บทสรุปผูบริหาร
การทบทวนยุทธศาสตร
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 256๕
(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 256๓)
และ
แผนปฏิบัติงาน
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔

หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบนโยบายในการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย เพื่อเปนการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการบริหารจัดการ
กองทุน อันจะทําใหการปฏิบัติงานของกองทุนฯ บรรลุผลตามภารกิจที่กําหนดตามชวงระยะเวลาที่กําหนด
ตลอดจนแสดงแผนการดําเนินงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานตามแผนงานดังกลาวใหบรรลุตาม
เปาหมายที่ตั้งไวได
ทั้งนี้แผนยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยในปจจุบันคือแผนยุทธศาสตรระหวางป
พ.ศ. 2562 – 256๕ ซึ่งตามขอกําหนดตามหลักเกณฑของบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุน หมุ น เวี ย นของกรมบั ญ ชี ก ลาง ได กํ า หนดในกองทุ น หมุ น เวี ย นทุ ก กองทุ น จะต อ งทํ า การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรของกองทุนหมุนเวียนทุกป เพื่อใหกองทุนหมุนเวียนไดทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา แลว
นํามามาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งทําใหกองทุนหมุนเวียนสามารถปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิ บั ติงานให ส อดคล องกับสภาพการณในปจ จุบันได โดยเฉพาะป งบประมาณ พ.ศ.
2562 และ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้นหลายประการ ไดแก การประกาศพระราชบัญญัติ
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การกําหนด
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (5) ประเด็นการทองเที่ยว (พ.ศ. 2561 – 2580) อีกทั้งยังไดเกิดสภาวการณ
แพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ไทยอยางรุนแรง จึงสงผลใหกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตองมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนที่ได
กําหนดไว เดิมในระหว างปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕ นั้นยั งมีความเหมาะสม สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม และจะสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางไร
และจะตองมีการวางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยางไรใหเหมาะสม
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยในครั้งนี้ ไดดําเนินการโดยคํานึง
การตอบสนองตอนโยบายการทองเที่ยวของประเทศ และสนับสนุนใหกองทุนฯ ไดมีบทบาทสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติในประเด็นดานการทองเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
รวมถึงยังคงใหความสําคัญกับความมั่นคงของกองทุน และสามารถปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงานของกองทุน
สงเสริมการทองเที่ยวไทยใหเปนกองทุนหมุนเวียนที่มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
วัตถุประสงค
1) เพื่อทบทวนกรอบทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรในแผนยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณดานการ
บริหารการทองเที่ยวของประเทศในปจจุบัน
2) เพื่ อให ผู บ ริ ห ารกองทุ น และเจ าหนาที่ ไดมีกรอบทิศทางเปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวทาง
ดําเนินการของกองทุนฯ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
๓) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาวการณ
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
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แผนยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 256๓
ผลการวิเคราะหยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยป พ.ศ. 2562 – 2565 ฉบับเดิม
นั้นไดสะทอนใหเ ห็นวาการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ หลัก และเปาประสงคหลั กของกองทุนยังคงสามารถ
ตอบสนองต อแผนแม บ ทภายใต ยุ ทธศาสตรช าติป ระเด็น การทองเที่ย ว และพระราชบัญ ญัติน โยบายการ
ทองเที่ยวแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได แตยังคงมีบางสวนที่จะตองมีการทบทวนและปรับปรุง เพื่อเปน
การสร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ กองทุ น ฯ ซึ่ ง ยั ง คงอยู ใ นระหว า งการฟ น ฟู ก องทุ น ตามการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการประเมินผลปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เพื่อใน
อนาคตนั้ น กองทุ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การท องเที่ ย วไทยจะเปน กองทุ น ที่ เป น กํ าลั งสํ าคั ญ ในการชว ยสรา งความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางการทองเที่ยวใหกับประเทศได
ดังนั้นภายใตแผนยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยป พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับ
ทบทวนประจําปงบประมาณ 2563) จึงมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน
เปนกองทุนที่มั่นคงที่สนับสนุนทางการเงิน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย
พันธกิจหลัก (Mission)
1) สนับสนุน สงเสริม และพัฒนา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ
2) สงเสริมองคความรูและสรางความเชี่ยวชาญบุคลากรดานการทองเที่ยวที่สอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร ดานการทองเที่ยวของประเทศ
3) บริหารจัดการกองทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปาประสงคหลัก (Goal)
1) กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยมีอัตลักษณและมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน
2) กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และเปน
กองทุนหมุนเวียนที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยไดรับการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาจากกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย
ยุทธศาสตร (Strategy)
ยุทธศาสตรที่ 1
การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ สนองนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารท อ งเที่ ย วของ
ประเทศ
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ของประเทศ
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการและองคความรูเพื่อการทองเทีย่ วของไทย
กลยุทธที่ 1.3 ผสานความร วมมื อกั บหน วยงานพั น ธมิ ตรทั้ งภาครั ฐและเอกชน เพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
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ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพดานการเงินของกองทุน
ยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธที่ 3.1
กลยุทธที่ 3.2
กลยุทธที่ 3.๓

