


แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.1  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย 050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 ฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่  

 F0101 เครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ
  เพื่อสืบค้นฐานทางวัฒนธรรม 

 F0102 การวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อสืบค้นฐานทาง 
  วัฒนธรรมในชุมชน 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 F0401 ความพร้อมของบุคลากรการท่องเที่ยวในชุมชน  
 F0402  ฐานข้อมูลเชิงลึกของทุนทางวัฒนธรรม 
 F0403  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

V02 การเพิ่มมูลค่าให้กบัสนิค้า บริการ และแหล่งท่องเทีย่ว 

 F0201 ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และองค์
 ความรู้ของท้องถิ่น 

 F0202 ศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการ  
 F0203 ความร่วมมือและการพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ 

  ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยว 
 F0204 มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 

V03 การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 
 F0301 การตลาด ที่มุ่งเน้นการสื่อสาร คุณค่า 

  และภาพลักษณ์ของประเทศ 
 F0302  การสร้างการรับรู้ต่อนักท่องเที่ยว 
 F0303 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ 

  เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยว 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

V01 ฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่  

 F0101 เครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ 
 F0102 การวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 F0401 ศักยภาพความพร้อมของบุคลากรการท่องเที่ยวในชุมชน  
 F0402  ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง 
 F0403  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

V02 การเพิ่มมูลค่าให้กบัสนิค้า บริการ และแหล่งท่องเทีย่ว 

 F0201 ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และองค์
 ความรู้ของท้องถิ่น 

 F0202 ศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการ  
 F0203 ความร่วมมือและการพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ 

 ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยว 
 F0204 มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว สินค้า และบริการ 

V03 การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 
 F0301 การตลาด ที่มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่า 

  และภาพลักษณ์ของประเทศ 
 F0302  การสร้างการตระหนักรู้ต่อนักท่องเที่ยว 
 F0303 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ 

  
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.1  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย   050102 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

V01 อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน 

 F0101 บรรยากาศของเมืองท่ีส่งเสริมให้เกิด 
  ความคิดสร้างสรรค์  

 F0102 ฐานทางวัฒนธรรมของเมืองและชุมชน 
 F0103 ฐานทางทรัพยากรธรรมชาติของเมืองและชุมชน 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมขึ้นของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  

 F0401 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอ้ือและสนับสนุน 
 F0402 ความปลอดภัยของเมืองและชุมชน 
 F0403 เงินทุนสนับสนุนแก่ชุมชน เมือง และผู้ประกอบการ 

V02 นวัตกรรมเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 
 F0201 พัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการสมัยใหม่  
 F0202 กิจกรรมสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมภายในชุมชน 
 F0203 วิถีชีวิต และบรรยากาศ 
 F0204 เรื่องราวของชุมชน 

V03 การบริหารจัดการเมืองและชุมชน 

 F0301 การขึ้นทะเบียนเมืองให้ได้รับเมืองสร้างสรรค์  
 F0302 บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 
 F0303 แผนการพัฒนาพื้นที่ 
 F0304 ความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับ 

  นักท่องเที่ยว 
 F0305 ศักยภาพของชุมชน 
 

 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.1  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย 050103 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญาเพ่ิมขึ้น 

V01 อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ของสินค้าท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 F0101 การสร้างสรรค์สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ 
 F0102 คุณค่าของสินค้าและบริการที่เชื่อมโยง 

  กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมขึ้นของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 F0401 องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบ และทรัพย์สินทางปัญญา 
 F0402 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 F0403 การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย 
 F0404 ศักยภาพของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน 

 

V02 การยกระดับสินค้าและบริการ 

 F0201 การพัฒนาการออกแบบสินค้า 
 F0202 การมีตราสินค้า 
 F0203  มาตรฐานสินค้าเป็นที่ยอมรับ 
 F0204 สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 

V03 การข้ึนทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

 F0301 การจ าแนกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
  ทางปัญญาของสินค้าท่องเที่ยว 

 F0302 กระบวนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
  ทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ

วัฒนธรรมได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.2  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เป้าหมาย 050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพ่ิมขึ้น 

