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บทที่ 1 
บทนำ 

 
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 22 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน 
ทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเที่ยว การสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
การพัฒนาทักษะดานการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษา
คุณภาพแหลงทองเที ่ยว การสงเสริมสินคาทางการทองเที ่ยวใหม ๆ ในทองถิ ่น รวมทั ้งการจัดใหมีการ
ประกันภัยแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติในระหวางทองเท่ียวภายในประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ซึ่งมีปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธานกรรมการ ทำหนาท่ี
บริหาร ควบคุม การปฏิบัติงาน และพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชจายตามภารกิจงานตาง ๆ  

การดำเนินงานในระยะที ่ผานมาของกองทุนไดใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินใหกู ย ืมแก
หนวยงานของรัฐ เพื ่อนำไปใชดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนพัฒนาการทองเที ่ยวแหงชาติ รวมท้ัง 
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว และสนับสนุนคาใชจายในการชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเที่ยว 
ดานตาง ๆ เชน สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การฝกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ และการเผยแพร
ขอมูลดานการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานของกองทุนบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางตอเนื่องและมีการดำเนินงาน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง กองทุนจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเที ่ยวไทย พ.ศ. 2566 - 2570 เพื ่อใชเป นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน  
และวางแนวทางเพ่ือการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของกองทุน ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีสามารถสนับสนุน
การพัฒนาการทองเที่ยวของไทยไดในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาแหลงทองเที่ยว บุคลากร องคความรู 
สินคาและบริการดานการทองเที่ยว การจัดการจัดทำประกันภัยใหนักทองเที่ยวตางชาติระหวางเดินทาง
ทองเที ่ยวในประเทศไทย และสวนสำคัญเปนหนวยงานที ่ทำหนาที ่จัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเที ่ยว 
จากนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขามายังประเทศไทย ซ่ึงการดำเนินงานท้ังหมดนี้จะเปนกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 นี้ไดจัดทำใหมี
ความสอดคลองกับแผนทั้ง 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไดแก 
แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการ
ทองเที่ยว (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยมีกระบวนการจัดทำแผนดังกลาวนั้นไดมีการสัมภาษณขอความ
คิดเห็นในแนวทางของแผนจากผูบริหารกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ผูบริหารหนวยงานภาครัฐและผูแทน
ภาคเอกชน มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั ้งภายในและภายนอกของกองทุน วิเคราะหบทบาทของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการในการกำกับดูแลกองทุน ประเมินและวิเคราะหบทบาทกองทุนพรอมท้ัง
ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ  
กับกรมบัญชีกลาง เพื่อนำขอมูลทั ้งหมดมาจัดทำแผน และไดนำแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ไดจัดทำขึ้นไปรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียพรอมนำมา
ปรับปรุงเพ่ิมเติมใหสมบูรณ 



บทที ่2

ผลการศกึษาและวิเคราะหปจจัยทีเ่กีย่วของกบั

การจัดทาํแผนปฏบิตัิการกองทนุ

เพื่อสงเสรมิการทองเทีย่วไทย

พ.ศ. 2566 - 2570
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   บทที่ 2    
ผลการศึกษาวิเคราะห์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบั 

การจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 
 

1. ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระยะยาว พ.ศ. 2566 – 2570  

มีความสมบูรณ์ จึงได้นำผลการดำเนินงานอดีตที ่ผ่านมาของกองทุนในแต่ละด้านมาพิจารณาว่ามีผลการ
ดำเนินงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใด เพื ่อให้การดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดในอนาคตให้ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนในแต่ละด้านไว้ 
ดังนี้ 

1.1 การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์กองทุนที่ผ่านมาในอดีต 
กองทุนฯ ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 

(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการทองเที่ยวไทย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไว้ โดยแผนปฏิบัติการระยะยาวที่กำหนดไว้ กองทุนได้กำหนดแผนงาน 
โดยคำนึงการตอบสนองต่อนโยบายการทองเที ่ยวของประเทศ และสนับสนุนให้กองทุนได้มีบทบาทสำคัญ 
ต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านการทองเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ รวมถึงยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงของกองทุน และสามารถปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมการทองเที่ยวไทยให้เป็นกองทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนภาพที ่  2-1  แผนปฏิบัตกิารระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 
         (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนั้น กองทุนมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ไว้ 
โดยมีการกำหนดเป้าประสงค ์กลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา

และส่งเสริมภารกิจด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้นจะต้องคำนึงถึงการตอบสนอง  
ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
การท่องเที่ยวได้กำหนดแผนย่อยของแผนแม่บทไว้ ซึ่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสามารถสนับสนุน
เงินทุนเพ่ือกิจกรรมและโครงการที่ตอบสนองต่อแผนแม่บทดังกล่าวได้ 

เป้าประสงค์ กองทุนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทย สามารถเป็นกองทุนที ่สนับสนุ นเงินทุนให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ ซึ ่งครอบคลุม  
ถึงโครงการที ่เป็น Flagship ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที ่ยว และแผนย่อยของแผนแม่บทด้านการท่องเที ่ยว 
ทั ้ง 6 แผนย่อย และการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่ วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยว 
เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที ่ยว  
ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้เพ่ือการท่องเที่ยวของไทย 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 
เนื่องจากรายได้ของกองทุนมาจาก 2 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ 1. จากการจัดสรรงบประมาณประจำปี  

ของรัฐบาล และ 2. จากรายได้ค่าธรรมเนียมการท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งกองทุน  
จะต้องมีการใช้จ่ายเงินเพื ่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื ่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยว  
ของประเทศไทย และภารกิจอ่ืน ๆ ของกองทุน ดังนั้นในยุทธศาสตร์นี้จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน 
ของกองทุน ซึ่งถือเป็นการจัดหาและใช้งบประมาณให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ กองทุนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทยมีการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุน 
ให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการด้านการเงิน
ของกองทุนให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และรองรับการประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาเที่ยวในประเทศต่อไปได้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ 
การบริหารจัดการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มุ่งเน้นการปรับปรุงและการพัฒนาการบริหาร

จัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการวางแผน บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนตามโครงสรา้ง
องค์กรและกรอบอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถรองรับภารกิจการดำเนนิงาน 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการบริหาร
การเงินของกองทุน และการพัฒนาเครื่องมือติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความคล่องตัวสามารถดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของกองทุน  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เป้าประสงค์ กองทุนเพื ่อส ่งเสริมการท่องเที ่ยวไทยมีกระบวนการบริหารที ่ม ีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 3.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 3.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 3.3   การพัฒนาธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2565 ดังกล่าวข้างต้น กองทุนได้กำหนด

แนวทางการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดไว้ในแผนปฏิบัติการระยะยาว
ของกองทุน และเพ่ือให้การดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ กองทุนจึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการของ
กองทุนประจำปีของแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึง ปี พ.ศ. 2565 ไว้ และในแต่ละปีก็มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานว่ามีความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระยะยาวอย่างไร จัดให้มีการทบทวน
เพื่อให้มีการปรับแผนรายปีของแต่ละปีให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาว เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนสามารถบรรลุ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ได้กำหนดไว้  
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จากแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพื ่อส่งเสริการท่องเที ่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565  
ที่ได้กำหนดไว้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
ประเทศ กำหนดไว้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่  

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของประเทศ โดยการกำหนดไว้ 3 แนวทาง ได้แก่  

(1) ทบทวนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย กำหนด
เป้าหมายให้กองทุนมีแนวทางในการดำเนินงานในการอนุมัติโครงการทุกปีงบประมาณได้สำเร็จร้อยละ 100 
โดยมีทิศทางการอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  
ของประเทศ ผลการดำเนินงานกองทุนสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถอนุมัติ
โครงการทุกปีงบประมาณได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กองทุนกำหนดไว้ และการสนับสนุนเงินงบประมาณอนุมัติ
โครงการนั ้น คณะกรรมการบริหารกองทุนได้กำหนดแนวทางในการสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณไว้  
เป็นหลักการที ่ชัดเจน เช่น ปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้การสนับสนุนโครงการอยู่ภายใต้แนวคิด 
“ปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม ยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวของประเทศ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน 

(2) การพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนและการประเมินผลโครงการ กำหนด
เป้าหมายให้กองทุนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย  
และยุทธศาสตร์ชาติ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลโครงการที ่เหมาะสมและตอบสนองต่อ  
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน กองทุนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาการสนับสนุนโครงการและหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลโครงการที ่เหมาะสม  
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนได้แต่งตั้งให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน ดำเนินการในส่วนของการพิจารณาโครงการที่กองทุนจะให้การสนับสนุน และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ดำเนินการในส่วนของ  
การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอย่างต่อเนื่อง  

(3) การสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย กำหนดเป้าหมายให้กองทุนสนับสนุน 
เงินงบประมาณจากกองทุนให้แก่โครงการต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที ่กำหนด โดยมีการพิจารณากลั ่นกรอง  
และอนุมัติสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 
และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนสามารถดำเนินการแล้วสำเร็จลุล่วงตามแผนงานของโครงการ ผลการดำเนินงาน 
กองทุนสามารถดำเนินการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวไทยได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ด้วยข้อจำกัด 
ด้านงบประมาณที่กองทุนสามารถจัดสรรเพื่อสนับสนุนโครงการในแต่ละปีงบประมาณนั้นมีจำนวนจำกัดมาก 
เนื่องจากกองทุนยังไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติตามมาตรา 10/2 ได้  
และกองทุนไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 จึงทำให้โครงการ 
ที่กองทุนสนับสนุนนั ้น อาจจะยังไม่ครอบคลุมตามนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที ่ยวของประเทศ  
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนได้ครบทุกด้าน  
 ทั้งนีโ้ครงการส่วนใหญ่ที่กองทุนให้การสนับสนุนนั้น สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ขอจัดสรรงบประมาณจากกองทุน มีเพียงบางโครงการและนับได้ว่ามีจำนวนน้อยมากท่ีไม่สามารถดำเนินงาน
ตามแผนงานได้ ซึ่งโครงการเหล่านี้กองทุนได้พยายามสนับสนุน ช่วยเหลือ และเร่งรัด ให้หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเมื่อกองทุนได้พิจารณาแล้วว่าหากโครงการใด  
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ไม่สามารถดำเนินการได้ กองทุนก็จะเรียกเงินงบประมาณคืนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณ 
ของกองทุน 

1.2 กลยุทธ์ที ่ 1.2 พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู ้เพื ่อการท่องเที่ ยวของไทย  
โดยกำหนดไว้ 3 แนวทาง ได้แก่  

(1) การพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที ่ยวของไทย กำหนดเป้าหมายให้กองทุนมีแนวทาง 
ในการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวของไทยที ่แตกต่างจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
ทางการท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนหน่วยงานการท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยคาดหวัง 
ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน สามารถนำข้อมูล 
ทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยไปใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ผลการดำเนินงาน 
ของกองทุนในส่วนนี้ ด้วยข้อจำกัดด้านโครงสร้างอัตรากำลังที่มีอัตรากำลังจำกัด และงบประมาณที่มีอย่างจำกัด
ของกองทุน จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด  

(2) การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กำหนดเป้าหมายให้กองทุน
มีการศึกษารูปแบบและระบบการจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ  รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเสร็จ เพื่อนำข้อมูลนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไปใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้  ด้วยเหตุที่ว่ากองทุนยังไม่สามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมนักท่องเที ่ยวจากนักท่องเที ่ยวต่างชาติได้ ประกอบกับข้อจำกัดของกองทุนด้านโครงสร้าง
อัตรากำลังและงบประมาณที่มีจำกัดมาก แนวทางนี้จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด 

(3) การจัดทำและถ่ายทอดองค์ความรู ้การท่องเที ่ยวไทย กำหนดเป้าหมายให้กองทุน 
มีแนวทางในการพัฒนาทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว เพื่อที่หน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้นสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ ผลการดำเนินงานในส่วน ด้วยข้อจำกัดด้านโครงสร้างอัตรากำลังที่มีอัตรากำลังจำนวนจำกัด  
และงบประมาณที่มีอย่างจำกัดของกองทุน จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด  
แต่กองทุนได้มีการจัดประชุมประจำปีขึ ้นเพื่อมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง  
เช่น ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดต่าง ๆ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
หน่วยงานอ่ืน ๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ บนเว็บไซต์หลักของกองทุนด้วย 

 

1.3 กลยุทธ์ที่ 1.3 ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน กำหนดไว้ 1 แนวทาง ได้แก่  

(1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย กำหนดเป้าหมายให้กองทุน 
มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสาธารณะชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ผลการดำเนินงานในส่วนนี ้กองทุนมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ 
หน่วยงานภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น กรมการท่องเที่ยว หน่วยงานภายนอกกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ ่นต่าง ๆ สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ทำงานร่วมกันเพ่ือที่จะทำให้งานของกองทุนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน กำหนดไว้ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน โดยการกำหนดไว้ 2 แนวทาง ได้แก่   
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(1) การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและจัดการสิทธิประโยชน์นักท่องเที่ยว กำหนดเป้าหมาย 
ให้กองทุนมีระบบการบริหารจัดการรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ผลการ
ดำเนินงานในส่วนนี้กองทุนสามารถดำเนินการได้ตามแผนจัดหารายได้ที่กองทุนได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี  

(2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินกองทุน  กำหนดเป้าหมาย 
ให้กองทุนมีประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปี และการ
พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบ e-banking ผลการดำเนินงานในส่วนนี้ในภาพรวมแล้ว  
กองทุนสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด มีเพียงการเบิกจ่ายงบประมาณในบางปีงบประมาณ
เท่านั้นที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ กำหนดไว้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
3.1 กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยการกำหนดไว้ 3 แนวทาง ได้แก่   

(1) การพัฒนาบุคลากร กำหนดเป้าหมายให้กองทุนมีแผนงานเพื่อสรรหาบุคลากรตาม
โครงสร้าง และสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และบุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม 
กับภารกิจ ผลการดำเนินงาน เนื ่องจากกองทุนอยู ่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารงาน  
ของกองทุนทั้งระบบ เพื่อรองรับต่อภารกิจของกองทุนที่มีมากขึ้น โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว  
ได้มีแนวทางจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ดังนั้นเมื่อมีการดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว  
การสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นใหม่ย่อมสมบูรณ์ขึ้น ส่วนของการพัฒนาบุคลากร  
ของกองทุนนั้น ตลอดช่วงแผนงานที่กำหนดนี้กองทุนมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(2) การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  กำหนดเป้าหมายให้กองทุนมีช่องทาง 
ในการประชาสัมพันธ์กองทุน และได้ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนจากกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 
ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานของกองทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

(3) การพัฒนาศักยภาพผู้ขอรับสนับสนุนเงินกองทุน กำหนดเป้าหมายให้กองทุนมีแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานที ่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ผลการดำเนินงานของกองทุน  
ในแต่ละปีงบประมาณกองทุนจะมีการจัดประชุม โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนเงิน 
จากกองทุนมาเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของกองทุนยังร่วมทำงานกับ
หน่วยงานที ่ขอรับการสนับสนุนเง ินงบประมาณจากกองทุนแบบมีส่วนร่วม เพื ่อหวังให้ผลงานสำเร ็จได้  
ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ 

 

3.2 กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการกำหนดไว้ 1 แนวทาง ได้แก่   
(1) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศกองทุน กำหนดเป้าหมายให้กองทุนจัดทำ

แผนปฏิบัติงานประจำปีตามแผนแม่บทระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน และดำเนินงานตามแผนแม่บท
ระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนที่กำหนดได้  เพื่อสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน ผลการ
ดำเนินงานของกองทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ
กองทุน มีการดำเนินการตามแผนงาน เพื่อที่จะสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของ
กองทุน ทำให้งานของกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การปฏิบัติงานในส่วนนี้เป็นการปฏิบัติงานภายใต้
ข้อจำกัดของกองทุน คือ ขาดงบประมาณที่สนับสนุน และจำนวนบุคลากรของกองทุนที ่มีจำนวนและ
ความสามารถที่จำกัด 
 

3.3 กลยุทธ์ที่ 3.๓ การพัฒนาธรรมาภิบาล โดยการกำหนดไว้ 2 แนวทาง ได้แก่  
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(1) การพัฒนาธรรมาภิบาลกองทุน กำหนดเป้าหมายให้กองทุนมีระบบการดำเนินงานกองทุน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดให้มีระบบจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ และมีกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผลการดำเนินงานของกองทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีระบบจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 
และมีกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน เปิดโอกาสให้หน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ สามารถเข้าดำเนินการ
ตรวจสอบได้ กองทุนมีการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะได้รับรู้ รับทราบ
อย่างทั่วถึง สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้ 

(2) การบริหารความเสี ่ยงกองทุน กำหนดเป้าหมายให้กองทุนมีแผนบริหารความเสี ่ยง
ประจำปี มีคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุน และมีการเผยแพร่คู่มือบริหารความเสี่ยงให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
โดยการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานของกองทุน 
ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีการแสดงแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี มีคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุน
ประจำปีบนเว็บไซต์หลักของกองทุน 
 

1.2 ผลการดำเนินงานตามรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ที่ตรวจรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 เงินกองทุน ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินที ่โอนมาจากกองทุนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทย  

ตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย    
พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จำนวน 452,102,585.67 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก
คลัง จำนวน 451,607,550.33 บาท และอุปกรณ์ จำนวน 495,035.34 บาท มาเป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551  

กองทุนได้จัดส่งงบการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจรับรองเป็นประจำปี ซึ่งจากรายงาน
งบแสดงฐานะการเงินนั้น ที่ผ่านการรับรองแล้ว สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนในส่วนที่
เป็นสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2-1 ผลการดำเนินงานตามรายงานงบแสดงฐานะการเงินที่ตรวจรับรอง 
โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

รายการ 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 
สินทรัพย์รวม 26,179,775.67 66,040,845.31 29,790,907.90 20,175,713.13 

เงินสดและเทียบเท่า 26,179,775.67 66,040,845.31 29,775,576.91 20,173,561.75 
หนี้สินรวม 34,000.00 5,160,600.00 67,500.00 72,000.00 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 26,241,208.11 60,940,857.58 29,723,407.90 20,103,713.13 
รายได ้ 28,508.66 49,728,718.64 104,878,10 1,768,694.19 

จากเงินอุดหนุน 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 
รายได้อื่น ๆ  28,508.66 29,728,718.64 104,878.10 1,768,694.19 

ค่าใช้จ่าย 3,929,285.61 15,029,069.17 31,322,327.78 11,388,388.96 
ค่าใช้จ่ายอื่นท้ังหมด 1,055,285.61 789,919.17 6,562,053.68 1,808,039.00 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน  2,874,000.00 14,239,150.00 24,655,396.00 9,580,349.96 

รายได้สูง (ต่ำ) กว่า
ค่าใช้จ่าย 

(3,900,776.95) 34,699,649.67 (31,217,449.68) (9,619,694.77) 
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พิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงินที่ผ่านมาของกองทุน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 
พบว่ากองทุนได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเพียงปีเดียว คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับ
งบประมาณจำนวน 20.000 ล้านบาท ในขณะที่ปีงบประมาณอื่น ๆ ไม่ได้รับงบประมาณ ส่วนรายได้อ่ืน ๆ เป็น
เงินที่รับคืนจากโครงการที่ได้อุดหนุนไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือโครงการที่มีเงินเหลือจ่าย ซึ่งไม่
อาจจะถือได้ว ่าเป็นรายได ้ของกองทุน ผลประกอบการในระหว ่างปีงบประมาณ 2560 – 2563  
มีเพียงปีเดียวที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เหตุผลสำคัญคือ ในปีดังกล่าวได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 
และมีเงินงบประมาณที่ได้รับคืนจากโครงการที่ได้รับอุดหนุนแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีเงินคงเหลือ
หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนถึง 29.728 ล้านบาทเศษ ดังนั้นหากในอนาคตอันใกล้กองทุน 
ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที ่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ กองทุนจะประสบปัญห า 
การดำเนินงาน เนื่องจากขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน เพราะพิจารณาจากเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวด
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 มีเงินสดเหลือเพียง 20.173 ล้านบาทเศษ กองทุนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาเงิน
งบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะมาเตรียมการจัดทำระบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เพ่ือรองรับการจัดเก็บ
ค่าธรรมจากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
 