การบริหารจัดการกองทุนสูหนวยงานที่เปนเลิศ
การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
การพัฒนาธรรมาภิบาล

ในสวนของแตละยุทธศาสตรและแตละกลยุทธนั้น ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและเปาหมายไว
ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1
การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ สนองนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารท อ งเที่ ย วของ
ประเทศ
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ของประเทศ
แนวทาง
1.) ทบทวนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
2.) การพัฒนาหลักเกณฑการพิจารณาการสนับสนุนและการประเมินผลโครงการ
3.) การสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไทย
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการและองคความรูเพื่อการทองเที่ยวของไทย
แนวทาง
1.) การพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวของไทย
2.) การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
3.) การจัดทําและถายทอดองคความรูการทองเที่ยวไทย
กลยุทธที่ 1.3 ผสานความร วมมื อกั บหน วยงานพั น ธมิ ตรทั้ งภาครั ฐและเอกชน เพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
แนวทาง
1.) การสรางเครือขายความรวมมือสนับสนุนการทองเที่ยวไทย
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพดานการเงินของกองทุน
แนวทาง
1.) การจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมและจัดการสิทธิประโยชนนักทองเที่ยว
2.) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินกองทุน
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนสูหนวยงานที่เปนเลิศ
กลยุทธที่ 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
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แนวทาง
1.) การพัฒนาบุคลากร
2.) การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
3.) การพัฒนาศักยภาพผูขอรับสนับสนุนเงินกองทุน
กลยุทธที่ 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
แนวทาง
1.) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศกองทุน
กลยุทธที่ 3.๓ การพัฒนาธรรมาภิบาล
แนวทาง
1.) การพัฒนาธรรมาภิบาลกองทุน
2.) การบริหารความเสี่ยงกองทุน
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพือ่ สงเสริมการทองเที่ยวไทย ประจําป พ.ศ. 256๔
ภายใตการทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย
พ.ศ. 2562 - 2565
(ฉบับทบทวนป พ.ศ. 256๓)
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวประจําปบัญชี 256๔ ไดปรับภายใตการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2565 (สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1
การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ สนองนโยบายและยุ ท ธศาสตร การท องเที่ ย วของ
ประเทศ
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ของประเทศ
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการและองคความรูเพื่อการทองเที่ยวของไทย
กลยุทธที่ 1.3 ผสานความร วมมื อกั บหน วยงานพั นธมิ ตรทั้ งภาครั ฐและเอกชน เพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพดานการเงินของกองทุน
ยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธที่ 3.1
กลยุทธที่ 3.2
กลยุทธที่ 3.๓
ดังนี้

การบริหารจัดการกองทุนสูหนวยงานที่เปนเลิศ
การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
การพัฒนาธรรมาภิบาล

โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ประจําป พ.ศ. 256๔
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศ
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศ
แนวทางการดําเนินงาน 1.1.1 ทบทวนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกองทุนฯ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรของ เพื่อใหกองทุนมีแนวทาง
กองทุนระยะยาวประจําป ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน
พ.ศ. 2566 – 2570
และแผนการดําเนินงานทั้งที่
เปนแผนปฏิบตั ิการระยะยาว
และแผนปฏิบัติการประจําป
และมีความสอดสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยวของประเทศ
2. การกําหนดนโยบายและ
ทิศทางของกองทุนเพื่อให
การสงเสริมแกโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ของประเทศ

เปาหมาย
รอยละ 100

เพื่อใหกองทุนมีแนวนโยบาย รอยละ 100
ในการการสนับสนุนโครงการที่
สอดคลองกับเปาหมายของ
กองทุนในแตละป อีกทั้งมี
ความสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ของประเทศ

