น ฟู จ ารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และของชาติ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชน
ในการอนุรักษ์ บารุงรักษา และส่งเสริมการตระหนักรู้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ การมีส่ ว นร่วมของชุมชนและเครือข่ายภาค
ประชาชนเจ้าของพื้ นที่ จะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และความเป็นไทยให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยว และเป็น
การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนอย่างแท้จริง

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๘๖
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ระดับ
นโยบาย

คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัด
และกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ

กก. (กทท.) อก. สธ. ป.๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิตและขายสินค้า บริการ
ทส. มท. วธ. พณ. ศธ. และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ให้มีความสามารถในการ
กษ. สสปน. อพท. พร้อมรับและปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
คค. กก. (กทท.) มท.
ดท. กห. กต.
บก.ทท. สตช

ระดับ
พื้นที่

ป.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก
และ ปรับปรุงปัจจัยเอื้อ ให้สนับสนุนต่อการฟื้นตัวและ
เติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัด

แผนฯ
ฉ.๒

คณะกรรมการพัฒนา
การท่องเที่ยวประจาเขต

คณะอนุกรรมการรายสาขาที่สาคัญ

ป.๓ การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

กก. (กทท.) อก. รง.
ศธ. วธ. อปท.

ป.๔ การปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านการตลาด

กก. (กทท./ททท.) กต.
สตช. บก.ทท. อพท.

ป.๕ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กก. (สป.กก.) อปท.
และทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

อปท.

กระทรวง/
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ระดับ
ชุมชน

คณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สมาคม/สมาพันธ์ธรุ กิจท่องเที่ยว

เอกชน/สถาบันการศึกษา

องค์กรระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว

เครือข่ายภาคประชาชน/ชุมชน

กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๘๗
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ระดับภูมิภาค
ระดับจังหวัด

๒. แนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนา
การวัดความสาเร็จของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล
โดยใช้ระบบที่มีมาตรฐาน สามารถวัดผลการพัฒนาในแต่ละประเด็นพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ
การยอมรับจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของการประเมินแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ควรมีการดาเนินการดังนี้
๒.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
เพื่อกาหนดแนวทางติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานในภาพรวม ภายใต้แผนพัฒ นาการท่องเที่ ย ว
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้แต่ละประเด็นพัฒนา
๒.๒ ส่วนราชการและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจะต้องทาการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กาหนดตาม
ยุทธศาสตร์ไม่ต่ากว่าปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการเพื่อ ทาการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ตามตัวชี้วัดรวม
๒.๓ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบจะต้ อ งท าการประเมิ น ผลตามแนวทางที่
คณะอนุกรรมการได้กาหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
๒.๔ ส่วนราชการและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ในการประเมินผลการดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) และควร
ส่งเสริมความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๒.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณานาเสนอผลการดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) โดยประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๘๘
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ภาคผนวก ก
ตัวชี้วัด

คาอธิบายตัวชี้วัด

ค่าใช้จ่ายต่อคน
ต่อ
ทริปของ
นักท่องเที่ยวไทย

ค่าใช้จ่ายรวมของ
คนไทยที่ใช้จ่าย
เพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยใน
ช่วงเวลา ๑ ทริป

ค่าใช้จ่ายต่อคน
ต่อ
ทริปของ
นักท่องเที่ยว
ต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายรวมของ
คนต่างชาติที่ใช้
จ่ายเพื่อ
การเดินทาง
ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยใน
ช่วงเวลา
๑ ทริป

ข้อเสนอแนะการพัฒนาตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลการพัฒนาในภาพรวมของแผน
วิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลฐาน

- สถิติ
นักท่องเที่ยว
- ข้อมูลอัตรา
การเข้าพักใน
สถาน
ประกอบการที่
พัก
- ข้อมูลพฤติกรรม
การเดินทาง
ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
- ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้
จ่ายของ
นักท่องเที่ยวชาว
ไทย
ใช้วิธีการสารวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย
- สถิติ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยใช้วิธีการสารวจด้วย นักท่องเทีย่ ว
ตัวอย่าง (Sample Survey)
- ข้อมูลอัตรา
การเข้าพักใน
สถาน
ประกอบการที่
พัก
- ข้อมูลพฤติกรรม
การเดินทาง
ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
- ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้
จ่ายของ
นักท่องเที่ยว
ใช้วิธีการสารวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้วิธีการสารวจด้วย
ตัวอย่าง (Sample Survey)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมายปี
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง ๑๐ ต่อปี
การท่องเที่ยว
และกีฬา

สานักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ
ปลัดกระทรวง ๑๐ ต่อปี
การท่องเที่ยว
และกีฬา