1.3 ผลการดำเนินงานการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนในปีท่ีผ่านมา  
เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนนั้น จากรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน

ทางการเงินที่ตรวจรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของกองทุน มีผลการดำเนินงานการที่กองทุน 
ให้การสนับสนุนโครงการตามงบการเงินในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2-2 ผลการดำเนินงานการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนในปีที่ผ่านมา 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561* 2562* 2563* 2564** 
รายได้จากงบประมาณประจำปี (บาท) 20,000,000 - - - 
เงินงบประมาณที่อุดหนุนโครงการ (บาท) 14,239,150 24,655,396 1,808,039 150,000 
จำนวนโครงการทีอุ่ดหนุนงบประมาณ (โครงการ) 18 25 2 1 
หมายเหตุ : * จากรายงานการเงินที่ตรวจรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ** ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

 
การอุดหนุนงบประมาณของกองทุนให้หน่วยงานนั้น กองทุนจะให้การสนับสนุนหน่วยงานเป็นเงิน

อุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาของภาครัฐ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว  
ในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที ่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที ่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น  
เพื่อดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว  
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และ
การเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ด้วยเหตุที่กองทุนยังมีงบประมาณ
พอสมควรจึงสามารถอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ได้จำนวนพอสมควร แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 และ 
2564 ด้วยข้อจำกัดงบงบประมาณ จึงสามารถอุดหนุนโครงการได้จำนวนเพียง 2 โครงการ และ 1 โครงการ 
ตามลำดับ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของกองทุนในส่วนนี้อาจจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้ตาม
สมควร 
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1.4 ผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุน ที่ดำเนินการประเมินผลโดยกรมบัญชีกลาง 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ที่ดำเนินการ

ประเมินผลโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แล้ว จะได้ผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้ 
ตารางที่ 2-3 ผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุน ที่ดำเนินการประเมินผลโดยกรมบัญชีกลาง 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1. ด้านการเงิน 4.8325 4.2340 5.0000 
2. ด้านสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5.0000 3.1200 5.0000 
3. ด้านปฏิบัติการ 2.8125 1.8219 4.6938 
4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 2.2700 3.0167 3.3083 

4.1 การบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 2.7100 3.5000 3.5000 
4.2 การตรวจสอบภายใน 2.2000 3.2000 3.4000 
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ 1.9000 2.3500 3.0250 

5. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน 3.2700 3.4250 3.4625 
5.1 บทบาทของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 3.5900 3.2500 3.9500 
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2.9500 3.6000 2.9750 

6. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ/กระทรวงการคลัง - 1.4000 1.0000 
คะแนนรวม 3.4009 2.8056 4.0853 

หมายเหตุ :  ผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2564 นั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผล
โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 

แผนภาพที่ 2-2 ผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 
หมายเหตุ :   1 = ด้านการเงิน 

  2 = ด้านสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3 = ด้านปฏิบัติการ 
  4 = การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
  5 = คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน 
  6 = การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ/กระทรวงการคลัง 
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จากผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทย ที ่ประเมินผลโดย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังนั้น จะเห็นได้ว่าในภาพรวมนั้น ในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 
2563 ผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือได้คะแนนมากกว่า 
3.0000 โดยในปี 2561 ได้คะแนน 3.4009 และปี 2563 ได้คะแนน 4.0853 ในขณะที่ปี 2562  
ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือได้คะแนน 2.8056 ดังนั้น การปฏิบัติงานของกองทุนตามแผนงาน
ภาพรวมของกองทุนนั้น กองทุนจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตให้ดีอย่างต่อเนื่องให้ได้ 
โดยจะต้องมีการดำเนินการให้ได้ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปีให้ได้อย่างต่อเนื่อง  

 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านย่อยนั้น สามารถพิจารณาได้ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ด้านการเงิน การบริหารจัดการกองทุนได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับที่ดีมากอย่างต่อเนื ่อง  

แต่กองทุนมีข้อจำกัดที่น่าสนใจคือ รายได้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น กองทุนไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจาก
สำนักงบประมาณมาตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนกองทุนอาจจะประสบปัญหา มีเงินงบประมาณ  
ที่จะบริหารจัดการการดำเนินงานในอนาคตได้ไม่เพียงพอ หากกองทุนไม่สามารถจัดหารายได้ได้ เนื่องจาก  
ไม่สามารถที่จะจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวได้โดยเร็ว โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงิน  
ที่ได้ผ่านการตรวจรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กองทุน 
มีสินทรัพย์สุทธิ และส่วนของทุนเพียง 20.103 ล้านบาทเศษ จากยอดเงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  
พ.ศ. 2551 ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 452.102 ล้านบาท 

ด้านสนองประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการประเมินพบว่าระดับคะแนนอยู่ในระดับ 
ที่ผ่านทั้ง 3 ปีงบประมาณ โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนนเต็ม 
5.0000 แต่ทว่าพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้ง 3 ปี แนวโน้มของผลการดำเนินงานยังคงมีความ           
ไม่แน่นอน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้คะแนนการประเมินเพียง 3.1200  

ด้านปฏิบัติการ ผลการประเมินในปี 2561 และ 2562 ไม่ผ่านการประเมิน เนื ่องจากได้คะแนน 
ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือต่ำกว่า 3.0000 โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนน 2.8125 และปีงบประมาณ 
2562 ได้คะแนน 1.8219 แต่ในปีงบประมาณ 2563 กองทุนมีการดำเนินงานที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ได้คะแนน
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยได้คะแนน 4.6938 ซึ่งด้านการปฏิบัติการนี้ กองทุนจะต้องมีการพิจารณา
ปรับปรุงการดำเนินการให้ดีให้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการดำเนินการให้ได้ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
ในแต่ละปีให้ได้ 

ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ผลการประเมินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในงบประมาณ 
2561 ได้คะแนนการประเมิน 2.2700 และเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562 เป็น 3.0167 และปีงบประมาณ 
2563 เพิ ่มขึ ้นเป็น 3.3083 หากพิจารณาในด้านย่อยแล้ว การบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการสารสนเทศ ก็มีแนวโน้มที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด้านคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน ในภาพรวมได้รับผลการประเมินที่มีแนวโน้ม 
ที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื ่องเช่นกัน โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนนการประเมิน 3.2700 และเพิ่มขึ้น  
ในปีงบประมาณ 2562 เป็น 3.4250 และปีงบประมาณ 2563 เป็น 3.4625 หากพิจารณาในด้านย่อย
แล้ว ในส่วนของบทบาทของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน คะแนนประเมินอยู ่ในระดับที ่ด ี โดย  
ในปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนนการประเมิน 3.9500 แต่ในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น  
ในปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนนการประเมินที่ 2.9750 ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2561 แต่น้อยกว่า
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นส่วนที่จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุง  
ในอนาคตเพ่ือรองรับงานที่จะต้องมีมากข้ึนในอนาคตอันใกล้ 
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ด้านการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐและกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางจัดให้มีการประเมินผล
ขึ้นตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งด้านการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐและกระทรวงการคลังนี้ เป็นด้านที่กองทุนจะต้อง
มีการปรับปรุง เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับที่ถือได้ว่าไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากในปีงบประมาณ 
2562 ได้คะแนนการประเมิน 1.4000 และปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนนการประเมิน 1.0000 ซึ่งถือว่า
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 ปี 

 
2. บทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจัดตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในมาตรา 22 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวง   
การท่องเที่ยวและกีฬา เรียกว่า “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะ
ด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  
การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที ่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ ่น รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ทั้งนี้ตามมาตรา 24 ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้กำหนดให้ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามนโยบายหรือ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 

(2) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา   
การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล 

(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 

(4) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน  
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว กองทุน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ที่ระบุไว้ในมาตรา 22 โดยใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อกิจการตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 24 นอกจากนี้ในมาตรา 
26(8)ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรี หรือ คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มอบหมาย เกี่ยวกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมวด 2 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และหมวด 3 แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

บทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ มีความสำคัญ
มากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 
ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม และสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะการทำให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยที ่จ ัดอันด ับโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ให้ได้อ ันดับที ่ด ีข ึ ้น (ปี พ.ศ. 2562        
ประเทศไทยไดร้ับการจัดอันดับที่ 31 จากจำนวน 140 ประเทศ)  

บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกองทุน คือการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในระหว่างท่องเที ่ยวภายในประเทศ ซึ ่งบทบาทนี ้ย ่อมทำให้นักท่องเที ่ยวต่างชาติที ่ เดินทางท่องเที ่ยว
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ภายในประเทศไทย เกิดความเชื ่อมั ่นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ มีความมั ่นใจในประเด็น      
ความมั่นคง ปลอดภัย มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยดีขึ้น และประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ประเทศไทยได้คะแนนค่อนข้างน้อย (ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย
ได้อันดับที่ 111) ส่วนของค่าใช้จ่ายการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศนั้น ให้กองทุนสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 24(3)  

ส่วนของรายได้นั ้น ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที ่ยวแห่งชาติ (ฉบับที ่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทุนสามารถหารายได้ ได้จาก 

(1) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา ๓๑ 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(3) เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา ๑๐/๒ 
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(5) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(6) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุน 
ทั้งนี้เงินและทรัพย์สินให้ตกเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องนำส่งคลังเพ่ือเป็นรายได้ของแผ่นดิน 
ดังนั้นในอนาคตรายได้สำคัญที่สุดของกองทุน ได้แก่ เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา ๑๐/๒ 

ซึ่งในพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติไว้ว่า “ในการกำหนด
มาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที ่ยวภายในประเทศของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติเพื ่อใช้จ่ายในการบริหาร  
และพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่าง
ท่องเที่ยวภายในประเทศได้” ดังนั้นบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกองทุนได้แก่การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การท่องเที่ยวตามมาตรา ๑๐/๒ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ให้ไม่เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย  
มีระบบที่ดีที่เหมาะสมไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความยุ่งยากในการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี เหมาะสม 

บทบาทสำคัญของกองทุนเพื่อที่จะปฏิบัติงานสนองตอบต่อพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที ่ยว
แห ่งชาต ิ  (ฉบ ับท ี ่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ น ั ้น กองท ุนต ้องม ีบทบาทในการทำหน้าท ี ่รองร ับนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ “ท.ท.ช.” บทบาทในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมตามแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวของ
ไทย ทำหน้าที่สนองนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุน
มาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว สนับสนุนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงช่วยสนับสนุนการสร้าง และ/หรือ รับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนากลไก
และระบบการประสานงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที ่ยว 
ของประเทศ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อช่วยการพัฒนาอุตสาหกรรม  
การทอ่งเที่ยวของไทย 
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3. แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนั้น ผู้ที่มีบทบาท

สำคัญในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดเป็นกองทุนหมุนเวียนกองทุน
หนึ่งที่ดูแลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน     
พ.ศ. 2558  

ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้ระบุไว้ว ่า ทุนหมุนเวียน 
หมายความว่า “กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุนหรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการ 
ที่อนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” ซึ่งทุนหมุนเวียนนับเป็นแหล่ง
เงินอีกแหล่งหนึ่ง ที่ภาครัฐใช้เป็นกลไกและเครื่องมือในการบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถใช้ดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นและสำคัญที่ภาครัฐ
ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแนวทางของระบบงบประมาณปกติได้อย่างคล่องตัว ตามเป้าหมายและขอบเขต 
การดำเนินงานที่ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง การบริหารงานของกองทุนอนุญาตให้ส่วนราชการสามารถ
เก็บเงินนอกงบประมาณ ประเภททุนหมุนเวียนไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

ในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 18 ได้กำหนดให้แต่ละกองทุน
หมุนเวียน มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 

(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน  

ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการ 
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ 
การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(4) ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่  
(1) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
(2) กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเง ิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนด

ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๑ (๘)  

(3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี 
(4) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
สำหรับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนั้น ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 25 กำหนดให้มีมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที ่ยวและกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มีผู ้แทนสำนักงบประมาณผู้แทน ผู ้แทนสำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นกรรมการ และมี
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ข้าราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งผู้อำนวยบริหารสำนักงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(2) พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีและแผนการดำเนินงานของกองทุน 
(3) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือกิจการตามที่กำหนดไว้ 4 ข้อ 

คือ (๑) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามนโยบาย
หรือแผนพัฒนาการท่องเที ่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที ่ยว (๒) เป็น
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า 
การวิจัย การฝึกอบรม การประชุมการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล (๓) เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ  
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

(4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

(5) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื ่อใช้จ่ายตามกิจการที ่กำหนดไว้ตามที่กำหนดไว้ทั ้ง 4 ข้อตาม
รายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3 

(6) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของ
กองทุนต่อคณะกรรมการ 

(7) แต่งต ั ้งคณะอนุกรรมการ หร ือคณะทำงาน เพื ่อพิจารณาหร ือปฏ ิบ ัต ิการตามที่ คณะ
กรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ทำหน้าที่

กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจ ของกองทุน  
มีการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์ในการดำเนินงาน โดยการจัดให้มีหรื อทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชีที่มีคุณภาพและองค์ประกอบสำคัญ 
ที่ครบถ้วน ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนได้กำหนดให้มีระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
กองทุน เช่น  

• ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยว่าด้วยการบริหารงานกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2551  

• ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายเงิน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2552 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เรื ่อง หลักเกณฑ์และลำดับ
ความสำคัญในการสนับสนุนวงเงินอุดหนุน หรือเงินให้กู้ยืม ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
พ.ศ. 2552 
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• ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เรื่อง การชำระคืนเงินให้กู้ยืม
และอัตราดอกเบี้ย กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2552  

 
ปัจจุบันคณะกรรมการมีนโยบายในการให้ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารข้างต้นให้มีความ

ทันสมัย และได้มกีารสั่งการให้สำนักงานกองทุนพิจารณาออกระเบียบใหม่ ๆ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน 
การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุน พนักงาน  
และลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด ตามพระราชบัญญัติ  
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 11(8) 

คณะกรรมการบริหารกองทุนมีการติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (2) ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่
การเงิน ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน (3) ระบบบริหารความเสี่ยง (4) ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ และ (5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประจำ 

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน และให้กองทุนมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างเปิดเผย โปร่งใส 

นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการบริหารยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพ่ือช่วยดำเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง หรือปรับปรุงการทำงานของกองทุนให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
ช่วยดำเนินงาน 3 คณะ ได้แก่ 

(1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
(2) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที ่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
(3) คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  
โดยรายละเอียดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการแต่ละคณะ  

มีดังต่อไปนี้ 
(1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  

คณะอนุกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ 
ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การบริหาร
การพัฒนาเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่ายั ่งยืน (องค์การมหาชน) และผู ้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาที่เก่ียวข้อง เป็นอนุกรรมการ  

กำหนดให้อนุกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
• คัดเลือกและพิจารณากลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  

เพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื ่อส่งเสริม  
การท่องเที่ยวไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญในการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕1 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

• จัดลำดับความสำคัญของโครงการ กิจกรรม และแผนงานที่กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
สนับสนุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกำหนด 



 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวไทยระยะยาว พ.ศ. 2566 – 2570 
และแผนปฏิบัติการประจำปีบญัชี 2566  2-16 
 

• รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

• แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการการปฏิบัติงานในภารกิจของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

• ปฏิบัติหน้าที่อื ่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย 

 

(2) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  
คณะอนุกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู ้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การบริหารการพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน (องค์การ
มหาชน) และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ 

กำหนดให้อนุกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
• จัดทำกรอบ แนวทาง และแผนการดำเนินงานติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
• จัดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน  

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
• รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ทุกรายไตรมาส 
• ปฏิบัติหน้าที่อื ่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม  

การท่องเที่ยวไทย 
 

(3) คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  
คณะอนุกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

อนุกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การบริหารการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน 
(องค์การมหาชน) และผู ้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาที ่เกี ่ยวข้อง  
เป็นอนุกรรมการ    

 
กำหนดให้อนุกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
• ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนสถานการณ์
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
มีประสิทธิภาพ 
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• พัฒนาระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อสนับสนุน  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นด้านการท่องเที่ยว แผนพัฒนาการท่องเที ่ยว
แห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

• รายงานผลการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพิจารณา 

• ปฏิบัติหน้าที่อื ่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม  
การท่องเที่ยวไทย 

 
นโยบายการดำเนินงานในภาพรวมของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจากมุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

เพื ่อให้ได้แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทย  
ที่เหมาะสมในอนาคต โดยพิจารณาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุน จึงได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมีรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้  

(1) คุณมงคล วิมลรัตน์ ผ ู ้ช ่วยปลัดกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา (ได้ร ับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน) 

(2) คุณสุทธิพงษ์ ลิมปิยเฐียร ผู้แทนภาคเอกชน กรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
(3) คุณจุไรวรรณ หยวน ผู้แทนภาคเอกชน กรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
(4) คุณบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(5) คุณอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

(6) คุณบุญส่ง คุ้มบุญ  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว    
แห่งประเทศไทย 

(7) คุณกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปผลข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่เหมาะสมในอนาคตได ้ดังนี้ 

 

1. นโยบายการดำเนินงานในภาพรวมของกองทุน 

การส่งเสริมและพัฒนาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในอดีต การขับเคลื่อนส่วนใหญ่
ดำเนินการโดย ททท. เป็นหลัก และ ททท. เน้นการทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะ Event Marketing 
ไม่มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนงานในระยะยาว และที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น หน่วยงานที่มี
หน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นบทบาทของ ท.ท.ช. ดังนั้นเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และแผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเป็นระบบและสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น กองทุนควรกำหนด
บทบาท เพื ่อมาช่วยเติมเต็มการทำงานของ ท.ท.ช. ในส่วนนี ้ได้ โดยกองทุนควรกำหนดบทบาทหน้าที่ 
ของกองทุนให้เป็นสำนักงานนโยบายแผนด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

ดังนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการดำเนินงานของกองทุนในอนาคตนั้น นอกเหนือจาก
บทบาทเพียงการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ จากเงินรายได้ที่กองทุนสามารถจัดเก็บมาได้นั้น กองทุนควร
พิจารณากำหนดบทบาทและหน้าที่การดำเนินงาน เพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย
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ทั้งระบบ โดยกองทุนควรพิจารณากำหนดแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานระยะยาว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวไทยระยะต่าง ๆ ให้ได้อย่างเหมาะสม สำหรับยุทธศาสตร์และแผนงานส่งเสริมการท่ องเที่ยว
สำหรับประเทศไทยนั้น อาจจะพิจารณาจากประเทศต้นแบบที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ดี 
เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีการนำเอาท้ัง Hard Power 
และ Soft Power มาผสมผสานกันเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม  

ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานของกองทุนที่ควรจะเป็นนั้น ต้องมีการพิจารณาส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที ่ยวไทยทั้งในเชิงพื ้นที ่ (Area Based) และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านทางกลยุทธ์ทาง
การตลาดต่าง ๆ ที ่จำเป็น ที ่ไม่ได้เน้นแต่เพียง Event Marketing เหมือนเช่นในอดีต เป็นการพิจารณา 
การท่องเที่ยวที่เป็นการพัฒนาทั้งในเชิงผลิตภัณฑ์และเชิงระบบ (Multi-Tourism) โดยบทบาทของกองทุนควร
มีอย่างน้อย 2 ด้าน ได้แก่ 

• บทบาทเชิงรุก (Pro-Active) บทบาทของกองทุน ได้แก่ 
➢ การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนงานของ ท.ท.ช. 