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

รอยละความความสําเร็จใน
การดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของกองทุน

๑. ราง TOR เพื่อจัดจาง
๒. จัดจางที่ปรึกษาดําเนินการ
๓. รับฟงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริหารฯ และผู
มีสวนไดสวนเสีย เพื่อกําหนด
แผนยุทธศาสตรกองทุนฯ ที่
สนับสนุนวัตถุประสงคการ
จัดตั้งกองทุนฯ
๔. เสนอแผนยุทธศาสตรให
คณะกรรมการบริหารอนุมตั ิ
รอยละความสําเร็จในการ
๑. จัดประชุมคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและทิศ
กําหนดกรอบนโยบาย
ทางการสงเสริมแกโครงการที่ ๒. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ขอรับการสนับสนุน เพื่อให
จากผูมีสวนไดสวนเสีย
สอดคลองกับนโยบาย และ ๓. คณะกรรมการกําหนดทิศ
แนวทางในการสนับสนุน
ทางการอนุมัติโครงการที่
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ขอรับการสนับสนุนให
ไทยของกองทุนฯ
สอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร การทองเที่ยว
ของประเทศ
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

2,000,000

1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ
2. ฝายนโยบายและแผน

100,000

1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ
2. ฝายนโยบายและแผน

โครงการ/กิจกรรม
3. การเผยแพรนโยบายและ
ทิศทางของกองทุนเพื่อให
การสงเสริมแกโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารแลว

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อใหมีการเผยแพรนโยบาย 2 ชองทาง
และทิศทางที่กองทุนจะใหการ
สนับสนุนแกโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนในแต
ละป

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

มีชองทางการเผยแพร
นโยบายและแนวทางการ
สงเสริมโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนให
รับทราบทั่วกัน อยางนอย 2
ชองทาง

๑. จัดทําเอกสารเพื่อการ
เผยแพร ตามกรอบที่อนุมัติ
๒. เผยแพรขอมูลตามชองทางที่
กําหนด เชน Website
เอกสารแจกไปยังสํานักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เปนตน
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายนโยบายและแผน

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.2 การพัฒนาหลักเกณฑการพิจารณาการสนับสนุนและการประเมินผลโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

๑. การพัฒนา/ทบทวน
หลักเกณฑที่ขอรับการ
สนับสนุนและการ
ประเมินผลโครงการที่
ไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุน เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนด
เปนรายป

เพื่อใหกองทุนฯ มีแนวทาง
ประจําปในการพิจารณาอนุมัติ
โครงการที่มาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน ฯ ไดอยางสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตร
การทองเที่ยวของประเทศ อีก
ทั้งมีแนวทางการประเมินผล
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ที่ชัดเจน

หลักเกณฑการ
ขอรับการ
สนับสนุน ๑
หลักเกณฑ
และ
หลักเกณฑ
สําหรับการ
ประเมินผล ๑
หลักเกณฑ

- มีการพิจารณาหลักเกณฑ
และ/หรือทบทวนการ
พิจารณาการสนับสนุน
โครงการ 1 หลักเกณฑ
- มีการพิจารณาหลักเกณฑ
และ/หรือ ทบทวนการ
ประเมินผลโครงการที่
ไดรับการสนับสนุน 1
หลักเกณฑ

๑. จัดใหมีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาการสนับสนุน
โครงการ และการ
ประเมินผล
๒. กําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาการสนับสนุน
โครงการ และการ
ประเมินผล
๓. จัดใหมีการเผยแพร
หลักเกณฑการพิจารณาการ
สนับสนุนโครงการ และ
หลักเกณฑการประเมินผล
ใหผูที่สนใจรับทราบ
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ผูรับผิดชอบ
1. อนุกรรมการฯ
2. ฝายอํานวยการ

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.3 การสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไทย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๑. การพิจารณาโครงการที่
เพื่อใหกองทุนมีการดําเนินการ รอยละ 100
กองทุนใหการสนับสนุน ในการอนุมัติโครงการที่มา
ตามงบประมาณที่กําหนด ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนได
อยางสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ของประเทศ ไดตามเปาหมาย
ที่กําหนดในแตละป
๒. การติดตามประเมินผล
โครงการที่กองทุนใหการ
สนับสนุน