V01 ความพร้อมของสินค้าและบริการ 
ของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

 F0101 สินค้าและบริการที่มีศักยภาพ  
 F0102 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

  ที่มีประสิทธิภาพ 
 F0103 มาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร

  และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง   
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องหลงัจากประชุม 

 F0401 ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวข้อง  
 F0402 เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ 

V02 การตลาดท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

 F0201 การสื่อสารภาพลักษณ์ (Image and Branding) 
  ด้านท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของไทยในระดับโลก 

 F0202 กลุ่มตลาดเป้าหมายที่ส าคัญในทุกระดับ 

V03 การบริหารจัดการกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

 F0301 การประมูลสิทธิ์/จัดงาน/การจัดการ 
 แข่งขันกีฬา ที่สร้างผลกระทบทาง 
 เศรษฐกิจ/สังคมสูง 

 F0302 ส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดงาน 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

เพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.2  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

เป้าหมาย 050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 

หมายเหตุ  
: ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
: ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 ความพร้อมของสินค้าและบริการ  
ในการสนับสนุนการประชุมนานาชาติ 

 F0101 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมี
  ประสิทธิภาพ 

 F0102 มาตรฐานของสินค้า บริการ สถานที่ บุคลากร 
 F0103 เป้าหมายและแผนงานในการดึงงานสู่ประเทศไทย 
 F0104 ความเข้มแข็งและความพร้อมของสมาคมเจ้าภาพ

  และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 F0105 ศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประชุมนานาชาติของไทย 

 F0401 บุคลากรมีศักยภาพ และความสามารถที่หลากหลาย  
 F0402 ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 F0403 นโยบายและมาตรการที่สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ 

V02 การสนับสนุนการบริหารจัดการ 
งานประชุมนานาชาติให้บรรลุเป้าหมาย 

 
 F0201 สิทธิประโยชน์ และ การอ านวยความสะดวก 

  ในการจัดงาน 
 F0202 กลไกในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเข้าสู่ 

 International Congress and Convention 
 Association (ICCA) อย่างเป็นระบบและ
 ครบถ้วน ทันเวลา 

 F0203 ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางในการตั้ง 
  องค์การระหว่างประเทศระดับนานาชาติ 

V03 สิทธิ์การจัดงาน 

 F0301 กลุ่มตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผู้จัดงาน 
  และสมาคมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 F0302 การประมูลสิทธ์การจัดงานที่สร้าง 
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง 

 F0303 การสร้างแม่เหล็กส าหรับการจัดประชุม
  นานาชาติ 

 F0304 ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการ
จัดการประชุม

นานาชาติของไทย 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.3  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย 050301 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 

หมายเหตุ  
: ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
: ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 สินค้าและบริการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0101 มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าและ 
  บริการ 

 F0102  มาตรฐานสถานประกอบการ 
 F0103  ความหลากหลายและความครอบคลุมของ 

  สินค้าและบริการ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
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lu
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมขึ้นของรายได้และอันดับจากการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0501  ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 F0502 ความเชื่อม่ันต่อภาพลักษณ์สินค้า บริการ สถานประกอบการ 

V02 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0201 มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร 
 F0202 บุคลากรทางการแพทย์มีชื่อเสียง 

 และเป็นที่ยอมรับ   
 F0203  คุณภาพและความหลากหลาย 

  ของบุคลากรทางการแพทย ์

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 F0301  การดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว
  แบบครบวงจร  

 F0302 เครือข่ายท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
 F0303 การอ านวยสะดวกในการเดินทาง

  ของนักท่องเที่ยวและญาติ 

V04 การตลาดเพื่อสนับสนุน 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

 F0401 การเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 F0402  การตระหนักถึงความส าคัญ 

  และยอมรับในมาตรฐานสาธารณสุข 
 F0403  เคร่ืองมือทางการตลาดที่สอดคล้อง

 กับกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์

แผนไทยเพิ่มข้ึน 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.3  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
เป้าหมาย 050302 อันดับด้านรายได้การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อันดับด้านรายได้การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทย 