รวมถึงทำหน้าที ่กำกับ โดยทำหน้าที ่บทบาทเหมือนเช่นสำนักงานนโยบายและแผน 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  

➢ ทำหน้าที่กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคตของประเทศไทยที่ควรมีการพัฒนา กำหนด 
Theme เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต และนำเสนอทิศทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยว และแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ ต่อ ท.ท.ช. เพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง
กองทุนควรเป็นศูนย์กลางในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทย มาร่วมกันคิด 
ร่วมกันวางแผนงาน เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยตามนโยบายที่กำหนดไว้ ผลักดันทั้งใน
ด้านจุลภาค และมหภาค เพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย 

➢ กำหนดแผนและแนวทางปฏิบัติ จากทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนดข้างต้น 
โดยกองทุนมีหน้าที่กำหนดแผนและแนวทางปฏิบัติ และจากแผนและแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวนั้น กองทุนสามารถทำหน้าที่ส่งเสริมโครงการต่าง ๆ จากเงินงบประมาณของ
กองทุนที่มีอย่างเพียงพอ เพ่ือสนองตอบต่อแผนระยะสั้นและระยะยาว และสามารถส่งผล
ต่อทิศทางการท่องเที่ยวของไทยที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การส่งเสริมโครงการเหล่านี้อาจจะ
เป็นการส่งเสริมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หลัก (Main Products) และ/หรือ ผลิตภัณฑ์เสริม 
(Auxiliary) สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้ Theme การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่กำหนดไว้ โครงการที่ส่งเสริมอาจะเป็นโครงการที่จะต้องมีการลงทุนในด้านต่าง ๆ  
ที่จำเป็น หรือเป็นการทำ Man-made Attraction สำหรับการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ  
ก็ได้ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะ Event Marketing แต่เพียงอย่างเดียว 

• บทบาทสนับสนุน (Supportive) กองทุนมีหน้าที่ที่ต้องสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดในการสนับสนุนจะต้องมีวิธีคิด วิธีการทำงานในลักษณะแบบที่ภาคเอกชนคิด 
แบบที่ภาคเอกชนทำ เพื่อให้การสนับสนุนของกองทุนสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม ทั้งนี้
ด้วยข้อจำกัดของกฎ ระเบียบ ของกองทุนที่อาจจะไม่เปิดโอกาสให้สามารถสนับสนุนภาคเอกชนได้โดยตรง ดังนั้น
ในระยะเริ่มแรกการสนับสนุนของกองทุน ควรเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการในลักษณะภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนก็ได้ แต่ทั้งนี้ในระยะยาวจะต้องมีการปรับกฎ ระเบียบ เพื่อที่กองทุนจะมีส่วนที่จะให้การสนับสนุน
และส่งเสริมภาคเอกชนได้โดยตรง 
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2. โครงสร้างการบริหารงานของกองทุน 

(1) ปรับโครงสร้างการบริหารงานของกองทุนให้สามารถรองรับงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากภารกิจงาน บทบาท และหน้าที่ของกองทุนจะมีมากขึ้น ต้องมีการจัดให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระ
งาน จัดทำโครงสร้างเพื่อรองรับเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่กองทุนกำหนดไว้  ต้องมีการสรรหาเจ้าหน้าที ่ที ่มีความสามารถทางด้านต่าง ๆ  
ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านบัญชีการเงิน เป็นต้น 

(2) ในอนาคตนอกเหนือการจัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีอัตรากำลังและโครงสร้างที่เหมาะสม
แล้ว ควรที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มากขึ้น 

(3) กองทุนควรจัดให้ม ีการจัดประชุมคณะกรรมการบร ิหารอย่างต ่อเน ื ่อง และควรจ ัดตั้ง
คณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ มาช่วยบริหาร และปฏิบัต ิงาน ในด้านต่าง ๆ ให้มีจำนวนที ่เพียงพอ เช่น
คณะอนุกรรมการด้านบุคคล หรืออนุกรรมการด้านการเงิน คณะอนุกรรมการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทั้งทาง
อากาศ ทางบก และทางน้ำ คณะอนุกรรมการด้านการประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่จ่ายค่าธรรมเนียม รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวควรได้รับการ Claim การประกันภัย การคัดเลือกบริษัทประกันที่เหมาะสม เป็นต้น 

(4) กองทุนควรประสานงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อจัดหาข้าราชการที่เก่งและ 
มีความสามารถ เช่น ข้าราชการที่ผ่านหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (โครงการ นปร.) 
มาช่วยทำงาน โดยเฉพาะมาทำงานที่เป็นการวางแผนการทำงานระยะยาวให้แก่กองทุน เพราะในอนาคตงาน
ของกองทุนมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก 

 
3. การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

(1) การประมาณการรายได้ของกองทุนที่จะได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวนั้นเป็น
ส่วนสำคัญในการดำเนินงานของกองทุนในอนาคต จากแผนงานการจัดเก็บ จะเริ่มจัดเก็บจากนักท่องเที ่ยว  
ที่เดินทางมาทางอากาศ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ประมาณ 80% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จะจัดเก็บรวมกับค่าโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) โดยมีการเจรจากับหน่วยงาน IATA  
สายการบินต่าง ๆ และจะมีการจัดเก็บรายได้ผ่านตู้ Kiosk, Web Based และ Application Based ถือว่าเป็นแนว
การดำเนินงานที่ดี จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่เกิดความรู้สึกอะไรมากนัก เหมือนกับที่นักท่องเที่ยวจ่ายค่าใช้สนามบิน
ให้กับการท่าอากาศยานซึ่งเมื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ได้แล้ว จะขยายต่อไปจัดเก็บนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้าประเทศทางบก (ผ่านทางชายแดนช่องทางต่าง ๆ) และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศทางน้ำ ต่อไป  
ซึ่งการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียม คาดว่าจะเริ่มเก็บวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม 300 
บาท/คน/ครั้ง จากการคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทย
ประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศในปริมาณพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบ 
กับสถานการณ์ก่อนเกิดโควิด-19 ดังนั ้นอนาคตกองทุนจะเป็นแหล่งงบประมาณที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ขับเคลื่อนได้ดีขึ้น 

(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการจัดเก็บ กองทุนจะต้องมีการดำเนินการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ เนื่องจากการดำเนินงานอาจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกระทบต่อนักท่องเที่ยวเองโดยตรง  

(3) ในอนาคตประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี  ดังนั้นระบบการจัดเก็บ
รายได้ของกองทุนต้องมีการออกแบบที่ดีมาก ๆ ทั้งนี้ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ออกแบบไว้จะต้องไม่เป็น
การเพิ่มภาระให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จนทำให้นักท่องเที่ยวเกิดอุปสรรคในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศ 
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(4) กองทุนฯ ต้องเตรียมการหาข้อมูลนักท่องเที่ยวพวก Long Stay ว่ามีจำนวนเท่าไร และควรจะ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเท่าไรจึงจะเหมาะสม เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะอยู่เมืองไทยเป็นระยะเวลานาน 
ซึ่งมีผลทำให้เกิดอัตราเสี ่ยงภัยมากขึ้น อันอาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาระยะสั้น ซึ่งอาจจะจะทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานขึ้นได้ 

(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม จะต้องเป็นระบบที่มีความมั่นคง 
สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาพอสมควร มี Server รองรับได้เป็นอย่างดี เพื ่อไม่ให้การทำงานเกิดอุปสรรค 
ระหว่างทาง และต้องเป็นระบบที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ในการ
ใช้เวลาในการเข้าเมืองเพ่ือชำระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

(6) ต้องมีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจมาช่วยการทำงานด้านนี้ เพราะเป็นช่วงการ Take off ดังนั้น
เป็นช่วงสำคัญที่สุดที่จะทำให้งานสำเร็จได้ดังเป้าหมาย 

 
4. การบริหารเงินรายได้ของกองทุน หลังจากจัดเก็บรายได้ได้ตามแผนงาน 

(1) เงินรายได้ของกองทุนที่จัดเก็บได้ จะต้องจัดการให้มีการกระจายอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส  
มีการใช้จ่ายเงินในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินของกองทุน ต้องพิจารณาหลัก
จากพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มาตรา 22 เป็นหลัก คือ เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวการส่งเสริมสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น และการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศ มีการกำหนดสัดส่วนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม ผ่านการพิจารณาของผู้ที่มีอำนาจอนุมัติ เงินที่
จัดหามาได้ควรนำไปใช้ใน 4 ส่วน คือ  

(1) จัดทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จ่ายค่าธรรมเนียม  
(2) สนับสนุนงานเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการท่องเที่ยว

แห่งชาติ  โครงการตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนา
การท่องเที่ยว/แผนปฏิบัติการท่องเที่ยว 15 เขต โครงการตามนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นจำเป็นเร่งด่วน 
(Hot Issue) ทั้งนี้การสนับสนุนอาจจะเป็นการสนับสนุนให้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เช่น กรมท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) เป็นต้น หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งที่เป็นส่วนราชการภูมิภาค 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ดำเนินโครงการสอดรับกับนโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยวแห่งชาติ 

(3) ใช้เพื่อการบริหารจัดการกองทุน  
(4) เป็นเงินสำรองที่จะจ่ายให้แก่ผู้ช่วยด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เช่น IATA, สายการบิน

ต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ 
(2) คณะกรรมการบริหารกองทุน ต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ด้านการเงินของของกองทุน รวมถึงทิศทางและนโยบายการให้เงินสนับสนุนโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนด้วย กำหนดสัดส่วนการใช้จ่ายเงินในแต่ละด้านตามมติที่คณะกรรมการบริหารกำหนด 

(3) ต้องจัดงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์งานของกองทุนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และทำให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกองทุน 
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(4) ในอนาคตกองทุนจะมีเงินคงเหลือจำนวนมาก ดังนั้นกองทุนควรพิจารณานำเงินไปลงทุน 
ในหลักทรัพย์ หรือบริหารเงินกองทุนให้ก่อประโยชน์สูงสุด ซึ่ง ในส่วนนี้จะต้องมีการเตรียมการ และมีการ
เตรียมจัดทำกฎ ระเบียบ ที่รองรับไว้ เพ่ือนำผลประโยชน์มาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป 

(5) ควรปรับระเบียบของกองทุน ให้มีการคืนเงินสนับสนุนในกรณีที่หน่วยงานที่รับการสนับสนุน
ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่ามีเงินเหลือใช้จ่ายจากทำโครงการ โดยควรคืนเงินอุดหนุนโดยทันที ไม่ควรรอที่จะคืน
เงินงบประมาณเม่ือรายงานปิดโครงการเพราะจะทำให้เงินค้างอยู่ที่ปลายทาง ซึ่งจะทำให้เงินงบประมาณส่วนนี้
เสียโอกาสที่จะนำเงินไปพัฒนาในโครงการอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น 

5. การจัดเก็บฐานข้อมูลของกองทุนในอนาคต 

ฐานข้อมูลที่กองทุนจะจัดเก็บ หรือจะให้หน่วยงานอื่นดำเนินการนั้น จะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถ  
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเพื ่อการท่องเที ่ยวของไทยในอนาคต 
ฐานข้อมูลที่ควรจะพัฒนา เช่น  

1) ฐานข้อมูลทางด้านรายละเอียดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ เช่น จำนวน
นักท่องเที่ยว สัญชาติ จำนวนวันที่อยู่ในประเทศ สถานที่ที่เดินทางท่องเที่ยว รายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุจน
ต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากการประกันภัย เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีการระมัดระวังเกี่ยวกับการละเมิด
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล 

2) การนำฐานข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ จนต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
การประกันภัย มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ เช่น หากมีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
จำนวนหลายครั้ง อาจจะนำข้อมูลไปสู่การพัฒนาต่อทั้งในเชิงการปรับปรุงพื้นที่ หรือในเชิงเวลาที่จะต้องมีการ
จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าในพ้ืนที่ในบางเวลา เป็นต้น 

3) การพัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือระบบ Tracking ต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว การใช้
ประโยชน์จาก Big DATA จากฐานข้อมูลผู้ประกันภัย เช่น วงเงินที่มีการ Claim หรือเรื่องที่ Claim สถานที่ 
ที่เกิดเหตุ เป็นต้น เพ่ือนำข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4) พัฒนาฐานข้อมูลโครงการที ่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน จัดทำ Mapping โครงการ 
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  

5) พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการเสนอโครงการแบบออนไลน์โดยไม่ต้องจัดส่งมาเป็นกระดาษ 
(Paperless) มีระบบเพื่อให้ทราบผลที่ได้รับจากการจัดทำโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จผ่านทางระบบ
ออนไลน์ โดยเป็นการแสดงถึงผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

6) มีการนำฐานข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยทั้งระบบ 
 

6. นโยบายด้านการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จ่ายค่าธรรมเนียม 

(1) ด้านการประกันภัยจะต้องมีความเหมาะสมในการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่จ่าย
ค่าธรรมเนียมแล้วประสบเหตุ ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปถึงหน่วยงานที่จะมารับประกัน อยู่ระหว่างการหารือ
แนวทางกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

(2) เนื ่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที ่ยวแล้ว  
มีการดูแลการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของไทย และประกันภัยที่กองทุนดำเนินการ ควรจะครอบคลุมประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต  

(3) เมื่อมีการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที ่ยวแล้ว หากนักท่องเที่ยวมีการขอ
เรียกร้องรับค่าเสียหายจากการประกันภัย การดำเนินงานของกองทุนและบริษัทประกันภัยที่กองทุนเลือก 
จะต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และฉับไว เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และในส่วนนี้กองทุน
จะต้องร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนการตลาดเพื่อรองรับด้วย เพื่อ เป็น 
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การสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมการเดินทาง และทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าคุ้มค่า  
กับการจ่าย ซึ่งจะส่งผลในเชิงจิตวิทยา 

(4) กองทุน และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องคิด Campaign ทางการตลาด เป็นสิทธิประโยชน์ 
อื่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับซึ่งมากกว่าการประกันภัย เพื่อเป็น Promotion Campaign ในช่วงแรกที่มีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม เพ่ือเป็นการกระตุ้นทั้งในเชิงการจ่ายค่าธรรมเนียม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
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7. นโยบายการสนับสนุนโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน 

(1) ในอนาคตหากกองทุนมีรายได้เข้ามาจำนวนมากเพียงพอ การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  
จะสามารถดำเนินการได้มากขึ้นมากกว่าในปัจจุบัน ดังนั้นการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ จะต้องมีระบบ  
การคัดเลือกที่ดี มีความสอดคล้องกับแผนการท่องเที่ยวของชาติ แผนของกระทรว งการท่องเที่ยวและกีฬา 
แผนการท่องเที่ยวของหน่วยงานอื่น ๆ แล้วนำมาพิจารณาลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน การให้เงิน
สนับสนุนจะเป็นทั้ง 2 รูปแบบ คือให้ทั้งในแบบสนับสนุนบางส่วน เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วม หรือให้ในแบบ
สนับสนุนทั้งหมดหากโครงการมีความจำเป็น ทั้งนี้การส่งเสริมโครงการ โครงการจะต้องเน้นการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลา มีการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ Carrying Capacity 
ของพื้นที่ หรือการจัดการท่องเที่ยวในช่วง High Season โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดการท่องเที่ยวยั่งยืน
ในพื้นที่ หรือการศึกษางานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว งานเกี่ยวกับกับการพัฒนาฐานข้อมูล หรืองาน
เกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวของชุมชนเพื ่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีการกระจายรายได้แก่ชุมชนได้  
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของกองทุน คือ เป็นเครื่องมือสำคัญ  
ในการขับเคลื่อนงานเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยว และเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวของประเทศไทย นโยบายการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของกองทุนในอนาคตนั้น จะต้องมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เช่น ททท. เพื่อให้สอดรับกับแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
ททท. เข้าใจในพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ ททท. วางแผนจะดึงเข้ามาเป็นลูกค้า มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ที่สอดคล้องกับแผนงานของกรมการท่องเที่ยว ที่ร่วมทำงานกับ ททท. เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ เป็นการทำงานเชิงรุกเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ หลักการจะต้อง
เป็นพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่หน่วยงานอื่น ๆ ไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณได้ทันกาล 

(2) คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นผู ้กำหนดภาพรวมของการสนับสนุนเงินของกองทุน  
แก่โครงการต่าง ๆ โดยจะต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
(ท.ท.ช.) การสนับสนุนโครงการจะต้องสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ สนองตอบพระราชบัญญัตินโยบาย  
การท่องเที่ยวแห่งชาติให้ครบถ้วน โครงการที่เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
เพื่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้ส่วนสำคัญที่สุดคือเป็นการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างและ
พัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวแบบทำลายเหมือนในอดีต 
โดยมีลักษณะโครงการ เช่น 

• โครงการเสริมประโยชน์แก่ชุมชนโดยตรง ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนที่ใช้การท่องเที ่ยวเป็นจุดขาย  
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
ไม่ใช่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทำ แล้วไม่ส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 

• โครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภท Medical Hub, Wellness ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism (Cycling วิ่งมาราธอน)  

• โครงการที่ส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น เป็นชาวบ้านที่สมัครใจ  
มาช่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการเสริมภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว และเพ่ือดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว (Safety และ Security) ประจำท้องที ่

• โครงการสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว   
• โครงการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานประจำปี  
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• โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นคนต้นแบบ โครงการศึกษา
ดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่ดี 

• โครงการพัฒนาองคค์วามรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่ดี  
• โครงการที่เป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวประเภท Man-made Attraction เหมือนเช่น

ประเทศจีน เวียดนาม เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่จูงใจนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศไทย 
เป็นต้น 

• โครงการที่สามารถผสมผสานอุตสาหกรรมการเกษตรกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 
ในลักษณะ Tropical Tourism ที่มีในเฉพาะภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น โครงการประเภท BCG 
Model 

• สนับสนุนด้านการตลาด ด้านความรู ้ที ่จำเป็นแก่ว ิสาหกิจด้านการท่องเที ่ยวขนาดเล็ก  
หรือชุมชนด้านการท่องเที่ยว ที่มีโอกาสน้อยกว่าในสังคม เพื่อให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถ 
อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้หากได้รับการพัฒนาจะสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ 
ลดช่องว่างทางรายได้ลงได้ 

• โครงการศึกษาที่อาจจะสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเป็นโครงการ 
ที่คำนึงถึงโลกอนาคต หรือ Disruptive Technology เช่น ผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการเงิน Fintech  
ในลักษณะต่าง ๆ Crypto currency พลังงานทางเลือก การพัฒนา Workstation ที่มีมากขึ้นในสังคมโลก 
ส่งผลกระทบต่อไทยหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น 

• หากเงินกองทุนมีมากเพียงพอ อาจจะนำเงินเพื่อไปจัดสร้างอาคารที่ทำการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งใหม่ที่เหมาะสม สามารถรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย  
ไว้ในบริเวณเดียวกัน เช่นเดียวกับ กระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงสาธารณสุข 

(3) ในส่วนของการติดตาม และประเมินผลโครงการต่าง ๆ นั้น จากเดิมที่ใช้วิธีการลงพื ้นที่  
ควรจะต้องมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ตามเป้าหมาย โดยเกิดการประสานความร่วมมือ  
ที่ดีกับหน่วยร่วมต่าง ๆ  