รอยละ 100
เพื่อใหกองทุนมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่มาขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนวาไดดําเนินการตาม
เปนไปตามแผนงานที่ขอรับ
งบประมาณสนับสนุน

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

รอยละของจํานวน
งบประมาณที่ใหการ
สนับสนุน

รอยละของโครงการที่
กองทุนใหการสนับสนุนมี
การติดตามตามแผนงานที่
กําหนด
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1. ประกาศใหผูเสนอโครงการ
ใหยื่นขอเสนอ
2. อนุกรรมการคัดเลือก
โครงการตามกรอบ
หลักเกณฑ
3. คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ
4. เชิญผูเสนอโครงการมาเซ็นต
สัญญาตามเงื่อนไข
๑. กําหนดแนวทางและวิธีการ
ติดตามประเมินผล
๒. ผูรับเงินสนับสนุนในแตละ
โครงการจัดทํารายงานสรุป
ความกาวหนาตามที่กองทุน
กําหนด
๓. กองทุนจัดเจาหนาที่ออก
ตรวจความคืบหนาของ
โครงการ รวมถึงโครงการที่
ดําเนินการแลวเสรจ

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
N/A

200,000

ผูรับผิดชอบ
๑. คณะกรรมการบริหาร
กองทุน
๒. ฝายอํานวยการ

ฝายอํานวยการ

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการและองคความรูเพื่อการทองเที่ยวของไทย
แนวทางการดําเนินงาน 1.2.1 การพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวของไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาฐานขอมูล
ทางดานการทองเที่ยวของ
ไทย ที่มีชุดขอมูลที่
แตกตางจากหนวยงาน
อื่นๆ และเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการ
จัดตั้งกองทุน

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อสรางฐานขอมูลทางดาน
รอยละ 100
การทองเที่ยวของไทยที่มีชุด
ขอมูลที่แตกตางจากหนวยงาน
อื่น ๆ และมีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
กองทุน

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

รอยละความสําเร็จของการ ๑. กําหนด TOR เพื่อกําหนด
กําหนดแนวทางในการพัฒนา
กรอบการศึกษา
ฐานขอมูล
๒. จัดจางที่ปรึกษาดําเนินการ
แนวทางการกําหนด
ฐานขอมูลดานการทองเที่ยว
ที่กองทุนควรมี
๓. สรุปผลการศึกษา

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายนโยบายและแผน

แนวทางการดําเนินงาน 1.2.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการศึกษารูปแบบ
และระบบการจัดเก็บ
ขอมูลนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อศึกษารูปแบบและระบบ รอยละ 100
การจัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยว
ตางชาติที่อยูในประเทศไทย ที่
สอดคลองกับการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมของกองทุน อัน
จะเปนฐานขอมูลที่สําคัญตอไป
ในอนาคต

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

รอยละความสําเร็จของ
โครงการศึกษา
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๑. กําหนด TOR เพื่อกําหนด
กรอบการศึกษา
๒. จัดจางที่ปรึกษาดําเนินการ
แนวทางการกําหนด
ฐานขอมูลนักทองเที่ยว
ชาวตาชาติที่สอดคลองกับ
การจัดเก็บคาธรรมเนียม
๓. สรุปผลการศึกษา

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายนโยบายและแผน

แนวทางการดําเนินงาน 1.2.3 การจัดทําและถายทอดองคความรูการทองเที่ยวไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการศึกษาการจัดทํา
ฐานขอมูลองคความรูการ
ทองเที่ยวไทยเพื่อ
เตรียมการถายทอดองค
ความรูแกผมู ีสวน
เกี่ยวของตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค

เปาหมาย

มีการจัดการศึกษาองคความรู รอยละ 100
ดานการทองเที่ยวที่กองทุน
ควรเตรียมการ และมีการให
งบประมาณเพื่อการศึกษาและ
วิจัยในอนาคต เพื่อสามารถจัด
เวทีเพื่อใหมีการถายทอดองค
ความรูแกประชาชน และผูม ี
สวนเกี่ยวของตอไปในอนาคต

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

รอยละความสําเร็จของ
โครงการศึกษา
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๑. กําหนด TOR เพื่อกําหนด
กรอบการศึกษา
๒. จัดจางที่ปรึกษาดําเนินการ
แนวทางการกําหนดองค
ความรูดานการทองเที่ยวที่
กองทุนควรศึกษา หรือเปด
โอกาสใหผูที่ขอทุนวิจัย/
ศึกษา เขามาดําเนินการ
๓. สรุปผลการศึกษา

