แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 – 2564)

ศักยภาพและโอกาสของการท่องเที่ยวไทย

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสาคัญของโลก 5 ประการ จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างมีนัยสาคัญ (1/2)
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโต (Growth drivers)

โอกาสในการ
พัฒนาของไทย

แนวโน้มของโลก

การเติบโตของชนชั้นกลาง
และรายได้ที่เพิ่มขึ้น

> ชนชั้นกลางจะเติบโตกว่าร้อยละ 5 จนถึงปีพ.ศ.
2573
> โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิก เช่น จีน และ อินเดีย
ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทย

พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับความต้องการด้านคุณค่าและเงื่อนไขทางภาษา
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ

การเติบโตของสายการบิน
ต้นทุนต่า

สังคมผู้สูงวัยซึ่งมีการจับจ่าย
ใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยวสูง

> สายการบินต้นทุนต่่าได้รบั ความนิยมอย่างสูงในหมู่
ชนชั้นกลาง
> ร้อยละ 24 ของเที่ยวบินระหว่างประเทศในไทย
และร้อยละ 64 ของเที่ยวบินในประเทศไทยเป็น
สายการบินต้นทุนต่่า
> มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอนาคต

> ในพ.ศ. 2591 จะมีสัดส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อ
ประชากรโลกเพิ่มเป็นร้อยละ 21 จากร้อยละ 12
ในปี พ.ศ. 2556
> นักท่องเที่ยวสูงอายุใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่า
กลุ่มอื่นถึง 3 เท่า

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่าหรับเส้นทางคมนาคมทาง
อากาศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวภายใน/ระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชากรผู้สูงวัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ
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ศักยภาพและโอกาสของการท่องเที่ยวไทย

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสาคัญของโลก 5 ประการ จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างมีนัยสาคัญ (2/2)
แนวโน้มด้านการเปลีย่ นแปลงเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Behavioral changes)

โอกาสในการ
พัฒนาของไทย

แนวโน้มของโลก

การใช้เทคโนโลยีในการเติมเต็มและเพิ่มความ
สะดวกสบายตลอดการเดินทางของนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นประสบการณ์และให้ความสาคัญ
กับความรู้เชิงลึกของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

> สื่อสังคมออนไลน์มีส่วนส่าคัญในการเติมเต็มและเพิ่มความ
สะดวกสบายตลอดการเดินทางของนักท่องเที่ยว
> รายได้จากการใช้ช่องทางออนไลน์ส่าหรับการท่องเที่ยวทั่วโลก จะ
มีการเติบโตมากกว่า 10% ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2563

> ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ให้ความส่าคัญกับการแสวงหา
ประสบการณ์ที่มากกว่าการท่องเที่ยวรูปแบบเดิม
> ผ่านการสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนและประเพณีท้องถิ่นโดยแท้จริง
มากกว่าการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

ลงทุนพัฒนาและส่งเสริมระบบการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์
และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับธุรกิจท้องถิ่น
เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ก่าลังเปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ
รวมถึงจัดสรรแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์การท่องเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มที่
แตกต่างกัน
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วิสัยทัศน์การท่องเที่ยว 20 ปี

วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 (วิสัยทัศน์ 20 ปี)

"ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน"
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องค์ประกอบของวิสัยทัศน์การท่องเที่ยว 20 ปี

5 องค์ประกอบของวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579
"ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน"
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพชั้นนาของโลก

 ยกระดับคุณภาพและ
ความหลากหลายของ
สินค้า บริการด้านการ
ท่องเที่ยว
 เน้นการเติบโตของรายได้
มากกว่าจ่านวน
นักท่องเที่ยว
 เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว
โดยเร่งปรับปรุงด้านความ
ปลอดภัยและความยั่งยืน

พัฒนาอย่างยั่งยืน
เติบโตอย่างมี
ดุลยภาพ
ส่งเสริมดุลยภาพใน 3 มิติ
 1) กลุ่มนักท่องเที่ยว
อาทิ ชาวไทย/ต่างชาติ
นักท่องเที่ยวทั่วไป/กลุ่ม
ความสนใจพิเศษ และ
นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ/
กระแสหลัก
 2) พื้นทีท่ ่องเที่ยว
 3) ช่วงเวลาและฤดูกาล
ในการท่องเที่ยวทั้ง High
/ Green season

เติบโตบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย
 พัฒนาการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
และวิถีไทย
 เสริมสร้างความเข้าใจและ
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย จิตสานึกท้องถิ่น
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ส่าหรับปชช.ทุกระดับ/ภาค
ส่วน
 ต่อยอดความเป็นไทยเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจและสังคม
สร้างสรรค์