(4) พิจารณาปรับปรุงระเบียบการส่งเสริมและสนับสนุนของกองทุน เปิดช่องทางให้บุคคลหรือ
หน่วยธุรกิจที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถขอกู้เงินเพื่อนำไป Renovate หรือฟื้นฟูธุรกิจได้ 
เช่น หลังสถานการณ์โควิด-19 ภาคส่วนธุรกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการสภาพคล่องเพ่ือ
นำไปฟื้นฟูหรือเริ่มต้นธุรกิจ เป็นต้น ปรับให้เป็นระเบียบที่เปิดกว้าง เพื่อสามารถให้การสนับสนุนโครงการ  
ได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เช่น การอุดหนุนหรือส่งเสริม
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน  
ของรัฐแล้ว เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สภาองค์กรชุมชน หรือกองทุนสวัสดิการชุมชน 
เป็นต้น มาเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน สนับสนุนเงินกองทุนแก่ภาคเอกชน เช่น ชุมชน หรือ อาสาสมัครภาค
ประชาชนได้ ไม่จำเป็นที่จะให้การสนับสนุนเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 
 

8. นโยบายด้านการตลาด 
กองทุนจะต้องประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทำแผนการตลาดทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

ในแผนงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ต้องมีการจัดทำแผนการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ว่าหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวแล้วจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
อะไรบ้าง มีการจัด Marketing Campaign ทางการตลาด เกี ่ยวกับสิทธิประโยชน์ที ่จะได้ร ับเพิ ่มเติม
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นอกเหนือจากการประกันภัยที่ได้รับ แผนการตลาดที่นำเสนอการตอบสนองการเคลมจากการประกันภัย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปได้รับ
ทราบ เป็นต้น มีแผนการตลาดระยะยาว สำหรับประชาชนชาวไทยเกี ่ยวกับการจัดเก็บค่า ธรรมเนียม 
เพื่อการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ แล้วประชาชนชาวไทยได้รับผลประโยชน์อะไร ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ประชาชนได้รับจากงบประมาณที่กองทุนให้การสนับสนุนดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
เป็นต้น  

นอกเหนือจากการดำเนินการตลาดตามปกติแล้ว กองทุนจะต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ด้านต่าง ๆ ที่กองทุนได้ดำเนินการ หรือแผนงานที่กองทุนจะดำเนินการให้ประชาชนทั่วไปรับทราบหรือการที่
กองทุนจะเปิดรับข้อเสนอโครงการให้เพื่อให้การอุดหนุนงบประมาณ เป็นต้น และการทำงานในส่วนนี้ควรที่จะ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐส่วนอื ่น ๆ นอกเหนือจากภายในกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาด้วย เช่น  
กรมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  

 

9. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 

(1) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) เพื ่อช่วยในการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม 
การท่องเที่ยวที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความยุ่งยากในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

(2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้บริหารของกองทุนเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับงานด้านต่าง ๆ ของกองทุน เนื่องจากในอนาคตการกำกับ
ติดตาม การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกองทุนจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน การส่ง
รายงาน การรายงานผล หรือการส่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

(3) กองทุนควรจะวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดี เป็นการพัฒนาทั้งระบบที ่เป็นแผน  
ระยะยาว มีการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมมาทำงานด้านนี้ที่กองทุน 

(4) กองทุนในอนาคต ควรจะมี Big Data หรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ ดังนั้น
ต้องคิดในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาในอนาคต ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงกองทุนอาจจะต้องมีการพัฒนา Platform การทำงานต่าง ๆ ขึ้นมารองรับ 
 

10. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 

(1) เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การดำเนินงานของกองทุน
จะต้องมีการดำเนินการที ่สามารถตรวจสอบได้ ทั ้งนี ้การตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ทั ้งทางคณะ
กรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้น กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

(2) จัดให้มีระเบียบที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่ดี เพ่ือทำให้การบริหารด้านการเงินของกองทุนรัดกุม 
และมีประสิทธิภาพ  

(3) มีการปรับปรุงการบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพ  
(4) จัดส่งเจ้าหน้าที่ของกองทุนไปดูงานกองทุนอื่น ๆ ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำมา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกองทุน 
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4. กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
จากแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย คณะกรรมการ

บริหารกองทุนมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร เพื่อมาช่วยการขับเคลื่อนในการทำงานของกองทุนในด้านต่าง และจากผล
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุน ที่ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็น
ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พบว่ากลไกการขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้กองทุนมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้กลไกการดำเนินงานแบบวงจร PDCA (PDCA 
Cycle) หรือ Deming Cycle โดยจะต้องมีการนำเอา วงจร PDCA มาประยุกต์ใช้ทั ้งในการทำงานประจำของ
กองทุน และการปรับปรุงงาน  

 

แผนภาพที่ 2-3 แสดงกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

 
โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 
1) Plan  คือ  การวางแผน 
2) DO  คือ  การปฏิบัติตามแผน 
3) Check  คือ  การตรวจสอบ 
4) Act  คือ  การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทำมาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็น

พ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพ 
 
ทุกครั้งที่การดำเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งสำหรับการดำเนินงานในรอบ

ต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพ 
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แผนภาพที่ 2-4 แสดงวงจร PDCA กับการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 
 วงจร PDCA เป็นเครื่องมือที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพ  ปรับปรุง และพัฒนา 

ต่อยอด โดยจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินงานอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติการตรวจสอบ  
และการทำให้เป็นมาตรฐานทั้งสิ้น ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ดำเนินงานไปอย่างถูกทิศทาง และ
หากพบปัญหา หรืออุปสรรคระหว่างทาง ก็จะสามารถรู้ได้ล่วงหน้า สามารถปรับแก้ และหาทางรับมือได้ทัน 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามต้องการ และเป็นพ้ืนฐานที่ดีของการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การทำกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือกิจกรรมปรับปรุงงานเพ่ือยกระดับคุณภาพงาน
ภายในกองทุนนั้น ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือระดับพื้นฐาน หรือระดับสูงก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่คือ ขาดการมีส่วนรว่ม
ของคนในองค์กร หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการทำที่ยังไม่ลงถึงระดับปฏิบัติการ และในหลายองค์กรมัก
พบว่า การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะขจัดปัญหาที่กล่าวมานี้ให้หมดไปได้คือ การวาง
ระบบบริหารกิจกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าควรที่จะมีการดำเนินงานตามแนวทางของ PDCA  
ให้ครบวงจร เพราะจะทำให้การดำเนินงาน ตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การดำเนินงานสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของคนในองค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริง และที่สำคัญ
การดำเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะทำให้สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ 
รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบโครงการ ทำให้สามารถเรียนรู้รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับองค์กร  
และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะทำให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางที่ 2-4  ขั้นตอนการบริหารงานกองทุนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพที่ตามแนวทางของ PDCA 
 การบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

Plan 

- กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดำเนินงาน 
- กำหนดโครงสร้างคณะทำงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ 
- กำหนดตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 
- สำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุน ด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณการดำเนินงาน บุคลากร 

การสื่อสาร เป็นต้น 
- วางแผนการดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง หรือแผนการดำเนินการการปรับปรุง 

Do 
- ดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนด โดยผ่านเครื่องมือ หรือเทคนิค  

ที่เลือกใช้ 
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 การบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

Check 
- ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด เทียบกับเป้าหมาย และตัวช้ีวัด 
- สรุปผลการดำเนินงาน  

Act 

- วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินการ 
- นำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อรับฟัง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
- จัดทำแผนเพื่อขยายผลการดำเนินงาน หรือเพื่อต่อยอดการดำเนินงาน 

 

 ขั้นตอนการบริหารงานกองทุนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพที่ตามแนวทางของ PDCA นั้น จำทำให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน ซึ่งก็จะทำให้กิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับการดำเนินงานของกองทุน แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานนั้นการดำเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกองทุนต้องมีการสำรวจสถานการณ์ขององค์กรในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว ่าจะเป็ นด้านงบประมาณ 
การดำเนินงาน หรือด้านบุคลากร ที ่เหมาะสมกับการดำเนินงาน เพื ่อมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับ  
การวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน กองทุนต้องมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ ๆ ทำให้
สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ อีกท้ังยังมีการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงานทำให้รู้ถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของการดำเนินงาน และถือเป็นบทเรียนสำหรับการดำเนินงานต่อไป และตรงจุดนี้เองที่จะทำ
ให้สามารถยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาได้จริง จึงมีโอกาสที่การพัฒนาต่อยอดจะเป็นไปอย่างเหมาะสม
และถูกทิศทาง ทั้งนี้ส่วนสำคัญที่สุดของการดำเนินงานของกองทุนอีกประการหนึ่งคือการนำเสนอผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน เนื่องจากองค์ประกอบของผู้บริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนนั้น ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้หลากหลายจากผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สามารถให้
ความเห็นในการปรับปรุงการทำงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 การดำเนินงานของกองทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น กองทุนจะต้องมีการพิจารณาปัจจัย
ความสำเร็จ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) Collaboration การสานพลังความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงให้ความสำคัญกับ
บุคลากรที ่มีศักยภาพสูงที ่เกี ่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวไทย เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

2) Innovation การสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้การดำเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกองทุน กับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงาน
ระหว่างกัน ทำให้การทำงานของกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทำให้เกิดการทำงานเชิงรุก 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

3) Digitalization การปรับกระบวนการทำงานของกองทุนโดยมุ่งเน้นเข้าสู้ระบบดิจิทัล พัฒนางาน
ให้เป็นการงานระบบ 4.0 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจในการทำงาน ทำให้การทำงานเกิดความ
คล่องตัว รองรับการประสานงานในแนวระนาบ ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เก่ียวข้องได้โดยง่าย ทำให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนสูงขึ้น 

 
การดำเนินงานของกองทุนหากมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลให้กองทุนสามารถดำเนินงานได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน กล่าวคือสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมการ
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ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด การอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวในชุมชน มีการดูแลรักษาคุณภาพแล่งท่องเที่ยว เกิดการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นขึ้น 
และสำคัญที่สุดมีการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดนี้
จะส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
 
5. การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของกองทุน 

ในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 นั้น 
จำเป็นต้องมีการดำเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์
บทบาทกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในระยะ 5 ปี ข้างหน้า 
และการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุน 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน  
การทบทวนผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในระยะที่ผ่านมา และวิเคราะห์  

ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยนำผลประเมินการดำเนินงานกองทุน ผลการติดตาม
และผลการประเมินการดำเนินงานโครงการที่กองทุน ให้การสนับสนุน ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของรัฐบาล ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เกี ่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ภาพรวมของกองทุน ภายใต้
แนวทางปฏิบัติงาน ทรัพยากร เครื่องมือ ระบบงานของกองทุน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
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แผนภาพที ่2-5 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในภาพรวม 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในภาพรวม 
 

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
 

ตารางที่ 2-5 การวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมภายในของกองทุน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. กองทุนได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนโดยรัฐบาล ทำให้มีความ
มั ่นคง น่าเชื ่อถือด้านการเป็นตัวแทนภาครัฐในการส่งเสริม 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติได้ 
 

2. วัตถุประสงค์การจัดตั้งและภารกิจของกองทุน เนื่องจากกองทุน 
มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งครอบคลุมในทุกด้านที่เกี ่ยวข้องกับ
ภารกิจด้านการท่องเที่ยว ทำให้กองทุนสามารถให้การสนับสนุน
ในกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามมาตรา 24 
ของพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้หลากหลาย ในการให้การสนับสนุนครอบคลุม
โครงการหรือกิจกรรมทั้งสนับสนุนการท่องเที ่ยว รวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรมการ
ประชุมการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข้อมูล รวมไปถึงการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ตามนโยบาย หรือแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทัง้แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

3. การสนองตอบนโยบายการท่องเที ่ยวของรัฐบาล กองทุนได้
กำหนดนโยบายการสนับสนุนงบประมาณให้ก ับโครงการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งเป็นการ
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมาย ทำให้
กองทุนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  

 

4. องค์คณะที่บริหารจัดการกองทุนมีประสบการณ์หลากหลาย
ด้าน กองทุนบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน 
มีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถหลากหลายที ่ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงินการคลัง และกฎหมาย ทำให้สามารถให้นโยบาย
และกำกับการดำเนินงานของกองทุนได้ดี 

 

5. ความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนโครงการ 
กองทุนในปัจจุบันยังถือได้ว่าเป็นกองทุนที ่มีลักษณะการ
ดำเนินงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีจำนวน
บุคลากรไม่มาก ทำให้มีความคล่องตัวในการปรับเปลี ่ยน
รูปแบบการดำเนินงานได้ง่าย 

 
 
 

1. โครงสร้างการบริหาร ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารของกองทุน
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโดยสำนักงาปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อปรับโครงสร้าง
การทำงานกองทุนให้เหมาะสมกับภารกิจที่จะต้องมีเพิ่มมากข้ึน
ในอนาคต และให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ
ส่วนพนักงานทุนหมุนเว ียนที ่จะต้องมีการปร ับเปลี ่ยนไป 
เพ ื ่อท ี ่จะนำเสนอต ่อคณะกรรมการบร ิหารกองท ุนและ
กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติต่อไป จึงทำให้การขับเคลื่อนงาน
กองทุน ปัจจุบันอาจเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานบ้าง  

 

2. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปัจจุบัน เนื ่องจากในปัจจุบัน 
การจัดหารายได้ของกองทุน ตามมาตรา 10/2 ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ประกอบกับกองทุนไม่ได้รับเงินงบประมาณ
จัดสรรเพื ่อการดำเนินงานจากรัฐบาลตั ้งแต่ปีงบประมาณ 
2562-2565 ดังนั้นเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการของกองทุน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมีจำนวนจำกัดเป็นอย่างมาก ทำให้
กองทุนไม่สามารถดำเนินงานโครงการเพื ่อพัฒนางานของ
กองทุนได้ หรือการให้เงินงบประมาณสนับสนุนแก่โครงการ
ต่าง ๆ ที่ขออุดหนุนก็ทำได้อย่างจำกัด ทำให้กองทุนไม่สามารถ
วางแผนงานระยะยาวและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้  

 

3. การบริหารและจัดการกองทุน การบริหารจัดการกองทุน ยังมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ พิจารณาได้จากผลประเมนิตามเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลาง การดำเนินงานของกองทุน ยังมีประเด็น 
ที่จะต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะด้านที่ 6 ด้านการดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง รวมทั้งศักยภาพในการ
รองรับภารกิจท่ีมากขึ้น 

 

4. ระบบสารสนเทศ กองทุนได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
พัฒนาเว็บไซต์ของกองทุน และได้มีการทดลองใช้ในปีท่ีผ่านมา 
ซ ึ ่ งได ้พบประเด็นที่ควรจะต ้องได ้ร ับการพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู ้บริหาร ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทั ้งภายในและภายนอกในการ
บริหารและการดำเนินงานของกองทุน  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

6. รายได้ของกองทุนและการบริหารงบประมาณของกองทุน 
กองทุนจะสามารถหารายได ้จากเง ินค่าธรรมเนียมการ
ท่องเที่ยวตามมาตรา 10/2 ในพระราชบัญญัตินโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ทำให้ลดข้อจำกัด
ด้านงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล เหมือนในอดีตที่ผ่านมา
ที่ได้จากการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียว 
 

7. ระบบการประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานกองทุน 
กองทุนมีระบบการควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงาน
ที่ดี โดยได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ทำให้
กองทุนได้รับการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
ระเบียบที่กำหนด 

 
 

5. การประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันกองทุนมีการประชาสัมพันธ์งานของ
กองทุนผ่านสื ่อต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ และคลิปวิด ีโอ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ของจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ในวงแคบและยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ทราบ
ถึงภารกิจของกองทุนมากนัก รวมทั้งกองทุนมีภารกิจที่จะต้อง
จัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องมีการทำ
ความเข้าใจกับสังคมให้มากขึ้น 

 

6. มีการเปลี ่ยนแปลงผู ้บร ิหารกองทุนบ่อยครั ้ง  ทำให้ขาด
ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน รวมถึงขาดความต่อเนื่อง 
ในการบริหาร  

 

7. ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการที่กองทุน
ให้การสนับสนุน ปัจจุบันระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
ประเมินผลโครงการที ่กองทุนให้การสนับสนุนนั ้นยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องมาจากระบบไม่สมบูรณ์ ประกอบ
กับกองทุนไม่มีงบประมาณเพียงพอที ่จะพัฒนาระบบการ
ติดตามผลโครงการที่ให้การสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

8. การปกป้องดูแลนักท่องเที ่ยว กองทุนยังขาดแนวทางและ
บทบาทการดำเนินงานท่ีคำนึงถึงตัวนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลาง
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว
โดยตรง 

 

9. ฐานะทางการเงินของกองทุนในปัจจุบัน กองทุนมีเงินคงเหลือ 
ที่ใช้ในการดำเนินงานน้อยมาก เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากร ัฐบาล และปัจจ ุบ ันย ังไม ่สามารถจ ัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ 
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ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ตารางที่ 2-6 การวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของกองทุน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลก โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการที่ทำให้ไทยเปน็
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งทางด้านอาหาร 
หาดทรายที่สวยงาม ค่าครองชีพที่ไม่สูง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส 
ความอ่อนน้อมของผู้ให้บริการ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 
ที่ต้องการมาท่องเที่ยว ทำให้กองทุนมีโอกาสในการพัฒนา
โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวได้อีกมาก 

 

2. การท่องเที่ยวเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ในอดีตกอ่นมี
การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–
๑๙) ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึงประมาณร้อย
ละ 16 หร ือประมาณ 2 ล ้านล ้านบาท และ ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนา
ประเทศ พร้อมทั้งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การท่องเที ่ยว มีทิศทางและแนวทางในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยในแต่ละประเภทที่ชัดเจน ส่งผลให้
กองทุนสามารถดำเนินการในการสนับสนุนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน 
 

3. แนวโน้มการท่องเที่ยวเป็นแบบเฉพาะทางและนักท่องเที่ยว
ต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้น เปิดโอกาสให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่ง
ท่องเที ่ยวใหม่ ๆ ที ่ม ีความหลากหลาย เพื ่อรองรับการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวโน้ม ซึ่งกองทุนก็เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวได้ 

 

4. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทำได้หลากหลาย จากแผน
แม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ ประเด ็นการท่องเท ี ่ยว 
ได้กำหนดแผนย่อยในแผนแม่บทครอบคลุมการท่องเที่ยวถึง 
6 ด้าน ส่งผลให้โครงการที่จะเกิดขึ ้นตามแผนพัฒนาการ
ท่องเที ่ยวแห่งชาติด ังกล ่าวม ีจำนวนมาก และมีความ
หลากหลายของลักษณะโครงการมากข้ึน 

 

5. รายได้จากค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว กองทุนสามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้ 
ทำให้มีโอกาสทีส่ามารถสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ได้มากขึ้น 

 
 
 
 

1. หน่วยงานภาครัฐมีการทำงานซ้ำซ้อนกัน หลายหน่วยงานของรัฐ
พัฒนากลยุทธ์ของหน่วยงานตนเองให้มีความเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความทับซ้อนในการปฏิบัติทั ้งในด้าน 
Supply side และ Demand side ส่งผลให้สังคมเกิดความ
สับสนในบทบาทของหน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาชุมชน ที่พัฒนา
สินค้า OTOP นวัตวิถีทีผู่กรวมกับสินค้าและการท่องเที่ยวชุมชน
ไว้ร ่วมกัน หรือ กรมการค้าภายใน ที่ทำเร ื ่องตลาดต้องชม 
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือ ททท. ที่เข้ามาสนับสนุนด้าน 
Supply side เช่น จัดงานท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ นำเสนอของดี
เมืองไทย เป็นต้น 

 

2. การจัดเก็บรายได ้ของกองทุนในสถานการณ์โควิด-19
เนื่องจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา 
10/2 ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังอยู ่ในระหว่างกระบวนการ
พิจารณาในรายละเอียด และอยู่ในสถานการณ์การท่องเที่ยว
ที ่ไม่ปรกติ ดังนั ้นงบประมาณของกองทุนยังคงมีความไม่
แน่นอน ซึ ่งจะยากต่อการบริหารจัดการและวางแผนใน
อนาคต และงบประมาณอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้จริง 