V01 สินค้าและบริการ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 F0101 มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าและ 
  บริการ 

 F0102  มาตรฐานสถานประกอบการ 
 F0103  ความหลากหลายและความครอบคลุมของ 

  สินค้าและบริการ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมขึ้นของรายได้และอันดับจากการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0501 ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวข้อง  
 F0502 ความเชื่อม่ันต่อภาพลักษณ์สินค้า บริการ สถานประกอบการ 

V02 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0201 มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร 
 F0202 บุคลากรทางการแพทย์มีชื่อเสียง 

 และเป็นที่ยอมรับ   
 F0203  คุณภาพและความหลากหลาย 

  ของบุคลากรทางการแพทย ์

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 F0301  การดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว
  แบบครบวงจร  

 F0302 เครือข่ายท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
 F0303 การอ านวยสะดวกในการเดินทาง

  ของนักท่องเที่ยวและญาติ 

V04 การตลาดเพื่อสนับสนุน 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

 F0401 การเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 F0402  การตระหนักถึงความส าคัญ 

  และยอมรับในมาตรฐานสาธารณสุข 
 F0403  เคร่ืองมือทางการตลาดที่สอดคล้อง

 กับกลุ่มเป้าหมาย 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.3  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
เป้าหมาย 050303 สถานประกอบการดา้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ไดร้ับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 สถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0101 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ 
  มาตรฐานทางการแพทย์ 

 F0102 การสร้างแรงจูงใจ/สิทธิประโยชน์ในการ
  เข้ารับมาตรฐานทางการแพทย์ 

 F0103 ศักยภาพของสถานประกอบการ  
  หน่วยงานผู้ให้มาตรฐานทางการแพทย์ Va

lu
e 

Ch
ain

 

V02 ผู้บริโภค 

 F0201 ความเชื่อมั่นด้านการบริการทางการแพทย ์
 F0202 ความตระหนักรู้ต่อการดูแล รักษา สุขภาพ 

V03 กฎระเบียบ มาตรการ  
ทางการแพทย์ 

 F0301 การบังคับใช้กฎหมายทางการแพทย์ 
  และการประกอบกิจการด้านสุขภาพ 

 F0302 มาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยว 
 F0303 มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สถานประกอบการ 
ด้านการท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.4  การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
เป้าหมาย 050401 รายได้จากการท่องเที่ยวส าราญทางน้ าเพิ่มขึ้น  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

Va
lu
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
 

 F0501 ท่าเรือและร่องน้ าเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวขนาดต่าง ๆ 
 F0502 ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวข้อง 
 F0503 การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจส าราญทางน้ า  
 F0504 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเท่ียวส าราญ 
ทางน้ าเพิ่มขึ้น  

 

V01 แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงท่าเรือ 
V02 บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ส าราญทางน้ า และกฎหมาย 

 

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 
และอุตสาหกรรมเชื่อมโยง 

 F0101 เส้นทางเชื่อมโยงจากท่าเรือไปยัง
 แหล่งท่องเที่ยว 

 F0102 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
 F0103 ขีดความสามารถในการรองรับ

 นักท่องเที่ยว 

 F0201  บุคลากรด้านการท่องเท่ียว
 ทางน้ าที่มีศักยภาพ 

 F0202  ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อ
 การด าเนินธุรกิจ 

 F0301 การเป็นท่าเรือเร่ิมต้นหรือปลายทาง 
 ของการท่องเท่ียวส าราญทางน้ า 

 F0302 การสร้างผู้ให้บริการการท่องเที่ยว
 ส าราญทางน้ า 

 F0303 การสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจระหว่างภาคเอกชน 
 F0304 ศักยภาพของอุตสาหกรรมและบริการเชื่อมโยง 

V04 การตลาดที่สนับสนุน 
การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

 F0401 การสื่อสาร สร้างการรับรู้ แหล่งท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
 F0402 กิจกรรมการตลาด 
 F0403 การจัดงานที่สอดคล้องกับช่วงเวลาเทียบท่าของเรือ