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๘๙
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

อัตราการขยายตัว
ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดิน
ทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน
จานวน
ผู้ประกอบการ
และบุคลากรใน
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่
ได้รับ
การช่วยเหลือ
เยียวยาจาก
มาตรการของ
รัฐบาล

จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยว ผู้ผลิต
และขายสินค้า
บริการ และ
ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว ที่ได้รับ
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
จานวน

คาอธิบายตัวชี้วัด

วิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลฐาน

อัตราการขยายตัว
= ((xt – xt-๑)/xt๑)*๑๐๐
x = จานวน
นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทาง
ระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศ
สมาชิก
จานวน
ผู้ประกอบการ
และบุคลากรใน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ที่ได้รับ
การเยียวยาตาม
มาตรการของ
รัฐบาลที่ออกมา
ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
และแรงงานตั้งแต่
ปี ๒๕๖๓ อัน
เนื่องมาจากวิกฤต
โรคระบาดโควิด
19
จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยว ผู้ผลิต
และขายสินค้า
บริการ และ
ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว ที่ได้รับ
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวอาเซียน

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬารวบรวมข้อมูลจากบัตร
ตม.6 ซึ่งจัดเก็บโดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

จานวน

ชาวต่างชาติ
- ข้อมูลจากท่า
อากาศยาน และ
ด่านตรวจคนเข้า
เมือง
สถิติ
นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่
เดินทางระหว่าง
ประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิที่
รวบรวมได้จาก
ตม.6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมายปี
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๕

สานักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ
ปลัดกระทรวง 5 ต่อปี
การท่องเที่ยว
และกีฬา

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬารวบรวมข้อมูลจาก
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

(เริ่มจัดเก็บ
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

จัดเก็บจากจานวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาเซียน
โดยกรมการท่องเที่ยว

สถิติข้อมูลการ กรมการ
รับรองมาตรฐาน ท่องเที่ยว
อาเซียน

จานวน 80
ราย

จัดเก็บจากจานวนผู้ประกอบการ SMEs ด้านการ

(เริ่มจัดเก็บ

จานวน

กรมการ

จานวน
ผู้ประกอบการ
๕,๐๐๐ ราย
จานวน
มัคคุเทศก์
๕๐,๐๐๐ ราย
ในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๐
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

คาอธิบายตัวชี้วัด

ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ใน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้รับ
การยกระดับ
ศักยภาพในการ
เพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ

วิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลฐาน

ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ใน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้รับ
การยกระดับ
ศักยภาพเพื่อให้มี
ทักษะของการเป็น
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่
จานวนพื้นที่
จานวนพื้นที่
พัฒนาชุมชนเพื่อ พัฒนาชุมชนเพื่อ
การท่องเทีย่ วที่
การท่องเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา
ยกระดับ
ยกระดับตาม
มาตรฐาน
มาตรฐาน Global
Sustainable
Tourism
Council (GSTC)
จานวนกฎระเบียบ จานวนกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การฟื้นตัวและ
การฟื้นตัวและ
เติบโตของการ
เติบโตของการ
ท่องเที่ยว ได้รับ ท่องเที่ยวตาม
การปรับปรุงแก้ไข ความเห็นของ
สานักงาน ปยป.ที่
ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไข

ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมการท่องเที่ยวและ ข้อมูล
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ
๒๕๖๕)

จานวนบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่ได้รับ

จานวนบุคลากร
ด้าน
การท่องเที่ยวทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ท่องเที่ยว

เป้าหมายปี
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๕,๐๐๐ ราย

จัดเก็บจากจานวนผู้ทเี่ ข้ารับการพัฒนาเพื่อขอรับรอง
มาตรฐาน GSTC โดยกรมการท่องเทีย่ วและองค์การ
บริหาร
การพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ยังอยู่ในอายุของการรับรอง

สถิติการรับรอง สานักงาน
มาตรฐาน GSTC ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

จัดเก็บจากจานวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวที่สานักงาน ปยป. เสนอเข้าแก้ไข

(เริ่มจัดเก็บ
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔)

สานักงาน
จานวน ๑๐
ปลัดกระทรวง รายการ
การท่องเที่ยว
และกีฬา

จัดเก็บจากจานวนบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวที่ผ่านการพัฒนาทักษะและได้มาตรฐาน
ของ
กรมการท่องเที่ยว
ที่ยังอยู่ในอายุของ
การรับรอง

(เริ่มจัดเก็บ
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
๒๕๖4)

กรมการ
ท่องเที่ยว

จานวน 126
แห่ง
(จังหวัดละ 1
แห่ง กทม. เขต
ละ 1 แห่ง)

จานวน
๕๐,๐๐๐ ราย
(มัคคุเทศก์ และ
อื่น ๆ)

