
การประชุมชี้แจงขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
และข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

28 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1
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หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

1. เป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการด าเนินงานตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
แผนความมั่นคง และนโยบายเร่งด่วน

2. เป็นการรองรับนโยบาย/เรื่องที่ต้องมีการวางแผนและบริหารในภาพรวม
ของประเทศร่วมกัน

3. มีหน่วยรับงบประมาณ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน
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วิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการ
1. องค์ประกอบครบถ้วน : เป้าหมายร่วม / วัตถุประสงค์ / งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ด าเนินการ / ระยะเวลาด าเนินการ /

วัดผลสัมฤทธิ์ได้ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

2. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการชัดเจน : ระยะเวลา 3 – 5 ปี หรือตามกรอบที่รัฐบาลก าหนด ในกรณีที่เป็นประเด็นตามแผนให้
ก าหนดระยะเวลาสอดคล้องกับแผนนั้น ๆ

3. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
• เป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมของแผนสอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินงานของแผนงาน แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัด

รายปีให้ชัดเจน
• แต่ละเป้าหมายต้องมหีน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 กระทรวงขึ้นไป มีการก าหนดเจ้าภาพหลัก และจัดท าแนวทางการด าเนิน

ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
• ก าหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) กรณีตัวชี้วัดมีการอ้างอิงกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลจะต้องก าหนดการ

ด าเนินงานและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดสากลดังกล่าว
• ไม่น าค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นงานประจ าและ/หรือภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานมาก าหนดไว้ และต้องแสดงให้ครอบคลุม

ทุกแหล่งเงิน
• หน่วยงานเจ้าภาพหลักของแผน ต้องร่วมกับเจ้าภาพในแต่ละเป้าหมาย จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดที่

ก าหนดในแต่ละปี และจัดท ารายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนบูรณาการนั้น ๆ
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ความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
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วัตถุประสงค์
การท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อันจะส่งผลต่อการสร้างขีดวามสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก

2

3

พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเทีย่วกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ

รักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม

4 สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย 
และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ

5 กระจายการท่องเที่ยวในมิติพ้ืนที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมไทย

1



กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้ได้รับประโยชน์

นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยว
ชาวไทย

ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวและประชาชน

ในชุมชนท้องถิ่น

พื้นที่ด าเนินการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ
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แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธฯ 20 ปี การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว

เป้าหมายแผน
แม่บท

- สัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพิ่มขึ้น 
- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
- อันดับขีดความสามารถทาง การแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
แผนแม่บท

- สัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองหลักและเมืองรอง (ร้อยละ 80:20)
- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ 22) 
- อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน การท่องเท่ียวของประเทศไทย โดย TTCI (อันดับ 33) 

ยุทธฯ จัดสรร
งบประมาณ

2.3 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
แผนจัดสรร

สัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพิ่มขึ้น สัดส่วนผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เพิ่มขึ้น

อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย โดย Travel and Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

แผนจัดสรร
สัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวของ

เมืองหลักและเมืองรอง  80:20
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21

อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

โดย Travel & Tourism Competitiveness Index 
(TTCI) อยู่ในอันดับ 33 ของโลก ในปี 2563
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แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ผลสัมฤทธิ์ -รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่เมืองรองเพิ่มขึ้น

-ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
-ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น

แนวทาง 1. ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2. ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 3. ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย
แนวทาง

-รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
-เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
-สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 

-รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
-อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัด
การประชุมนานาชาติตามดัชนี International 
Congress and Convention Association (ICCA) ดีขึ้น 

-รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น
-อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น 
-สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดแนวทาง -อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ร้อยละ 10
-จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จ านวน 5 เมือง 
-อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ 5

-อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ
ร้อยละ 5
-อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ
ประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International Congress
and Convention Association (ICCA)
อันดับ 1 ใน 23

-อัตราการขยายตัวของรายได้จาก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย ร้อยละ 5
-อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
โดย Global Wellness Institute อันดับ 12
-อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐาน
การท่องเที่ยว ร้อยละ 5 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

อพท/วธ/กก/มท/อก/กษ/พณ/
คค/ทส/สธ/กต/ดท/ศธ/

วท. (สวทช.) /นร(สกว.)/สตช

สสปน/กก/BOI/ตม/คค/มท/พณ/สสว/สตช สธ/กก/พณ/สตช/ทส/สถ (อบจ.) /มท

13



แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
แนวทาง 4. ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 5. ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 6. ระบบนิเวศการท่องเท่ียว 

เป้าหมาย
แนวทาง

-รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า เพิ่มขึ้น -นักท่องเท่ียวที่เดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวภายใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยเลือกประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางเพิ่มขึ้น 

-อัตราการเสียชีวิตและอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวลดลง
-แหล่งท่องเท่ียวได้รับการฟื้นฟูเพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วัดแนวทาง -อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวส าราญ
ทางน้ า ร้อยละ 5

-จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ร้อยละ 5

-จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการฟื้นฟู จ านวน 100 แห่ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