 

3. สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากการเกิดสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) ส ่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลก และจำนวนนักท่องเที่ยว จะทำให้กองทุนได้รับ
ผลกระทบการดำเนินงาน การบริหารจัดการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 

4. ความสามารถในการจัดทำข้อเสนอโครงการและบริหารโครงการ 
ผู้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนทั้งองค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่นหรือวิสาหกิจชุมชน ยังขาดบุคลากรที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำข้อเสนอโครงการ และการบริหารจัดการ
โครงการให้บรรลุผลสำเร็จ ทำให้โครงการที ่เสนอขอรับการ
สนับสนุนมาแต่ละปีมีจำนวนไม่มาก และมีโครงการที ่ได้รับ
อนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุนจำนวนหนึ ่งที ่มีปัญหาการ
ดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

6. พันธมิตรในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ท่องเที่ยวมีจำนวนมาก เช่น สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมการพัฒนา
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น  
 

7. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว ในอนาคตหาก
กองทุนได้ดำเนินการจัดหาประกันภัยแก่นักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือจาก
การจัดเก ็บรายได้จากนักท่องเที ่ยว จะทำให้กองทุนมี
ฐานข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฐานข้อมูล
ที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศได้ และจะทำให้กองทุนเป็นหน่วยงานที ่มีความ
ได้เปรียบในเรื ่องฐานข้อมูลสำคัญด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศ 

 

8. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลและทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในปัจจุบัน 
ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นคว้าข้อมูลประกอบการเดินทาง
และท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวางและสะดวกรวดเร็ว เปิด
โอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน
และชุมชน สามารถสนับสนุนข้อมูลข่าวสารตามความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวได้ทุกด้านทั้งในประเทศ รวมทั้งสามารถหา
ข้อมูลจากต่างประเทศนำไปพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ของตนเองได้มากขึ้น ซึ่งกองทุนจะมีบทบาทในการสนับสนุน
ส่งเสริมได้เป็นอย่างดี 

 

5. ข้อจำกัดในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนมีล ักษณะการ
รวมกลุ่มและมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารตาม
วาระการเลือกตั ้ง ดังนั ้นจึงส่งผลให้หลายวิสาหกิจชุมชน 
ไม่ต้องการผูกพันหรือมีภาระความรับผิดชอบระยะยาว ทำให้
การดำเนินงานของกองทุนที ่จะให้มีผลผูกพันระยะยาว
ดำเนินการได้ยาก และส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ 

 
6. การปรับตัวรองรับรูปแบบการท่องเที ่ยวที ่เปลี ่ยนแปลงไป  

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID–๑๙) ทำให้เกิดสภาวะการท่องเที่ยวรูปแบบ 
New Normal และน ักท ่องเท ี ่ ยวม ี การพ ัฒนาร ู ปแบบ 
การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นทำให้การท่องเที่ยวของไทย
จะต้องมีการปรับตัวเพื ่อนรองรับรูปแบบการท่องเที ่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 
7. ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทั้งภายในกองทุน และ

ผู้เกี่ยวข้องภายนอก ต้องมีความรอบรู้ในการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการท่องเที่ยว ทำให้ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับกับรูปแบบการ
ท่องเที ่ยวที ่หลากหลายของนักท่องเที ่ยว ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งทักษะทางด้านการบริหารการเงิน 
 

8. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย 
(TTCI) ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไทยมีการ
พัฒนาเพิ ่มขึ ้น แต่ยังคงมีจุดอ่อนในหลายด้านที ่ต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา เช่น ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ด้านสุขภาพและอนามัย โครงสร้างความพร้อมด้านการขนส่ง 
และด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
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6. วิเคราะห์ TOWS MATRIX 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) สามารถนำมาวิเคราะห์ 

TOWS Matrix เพ่ือกำหนดแนวทางของการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-7 การวิเคราะห์ TOWS MATRIX ของกองทุน 

ปัจจัยภายใน/ 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง S (Strength) จุดอ่อน W (Weakness) 

โอกาส 
O 

(Opportunity) 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
SO1 การสร้างเครือข่ายร่วมดำเนนิงาน 
SO2 การกำหนดแนวทาง เป้าหมาย  

และการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 
SO3 การบริหารจัดเก็บรายได้เพือ่ใช้ในการ

ดำเนินงาน 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
WO1 การปกป้องและดูแลสิทธิประโยชน์ของ

นักท่องเที่ยว 
WO2 การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร 
WO3 การพัฒนา Digital Technology และ  

Big Data 
WO4 การประชาสัมพันธ์ 
WO5 การพัฒนาระเบียบและระบบการดำเนินงาน 

อุปสรรค 
T 

(Threat) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
ST1 การบูรณาการหน่วยงานด้านการส่งเสริม

การท่องเที่ยวไทย 
ST2 พัฒนาบุคลากรทั้งภายในภายนอก

รองรับการดำเนินงาน 
ST3 การพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน 

ร่วมดำเนินงาน 
ST4 การบริหารและควบคุมทางดา้นการเงิน

ทั้งระบบ (การใช้จ่ายและการลงทุน) 
ST5 การพัฒนาการตดิตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการที่สนับสนุน 
ST6 การยกระดับดัชนีความสามารถในการ

แข่งขันด้านการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว (TTCI) 

ST7 การพัฒนาธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
WT1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ 

ในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานกองทุน 

 
7. การกำหนดแนวคิดและทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

การดำเนินการได้มกีารศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ แนวนโยบายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนศึกษาแนวทางปฏิบัติงาน ทรัพยากร เครื่องมือ และ
ระบบงานของกองทุนพัฒนาในปัจจุบัน มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุน พ.ศ. 2562 - 2565 ที่ได้มีการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการประเมินผลทุนหมุนเวียน เพื่อจัดทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกของกองทุน สำหรับนำมาพิจารณาทบทวน และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
นโยบายหรือเป้าประสงค์ ผลผลิตและผลลัพธ์ ตลอดจน ได้ดำเนินการประมาณการรายได้และรายจ่ายเพื่อใช้
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 และแผนงานประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อนำมา
กำหนดแนวคิดและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์กองทุนต่อไป 
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กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุน 
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มีข้ันตอนในการจัดทำท้ังหมด 6 ขั้นตอน ดังภาพ 
 

แผนภาพที่ 2-6 แสดงกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุน 
 

 
 

1) การศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
นโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นโยบายการดำเนินงานของ
กองทุน ผลประเมินการดำเนินงานของกองทุน โดยกรมบัญชีกลาง ผลการติดตามและผลการประเมิน 
การดำเนินงานโครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน ตลอดจนความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เกี่ยวข้อง 

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์บริบท แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน  
ของกองทุน จากการทบทวนในข้อ 1 นำมาวิเคราะห์ภาพรวมของกองทุน ภายใต้แนวทางปฏิบัติงาน 
ของกองทุน ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มี ระบบการดำเนินงานของกองทุน อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอำนวย ความสะดวก 
บริบทของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง แนวโน้มการท่องเที ่ยว โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ได้นำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคการดำเนินงาน
กองทุน รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของกองทุนในภาพรวม 

3) การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของแผนงานที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้นำมาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคภายนอกเปรียบเทียบกับจุดแข็งและ
จุดอ่อนภายใน (TOWS) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาร่วมกับการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน 

4) การทบทวนแผนงานตามแผนปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร 
บุคลากรของการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ นั้นด้วย เพื่อนำมาทบทวนพิจารณาในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ 
รายโครงการใหม่ 

5) การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการจัดการสนทนาเชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องภายใน และการจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี ่ยวข้องภายนอกกองทุน พร้อมทั้งการถ่ายทอดแผนงาน ไปสู่ผู ้ปฏิบัติของแต่ละ
แผนงานโครงการ 

6) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริม       
การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์ รายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในแผนงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ รวมทั้ง 
ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนด้วย 
 



บทที ่3

ความสอดคลองกบัแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตรี

เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560
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บทที่ 3 
ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

จากการศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลท่ี เก่ียวของกับการดำเนินงานของกองทุนเพ่ือสงเสริม 
การทองเท่ียวไทย โดยเฉพาะนโยบายและยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการทองเท่ียวของชาติ แผนพัฒนา 
การทองเท่ียวแหงชาติ ยุทธศาสตรระดับกระทรวง พระราชบัญญัติ ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกองทุน สามารถ
สรุปผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห ไดดังนี้ 

 

1. แผนระดับท่ี 1  

แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ  
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตาม 
ท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบ 
การจัดทำรางยุทธศาสตรชาติกำหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ  
ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกำหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน 
ทุกภาคสวนดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ไดดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 

วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวช้ีวัด 
วิสัยทัศนประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี  
เกงและมีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 
3) การพัฒนาทรพัยากรมนุษยของประเทศ 
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
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การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
แผนภาพท่ี 3-1 แผนภาพแสดงวิสัยทัศนประเทศไทยแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

 

 
 

สำหรับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว มีดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นำมาประยุกตผสมผสาน 
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน”  
เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคม 
และขนสงโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด สมผสาน
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กับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและ
การลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและ
ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัด ประกอบดวย (1) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  
และการกระจายรายได (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุน 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ (4) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก 
1) การเกษตรสรางมูลคา ใหความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลคา  

และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย (1) เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน (2) เกษตรปลอดภัย  
(3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ 

2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ีขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบดวย (1) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (3) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูลและ
ปญญาประดิษฐ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส และ (5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญ 
ของการทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง 
ประกอบดวย (1) ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (2) ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ (3) ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทยแผนไทย (4) ทองเท่ียวสำราญทางน้ำ และ (5) ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพในดานโครงขาย
คมนาคม พ้ืนท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงขาย
คมนาคมไรรอยตอ (2) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม และ (5) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม  
ท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ ท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน 
โดย (1) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (2) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (3) สรางโอกาสเขาถึงตลาด  
(4) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย 

การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ       
อยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามี 
สวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวา 
จะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันนำไปสู 
ความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 ตัวชี้ วัด  ประกอบดวย (1 ) พ้ืน ท่ีสี เขียวท่ี เปน มิตรกับสิ่ งแวดลอม (2 ) สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู (3) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (4) ปริมาณกาซ  
เรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก 
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1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (2) อนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด (3) อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ      
(4) รกัษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (5) สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 

2) สรางการเติบโตอยางยั่ งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจ 
ฐานชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ (3) ฟนฟูชายหาด
ท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝง        
แบบบูรณาการอยางเปนองครวม และ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศโดย (1) ลดการปลอยกาซ 
เรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม 
และโรคอุบัติซ้ำท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโต
อยางตอเนื่อง โดย (1) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ (2) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง 
ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิ เวศอยางยั่งยืน  
(3 ) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ ให เปนไปตาม
มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม 
อยางยั่งยืน (5) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในทองถ่ิน และ (6) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมและยกระดับ
ความสามารถในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ 

5) พัฒนาความม่ันคงดานน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (1) พัฒนา        
การจัดการน้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำท้ังระบบ 
ในการใชน้ำอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนา  
ความม่ันคงพลังงานของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน และ (5) พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหาร
ของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา และการเขาถึงอาหาร 

6) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ โดย (1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม 
และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม (3) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวม ดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสำคัญ และ (4) พัฒนาและดำเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน 
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม 
และธรรมาภิบาล 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปาหมายการพัฒนา 

ท่ีสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม”  
โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ีในการกำกับ
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หรือในการใหบริการยึดหลกัธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา  
และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาส 
ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 
โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึก 
ในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มี       
เพียงเทาท่ีจำเปน มีความทันสมัยมีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและ   
เอ้ือตอการพัฒนาโดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ      
การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปรงใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบดวย 8 ประเด็น ไดแก 

1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 
โปรงใส โดย (1) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค และ 
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี โดย (1) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และ (3) ระบบติดตาม
ประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ในการพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม (2) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
และ (3) สงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

4) ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุงม่ัน 
และเปนมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม และ            
(2) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ 

6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีตาง ๆ  
ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เปนธรรมและตรวจสอบได และ (4) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ
แบบบูรณาการ 

7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปนโดย (1) ภาครัฐจัดใหมี
กฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเทาท่ีจำเปน และ  
(3) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียมมีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย 
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2. แผนระดับท่ี 2  
 

2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียว (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการทองเท่ียวในฐานะกลไกหลักในการชวยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ โดยในป 2560 การทองเท่ียวของไทยสามารถสรางรายไดกวา 2.75 ลานลานบาท  
และมีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว (Travel & Tourism Competitiveness Index: 
TTCI) อยูอันดับท่ี 34 จาก 136 ประเทศ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีผานมาของไทย
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามสภาวการณโลก และพฤติกรรมของผูบริโภค 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทยจึงตองมีการปรับตัวตามกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนา  
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพ่ือรักษาและพัฒนาขีดความสามารถดานการทองเท่ียวของประเทศ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเท่ียว ใหความสำคัญกับการรักษาการเปนจุดหมาย
ปลายทางของการทองเท่ียวระดับโลกจึงเปนสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะตองพัฒนาการทองเท่ียวท้ังระบบ มุงเนน
นักทองเท่ียวกลุมคุณภาพ สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกับความตองการของ
นักทองเท่ียว และมุงเนนการพัฒนาการทองเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพ แตยังคงรักษาจุดเดนของประเทศ       
ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณความเปนไทย ตลอดจนใหคุณคากับสิ่งแวดลอมไวได ท้ังนี้  
การกำหนดเปาหมายของการพัฒนาการทองเท่ียวในระยะ 20 ป ในระยะแรกใหความสำคัญกับการสรางรายได
จากการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง วางรากฐานดานการทองเท่ียวท่ีเนนมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสำคัญ
ท่ีสุดคือการสรางความเชื่อม่ันในเรื่องความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว การบังคับใชกฎหมายให เกิด           
ความปลอดภัย และไมใหนักทองเท่ียวถูกเอารัดเอาเปรียบ แลวจึงกระจายการทองเท่ียวท้ังในมิติของพ้ืนท่ีและ
รายไดสูชุมชน ตลอดจนการใหความสำคัญกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือมุงสูเปาหมายสูงสุดของ
การทองเท่ียวในการเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย โดยแผนแมบทดานการทองเท่ียว
ประกอบดวย 6 แผนยอย ดังนี ้

1) การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สรางสรรคคุณคาสินคาและบริการการทองเท่ียว 
มุงเนนการใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีตอบสนองพฤติกรรม   
ความตองการนักทองเท่ียว และสรางทางเลือกของประสบการณใหม ๆ ใหกับนักทองเท่ียว 

2) การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ สงเสริมใหไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 
ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเปนรางวัล   
การจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ การทองเท่ียวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผอนระหวางหรือหลงัการประกอบ
ธุรกิจหรือการทำกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการดึงดูดกลุมนักเดินทางเพ่ือธุรกิจและนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ อีกท้ัง
สงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ เปนการสนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของ
ประเทศ เปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยีท่ีนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงการสรางเวที
เจรจาการคาและการลงทุนของธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

3) การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 
 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ท้ังสินคา บริการ บุคลากร ผูประกอบการ และแหลง
ทองเท่ียวท่ีเก่ียวของ ตลอดหวงโซคุณคาการทองเท่ียว เนนสรางความแตกตางและความเปนเอกลักษณจากการ
ใหบริการตามแบบอยางความเปนไทยท่ีโดดเดนในระดับสากล รวมกับการใชองคความรูและภูมิปญญาไทย 
ท่ีพัฒนาตอยอดกับความคิดสรางสรรค วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา
และบริการ 
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4) การทองเท่ียวสำราญทางน้ำ สงเสริมการทองเท่ียวทางน้ำใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งของ 
การทองเท่ียวไทย เปนแหลงสรางรายไดใหมใหกับประเทศ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียว 
และการมีสวนรวมของชุมชน ครอบคลุมการทองเท่ียวทางทะเลและชายฝง และการทองเท่ียวในลุมน้ำสำคัญ
โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทองเท่ียว 
ทางน้ำใหไดมาตรฐาน สรางสรรคกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว 
รวมถึงบริบทของพ้ืนท่ีและชุมชนในพ้ืนท่ี 

5) การทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเสนทาง 
การทองเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใชประโยชนจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตร แผนการลงทุนพัฒนาโครงขาย
คมนาคมท้ังทางถนน ราง น้ำ และอากาศ และกรอบความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือการเชื่อมโยง
เสนทางการทองเท่ียวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณเดียวกัน เพ่ือสงเสริมใหเปน
จุดหมายปลายทางการทองเท่ียวรวมกัน 

6) การพัฒนาระบบนิ เวศการทองเท่ียว พัฒนาปจจัยแวดลอมให เอ้ือตอการยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการ
ทองเท่ียวไทย 

 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียว 
องคการการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ ไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2573 จะมีนักทองเท่ียว

เดินทางท่ัวโลก 1.8 พันลานคน หรือขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 3.3 ตอป จึงนับเปนโอกาสท่ีดีของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยในการพัฒนาใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวท่ัวโลก  
โดยการแสวงหาสินคาและบริการทองเท่ียวใหม ๆ ท่ีไทยมีศักยภาพ มีความหลากหลาย และกระจายอยู  
ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือนำมาสงเสริมพัฒนาใหเต็ม   
ตามศักยภาพและสรางสรรคคุณคาใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวทุกกลุม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ
นิเวศ และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเติบโตของการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสรางรายได
ไปสูชุมชนและเมืองอยางท่ัวถึงและยั่งยืน บรรลุเปาหมายดานรายไดและการยกระดับขีดความสามารถใน   
การแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 

 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเท่ียว ประกอบดวย 6 แผนยอย ดังนี้ 
1) แผนยอยการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

การสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการการทองเท่ียว โดยมุงเนนการใชองคความรูและนวัตกรรม 
ผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสรางคุณคา
ใหกับสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีตอบสนองพฤติกรรมความตองการนักทองเท่ียว และสรางทางเลือก
ของประสบการณใหม ๆ ใหกับนักทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
(1) สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมให กับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ไดแก แหลงอุทยานประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 
เมืองเกา ยานการคา วิถีชีวิตลุมน้ำ สินคาชุมชน อาหารไทย และแพทยแผนไทย เพ่ือนำมาสรางสรรคคุณคา
และมูลคาผานองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสรางสรรคเปนสินคา รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม ๆ ใหกับนักทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวโดยชุมชน 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียววิถีพุทธ การทองเท่ียวกลุมมุสลิม เปนตน 
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(2) พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพ่ือนำมาพัฒนา ตอยอดสินคา
และบริการดานการทองเท่ียว ไดแก การสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสรางนวัตกรรม  
การสงเสริมการลงทุน การสรางเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล การสงเสริมการตลาด และการสรางเรื่องราวเพ่ือบอกเลานักทองเท่ียว เปนตน 

(3) เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือใหมีทักษะ
และองคความรูในธุรกิจตลอดหวงโซอุปทานของการทองเท่ียว ท้ังดานการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา  
การสรางนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพ่ือสรางความแตกตางและความโดด
เดนของสินคาและบริการ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทองเท่ียว 

(4) สงเสริมการจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาตอยอดไปสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและการเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวของภูมิภาค ไดแก 
แหลงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินคาของชุมชน อาหารไทย และ
การแพทยแผนไทย 