 ท่องเที่ยว 
 F0404 เส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ในประเทศไทย 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.4  การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
เป้าหมาย 050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
Va
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V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวของท่าเรือ
ท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยเพิ่มข้ึน 

V01 ศักยภาพของพื้นที่บริเวณท่าเรือ V02 ภาคีในการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว 

 F0101 แหล่งท่องเท่ียวทางน้ าที่มีศักยภาพและดึงดูดนักท่องเที่ยว  
 F0102 การสงวนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือ 
 F0103 ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ 

 F0201 การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
 F0202 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

  และประชาชน 

 F0301 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ 
 F0302 กฎ ระเบียบ นโยบาย ที่เอื้อต่อการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว 
 F0303 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท่าเรือ 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.5  การท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 
เป้าหมาย 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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V04 การตลาดเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางของนักทอ่งเที่ยว 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็นจุด
เช่ือมต่อการเดินทาง 

ของนักท่องเที่ยว 
ในภูมิภาคอาเซียน 

V01 กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและนโยบาย 
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน V02 เส้นทางการท่องเที่ยว V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
 การท่องเที่ยว 

 F0102 กฎหมายที่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางระหว่าง
 ประเทศอาเซียน 

 F0103 กฎหมายที่เอ้ือต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
 ต่างชาติ 

 F0201 แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 F0202 เรื่องราวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค 
 F0203 จุดแวะพักรถโดยสารระหว่างประเทศที่ได้

 มาตรฐาน 

 F0301 สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
 ข้ามพรมแดน 

 F0302 โครงสร้างพื้นฐานและอ านวยความสะดวก 
 ในการคมนาคมขนส่ง 

 F0303 เครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

 F0401 การสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ 
 F0402 การเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายที่หลากหลาย 
 F0403 เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.6  การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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 เป้าหมาย 

แผนแม่บทย่อย 

นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินมากขึ้น 

 F0101 ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
 F0102 เครือข่ายในพื้นท่ี เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
 F0103 สิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง 
 F0104 ระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว 
 F0105 เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

V01 ยกระดับขีดความสามารถการจัดการ 
ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

V02 มาตรการความปลอดภัย 
นักท่องเที่ยวและทรัพย์สิน 

 F0201 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 F0202  กฎ ระเบียบ นโยบาย เพื่อรองรับการ 

  ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
 F0203 ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย  

  ในการท่องเที่ยว 

V03 คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 

 F0301 มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว  
 และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0302 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย 
 และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.6  การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 050602 โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนนุการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดขีึ้น  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
Va

lu
e 

Ch
ain

 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

โครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น  

 F0101 การพัฒนา ท านุ บ ารุงรักษาให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
 และใช้การได้สม่ าเสมอ 

 F0102 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว 
 F0103 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 F0201 บริการสาธารณะและสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเท่ียว 
 F0202 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว Information center 
 F0203 บริการทางการเงินท่ีเข้าถึงง่าย และครอบคลุม 
 F0204 ความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 F0205 โครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงและสะดวกสบาย 

 F0301 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 F0302 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
 F0303 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง 
 F0304 ศักยภาพผู้ให้บริการ 

 

V01 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว V02 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ปี 2564 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 05.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 050603 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Va
lu

e 
Ch

ain
 เป้าหมาย 

แผนแม่บทย่อย 

การท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

V01 คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว V02 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
และภาคีเครือข่าย  

 
V03 คุณภาพของนักท่องเที่ยว 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 F0101 ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
 F0102 กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 F0103 ความสะอาด และความพร้อมของสิ่งอ านวย 

 ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 F0104 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 F0201 ความเป็นเจ้าของในพื้นที่ 
 F0202 ความตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 F0203 กลไกการมีส่วนร่วม 

 F0301 ตระหนักต่อความรับผิดชอบ 
 F0302 ความเข้าใจในบริบทสังคมของพื้นที่ 

 F0401 ความตระหนักรู้และความเข้าใจของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง 
 F0402 มาตรการจูงใจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 F0403 ศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 F0404 กฎ ระเบียบ และกลไกที่เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปี 2564 