คค(กรมเจ้าท่า)/การท่าเรือแห่งประเทศไทย
/กก/สตช/ตม/ศธ

คค/กก/กต/ตม/สตช/วธ/ดท สตช/ตม/คค/กก/กห/ทส/วธ/
มท/อพท/ศธ/รง/ดท/สถ(อบจ)

14



แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
แนวทาง ตัวชี้วัดแนวทาง แนวทางการพัฒนาในปี 2563

(ตามนโยบายจัดสรรงบประมาณ)
ประเด็น/โครงการเร่งด่วน

1. ท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

-จ านวนเมืองและชุมชน
ที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียว เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม จ านวน 3
เมือง 
-อัตราการขยายตัวของ
จ านวนสินค้าและบริการ 
การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ร้อย
ละ 3

-ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยยกระดับการเสริมสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
การออกแบบ 
-การพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์ รวมท้ังส่งเสริม
การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
-การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว 
-การส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวของ
ภูมิภาค

-โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน
และเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์
-โครงการพัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ด้าน
การท่องเท่ียวด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทุน
ทางวัฒนธรรม
-โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชื่อมโยงแหล่ง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน
-โครงการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและย่าน
สร้างสรรค์สู่ระดับสากล
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
บุคลากรด้านท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : อพท/วธ/กก/มท/อก/กษ/พณ/คค/ทส/สธ/กต/ดท/ศธ/วท. (สวทช.)/นร(สกว.)/สตช
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แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
แนวทาง ตัวชี้วัดแนวทาง แนวทางการพัฒนาในปี 2563

(ตามนโยบายจัดสรรงบประมาณ)
ประเด็น/โครงการเร่งด่วน

2. ท่องเท่ียวเชิง
ธุรกิจ 

-อันดับของไทยในการ
เป็นจุดหมายปลายทางใน
การจัดการประชุม
นานาชาติ ตามดัชนี 
International 
Congress and 
Convention 
Association (ICCA)
อันดับ 1 ใน 23
-มูลค่าอุตสาหกรรมการ
กีฬาขยายตัวไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 3

-ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ
ให้มีความพร้อมส าหรับการเดินทางเพื่อการประกอบธุรกิจ 
-ส่งเสริมการตลาด/ประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการกีฬา 
-สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ การจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
การจัดงานแสดงสินค้าการจัดกิจกรรม การจัดประชุมเกี่ยวกับการกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬา
-ส่งเสริมการกระจายการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
-สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
รวมถึงส่งเสริมและสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือวิสาหกิจเริ่มต้น
-บุคลากรในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง และชุมชนท้องถิ่นในการน าเสนอสินค้าและบริการ เพื่อรองรับการ
เดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
-ส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) โดยศึกษา
และพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ระดับนานาชาติ และส่งเสริม
มาตรการเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรม
การกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

-โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ
-โครงการจัดตั้งและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ 
(Sports City) 
-โครงการสนับสนุนการจัดกรัด์ปรีซม์อเตอร์ไซค์
เคิลเรซซิง
-โครงการพัฒนาจังหวัดหรือเมืองใหญ่ให้เป็น
ศูนย์กลางการจัดการแสดงสินค้าภายในประเทศ 
(Mice City)

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : สสปน/กก/BOI/ตม/คค/มท/พณ/สสว/สตช
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แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
แนวทาง ตัวชี้วัดแนวทาง แนวทางการพัฒนาในปี 2563

(ตามนโยบายจัดสรรงบประมาณ)
ประเด็น/โครงการเร่งด่วน

3. ท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ 

ความงาม และ
แพทย์แผนไทย 

-อัตราการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพท่ีได้รับมาตรฐาน
การท่องเที่ยว ร้อยละ 3 

-ส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย
โดยการยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาทิ การให้ความส าคัญเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย
-สร้างสรรค์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรท่ีมีศักยภาพในการ
บ าบัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ในการให้บริการในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดกระบี่ ล าปาง ระนอง
-ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย โดยค านึงถึง
ความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย 
-ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างการรับรู้
อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะ

-โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน
อาเซ๊ยน
-โครงกรพัฒนาเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใน
จังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
-โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : สธ/กก/พณ/สตช/ทส/สถ (อบจ.) /มท
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แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
แนวทาง ตัวชี้วัดแนวทาง แนวทางการพัฒนาในปี 2563

(ตามนโยบายจัดสรรงบประมาณ)
ประเด็น/โครงการเร่งด่วน

4. ท่องเท่ียว
ส าราญทางน้ า 

-อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้การท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า 
ร้อยละ 3

-ส่งเสริมการท่องเท่ียวส้าราญทางน้้า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ้านวยความสะดวกในการท่องเท่ียวทางน้้าให้ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องความ
สะอาดและความปลอดภัย อาทิ ท่าเรือภูเก็ต แหลมฉบัง และกรุงเทพฯ 
-พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง ลุ่ม
น้้าสายส้าคัญ เช่น แม่น้้าเจ้าพระยา 
-การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวรวมทั้งสร้างสรรค์และยกระดับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และชุมชน โดยมุ่งเน้นก้ารกระจาย
กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ
-การสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชน พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนนุการท่องเท่ียวทางน้้าในทุกมิติ เช่น 
การทบทวนกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-พัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะทาง จัดท้าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทางน้้าและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
-ส่งเสริมการประช้าสัมพันธ์และการตลาดรูปแบบใหมใ่นกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ

-โครงการก่อสร้างท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกผู้โดยสารเรือส าราญของ
ท่าเรือหลัก
-โครงการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือส าราญ
-โครงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา
-โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวคูคลอง /การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวคูคลอง
-โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเรือส าราญ
-โครงการ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง :คค(กรมเจ้าท่า)/การท่าเรือแห่งประเทศไทย/กก/สตช/ตม/ศธ/อพท./มท.
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แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
แนวทาง ตัวชี้วัดแนวทาง แนวทางการพัฒนาในปี 2563

(ตามนโยบายจัดสรรงบประมาณ)
ประเด็น/โครงการเร่งด่วน

5. ท่องเท่ียว
เชื่อมโยง
ภูมิภาค

-จ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดิน
ทางผ่านแดน ระหว่าง
ประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน ร้อยละ 5

-ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค โดยการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค และระบบขนส่งสาธารณะ สิ่งอ้านวยความสะดวกในการผ่านแดน
เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศสมาชิกอาเซียน 
-ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและ
อาเซียน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมของชุมชน เส้นทางการท่องเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลก 
-ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว 
-ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยว และอ้านวย
ความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผ่านแดนของ
การเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลและอ้านวยความสะดวกในการเดินทางแก่
นักท่องเที่ยว

-โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน
-โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ
สมาชิกอาเซียน

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : คค/กก/กต/ตม/สตช/วธ/ดท
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แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
แนวทาง ตัวชี้วัดแนวทาง แนวทางการพัฒนาในปี 2563

(ตามนโยบายจัดสรรงบประมาณ)
ประเด็น/โครงการเร่งด่วน

6. ระบบนิเวศ
การท่องเที่ยว 

-จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ได้รับ
การฟื้นฟู จ านวน 50
แห่ง
-กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว

-ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวทุกมิติ
-พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน การ
ฟื้นฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยเฉพาะด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยนักท่องเที่ยวท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ 
เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเท่ียวในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ เช่น พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าโขง และพื้นที่แอ่งประวัติศาสตร์ลุ่มน้ าภาคกลาง
-พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวท้ังระบบ รวมถึงชุมชน ผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการตลาด
-ส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเท่ียวของไทย รวมท้ังการจัดท า
เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงท้ังในและต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุค
ใหม่
-การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเท่ียว รวมถึงพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผน การก าหนดนโยบาย และการอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว

-โครงการยกระดับความปลอดภัยด้าน
นักท่องเท่ียว
-โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจรเพื่อคนทั้งมวล
-โครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดท่องเท่ียว
เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศ
-โครงการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูชายหาดท่องเท่ียว
ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและสูญเสียระบบ
นิเวศชายฝั่งอย่างเป็นระบบ
-โครงการคืนระบบนิเวศชายฝั่งให้กับชายฝั่งทะเล
และเกาะของประเทศไทย
-โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเท่ียวไทยสู่
การเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพระดับโลก
-โครงการจัดท าข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : สตช/คค/กก/กห/ทส/วธ/มท/อพท/ศธ/รง/ดท/สถ(อบจ)
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24 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 4 ม.ค. 62 4-7 ม.ค. 62 9 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62 15 ม.ค. 62

แผนปฏิบัติงาน 
การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ประชุมเพื่อก าหนด
เป้าหมายแนวทาง
แผนบูรณาการฯ 
กับฝ่ายเลขาร่วม

ประชุมกลั่นกรอง
ค าของบบูรฯ 63
(ฝ่ายเลขาร่วม/
สป.กก./ททท./

กทท.) 

เสนอค าขอ
แผนบูรณาการ
สร้างรายได้ฯ

ให้ รวม. ลงนาม
ถึงประธานแผน

บูรฯ

เสนอค าขอ
แผนบูรณาการ
สร้างรายได้ฯ

ให้ ปกก. ลงนาม

ส่งค าขอ
แผนบูรณาการ
สร้างรายได้ฯ

ให้ สงป.

ประชุมคณะกรรมการ
แผนบูรฯ 

เพ่ือรับนโยบาย
แผนบูรณาการฯ

(รองสมคิด ประธาน)

ประชุมชี้แจงกับ
หน่วยงานที่ส่งค า

ของบบูรฯ 63

ส่งค าขอ
แผนบูรฯ

ให้เจ้าภาพ

ประชุมคณะกรรมการ
แผนบูรฯ พิจารณาค าขอ

(รองสมคิด ประธาน)
เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 กก.

เอกสาร 4 21
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หลักเกณฑ์วิธีการจัดท างบ
บูรณาการ 63

กลุ่มงบบูรฯสร้างรายได้

เอกสารค าของบบูรฯ 63