(5) สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวโดยการนำเสนอเอกลักษณของประเทศไทยและ ของแตละ
ทองถ่ิน ใหเปนท่ีเขาใจในเวทีโลก ผานสื่อสรางสรรคและนวัตกรรมทางสื่อตาง ๆ รวมท้ังการสงเสริมการสื่อสาร
เรื่องราวอันเปนเอกลักษณของแตละภูมิภาคและจังหวัดตาง ๆ ผานการพัฒนาแบรนด และการสื่อสารเรื่องราว
อยางสรางสรรคผานชองทางการตลาดท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมเปาหมาย 
 

2) แผนยอยการทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 
สงเสริมใหไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเปนรางวัล การจัดการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติ การทองเท่ียวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผอนระหวางหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมตาง ๆ 
อันเปนการดึงดูดกลุมนักเดินทางเพ่ือธุรกิจและนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังสงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและ
กิจกรรมตาง ๆ เปนการสนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ โดยเปนเวทีการแลกเปลี่ยน
องคความรูและเทคโนโลยีท่ีนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม และเปนเวทีเจรจาการคาและการลงทุนของธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองทองเท่ียวเชิงธรุกิจใหมีความพรอม

สำหรับการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรม  
การจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงสงเสริมการกระจายของการทองเท่ียวธุรกิจ ไปยังพ้ืนท่ี 
ท่ีมีศักยภาพในการเปนจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษ และ
เพ่ิมชองทางการเขาถึงการจัดแสดงผลงานรูปแบบตาง ๆ ท้ังการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง 

(2) สนับสนุนมาตรการเพ่ือสรางแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม  
การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ รวมท้ังสรางความพรอมของธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องตลอดหวงโซคุณคาและระบบนิเวศ 
ของการเดินทางทองเท่ียวเชิงธุรกิจ เชน โรงแรม ท่ีพัก รานอาหาร การจัดเลี้ยง ของท่ีระลึก บริการโลจิสติกส 
สถานบันเทิง ธุรกิจนำเท่ียว ธุรกิจการจัดงาน เปนตน และสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
วิสาหกิจเริ่มตน และชุมชนทองถ่ิน ในการนำเสนอสินคาและบริการเพ่ือรองรับการเดินทางทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 
รวมถึงการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

(3) สงเสริมการตลาดและสนับสนุนการเปนเจาภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมท้ังประชาสัมพันธ
เมือง/พ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงธุรกิจ และสงเสริมกิจกรรมท่ีไทยมีศักยภาพในการเดินทางทองเท่ียวเพ่ือจูงใจใหเกิด     
การเดินทางทองเท่ียวเชิงธุรกิจ ท้ังกอน ในระหวาง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมตาง ๆ ตอยอด
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อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การกีฬาเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเขาถึง   
การแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยีท่ีนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดเวทีเจรจา
การคาและการลงทุนของธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 
 

3) แผนยอยการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ท้ังสินคา 

บริการ บุคลากร ผูประกอบการ และแหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวของตลอดหวงโซคุณคาการทองเท่ียว มุงเนน  
การสรางความแตกตางและเอกลักษณจากการใหบริการตามแบบอยางความเปนไทยท่ีโดดเดนในระดับสากล 
รวมกับการใชองคความรูและภูมิปญญาไทยท่ีพัฒนาตอยอดกับความคิดสรางสรรค วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทยแผนไทย 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ยกระดับคุณภาพการใหบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพใหไดมาตรฐานระดับสากลท้ังคุณภาพ

ของสถานประกอบการและคุณภาพของผูใหบริการท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ใหความสำคัญเรื่องความสะอาด
และความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซ่ึงครอบคลุมการใหบริการในธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม  
นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผูสูงอายุ สถานพักฟนเพ่ือการฟนฟูสุขภาพและการผอนคลาย 

(2) สรางสรรคการทองเท่ียวเชิงสุขภาพรูปแบบใหมบนพ้ืนฐานของทรัพยากรท่ีมีศักยภาพ 
ในการบำบัด ฟนฟู  รักษาสุขภาพ โดยใชความคิดสรางสรรคนวัตกรรม และเอกลักษณความเปนไทย 
ในการใหบริการ พรอมท้ังสรางความหลากหลายของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 
ในระดับสากล และเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียวตาง ๆ เชน การใชพุน้ำรอน น้ำแร สปาโคลน เพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เปนตน 

(3) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑดานแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมตอยอด
ใหเกิดสินคาใหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ พรอมสรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอผลิตภัณฑการแพทยแผนไทย 

(4) สงเสริมตลาดการทองเท่ียวทางการแพทยท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือสรางการรับรู
อย างแพรหลายในตลาดกลุ มเป าหมายหรือกลุ มตลาดท่ี มีความสนใจเฉพาะดาน ได แก  ศัลยกรรม                
เสริมความงาม การตรวจสุขภาพประจำป ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผูมีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูก 
และผาตัดหัวใจ เปนตน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
ของไทย 
 

4) แผนยอยการทองเท่ียวสำราญทางน้ำ 
สงเสริมการทองเท่ียวทางน้ำใหเปนทางเลือกหนึ่งของการทองเท่ียวไทยซ่ึงถือเปนแหลงสรางรายได

ใหมใหกับประเทศ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียวและการมีสวนรวมของชุมชน การทองเท่ียวทางน้ำ
จะครอบคลุมการทองเท่ียวทางทะเลและชายฝง และการทองเท่ียวในลุมน้ำสำคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทองเท่ียวทางน้ำใหไดมาตรฐาน สรางสรรค
กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว โดยคำนึงถึงบริบทของพ้ืนท่ี
และชุมชนในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวให เชื่อมโยงกับเสนทางการทองเท่ียว 

ทางทะเล ชายฝ ง และลุมน้ำสายสำคัญ เพ่ือรองรับการทองเท่ียวกอน ระหวาง และหลังการโดยสาร 
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ดวยเรือสำราญและเรือยอรช โดยใหความสำคัญกับการรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรแหลงทองเท่ียว  
ท้ังปะการังชายหาด และคุณภาพน้ำ รวมท้ังสรางสรรคและยกระดับกิจกรรมการทองเท่ียวใหมีความหลากหลาย 
และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว โดยมุงเนนการกระจาย 
กิจกรรมในพ้ืนท่ีตาง ๆ และการสรางความพรอมใหแกชุมชนเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพตามแนวชายฝงและหมูเกาะ ท้ังฝงอาวไทยและอันดามัน และตามลุมน้ำท่ีสำคัญ เชน ลุมน้ำเจาพระยา  
และลุมแมน้ำโขง เปนตน 

(2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกใน       
การทองเท่ียวทางน้ำ ท้ังทาเรือสำราญในประเทศไทยเพ่ือปรับบทบาทของทาเรือในประเทศจากทาเรือแวะพัก 
เปนทาเรือหลัก และทาเรืออ่ืน ๆ ท่ีใชสำหรับการทองเท่ียวทางน้ำใหไดมาตรฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทาเรือท้ังในเรื่องความสะอาด และมาตรฐานดานความปลอดภัย 

(3) พัฒนาและปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียวทางน้ำในทุกมิติ เชน ความปลอดภัย 
ในการเดินทาง การนำเทคโนโลยีมาใชในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางขามแดนของบุคคลและตัวเรือ  
และความพรอมของแหลงทองเท่ียว โดยเนนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความถนัดเฉพาะทางเพ่ือรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวทางน้ำ 

(4) การสงเสริมการประชาสัมพันธความพรอมของอุตสาหกรรมทองเท่ียวทางน้ำ แหลงทองเท่ียว 
และกิจกรรมทองเท่ียวตอเนื่องในทุกรูปแบบ รวมท้ังสงเสริมการทำการตลาดรูปแบบใหมบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมความตองการของนักทองเท่ียวและธุรกิจสายการเดินเรือ  
ซ่ึงถือเปนกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพท่ีมีการใชจายสูง รวมท้ังนำเสนอแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว
ใหเชื่อมโยงกับเสนทางการทองเท่ียวทางทะเล ชายฝง และลุมน้ำสายสำคัญ 

 

5) แผนยอยการทองเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค 
สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียน  

โดยใชประโยชนจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตร แผนการลงทุนพัฒนาโครงขายคมนาคมท้ังทางถนน ทางราง ทางน้ำ  
และทางอากาศ และกรอบความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือการเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียว
ภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียนเขาดวยกันบนฐานอัตลักษณเดียวกัน เพ่ือสงเสริมใหเปนจุดหมาย
ปลายทาง การทองเท่ียวรวมกัน 

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภาค โดยใชประโยชนจาก

โครงขายคมนาคมท่ีมีในปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนใหมตามแผนพัฒนาในอนาคตท้ังทางถนน ทางราง ทางน้ำ 
และทางอากาศ รวมท้ังสงเสริมและบูรณาการความรวมมือดานการทองเท่ียวภายใตกรอบความรวมมือใน
ระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน อาทิ กรอบความรวมมือดานการทองเท่ียวอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง กรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวยังรวมถึงการเชื่อมโยง
เสนทางการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลกภายในอนุภูมิภาค 

(2) อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหวางประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผานแดน
ของการเดินทางในทุกรูปแบบอยางไรรอยตอ การปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอ การเดินทาง
ขามแดนของนักทองเท่ียว และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหความรู เผยแพรขอมูล และอำนวย      
ความสะดวกในการเดินทางแกนักทองเท่ียว 

(3) สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวระหวางประเทศรวมกันใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนม 
ของตลาดยุคใหมโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหสอดรับกับพฤติกรรมการทองเท่ียวรูปแบบใหมโดย  



แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยระยะยาว พ.ศ. 2566 – 2570 
และแผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2566  3-11 
 

การประชาสัมพันธ สรางการรับรู และสรางแรงจูงใจแกนักทองเท่ียว บนฐานอัตลักษณรวมกันของ อนุภูมิภาค 
และภูมิภาค เพ่ือใหประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเปนท่ีรูจักและเปนจุดหมายปลายทางรวม 
ของนักทองเท่ียวท่ัวโลก 

 

6) แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการทองเท่ียว 
ระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการทองเท่ียวเปนแนวทางการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักทองเท่ียว และปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก

กิจกรรมการทองเท่ียวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินคา บริการและสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพของนักทองเท่ียว โดยอาศัยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคีท่ี เก่ียวของและอาสาสมัคร 
ดานการทองเท่ียวท่ัวประเทศ 

(2) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ท้ังชายหาด ชายฝงทะเล เกาะและหมูเกาะ 
แหลงวัฒนธรรม และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน เพ่ือรองรับกิจกรรมการทองเท่ียวทุกรูปแบบและการทองเท่ียว  
เพ่ือคนท้ังมวล โดยคำนึงถึงความยัง่ยืนของการทองเท่ียวและการบริหารจัดการแบบบูรณาการอยางเปนองครวม 

(3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว ท้ังทางถนน ทางราง ทางน้ำ และ 
ทางอากาศ เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ เชน พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ     
ภาคตะวันออก พ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันตก พ้ืนท่ีริมฝงแมน้ำโขง และพ้ืนท่ีแองประวัติศาสตรลุมน้ำภาคกลาง 
เปนตน 

(4) พัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และบุคลากรดานการทองเท่ียวทุกภาคสวนใหมีความพรอม 
ในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชน
ในการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(5) สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธภาพลักษณ ท่ีดีด านการทองเท่ียวของไทยท้ัง          
แหลงทองเท่ียว สินคา บริการ และยานการคาท่ีเชื่อมโยงการทองเท่ียว รวมท้ังจัดทำเสนทางการทองเท่ียว
เชื่อมโยงท้ังในและตางประเทศใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม 

(6) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การทองเท่ียว  
การพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียว และการพัฒนาฐานขอมูลกลางดานการทองเท่ียว เพ่ือการวางแผน การกำหนด
นโยบาย และการอำนวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว 

 
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ  

แผนปฏิรูปประเทศ สวนท่ีเก่ียวของกับดานการทองเท่ียว ประกอบดวย 
แผนปฏิรูปประเทศ ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจไดกำหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจบน

หลักการสรางความยั่งยืนและครอบคลุมมิติท่ีสำคัญ โดยดานท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ไดแก ดานท่ี 1   
การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศใหกับทุกภาคสวนในระบบเศรษฐกิจ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ ท่ีเก่ียวของกับดาน
การทองเท่ียว ไดแก กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวคุณภาพสูง ภาคการทองเท่ียว 
มีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทยเปนอยางมาก ประเทศไทยศักยภาพในการเปนศูนยกลางรักษาและ
ดูแลสุขภาพในระดับนานาชาติ เนื่องจากการแพทยและงานบริการของไทยเปนท่ียอมรับและไดรับคำชื่นชม
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จากนานาประเทศท่ัวโลก ขณะท่ีภายใตสถานการณการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผล
ใหพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป และเกิดกระแสการตื่นตัวของประชากรโลกท่ีใหความสนใจและพยายาม
แสวงหาการดูแลรักษาสุขภาพท่ีดีกวา ดังนั้นการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวคุณภาพสูง โดยเนน       
กลุมลูกคาท่ีใสใจสุขภาพผานโมเดลอารมณดีมีความสุข (Happy Model) จึงเปนโอกาสท่ีประเทศไทยควรให
ความสำคัญ โมเดลนี้จะเปนแนวทางและเครื่องมือในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวคุณภาพสูง 
โดยเฉพาะในการขับเคลื่อน Medical & Wellness Hub ท่ีจะชวยสรางความเชื่อม่ันตอนักทองเท่ียวและ 
ผสานภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการสงเสริม พัฒนาการทองเท่ียวชุมชน และทองเท่ียวเชิงเกษตร โดยมีประเด็น
สำคัญท่ีตองขับเคลื่อนในการปฏิรูปดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว คุณภาพสูง ดังนี้ 

1.1 เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model โดย (๑) สรางความเขาใจในการใชคำจำกัดความของ 
Wellness 4 ดาน (Happy Model : กินดี อยูดี ออกกำลังกายดี แบงปนสิ่งดี ๆ) โดยอยูบนฐานของการสราง
ความคิดสรางสรรค 

1.2 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยลดความซ้ำซอนในการประกอบการธุรกิจ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการทำธุรกิจแกผูประกอบการดาน Wellness  

1.3 สงเสริมดานท่ีพัก โรงแรมหรือท่ีพักนอกระบบ จดทะเบียนในระบบใหมากท่ีสุด ศึกษา 
ความเหมาะสมในการหาแนวทางหรือมาตรการรองรับธุรกิจเก่ียวกับเศรษฐกิจแบบแบงปน  

1.4 เพ่ิมขีดความสามารถดานเศรษฐกิจสรางสรรค โดย (1) สงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนใน
การผลิตและสรางสรรคเรื่องราวจากอัตลักษณ เอกลักษณ ของไทย สรางโอกาสเขาถึงกองทุนสนับสนุน      
(2) สรางความรวมมือกับตางประเทศ ในการจัดทำ Co-Production Treaty ใหเกิดระบบการผลิตรวมเพ่ือให
ภาคเอกชนไทยไดรับสิทธิประโยชนจากประเทศคูสัญญา (3) จัดทำเอกสารสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และ
สิทธิ์อ่ืน ๆ ใหเปนสากล เชน ภาษาอังกฤษ เปนตน เพ่ือใชยืนยันสิทธิ์ในตางประเทศ (๔) แกไขปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์อยางจริงจัง และ (๕) ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เชน การพิจารณา
ภาพยนตรและสื่อโฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เรื่อง การ
พิจารณาวีดิทัศนและสื่อโฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงของธุรกิจภาพยนตร และให
สอดรับกับรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีการผลิตสื่อภาพยนตร วีดิทัศน ในปจจุบัน รวมท้ังการจัดเก็บขอมูลใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส  

1.5 สนับสนุนการทองเท่ียวเรือสำราญทางน้ำ เพ่ือดึงนักทองเท่ียวคุณภาพสูง  
 

เปาหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เปาหมาย ความสามารถในการแขงขันดานทองเท่ียวสูงข้ึนและสามารถกลับมาเปนกลไกหลัก  

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
๒) ตัวช้ีวัด  

2.1 คาใชจายตอคนตอวันของนักทองเท่ียว เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป  
2.2 รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองรอง เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป  
2.3 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของไทย ในดานสุขภาพ และอนามัย 

ดานความม่ันคงปลอดภัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม โดย World Economic Forum 
(WEF) อยูในกลุม ๕๐ อันดับแรกของประเทศท่ีไดรับการจัดอันดับ  
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2.3 นโยบายรัฐบาล 12 ดาน 
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอรัฐสภา  

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไดกำหนดนโยบายหลัก ๑๒ ดาน โดยมีรายละเอียดดานการทองเท่ียว
และดานการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ 

นโยบายรัฐบาลดานการทองเท่ียว 
นโยบายการทองเท่ียวนั้นกำหนดใหมีการพัฒนาประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพ มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยและบริการระดับสากล เนน เอกลักษณ และวัฒนธรรมไทยควบคู กับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวเชิงรุกท้ังในและตางประเทศเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว
คุณภาพ โดยปรากฏในดานท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย ดานท่ี ๖ การ
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค ดานท่ี 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
และดานท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ดานท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
๕.๔ พัฒนาภาคการทองเท่ียว โดยมีการกำหนดไว ดังนี้ 

๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหลงทองเท่ียว โดยสงเสริมพัฒนาใหประเทศไทย 
เปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพระดับโลกท่ีมีเอกลักษณโดดเดน บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการจัดการขยะและของเสียเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ 
สิ่งแวดลอมและชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาการทองเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุงหมายเดียวกัน  
การพัฒนา แหลงทองเท่ียวในเชิงกลุมพ้ืนท่ีเมืองหลักและเมืองรองท่ีมีศักยภาพ การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ การทองเท่ียว
เรือสำราญและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

๕.๔.๒ ดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ รายไดสูง โดยมุงเนนขยายตลาดคุณภาพพรอมกับรักษา
ตลาดเดิม รวมท้ังนำระบบดิจิทัลมาใชในการสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว อาทิ ธุรกิจสปา
และแพทยแผนไทย ผลิตภัณฑยาและสมุนไพรไทย เพ่ือสรางความหลากหลายของสินคา และสรางโอกาส 
การขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค ตลอดจนสงเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพสูระดับสากล 

๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียวอยางเขมงวด โดยเพ่ิมมาตรฐานการดูแลรักษา 
ความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวจากอาชญากรรม การฉอฉล และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความบกพรองของ
ผูประกอบการเพ่ิมความเขมงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบริการนักทองเท่ียว โดยเฉพาะบริเวณ
แหลงทองเท่ียวทางน้ำหรือทางทะเล เกาะ หมูเกาะ ถ้ำ และน้ำตก อำนวยการและบูรณาการความชวยเหลือ
นักทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๕ สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเท่ียวสูชุมชน โดยพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการ
พัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังพัฒนาทักษะและองคความรูของทองถ่ิน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษาเพ่ือสนับสนุนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและทำธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน อาทิ 
การพัฒนายุวมัคคุเทศก 
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ดานท่ี ๖ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  
การใชประโยชนจากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ีจะชวยกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และสราง

โอกาสการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของ 
การพัฒนา และประชากรของเมืองใหญในปจจุบัน โดยการสรางสังคมชนบทเปนสังคมเมืองท่ีสงบสุข เพียงพอ 
และแกปญหาการยายถ่ินฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

๖.๑ สงเสริมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
๖.๑.๒ สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใตโดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและโลจิสติกส เพ่ือเพ่ิมชองทางการสงออกสินคาทางทะเล
ของประเทศและของภาคใต โดยเฉพาะการสงออกไปยังเอเชียใต พัฒนาการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
ฝงอันดามันกับฝงอาวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากร 
ในพ้ืนท่ีและประเทศเพ่ือนบานรวมท้ังใหความสำคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
และการพัฒนาเมืองนาอยู 

 