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๑
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

คาอธิบายตัวชี้วัด

การพัฒนาทักษะ
ให้ได้มาตรฐาน
สาหรับ
การท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ

การพัฒนาทักษะ
ให้ได้มาตรฐาน
ของ
กรมการท่องเที่ยว

จานวน
สถาบันการศึกษา
ที่มีการพัฒนา
หลักสูตรเพิม่
ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและ
องค์ความรู้ด้าน
การวางแผนการ
ท่องเที่ยว
จานวน
ผู้ประกอบการ
เอกชนที่เข้า
ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา
ในการพัฒนา
ทักษะ
การบริหาร
ระดับสูงสาหรับ
บุคลากรใน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
ทีเ่ ดินทาง
ท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

จานวน
สถาบันการศึกษา
ที่มีการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ
ให้มีทักษะของการ
เป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่
จานวน
ผู้ประกอบการ
เอกชนที่เข้า
ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา
ในการพัฒนา
ทักษะ
การบริหาร
ระดับสูงตามที่
กรมการท่องเที่ยว
กาหนด
ผลสารวจความพึง
พอใจของ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทเี่ ดิน
ทางเข้ามา
ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยต่อ
การท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยใน
ภาพรวม
ผลสารวจความพึง
พอใจของ

ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมายปี
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๕

จากหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบบูรณาการเพื่อการ
(เริ่มจัดเก็บ
จัดทาหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูล
ปีงบประมาณ
๒๕๖4)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

จานวน 100
แห่ง
(ราชภัฏ 38
แห่ง +
มหาวิทยาลัย
อื่น + อาชีวะ)

จานวนผู้ประกอบการที่ร่วมลงนามในบันทึกความตก
ลงความร่วมมือร่วมกับกรมการท่องเที่ยว

(เริ่มจัดเก็บ
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
๒๕๖4)

กรมการ
ท่องเที่ยว

จานวน ๑๕
ราย

สารวจความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ข้อมูลความเห็น
ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่
เดินทาง
ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
ไทย

สานักงาน
ร้อยละ 90
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

สารวจความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ข้อมูลความเห็น สานักงาน
ร้อยละ ๘๕
ของนักท่องเที่ยว ปลัดกระทรวง

วิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลฐาน

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๒
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

คาอธิบายตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ชาวไทยที่
เดินทาง
ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
ไทย

การท่องเที่ยว
และกีฬา

รวบรวมจากคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประจาเขตพัฒนา
การท่องเที่ยว

(เริ่มจัดเก็บ
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
๒๕๖4)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเทีย่ ว
และกีฬา

จานวน 100
แห่ง
(ปี พ.ศ.
2563 มี อบต
เทศบาล อบจ.
รวม 7,850
แห่ง)

จากแผนปฏิบตั ิราชการ แผนงาน ของหน่วยงาน
ราชการ

(เริ่มจัดเก็บ
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
๒๕๖4)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

จานวน 200
หน่วยงาน
(หน่วยงาน
อปท. 100 +
หน่วยงานใน
กระทรวง
การท่องเทีย่ ว
และกีฬา +
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง)

จานวนกิจกรรม/โครงการที่คณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนา
การท่องเที่ยว รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.)

(เริ่มจัดเก็บ
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

จานวน 30
กิจกรรม/
โครงการ
(เขตละ 2
กิจกรรม 15

วิธีการจัดเก็บ

ชาวไทยที่เดินทาง นักท่องเที่ยวชาว
ท่องเที่ยวใน
ไทยที่เดินทางเข้า
ประเทศไทย
มาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยต่อ
การท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยใน
ภาพรวม

จานวนหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

จานวนหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนที่ดาเนินการ
โดยคณะกรรมการ
พัฒนา
การท่องเที่ยว
ประจาเขต
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
จานวนหน่วยงาน หน่วยงานจัดทา
มีแผนปฏิบตั ิ
แผนปฏิบัติ
ราชการ /
ราชการ แผนงาน
แผนงาน แนวทาง และแนวทาง
การนาฐานข้อมูล การนาฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว ด้าน
ไปใช้ประโยชน์
การท่องเที่ยวที่มี
เพื่อ
อยู่ไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาการ
เพื่อพัฒนา
ท่องเที่ยวอย่าง
การท่องเที่ยว
ยั่งยืน
อย่างยังยืน
จานวนกิจกรรม
เป็นกิจกรรมหรือ
หรือโครงการที่
โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการ ดาเนินการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ไปสู่เป้าหมายการ
การบริหารจัดการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายปี
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๓
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

การท่องเที่ยวเพื่อ
ยกระดับไปสู่การ
พัฒนา
การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