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายนโยบายและแผน

กลยุทธที่ 1.3 ผสานความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
แนวทางการดําเนินงาน 1.3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑. การจัดทําเครือขาย
ความรวมมือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ของกองทุนฯ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อใหกองทุนฯ มีพันธมิตรใน 1 MOU
การดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรม หรือรวมกันพัฒนาให
โครงการมีผลกระทบตอการ
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการทองเที่ยวของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

จํานวนบันทึกความรวมมือ
ระหวางกองทุนฯ กับ
เครือขาย
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๑. กองทุนกําหนดกรอบการหา
พันธมิตรที่จะรวมงานกับ
กองทุน
๒. กองทุนพิจารณาหาพันธมิตร
ที่จะรวมดําเนินการ
๓. ลงนามใน MOU เพื่อเปน
พันธมิตรรวมดําเนินงาน

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
-

ผูรับผิดชอบ
ฝายอํานวยการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพดานการเงินของกองทุน
แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.1 การจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมและจัดการสิทธิประโยชนดานการประกันภัยใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวใน
ประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการวางระบบการ
บริหารการจัดเก็บรายได
จากคาธรรมเนียม
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่มาทองเที่ยวในประเทศ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อใหกองทุนมีระบบในการ รอยละ 100
บริหารจัดการการจัดเก็บ
รายไดและคาธรรมเนียมการ
ทองเที่ยวจากนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย ซึ่งจะทําใหมี
ความพรอมในการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ
๒. โครงการวางระบบการ เพื่อใหกองทุนมีระบบในการ รอยละ 100
บริหารจัดการดานการ
บริหารจัดการดานประกันภัย
ประกันภัยสําหรับ
สําหรับนักทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวใน
ที่มาทองเที่ยว ใน
ประเทศไทย ซึ่งจะทําใหมี
ประเทศ และสิทธิ
ระบบตาง ๆ ในการรองรับเพื่อ
ประโยชนที่นักทองเที่ยว การใหบริการแกนักทองเที่ยว
และความพรอม ในการนํา
จะไดรับ
ขอมูลไปใชเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับประเด็นดังกลาวนี้

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

รอยละความสําเร็จของ
โครงการฯ

๑. กําหนด TOR เพื่อกําหนด
กรอบการวางระบบบริหาร
จัดการขอมูล
๒. จัดจางที่ปรึกษาดําเนินการใน
การจัดเก็บขอมูล
๓. ดําเนินงานตามระบบทีไ่ ดมี
การวางไว

รอยละความสําเร็จของ
โครงการฯ

1. กองทุนศึกษาแนวทาง
เบื้องตนเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการดานประกันภัย
สําหรับนักทองเที่ยว
2. กําหนด TOR เพื่อจางที่
ปรึกษาวางระบบงานที่
เกี่ยวของกับงานประกันภัย
3. จัดจางที่ปรึกษาดําเนินการใน
การจัดเก็บขอมูล
4. ดําเนินงานตามระบบทีไ่ ด
กําหนดไว
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

5,000,000

ฝายจัดเก็บและบริหาร
รายได รวมกับฝาย
พัฒนาบริหารจัดการ

3,000,000

ฝายจัดเก็บและบริหาร
รายได รวมกับฝาย
พัฒนาบริหารจัดการ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินกองทุน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจายเงินกองทุน
1) มีการจัดทําแผน
เบิกจายงบประมาณ
กองทุนประจําปได
ตามเปาหมายที่
กําหนด
2) มีการพัฒนาระบบเบิก
จายเงิน ของกองทุนฯ
ผานระบบ
e-banking

เพื่อใหกองทุนสามารถพัฒนา
ระบบเบิกจายเงินของกองทุน
ผานระบบ e-banking ได
ครบถวน ทุกแผนการเบิกจาย
และการเบิกจายเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด

เปาหมาย
รอยละ 100

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

รอยละของการเบิกจายเงินได 1. เจาหนาที่กองทุนศึกษา
ตามแผนการเบิกจายที่ไดรับ
รายละเอียดระบบงาน
การอนุมัติ เปนไปตามมติ
การเงินทีม่ ีทั้งหมดอยูใน
ค.ร.ม.
กองทุน
2. กําหนดแผนดําเนินการที่จะ
ใหทุกแผนงานสามารถเขา
ระบบ e-banking ไดภายใน
ไตรมาส 2
3. เรงรัดการดําเนินการ
เบิกจายของกองทุนใหได
ตามแผนงาน
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายอํานวยการ รวมกับ
ฝายพัฒนาบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนสูหนวยงานที่เปนเลิศ
กลยุทธที่ 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงาน 3.1.1 การพัฒนาบุคลากรของกองทุน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. จัดใหมีการทบทวนแผน
บริหารดานทรัพยากร
บุคคลของกองทุนฯ ทุก
ปลวงหนา (ประจําป)

เพื่อใหกองทุนไดมีโอกาส
ทบทวนถึงจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคของแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทยอยางสม่ําเสมอ
โดยเฉพาะในอนาคตภารกิจ
ของกองทุนจะตองมีมากขึ้น
เพื่อใหกองทุนไดมีโอกาส
ทบทวนโครงสรางองคกร
กรอบอัตรากําลัง และคํา
บรรยายลักษณะงานของ
กองทุนฯ อยางสม่ําเสมอ
โดยเฉพาะเมื่อกองทุนจะตอง
รองรับภารกิจใหมของกองทุน

2. มีการทบทวนโครงสราง
องคกรของกองทุน
(ประจําป)

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

1 แผน

แผนบริหารดานทรัพยากร
บุคคลไดรับการทบทวน

รอยละ 100

รอยละความสําเร็จในการ
ทบทวน
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1) ศึกษาทบทวนวิเคราะห
SWOT ที่เกี่ยวของดาน HR
2) ประชุมเชิงปฎิบัติการผูมี
สวนไดสวนเสีย
3) จัดทําแผนบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการ
ทบทวนเสนตอ
คณะกรรมการกองทุน
1. ศึกษาและวิเคราะห
สถานการณปจจุบันของกองทุน
2. มีการปรับปรุงโครงสราง
องคกร กรอบอัตรากําลังและ
คําบรรยายลักษณะงาน ของ
กองทุนฯ ที่สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
3. นําเสนอการปรับปรุงโครงสราง
องคกร กรอบอัตรากําลัง และ
คําบรรยาย ลักษณะงาน (ถามี)
ใหกับ คณะกรรมการกองทุนฯ
ใหความเห็นชอบ

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

50,000

ฝายพัฒนาบริหารจัดการ

-

ฝายพัฒนาบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

3. มีแผนงานเพื่อสรรหา
บุคลากรตามโครงสราง
และสามารถดําเนินการ
ไดตามแผนงานที่
กําหนด

เพื่อใหมีการตรวจสอบ
อัตรากําลัง มีการสรรหา
บุคลากรตามโครงสราง และ
เปนไปตามแผนงานที่กําหนด

4. บุคลากรของกองทุน
ไดรับการพัฒนาให
เหมาะสมกับภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย

เพื่อใหบุคลากรของกองทุนมี รอยละ 100
การตรวจสอบสมรรถนะ และ
มีการพัฒนาความรู
ความสามารถ และทักษะใน
การทํางาน และเปนการ
พัฒนาที่สอดคลองกับภารกิจที่
บุคลากรแตละคนไดรับ
มอบหมาย

รอยละ 100

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน

รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับ
การพัฒนาความรู สมรรถนะ
และทักษะ
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1. ศึกษาและวิเคราะหอัตรากําลัง
ของกองทุนเปรียบเทียบกับ
กรอบโครงสรางทีไ่ ดรับการ
อนุมัติ
2. วางแผนการรับบุคลากรตาม
ภารกิจของกองทุน
3. ดําเนินการสรรหาบุคลากร
ตามแผนงานที่กําหนดไว
1. มีการประเมินผลพนักงาน
และศึกษาความจําเปนใน
การพัฒนาความรูและทักษะ
ของบุคลากรรายบุคคล
2. วางแผนการพัฒนาความรู
ความสามารถ เปนรายบุคคล
(Individual Development
Plan)
3. สนับสนุนใหบุคลากรไดเขา
รับการฝกอบรมในหลักสูตรที่
มีความจําเปนและเหมาะสม
กับแตละบุคคล
4. มีการจัดฝกอบรมในทักษะที่
บุคลากรจะตองมีพรอมเพื่อ
การปฏิบัติงานทีส่ อดคลอง
กับภารกิจขององคกร