ดานท่ี 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
รัฐบาลใหความสำคัญกับชุมชนในการนำความรูและทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาผลิตเปนสินคาและบริการ

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากใหสามารถสรางรายได กระจายรายไดสูชุมชน สนับสนุนสินคาชุมชน
และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให มีความเขมแข็ง พัฒนาชองทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและสรางพลังสังคม พลังชุมชน รวมท้ังสรางการเรียนรู ฝกอาชีพกลุมอิสระในการรวมขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศรัฐบาลจงึมีนโยบายดำเนินการ ดังนี้ 

 ๗.๒ สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 ๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุข

ชุมชน ปาชุมชน ไมมีคา ทองเท่ียวชุมชน และสงเสริมการขยายตลาดออกสูตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการท้ังดานการผลิต แหลงเงินทุน โลจิสติกส ขอมูล การแลกเปลี่ยนความรูและความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือตอยอดความคิดสรางสรรคในการเพ่ิมมูลคาธุรกิจ พัฒนาความเขมแข็งของกลุมใหสามารถเชื่อมโยงเขาเปน
สวนหนึ่งของหวงโซการผลิตของภาค รวมถึงกำกับดูแลมาตรฐานสินคาใหไดมาตรฐานสากลและสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังสงเสริมความเขมแข็ง 
ใหชุมชนจัดสวัสดิการท่ีจำเปนภายในชุมชน 

 

ดานท่ี ๑๐ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอม เพ่ือสรางการเติบโตอยางย่ังยืน 
๑๐.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร และทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพ่ือการพัฒนา

ประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยใชประโยชนทรัพยากรแรอยางเหมาะสม เปนธรรมและ
คำนึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชน โดยการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการของภาคประชาชน มีการอนุรักษและใชประโยชนรวมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม ดูแล
รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝงรายจังหวัดโดยใชแผนท่ี
การจำแนกเขตทางทะเลและชายฝง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแรและแหลงพลังงานในทะเล 
รวมท้ังมลพิษและขยะในทะเลใหมีประสิทธิภาพ จัดทำผังชายฝงและฝงทะเลท่ีชัดเจน และกำหนดพ้ืนท่ีการ
พัฒนาในรูปแบบตาง ๆ โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสอดคลองกับภูมิศาสตรและทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
รักษาแนวปะการังท่ีสำคัญตอการทองเท่ียวรักษาปาชายเลนและแหลงหญาทะเลท่ีสำคัญตอประมงและสัตว 
หายาก 
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นโยบายรัฐบาลดานการปฏริูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
ดานท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการใหบริการของภาครัฐ 
และการบูรณาการการทำงานของหนวยงานตาง ๆ กฎหมายจะตองไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัย เปน
ธรรม และเกิดประโยชนตอประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลไดกำหนดนโยบายการดำเนินการ ดังนี้ 

๑๑.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนาใหภาครัฐมีขนาด     
ท่ีเหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคกรใหมท่ีมีความยืดหยุนคลองตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมท้ัง
จัดอัตรากำลังเจาหนาท่ีของรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานและภารกิจงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป พัฒนา
ศักยภาพของเจาหนาท่ีรัฐใหสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมท้ังปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผนดินใหเกิดความเชื่อมโยง
สอดคลองกันตั้งแตข้ันวางแผนการนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทำงานใหมีมาตรฐาน
สูงข้ึน และปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการท่ีมีความสำคัญตอการประกอบธุรกิจ
และดำเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงขอมูลตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ
กระบวนการ พรอมท้ังพัฒนาโปรแกรมออนไลนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการของภาครัฐไดอยางทันที
และทุกเวลา 

๑๑.๓ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินท่ีมีระบบการวิเคราะห และแบงปน
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในระบบบริการประชาชน
ท่ีเปนไปตามความตองการเฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน 

๑๑.๔ เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะโดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผยและเชื่อมโยง
ขอมูลซ่ึงกันและกัน ท้ังในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเองและระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน เพ่ือให
ทุกภาคสวนมีความเขาใจถึงสถานการณและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศท่ีมีความซับซอน 
ปรับเปลี่ยนใหเปนการทำงานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกันของทุกภาคสวนอยางจริงจัง 
แสวงหาความคิดริเริ่มและสรางนวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณ วิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบ
ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไวลวงหนา เพ่ือใหสามารถเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 
ในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๑.๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อม่ัน ศรัทธาและ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดใหคำนึงถึงผลประโยชนของชาติ และเนนประชาชนเปนศูนยกลาง พรอมกับยึดม่ัน 
ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรูความสามารถพรอมตอการปฏิบัติงาน ดำเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยูตลอดจนสรางขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน 
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2.4 นโยบายเรงดวนของรัฐบาล  
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล ท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว ระบุไวในนโยบายท่ี 3 ท่ี 6 และท่ี 10 ดังนี้ 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเรงกระบวนการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหมี
เม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการคาและมาตรการสนับสนุน 
เพ่ือเพ่ิมชองทางการสงออกใหผูสงออกท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคา ปรับปรุงทิศทาง 
การสงออกไปยังตลาดอ่ืนโดยเร็วขยายความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจกับประเทศท่ีมีศักยภาพ และ
สงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศท้ังในสวนของเมืองหลัก เมืองรอง และการทองเท่ียวชุมชน เพ่ือกระจาย
รายไดในรูปแบบเศรษฐกิจแบงปน เพ่ือสรางรายไดและกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศในชวงท่ีมีขอจำกัด 
ดานการสงออก และสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต โดยตอยอดอุตสาหกรรมเปาหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการ
ลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย รวมท้ังวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไรสายในระบบ 5G ควบคูไปกับ
การพัฒนาทักษะของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และชุมชน ในการเขาถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลกผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการใชประโยชนของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหมใน    
การใหบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสรางผูประกอบการอัจฉริยะท้ังในสวนผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม เกษตรกร รวมถึงผูประกอบการยุคใหม พรอมท้ังสงเสริมการใชปญญาประดิษฐเพ่ือ
เปนฐานในการขับเคลื่อนประเทศดวยปญญาประดิษฐในอนาคต 

10. พัฒนาระบบใหบริการประชาชน โดยมุงสูความเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีโปรงใสตรวจสอบได พัฒนา
ระบบจัดเก็บและเปดเผยขอมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ีสำคัญ 
ใหเปนระบบดิจิทัลท้ังบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ ลดภาระคาใชจาย 
ของประชาชน ลดข้ันตอนท่ียุงยากเกินความจำเปน ลดขอจำกัดดานกฎหมายท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอ       
การทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน แกไขกฎหมายท่ีไมเปนธรรม ลาสมัย และเปนอุปสรรคตอ     
การพัฒนาประเทศ ผานการทดลองใชมาตรการดานกฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและขับเคลื่อน 
การใหบริการในทิศทางท่ีตรงกับความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

 
2.5 รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เนื่องดวยเปาประสงคท่ีตองการใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทำหนาท่ีระบุทิศทาง 
การพัฒนาประเทศท่ีควรมุงเนนไดอยางชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมุงเนนคัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาท่ีมีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู Hi-Value and Sustainable Thailand 
ในองคประกอบสำคัญ 4 ประการ ไดแก (1) เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-Added 
Economy) (2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) (3) วิถีชีวิตท่ียั่งยืน (Eco-
Friendly Living) และ (4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation) 
โดยภายใตองคประกอบในแตละดาน ไดมีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ี
ประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” มุงหวังจะ “มี” หรือตองการจะ “ขจัด” ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 เพ่ือสะทอนประเด็นการพัฒนาท่ีมีความสำคัญตอการพลิกโฉมประเทศสูการเปน Hi-Value and 
Sustainable Thailand ภายในป 2570  
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แผนภาพท่ี 3-2 แสดง 13 หมุดหมาย สูเศรษฐกิจคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน 
 

 
 

 ตามรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาการ
ทองเท่ียว ในองคประกอบสำคัญ 4 ประการ และหมุดหมายท่ีเก่ียวของ มีดังนี้ 

1. เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (High Value-Added Economy) 
ไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง บนพ้ืนฐานของการสรางมูลคาเพ่ิม จากการพัฒนาตอยอด 

และใชประโยชนจากองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวตักรรม พรอมกับการลดผลกระทบเชิงลบ
ตอสิ่งแวดลอม และมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิม
ท่ีมีความสำคัญ แตมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียความสามารถในการแขงขันในอนาคตและมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสีย
สวนแบงทางการตลาดหรือไดรับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหากไมมีการปรับตัว 
และสงเสริมภาคการผลิตท่ีไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหมุดหมายท่ีตอง
บรรลุเพ่ือใหเปาหมายของการมี "เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม" บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  
ประกอบดวย 

• หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความยั่งยืน โดยมีขอบเขต
ดังนี้ 
- มีภาพลักษณในฐานะจุดหมายการทองเท่ียวเนนคุณคา และความยั่งยืน 
- มีจุดเดนดานการทองเท่ียวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวคุณภาพ 
- รายไดจากการทองเท่ียวกระจายสูเมืองรอง ชุมชน และผูประกอบการรายยอย 

• หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง โดยมีขอบเขตดังนี้ 
- มีชื่อเสียงในการใหบริการทางการแพทยข้ันสูง โรคเฉพาะทาง บรกิารความงาม และการสงเสริม 

สุขภาวะ 
- ลงทุนวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีข้ันสูง 
- ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม  

ตอผูรับบริการจากท้ังในและตางประเทศ 
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• หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสำคัญของ
ภมิูภาค โดยมีขอบเขตดังนี้ 
- กฎระเบียบ กระบวนการนำเขาสงออก และขอตกลงการคาระหวางประเทศ สงเสริมศักยภาพ 

เอ้ือตอการดำเนินธุรกิจ และสามารถลดตนทุนโลจิสติกส 
- โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงในอาเซียนไรรอยตอ 
- ผูประกอบการมีศักยภาพการแขงขันในระดับสากล 

 

2. สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
ทุกกลุมคนในประเทศมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มศักยภาพ 

ประชาชนไดรับความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมและไดรับประโยชน
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลงในทุกมิติ โดยการใช
เทคโนโลยี ฐานขอมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอรม เปนเครื่องมือในการสงเสริมการแขงขันท่ีเปดกวาง
และเปนธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ และผลักดันใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนานวัตกรรม
อยางตอเนื่อง การสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะในเมืองหลักและ
ทองถ่ินตางจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพ้ืนท่ี ตลอดจนการชวยเหลือผูมีรายไดนอยดอยโอกาสอยาง
ตรงกับปญหาความตองการ การใชนโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการกระจายรายได และการจัดความ
คุมครองทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic 
Mobility) ท้ังนี้ การมุงลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ เชิงพ้ืนท่ี และเพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมดังกลาว จะนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได ความม่ังค่ัง และการเขาถึงการศึกษา
สาธารณสุข และบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพ โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุเพ่ือผลักดันการสราง "สังคมแหง
โอกาสและความเสมอภาค" อยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 

• หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี SMEs ท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได โดยมีขอบเขต
ดังนี้ 
- การแขงขันเปดกวางและเปนธรรม ลดความเหลื่อมลำ้ระหวาง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ 
- SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนา และใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
- SMEs มีบทบาทในภาคการสงออก สามารถเชื่อมโยงกับ GVCs 
- วิสาหกิจเพ่ือสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสรางมูลคาเพ่ิม 

• หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย และ    
นาอยู โดยมีขอบเขตดังนี้ 
- ความเหลื่อมล้ำเชิงพ้ืนท่ีลดลง ท้ังในดานเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ

ตามศักยภาพพ้ืนท่ี และเชื่อมโยงระหวางเมืองและชนบท 
- พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ/เมืองหลัก มีโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตร 

ตอสิ่งแวดลอม 
- อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง 

• หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคม 
ท่ีเพียงพอ เหมาะสม โดยมีขอบเขตดังนี้ 
- คนจนขามรุนลดลง จากมาตรการชวยเหลือแบบมุงเปา และฐานขอมูลท่ีสามารถระบุคนจน  

และปญหา 
- นโยบายการเงินการคลงัและกฎหมายสงเสริมการกระจายรายได 
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- ทุกกลุมคนสามารถเขาถึงดิจิทัลไดอยางท่ัวถึง 
- เด็กยากจนสามารถเขาถึงการศึกษา ในระดับท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ 
- ความคุมครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม 

 

3. วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน (Eco-Friendly Living) 
ทุกภาคสวนในสังคมมีรูปแบบการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือใหเกิดความยั่งยืน

ของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ พรอมท้ังสามารถรับมือและมีภู มิคุมกันจาก
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ท้ังการ
จัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี เพ่ือมุงจัดการ
กับปญหาท่ีเปนภัยคุกคามสำคัญท้ังในประเทศไทยและในระดับโลก ซ่ึงไดแก ปญหาขยะ มลพิษทางน้ำ มลพิษ
อากาศ กาซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ดวยการยกระดับระบบการจัดการและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังพัฒนากลไกท่ีจูงใจใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคใหมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุเพ่ือ
ผลักดันการสราง "วิถีชีวิตท่ียั่งยืน" อยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 

• หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ โดยมีขอบเขตดังนี้ 
- ขยะและน้ำเสียไดรับการจัดการท่ีถูกตองและหมุนเวียนกลับไปใชประโยชนมากข้ึน 
- พลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลัก สำหรับการผลิตไฟฟาของประเทศ 
- ผลิตภัณฑท่ีมาจากวัสดุเหลือใชและปลอยคารบอน ในปริมาณต่ำไดรับการสนับสนุน ท้ังในดาน

การพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผูบริโภค 
 

4. ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
ปจจัยขับเคลื่อนท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนผานประเทศไปสูการเปน Hi-Value and Sustainable 

Thailand โดยเฉพะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะ
แรงงาน ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหมและสงเสริม 
การเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคการผลิตและบริการท่ีมีผลิตภาพและมูลคาสูง และกลไกการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ท้ังระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการสาธารณะตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล ท่ีทันสมัย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุเพ่ือสราง "ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ" 
ประกอบดวย 

• หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง โดยมีขอบเขตดังนี้ 
- ภาครัฐบูรณาการ เปนเอกภาพ 
- โครงสรางภาครัฐมีความยืดหยุน และมีความยั่งยืนทางการคลัง 
- การบริหารงานภาครัฐและการใหบริการสาธารณะปรับสูรูปแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 
- กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ 
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2.6 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เปาหมายท่ี 8 การสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน 
มุงสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ผานการยกระดับผลิตภาพแรงงานและการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต โดยการบรรลุเปาหมายดังกลาวตองใหความสำคัญกับการเสริมสราง
ความเปนผูประกอบการ การสรางงาน รวมถึงการดำเนินนโยบายเพ่ือขจัดปญหาแรงงานผิดกฎหมาย แรงงาน
ทาสและการคามนุษย ซ่ึงจะนำไปสูการจางงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีมีคุณคาสำหรับทุกคน
ภายใน ป 2573 

ท้ังนี้ ภาพรวมสถานการณบรรลุเปาหมายท่ี 8 ในป 2563 และ 2564 คาดวาจะไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงทำใหเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอยางมาก พรอมกับอัตรา
การวางงานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการทองเท่ียวและการบริการท่ีตองหยุดชะงักตั้งแตตนป 2563 

• เปาหมายยอย 8.1 ทำใหการเติบโตทางเศรษฐกิจตอหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนานอยท่ีสุด มีการขยายตัว   
อยางนอยรอยละ 7 ตอป 

• เปาหมายยอย 8.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต    
อยางตอเนื่อง และพยายามท่ีจะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนไป
ตามกรอบการดำเนินงาน 10 ปวาดวยการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน โดยมีประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนผูนำ      
ในการดำเนินการไปจนถึงป พ.ศ. 2573 

• เปาหมายยอย 8.9 ออกแบบและใชนโยบายเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ซ่ึงชวยสรางงาน
และสงเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑทองถ่ิน ภายในป พ.ศ. 2573 

 

เปาหมายท่ี 12 การสรางรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน มีความสำคัญตอการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐาน

ของการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตระหนักถึงตนทุนทางสังคมและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและบริการของบริษัท องคกร ตลอดจนกรอบคิดและ
พฤติกรรมของประชาชน ใหมีความสอดคลองกับความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ผานการดำเนินงาน
อยางบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ตั้งแตระดับนโยบายตลอดจนการนำไปสูการปฏิบัติใน
พ้ืนท่ีอยางครอบคลุมและเปนรูปธรรมในประเด็นตาง ๆ อาทิ การกำหนดใหมีแผนขับเคลื่อนการผลิตและ       
การบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศ การลดการสูญเสียและขยะอาหารตลอดหวงโซอุปทาน การจัดการของเสียและ
สารเคมีอยางถูกวิธีเพ่ือลดมลพิษท่ีเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การลดของเสียโดยสนับสนุนหลักปฏิบัติ
ในการลดการใช  การใช ซ้ ำและการนำกลับมาใช ใหม  (Reduce, Reuse, Recycle: 3Rs) การประยุกต              
ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการผลิตและการบริโภค การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงการสงเสริมการใชพลังงานสะอาดเพ่ือขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว 

ประเทศไทยไดจัดทำแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2580        
(ฉบับปรับปรุง) เพ่ือวางกรอบการดำเนินงานเพ่ือปรับเปลี่ยนสังคมไทยสูสังคมท่ีมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และสมดุลกับฐานทรัพยากรของประเทศ รวมท้ังสงเสริมใหมีการจัดการศึกษา
เพ่ือใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร            
กับสิ่งแวดลอม ตามแนวทางท่ีกำหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และในภาคธุรกิจ       
นักลงทุนและผูประกอบการใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนมากข้ึน โดยในป 2563 บริษัท         
จดทะเบียนไทยรอยละ 20.14 จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความสมัครใจและเปดเผยขอมูล ในมิติ
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สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมท้ังสงเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีมีกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ภาคพลังงานไดลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลลงอยาง
ตอเนื่อง พรอมท้ังสนับสนุนใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังเรงสงเสริมการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนท่ีตระหนักถึงผลกระทบตอชุมชน ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังเตรียมการจัดทำ
บัญชีตนทุนดานทรัพยากร และสิ่งแวดลอม (System of Environmental-Economic Accounting: SEEA) 
รวมกับบัญชีประชาชาติดานการทองเท่ียว (Tourism Satellite Account) เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบ
ของการทองเท่ียวตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• เปาหมายยอย 12.1 ดำเนินการใหเปนผลตามกรอบระยะ 10 ปของแผนงานวาดวยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ทุกประเทศนำไปปฏิบัติ โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนผูนำ โดยคำนึงถึง
การพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา 

• เปาหมายยอย 12.2 บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
ภายในป พ.ศ. 2573 

• เปาหมายยอย 12.3 ลดของเสียอาหาร (food waste) ของโลกลงครึ่งหนึ่ง ในระดับคาปลีกและ
ผูบริโภค และลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ตลอดการผลิตและหวงโซอุปทาน รวมถึงการสูญเสีย      
หลังการเก็บเก่ียว ภายในป พ.ศ. 2573 

• เปาหมายยอย 12.4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของ    
สิ่งเหลานั้นดวยวิธีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศท่ีตกลงกันแลว และลด 
การปลดปลอยสิ่งเหลานั้นออกสูอากาศ น้ำ และดินอยางมีนัยสำคัญ เพ่ือจะลดผลกระทบทางลบตอสุขภาพ
ของมนุษยและสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด ภายในป พ.ศ. 2563 

• เปาหมายยอย 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยใหมีการปองกัน การลดปริมาณ การใชซ้ำ และ  
การนำกลับมาใชใหม ภายในป พ.ศ. 2573 

• เปาหมายยอย 12.7 สงเสริมแนวปฏิบัติดานการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐท่ียั่งยืนตามนโยบาย
และการใหลำดับความความสำคัญของประเทศ 