คาอธิบายตัวชี้วัด

วิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(SDGs)

เป้าหมายปี
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๕
เขต)

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๔
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคผนวก ข

คาอธิบายตัวชี้วัดเพิ่มเติม

๑. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย คือ เครื่องหมายมาตรฐานจากการตรวจประเมิน
และให้การรับรองตามมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว เป็นระบบการตรวจประเมินโดย
บุคคลที่ ๓ ซึ่งเป็น ระบบที่เทีย บเคียงได้กับระดับสากล โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีส ถานประกอบการที่ผ่าน
การตรวจประเมินและได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว จานวน ๑,๒๖๙ ราย
๒. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ รายได้ที่เกิดแก่ประเทศไทยจากการเข้ามาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ ๑.๔๔ ล้าน
ล้านบาท และมีการเติบโตอยู่ที่กว่าร้อยละ ๑๖.๘ ต่อปี จากการคาดการณ์ของ UNWTO นักท่องเที่ยวทั่วโลก
จะมีการเดินทางมาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น และค่าใช้จ่ายต่อการท่องเที่ยวคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นจาก
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางทั่วโลกซึ่งจะเป็นตัวแปรช่วยส่งเสริมการเติบโตของรายได้จากนักท่ องเที่ยว
ต่างชาติของไทย อย่างไรก็ตามจากการประเมินการเติบโตของนักท่องเที่ยว ในอดีตและสภาวการณ์การถดถอย
ของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก อาทิ จีน อินเดีย และสหราชอาณาจักร พบว่าการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยว
ดังที่ผ่านมาอาจเป็นไปได้ยาก ดังนั้น จึงได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเป้าประสงค์รายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในอีก ๕ ปีข้างหน้าให้ตอบสนองต่อปัจจัยด้านบวกและด้านลบ และสามารถรักษา
ศักยภาพการเติบโตอย่างสมดุลกับการรักษาความยั่งยืนของอุปทานท่องเที่ยวไว้ได้ที่ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓. การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนั กท่องเที่ยวไทย คือ จานวนครั้งที่นักท่องเที่ยวไทยทุกคน
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คาดการณ์ว่าจานวนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ ๑๓๘.๘
ล้านคนครั้ง
๔. จั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วรอง คื อ จั ง หวั ด ที่ มี จ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นน้ อ ยกว่ า ๑ ล้ า นคนต่ อ ปี ซึ่ ง ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจานวนทั้งหมด ๕๑ จังหวัด และลดลงมาเป็น ๔๘ จังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การเติบโตของ
รายได้ในจังหวัดท่องเที่ยวรองใน ๕ ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ ๑๒.๙ ทั้งนี้ จากการประเมินการเติบโตของรายได้
การท่องเที่ยวและการพัฒนาของจังหวัดท่องเที่ยวรอง จึงได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยวรอง
(บนปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙) ที่อย่างน้อยร้อยละ ๑๒ ต่อปี

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๕
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคผนวก ค

แผนที่แสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๖
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคผนวก ง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รายชื่อจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๑๕ เขต
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

อารยธรรมล้านนา
ฝั่งทะเลตะวันตก
ฝั่งทะเลตะวันออก
อันดามัน
อารยธรรมอีสานใต้
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าพระยาตอนกลาง
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม
เมืองเก่ามีชีวิต
วิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย
ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่
ธรณีวิทยาถิ่นอีสาน
วิถีชีวิตลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
หมู่เกาะทะเลใต้

จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล
นครราชสีมา บุรีรมั ย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุรี
หนองคาย เลย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร
สุโขทัย ตาก กาแพงเพชร พิษณุโลก
แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี
ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวลาภู
สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช
ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา
สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ: จังหวัดในลาดับแรกเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๗
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคผนวก จ

องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.)

พระราชบัญญัติ นโยบายการท่องเที่ยวแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดให้ มี
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ท.ท.ช. โดยให้มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. นายกรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๙. ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๑๑. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑๒. ปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๓. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๕. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
๑๖. ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
๑๗. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๘. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
๑๙. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
๒๐. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
๒๑. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๒๒. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒๓. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๔. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
๒๕. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๘
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

อานาจหน้าที่
1) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
2) จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดทาความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การท่องเที่ยว
4) กาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
5) ดาเนินการเพื่อให้มีการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
6) พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบแผนปฏิบัติก ารพัฒ นาการท่องเที่ยวภายในเขตพั ฒ นาการท่องเที่ย ว
รวมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
7) พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านบริการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว รวมทั้งกาหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานดังกล่าว
8) กากับ ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย
และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
9) พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
10) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๙๙
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ๑๐๐
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