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

-

ฝายพัฒนาบริหารจัดการ

200,000

ฝายพัฒนาบริหารจัดการ

แนวทางการดําเนินงาน 3.1.2 การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1. จัดใหมีชองทางในการ
ประชาสัมพันธกองทุน
อยางนอย 2 ชองทาง

เพื่อใหกลุมเปาหมายของ
2 ชองทาง
กองทุนรับทราบขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับกองทุน

2. ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของกองทุน
จากกลุมเปาหมาย

เพื่อสํารวจความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของกองทุน
รวมถึงงานดานการ
ประชาสัมพันธดวย

รอยละ 80

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

จํานวนชองทางในการ
ประชาสัมพันธ

1. ปรับปรุงรูปแบบและชอง
ทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธที่งายตอการ
เขาถึงกลุมเปาหมาย
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ
กองทุนฯ ผานชองทางที่
กองทุน
รอยละของความพึงพอใจของ ๑. ทําการสํารวจความพึงพอใจ
กลุมเปาหมาย
ของผูใชบริการที่มีตอ
กองทุน
๒. จัดทํารายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

50,000

ฝายอํานวยการ

-

ฝายอํานวยการ

แนวทางการดําเนินงาน 3.1.3 การพัฒนาศักยภาพหนวยงานขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
โครงการ/กิจกรรม
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
หนวยงานที่ขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุน (ประจําป)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ 1 ครั้ง
บุคลากรของหนวยงานที่ขอรับ
งบประมาณสนับสนุน เชน
การเขียนแผนเพื่อขอรับทุน
หรือ ความรูในการบริหาร
จัดการโครงการใหบรรลุ
เปาหมาย เปนตน

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

จํานวนโครงการ

1. ประชาสัมพันธโครงการ
2. เปดรับสมัครผูเ ขารวม
โครงการ
3. จัดอบรม
4. ประเมินผลการอบรม
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
200,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายอํานวยการ

กลยุทธที่ 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล
แนวทางการดําเนินงานที่ 3.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1. มีการทบทวนแผนแมบท
สารสนเทศและดิจิทลั ของ
กองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย (ประจําป)

เพื่อใหกองทุนไดมีโอกาส
ทบทวนถึงจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคของแผน
แมบทสารสนเทศและ
ดิจิทัลของกองทุนอยาง
สม่ําเสมอ

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนผูใชบริการของ
กองทุนทั้งภายในและ
ภายนอก

1. เพื่อใหกองทุนมีระบบ
รอยละ 100
สารสนเทศที่ชวยในการ
ดําเนินงานใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว
2. เพื่อใหกองทุนมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถให
ขอมูลสําคัญตอการ
นําไปใชเพื่อการตัดสินใจ
ของผูบริหารกองทุนได
3. กองทุนมีระบบสารสนเทศ
ที่สามารถสนองตอบตอ
ความตองการของผูมสี วน
ไดสวนเสีย

1 แผน

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
และดิจิทลั ของกองทุนไดรับ
การทบทวน

๑. ศึกษาทบทวนวิเคราะห
SWOT ที่เกี่ยวของดาน
สารสนเทศและดิจิทลั
๒. ประชุมเชิงปฎิบัติการผูมี
สวนไดสวนเสีย
๓. นําเสนอแผนยุทธศาสตร
ดานสารสนเทศและดิจิทัล
ตอคณะกรรมการบริหาร
1. ศึกษาความตองการและ
จําเปนถึงระบบที่ควรไดรับ
การพัฒนาตามลําดับ
ความสําคัญ
2. จัดจางหนวยงานภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญดานระบบ
สารสนเทศและดิจิทลั มา
ดําเนินการ พัฒนาระบบ
3. ทดสอบระบบนําระบบไปใช
ในการดําเนินการจริง

รอยละความสําเร็จตามแผน
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

100,000

ฝายพัฒนาบริหารจัดการ

500,000

ฝายพัฒนาบริหารจัดการ

กลยุทธที่ 3.3 การพัฒนาธรรมาภิบาล
แนวทางการดําเนินงานที่ 3.3.1 การพัฒนาธรรมาภิบาลกองทุน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1. จัดใหมีหลักการปฏิบัติงาน เพื่อใหกองทุนมีการดําเนินงาน รอยละ 100
อยางมีธรรมาภิบาลของ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
กองทุน
โปรงใส สามารถตรวจสอบได