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และกระจายรายได้สู่
ประชาชนทุกภาคส่วน
 พัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้
เป็นแหล่งเพิ่มรายได้และ
กระจายรายได้
 ขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสร้าง
โอกาสแก่ปชช.เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ
 พัฒนาในพื้นที่ที่หลากหลาย
ขึ้น และสร้างประโยชน์แก่
ธุรกิจในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง

 ส่งเสริมความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งทท. การ
บริหารความสามารถในการ
รองรับ และการปลูกฝัง
จิตส่านึกเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมความยั่งยืนของ
วัฒนธรรม โดยการเชิดชูและ
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ไทย คุณค่าดั้งเดิม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน
แนวทาง
การพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุก
รูปแบบอย่างมีมาตรฐาน
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
และบริการอย่างยั่งยืน
3. สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว
สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพื้นที่
เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบ
การท่องเที่ยว

แผนงานและ
โครงการสาคัญ
(Quick Win)

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ
- เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ
- พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานสอดรับกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
ขีดมความสามารถในการรองรั
องเทีห่ยารจั
วที่มดการการท่
ีคุณภาพในระดั
สากล
-- ส่เพิง่มเสริ
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วบนร่ด้าวนการท่
มในการบริ
องเที่ยบวอย่
างยั่งยืน
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- จัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
- พัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง
- พัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท
- พัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
- ส่งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการท่องเที่ยว

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการแบบครบวงจรในกิจกรรมที่มีศักยภาพ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
3. กาหนดขีดความสามารถในการรองรับแหล่งท่องเที่ยวหลัก พร้อมกาหนด มาตรการควบคุมดุแลกากับให้ชัดเจน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรม
5. สร้างการรับรู้ ความตระหนัก จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
8. สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ และมีความหลากหลายของกิจกรรม เพื่อสร้างความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แนวทาง
การพัฒนา

แผนงานและ
โครงการสาคัญ
(Quick Win)

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์
ด้านการท่องเที่ยว

- พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในการเดินทางเข้าสู่ประเทศ ทั้งทางบก
ทางน้า และทางอากาศ พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้าที่สามารถเชื่อมโยง
กับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ

2. พัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวก
ด้านการท่องเที่ยว

- ปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมือง
- จัดทาแผนที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
- เพิ่มจุดบริการ Free-WiFi ในแหล่งท่องเที่ยว
- จัดทาระบบบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการเดินทาง
- พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับคนทั้งมวล

3. พัฒนาระบบความปลอดภัย
และสุขอนามัยในแหล่ง
ท่องเที่ยว

- สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่องเที่ยว

1. ขยายเส้นทางการบินจากต่างประเทศสู่จังหวัดรองของประเทศ
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกในขั้นตอนในการคมนาคมระหว่างประเทศทางบกและทางน้า
3. ยกระดับคุณภาพของบริการและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึง
เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยสนับสนุนในการเข้าถึงและเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
สาหรับคนทั้งมวล (Tourism for All)
5. พัฒนา และปรับปรุงแอปพลิเคชั่นที่อานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
6. ปรับปรุงความพร้อม ความเพียงพอ มาตรฐาน และบุคลากร เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว รวมถึงจัดทาแผนและระบบบริหารความเสี่ยง และภัยพิบัติ สาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
7. ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการขยะและบาบัดน้าเสีย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทาง
การพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ
ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและเพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวและได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว

แผนงานและ
โครงการสาคัญ
(Quick Win)

- ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
- สนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขัน้ พื้นฐานตามตาแหน่งงาน
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
- เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบนพื้นฐานของมรดก
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- เพิ่มช่องทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่เอกชน ภายใต้หลักการสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand 4.0

1. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสานึกประชาชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
2. พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะพื้นฐาน ทักษะเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยว ทักษะด้านการบริหารจัดการ
3. ปรับปรุงมาตรฐานทักษะอาชีพของบุคลการในธุรกิจการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมความต้องการของอุตสาหกรรมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการปรับปรุงคุณภาพตาแหน่งงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนในแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น
6. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น
7. พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการประกอบธุรกิจสาหรับชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
8. ส่งเสริมการให้ความรู้และจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจรายย่อยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

แผนงานและ
โครงการสาคัญ
(Quick Win)

1. เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพ
และความปลอดภัยให้กับ
ประเทศไทย

- พัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ
- มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
- ส่งเสริมการตลาดเป้าหมาย
- ส่งเสริมการบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชน

2. ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่ม
เพื่อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว
และกระตุ้นการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ

- ส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มสาหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มตลาดระดับกลาง-บน และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ

3. ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทย
และของแต่ละท้องถิ่น

- สื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก
- สื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสือ่ สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อ
- ส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด
- สื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศและการท่องเที่ยว
ที่สมดุลเชิงพื้นที่และเวลา

- กระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล
- สร้างความนิยมของจังหวัดท่องเที่ยวรอง
- ส่งเสริม 'ไทยเที่ยวไทย'
- ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ

5. ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยี
ในการส่งเสริมการตลาด

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการทาการตลาด
- ส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
2. สร้างการรับรู้ แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย ส่งเสริมการบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
3. สร้างการรับรู้สินค้า บริการเฉพาะต่างๆ ในประเทศไทย กลุ่มที่มีความสนใจพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพ
4. สื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก และพัฒนาสัญลักษณ์ Thainess
5. ส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์สินค้าและบริการ สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนและแบรนด์จังหวัด
6. สร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสาหรับการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล
7. การสร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้แก่คนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
แนวทาง
การพัฒนา

แผนงานและ
โครงการสาคัญ
(Quick Win)

1. ส่งเสริมการกากับดูแลการพัฒนา
เเละบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ

- เสริมสร้างการทางานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้
- จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism: CBT)
- จัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤต

2. ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับเเละ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง

- ทบทวนแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
- กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบด้านการท่องเที่ยวต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายด้านการท่องเทีย่ ว

3.3 สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชน
เเละการจัดทาศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่างๆ
- จัดตั้งหน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสาหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

- ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ
- พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในแต่ละรูปแบบ
- สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในเวที
นานาชาติ
- อานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วในภาพรวมของกลุ่มประเทศ

1. ส่งเสริมกระบวนการทางานอย่างบูรณการภายใต้คณะกรรมการททช.
2. ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่น ทั้งในการขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
4. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
5. จัดตั้งหน่วยงานมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
6. ปรับปรุงบทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีมิติที่หลากหลายมากขึ้น
7. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวผ่านกรอบความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ
8. อานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
9. ส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง เมืองแฝดด้านการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ
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กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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ความเชื่อมโยงเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบ ภายใต้แผนบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ
เป้าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตา่
กว่า 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2561

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ากว่าอันดับ 34 ของโลก

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในทุกมิติพร้อมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

แนวทางที่ 2.1.1 : พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว

แนวทางที่ 2.1.2 :
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางที่ 2.1.3:
พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว

แนวทางที่ 2.1.4: บูรณาการการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว

อัตราการเติบโตของรายได้
ทางการท่องเที่ยวรวมของ
ไทยสูงกว่าอัตราการเติบโต
ของรายได้ทางการท่องเที่ยว
รวมของโลก : ร้อยละ 3

อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืน
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Sustainability of T&T Development)
เป็นอันดับที่ 55 จากประเทศทั่วโลก

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 62 อันดับ
แรกของโลก ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการคมนาคมทางบก
และทางน้า (Ground and Port
Infrastructure) จากประเทศทั่ว
โลก

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14
อันดับแรกของโลก
ด้านการให้บริการลูกค้า
(Treatment of
Customers)
จากประเทศทั่วโลก

(1) ระดับความพึง
พอใจด้านการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
หน่วยงาน
เจ้าภาพ :
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

งบประมาณ

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
2. กรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

5,003.5721 ล้านบาท

สานักนายกรัฐมนตรี
1. สานักงานส่งเสริมการจัด กระทรวงวัฒนธรรม
ประชุมและนิทรรศการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง
(องค์การมหาชน)
วัฒนธรรม
2. องค์การบริหารการพัฒนา 2. กรมศิลปากร
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 4. สานักงานศิลปวัฒนธรรม
กระทรวงกลาโหม
ร่วมสมัย
1. กองทัพบก
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและ 1. สถาบันบัณฑิต
กีฬา
พัฒนบริหารศาสตร์
1. กรมการท่องเที่ยว
2. มรภ. ชัยภูมิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. มรภ. นครราชสีมา
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 4. มรภ. อุตรดิตถ์
2. กรมหม่อนไหม
5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
และสิ่งแวดล้อม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. กรมทรัพยากรธรณี
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ กระทรวงสาธารณสุข
ป่า และพันธุ์พืช
1. กรมการแพทย์แผนไทย
กระทรวงมหาดไทย
และการแพทย์ทางเลือก
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง 2. กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

2,138.9445 ล้านบาท

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมการ
ท่องเที่ยว
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
ชนบท

1,159.6551 ล้านบาท

สานักนายกรัฐมนตรี
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
2. กรมการท่องเที่ยว
3. สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยนครพนม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17. มหาวิทยาลัยศิลปากร
18. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

203.2088 ล้านบาท

สานักนายกรัฐมนตรี
1. องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน
1. กองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย

111.0190 ล้านบาท

(2) จัดตั้ง Tourism
Intelligence Center
(หน่วยบริหารและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว)

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
1. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร

95.8490 ล้านบาท

ขอขอบคุณ