2. จัดทําแนวทางและระบบ
รับขอรองเรียนของ
ผูใชบริการ
1) จัดทําชองทางการรับ 1. เพื่อใหกองทุนไดรับขอมูล 2 ชองทาง
การรองเรียนจาก
เรื่อง รองเรียนให
สาธารณะชนได และ
หลากหลาย และ
นําไปสูก ารปรับปรุงพัฒนา
เขาถึงไดงาย
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 100
2) เผยแพรชองทางการ
รับเรื่องขอรองเรียนให 2. เพื่อสรางความโปรงใสใน
การบริหารจัดการกองทุน
ทุกกลุมเปาหมาย
ทราบ

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

รอยละความสําเร็จในการ
จัดทําคูมือธรรมาภิบาล

1. จํานวนชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน
2. รอยละความสําเร็จของ
การ เผยแพรชองทาง
การรับเรื่องรองเรียน
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๑. ศึกษาทบทวนวิเคราะห
SWOT ที่เกี่ยวของดานธรร
มาภิบาลของกองทุน
๒. กําหนด TOR เพื่อจัดจางที่
ปรึกษา
๓. ที่ปรึกษาดําเนินการ
๔. นําเสนอคูมือธรรมาภิบาล
ของกองทุน เขา
คณะกรรมการบริหาร
๑. จัดทําชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนใหหลากหลายและ
เขาถึงไดงาย
๒. เผยแพรชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนใหทุก
กลุมเปาหมายทราบ
๓. ตรวจสอบขอรองเรียน
๔. ตอบสนองตอขอรองเรียนที่
เกิดขึ้น
๕. สรุปผลการรองเรียนของ
ผูใชบริการและการ
ดําเนินการของกองทุนตอ
ขอรองเรียนที่เกิดขึ้นและ

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

300,000

ฝายอํานวยการ

10,000

ฝายอํานวยการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน
จัดทํารายงานเสนอตอ
คณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อทราบ

3. การจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจตามบทบาท
หนาที่
1) จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายในได
จัดทํากฎบัตรของ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน

เพื่อใหกองทุนมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ที่สามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑. รอยละ
100
๒. รอยละ
100

1. รอยละความสําเร็จใน
การจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
2. รอยละความสําเร็จใน
การ จัดทํากฎบัตรของ
หนวยตรวจสอบภายใน
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1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในจัดทํากฎบัตรของ
หนวยตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

40,000

ผูรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ
2. ฝายอํานวยการ

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.3.2 การบริหารความเสี่ยงกองทุน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ขั้นตอน

๑. จัดทําคูมือบริหาร
ความเสี่ยง

เพื่อใหกองทุนมีคูมือบริหาร 1. รอยละ 100 1. รอยละความสําเร็จของ
การทบทวน และจัดทํา
ความเสีย่ งประจําป เนื่องจาก
แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ งเปนสิ่งที่สามารถ
ของกองทุน
เปลี่ยนแปลงไดตาม
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 2. คูมือ 1 ฉบับ 2. จํานวนคูมือการบริหาร
ความเสีย่ ง
3. รอยละ 100 3. รอยละความสําเร็จใน
การเผยแพรคูมือการ
บริหารความเสี่ยง
รอยละ 100
รอยละความสําเร็จ
๒. การทบทวนแผนบริหาร เพื่อใหกองทุนไดมีโอกาส
ความเสีย่ งของกองทุนเพื่อ ทบทวนถึงจุดแข็ง จุดออน
สงเสริมการทองเที่ยวไทย โอกาส และอุปสรรคของแผน
ความเสีย่ งของกองทุนฯ
อยางสม่ําเสมอ และมีการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งที่ไดกําหนดไว
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1. การทบทวนและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของ
กองทุน
2. จัดทําคูมือการบริหาร
ความเสีย่ ง
3. เผยแพรคูมือการบริหาร
ความเสีย่ งใหกับบุคคลที่
เกี่ยวของ
1. ศึกษาและวิเคราะห
สถานการณปจจุบันของ
กองทุน
2. มีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสีย่ งของกองทุนเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวไทยให
สอดคลองกับสถานการณ
ของกองทุนในปจจุบัน
3. นําเสนอการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงของ
กองทุนเพื่อสงเสริมการทอง
ไทยใหกับคณะกรรมการ
กองทุนฯ ใหความเห็นชอบ

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

100,000

ฝายอํานวยการ

50,000

ฝายอํานวยการ