• เปาหมายยอย 12.8 สรางหลักประกันวาประชาชนในทุกแหง มีขอมูลท่ีเก่ียวของและมี     
ความตระหนักถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ ภายในป พ.ศ. 2573 

• เปาหมายยอย 12.A สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกรงของขีดความสามารถ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะขับเคลื่อนไปสูแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งข้ึน 

• เปาหมายยอย 12.B พัฒนาและดำเนินการใชเครื่องมือเพ่ือติดตามผลกระทบของการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในดานการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท่ีสรางงานและสงเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑทองถ่ิน 
 

2.7 แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2570 

รัฐบาลมีการกำหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม 
เรียกกวา BCG Model เปนการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอมกัน ซ่ึงเปนรูปแบบ    
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีตอยอดจากจุดแข็งของประเทศดานความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เปนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ีไมไดเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเทานั้น แตตองพัฒนาสังคมและ
รักษาสิ่งแวดลอมใหไดอยางสมดุล เพ่ือความม่ันคงและยั่งยืน และเชื่อมโยงกับหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และเปนการสานพลังของจตุภาคีท้ังภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ โดยการกำหนดใหขับเคลื่อนประเทศดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม
ดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ 
ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

โดยมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 
และ 13 มาตรการหลัก ในการขับเคลื่อนท่ีเก่ียวของการทองเท่ียว ประกอบดวย มาตรการตอไปนี้  

มาตรการท่ี 3 พัฒนาสินคาและบริการดวยหลักการ BCG เช่ือมโยงการทองเท่ียว พัฒนาระเบียบ
เศรษฐกิจ BCG โดยเชื่อมโยงอุปสงคและอุปทานในแตละภูมิภาคเพ่ือสรางระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 
รวมถึงพัฒนาสินคาและบริการดวยหลักการ BCG เชื่อมโยงการเกษตรทางเลือก/เกษตรสมัยใหม การแปรรูป 
การทองเท่ียว การคา และการลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับประเทศและเศรษฐกิจโลก 

มาตรการท่ี 8 สงเสริมการทองเท่ียวย่ังยืนและการทองเท่ียวสีเขียว สรางโมเดลการทองเท่ียว
รูปแบบใหม เชน โมเดลอารมณดีมีความสุข (Happy Model) สงเสริมการทองเท่ียวยั่งยืนและการทองเท่ียว 
สีเขียวดวยการใชหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย (Carbon Neutral)  
สรางคลัสเตอรการทองเท่ียวของจังหวัดหลักและกลุมจังหวัดรอง รวมถึงพัฒนาระบบการใชจายแบบระบบ 
การชำระเงินทีเดียว (One Payment System) สำหรับการทองเท่ียว เพ่ือจัดทำคลังขอมูลดานการทองเท่ียว 
 
3. แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ 
 

3.1 แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 วิสัยทัศน  

การพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทยในระหวาง ป พ.ศ. 2566 – 2570 จะเปนการยกระดับ
และขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสอดคลองและตอยอดจากแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ (พ.ศ. 2564 – 2565) โดยมุงเนนการพลิกโฉมการทองเท่ียวไทย และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตลอดท้ังหวงโซของอุตสาหกรรม  

แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวิสัยทัศนในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการทองเท่ียวอยางครอบคลุมและท่ัวถึง ภายในระยะเวลา 5 ป ดังนี้  

 

“การทองเท่ียวของประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมท่ีเนนคุณคา มีความสามารถในการปรับตัว 
เติบโตอยางย่ังยืนและมีสวนรวม”  

โดยการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทยในอนาคตนับจากนี้ จะมุงเนนไปท่ีการดำเนินการ  
เพ่ือพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหมีความเขมแข็ง ตอยอดการพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส  
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอุตสาหกรรมใหสอดรับกับภาวะความปกติถัดไป โดยจะเปนการพลิกโฉม         
การทองเท่ียวของไทยสูการทองเท่ียวเนนคุณคา ซ่ึงจะใหความสำคัญกับการยกระดับใน 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้  
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• การพัฒนาให อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนเศรษฐกิจทองเท่ียวคุณคาสูง โดยมีตัวอยาง         
แนวทางการพัฒนา เชน การเพ่ิมคาใชจายทางการทองเท่ียว และดึงดูดนักทองเท่ียวคุณภาพสูง การเพ่ิมมูลคา
ใหกับสินคาและบริการดานการทองเท่ียวดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับสมดุลและลดการพ่ึงพา
นักทองเท่ียวตางชาติ การยกระดับคุณภาพของบุคลากรและทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
เปนตน  

• การพัฒนาใหเกิดสังคมและชุมชนทองเท่ียวคุณคาสูง โดยมีตัวอยางแนวทางการพัฒนา เชน     
การสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน การตอยอดอัตลักษณ      
ความเปนไทย การกระจายความเจริญท้ังทางตรงและทางออมอยางท่ัวถึงท้ังประเทศ การพัฒนาใหประเทศ
ไทยสามารถเดินทางทองเท่ียวไดตลอดท้ังป การลดการทองเท่ียวตามฤดูกาล เปนตน  

• การตอยอดคุณคาใหกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยมีตัวอยางแนวทางการพัฒนา เชน       
การตอยอดมูลคาใหกับตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาคการทองเท่ียว การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชน้ำและ
พลังงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษจากการทองเท่ียว       
การบรรเทาผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เปนตน 
 

แผนภาพท่ี 3-3 การใหคำนิยามของการทองเท่ียวเนนคุณคาท้ัง 3 มิติ 

 
 

เพ่ือใหสามารถกำหนดภูมิทัศนการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทยไดอยางชัดเจน จึงไดมี  
การกำหนดเปาหมายท่ีสอดคลองไปกับวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 3 กลาวคือ
ภายในป พ.ศ. 2570 เปาหมายของแผนฉบับท่ี 3 คือการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ือสรางเสริม
ความเขมแข็ง ยืดหยุน ยั่งยืน และมีสวนรวม เพ่ือมอบประสบการณการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคา บนพ้ืนฐานของ
การบูรณาการเชื่อมโยงทุกภาคสวน โดยสามารถจำแนกผูมีสวนไดสวนเสียตลอดท้ังหวงโซคุณคา ของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย ท่ีจะไดรับการพัฒนาตามเปาหมาย ออกเปน 3 กลุมหลัก ดังนี ้ 

• การพัฒนาในภาคการผลิตหรือฝายอุปทาน โดยมีเปาหมายใหผูประกอบการและภาคการผลิต
เขมแข็งและเชื่อมโยง มีภูมิคุมกันพรอมรับมือกับความเสี่ยง สามารถปรับตัวใหสอดรับกับภาวะปกติใหม 
ตลอดจนมีการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกระจายรายไดผานการใชวัตถุดิบภายในประเทศอยาง
สมดุล  
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• การพัฒนาในภาคนักทองเท่ียวหรือฝายอุปสงค โดยมีเปาหมายเพ่ือ มอบประสบการณการเดินทาง
ท่ีรับผิดชอบและมีคุณคากับนักทองเท่ียวทุกกลุม ระบบขนสงสาธารณะท่ีเชื่อมโยง ปลอดภัย มีแหลงทองเท่ียว
และกิจกรรมโดดเดนหลากหลาย และประยุกตใชระบบบรหิารจัดการนักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ  

• การพัฒนาในภาคสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายเพ่ือใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย
คำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดวยเทคโนโลยี และตอยอด
เอกลักษณและภูมิปญญาไทยดวยนวัตกรรมอยางสรางสรรค  

 

 เปาหมายของแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เปาหมายหลัก 
1. การทองเท่ียวไทยมีความเขมแข็งและสมดุล  
2. การยกระดับความเชื่อมโยงและโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว  
3. การสรางความเชื่อม่ันและมอบประสบการณทองเท่ียวคุณคาสูง  
4. การบรหิารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

 เปาหมายรอง 
1. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพสูงสำหรับทุกกลุม  
2. เทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูลพรอมสงเสริมการทองเท่ียว  
3. ความพรอมในการรับมือและจัดการกับความเสี่ยงทุกรูปแบบอยูเสมอ 

 

 พันธกิจ  
1. เสริมสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ปรับสมดุล และกระจาย 

ความเจริญอยางครอบคลุม ลดการรั่วไหลตลอดหวงโซคุณคา เพ่ือใหพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ  
2. พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ในดานมาตรฐานสถานประกอบการ          

แหลงทองเท่ียว และบุคลากร และความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สิ่งอำนวย
ความสะดวก และบุคลากรใหมีคุณภาพในระดับสากล  

3. พัฒนาและยกระดับประสบการณการทองเท่ียวตลอดเสนทางอยางครบวงจร ดวยรูปแบบ  
การทองเท่ียวใหมท่ีหลากหลายและการสื่อสารการตลาดท่ีตรงใจ โดยมุงเนนนักทองเท่ียวเปนศูนยกลาง  

4. ส งเสริมความยั่ งยื นของอุตสาหกรรมการท องเท่ี ยว บนพ้ืนฐานของความสมบู รณ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อัตลักษณของสังคมและชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
นักทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 ตัวช้ีวัดหลัก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)  
1. สัดสวนรายไดประชาชาติดานการทองเท่ียวตอรายไดประชาชาติของประเทศไทย ไมต่ำกวา    

รอยละ 25  

2. จำนวนธุรกิจบริการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวไดรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวไทย และ
อาเซียน เพ่ิมข้ึนปละไมต่ำกวา 3,000 ราย  

3. จำนวนวันพักและคาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติ  

• ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติไมต่ำกวา 10 วัน  

• คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวตางชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5 ตอป  

• ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักทองเท่ียวชาวไทยไมต่ำกวา 3 วัน  
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• คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียวชาวไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.7 ตอป  

4. สัดสวนจำนวนนักทองเท่ียวกลุมเดินทางครั้งแรกและกลุมเดินทางซ้ำ เปน 40:60  

5. อันดับผลการดำเนินงานภาพรวมตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) อยูใน 35 อันดับแรก 

6. อันดับขีดความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทย ดานความยั่งยืน 
ของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย TTCI อยู 1 ใน 80  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจ ของแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2566-2570) จึงไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางความเขมแข็งและภู มิคุมกันของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 

(Resilient Tourism) 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหมีคุณภาพสูง (Quality 

Tourism) 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับประสบการณดานการทองเท่ียว (Tourism Experience) 
ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
 

แผนภาพท่ี 3-4 แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย  
การสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย เพ่ือใหภาคการผลิตในอุตสาหกรรม  

การทองเท่ียว มีความยืดหยุนพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ สรางความสมดุลระหวางจำนวน
นักทองเท่ียวไทยและนักทองเท่ียวตางชาติ รวมถึงสมดุลระหวางนักทองเท่ียวตางชาติจากหลากหลายประเทศ 
และผลักดันการทองเท่ียวภายในประเทศ ตลอดจนกระจายความเจริญจากการทองเท่ียวใหครอบคลุมท่ัวถึง 
ทุกพ้ืนท่ีเพ่ือการเติบโตอยางมีสวนรวมจากการทองเท่ียวไทย ดวยการสงเสริมใหใชวัตถุดิบภายในประเทศและ
มุงลดการรั่วไหลของรายไดในภาคการทองเท่ียว  
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เปาประสงค  
1. อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยมีความเขมแข็ง ยืดหยุน และมีศักยภาพพรอมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณทุกรูปแบบดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย  
2. การทองเท่ียวไทยชวยในการสรางความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำท่ัวทุกพ้ืนท่ีโดยการกระจาย

รายไดไปสูชุมชน  
3. ประเทศไทยไดรับรายไดจากการทองเท่ียวไทยอยางแทจริง โดยการลดการรั่วไหลของรายได 

ตลอดหวงโซอุตสาหกรรมดวยการสงเสริมการใชวัตถุดิบภายในประเทศ  
4. การทองเท่ียวไทยมีสมดุลระหวางนักทองเท่ียวไทยและนักทองเท่ียวตางชาติในแตละประเทศ และ

สงเสริมนักทองเท่ียวคุณภาพสูง  
 

กลยุทธและแนวทางในการพัฒนา  
กลยุทธท่ี 1.1  สรางความเขมแข็งใหกับภาคการผลิตและผลักดันนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดภูมิคุมกัน 

พรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ  
แนวทางท่ี 1.1.1  บูรณาการและสนับสนุนใหภาคการผลิตฟนตัวจากวิกฤตและพรอมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงใหม ๆ  
แนวทางท่ี 1.1.2 สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ

ผลิตในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนำไปสูสินคาและบริการท่ีเปนเลิศ  
แนวทางท่ี 1.1.3 สนับสนุน Startups และการพัฒนานวัตกรรมดานการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑและบริการดานการทองเท่ียวให โดดเดนอยางแตกตางและโดนใจ
นักทองเท่ียว  

แนวทางท่ี 1.1.4  ศึกษาและวิเคราะหความเสี่ยงดวย AI เพ่ือจัดทำแผนตั้งรับและดำเนินงานปองกัน
ความเสี่ยงตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

 

กลยุทธท่ี 1.2    กระจายรายไดและความเจริญจากการทองเท่ียวอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี และลด       
การรั่วไหลในภาคการทองเท่ียวอยางเปนธรรม  

แนวทางท่ี 1.2.1 กระจายจำนวนนักทองเท่ียวไปยังเมืองตาง เพ่ือสรางการมีสวนรวมและกระจายรายได
จากการทองเท่ียวสูระดับชุมชน  

แนวทางท่ี 1.2.2 สงเสริมใหธุรกิจบริการทองเท่ียวใชทรัพยากรภายในประเทศเปนหลัก เพ่ือกระจาย
รายไดใหหมุนเวียนภายในประเทศ  

แนวทางท่ี 1.2.3 ปรับปรุงและทบทวนกฎหมายดานการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว เพ่ือลดการกระจุกตัวและการรั่วไหล  

แนวทางท่ี 1.2.4 สื่อสารและประชาสัมพันธโดยมุงเนนการเผยแพรลักษณท่ีโดดเดนของแตละพ้ืนท่ี
อยางเทาเทียมและระดับประเทศอยางเหมาะสม  

 

กลยุทธท่ี 1.3  สงเสริมการทองเท่ียวคุณภาพท่ีมุงเนนการสรางสมดุลใหแกอุตสาหกรรม           
การทองเท่ียว ท้ังดานอุปสงคและอุปทาน 

แนวทางท่ี 1.3.1 ยกระดับการสรางสรรคสินคาและบริการทองเท่ียวให มี คุณคาและมูลคาสู ง  
ตามเอกลักษณของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวคุณภาพ
และผลักดันเอกลักษณไทย  
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แนวทางท่ี 1.3.2 สนับสนุนการทองเท่ียวภายในประเทศไทยมากยิ่ งข้ึนอยางยั่งยืน ดวยวิธีการ  
ท่ีสรางสรรคและเหมาะสมแกนักทองเท่ียว  

แนวทางท่ี 1.3.3 สงเสริมการตลาดท่ีตรงใจกลุมนักทองเท่ียวเปาหมายท่ีมีคุณภาพท้ังนักทองเท่ียวไทย
และนักทองเท่ียวตางชาติ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายสัดสวนนักทองเท่ียว  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การปรับปจจัยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหมีคุณภาพสูง  
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญตอการพัฒนาการทองเท่ียว ครอบคลุมโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สิ่ง

อำนวยความสะดวก และแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท่ีจำเปนจะตองมีการพัฒนาโดยคำนึงถึง ความยั่งยืน
และความตองการของนักทองเท่ียวทุกกลุม นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไปถึงทักษะ ความรูความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และการศึกษาในดานการบริการและการทองเท่ียว 
รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ ท่ีจะตองยกระดับใหมีความทันสมัย มีคุณภาพสูงตามหลักสากล และมี
การบังคับใชอยางเครงครัด  

เปาประสงค  
1. ประเทศไทยมีโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเชื่อมโยง มีคุณภาพ 

และเพียงพอ สามารถรองรับการใชงานของนักทองเท่ียวครอบคลุมท้ังประเทศ  
2. ประเทศไทยมีโครงสรางดานดิจิทัลและศูนยกลางขอมูลดานการทองเท่ียว (One Stop Tourism 

Database) ท่ีเชื่อมโยงอยางแทจริงและสามารถนำขอมูลไปตอยอดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3. ประเทศไทยมีการปรับปรุงและกำกับดูแลมาตรฐานดานการทองเท่ียวใหทันสมัย และมีการกำหนด

กฎระเบียบท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการทองเท่ียว เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการเดินทางทองเท่ียว  
4. บุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยมีความรูความสามารถ มีภาคการศึกษาดาน           

การทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  
 

กลยุทธและแนวทางในการพัฒนา  
กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาความปลอดภัย สุขอนามัย และมาตรฐานการทองเท่ียวตลอดเสนทาง

ทองเท่ียว เพ่ือสรางความม่ันใจแกนักทองเท่ียว  
แนวทางท่ี 2.1.1 ยกระดับและรักษามาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย ตลอดเสนทางและจุดหมาย

ปลายทาง เพ่ือสรางความม่ันใจแกนักทองเท่ียว  
แนวทางท่ี 2.1.2 พัฒนาและบังคับใชมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงกำกับดูแลนักทองเท่ียวตลอด  

การทองเท่ียว เพ่ือใหไดรับสินคาและบริการอยางปลอดภัย  
แนวทางท่ี 2.1.3 ควบคุม ดูแล และสนับสนุนการข้ึนทะเบียนมาตรฐานเพ่ือการทองเท่ียวทุกประเภท

อยางสม่ำเสมอ และปรับปรุงทบทวนใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  
 

กลยุทธท่ี 2.2 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานดิิจิทัลและขอมูลสารสนเทศ  
แนวทางท่ี 2.2.1 สนับสนุนการขยายขอบเขตและคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ รวมถึงปรับปรุง

ระบบสื่อสารให มีความเสถียร เพ่ือสนับสนุนการใหบริการดานการทองเท่ียว            
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

แนวทางท่ี 2.2.2 สงเสริมและพัฒนาศูนยกลางานขอมูลดานการทองเท่ียวดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีทันสมัย และการบูรณาการกับทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการจัดการ
ภายในและนำไปสูการใหบริการท่ีเปนเลิศ (One Stop Database)  
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แนวทางท่ี 2.2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานในภาคการทองเท่ียวท้ังภาครัฐ และเอกชน
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดการทำงานรวมกันท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

กลยุทธท่ี 2.3 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานดานการเดินทาง และสาธารณูปโภคเพ่ือ
รองรับนักทองเท่ียวทุกกลุมอยางท่ัวถึง   

แนวทางท่ี 2.3.1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่ งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจนถึง         
แหลงทองเท่ียวและทุกุดหมายปลายทาง เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับคุณคาจาก       
การทองเท่ียว มากยิ่งข้ึน พรอมท้ังคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ
ความคุมคาในการลงทุน  

แนวทางท่ี 2.3.2 เชื่อมโยงและบริหารจัดการระบบคมนาคมทุกประเภทใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยาง    
ไรรอยตอ ดวยความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือขายพันธมิตรท่ีมี
สวนเก่ียวของ  

 

กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหมี
คุณภาพและมีขีดความสามารถในการแขงขัน  

แนวทางท่ี 2.4.1 ยกระดับกรอบสมรรถนะสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
ให สอดคลองตามมาตรฐานสมรรถนะบุ คลากรด านการท องเท่ี ยวอาเซียน  
และมาตรฐานระดับสากล  

แนวทางท่ี 2.4.2 เพ่ิ มขีดความสามารถภาคการศึกษาด านการท องเท่ี ยวด วยความรวมมือ 
ระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือจัดทำหลักสูตรดานการทองเท่ียวท่ีมี
คุณภาพระดับสากล 

แนวทางท่ี 2.4.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูสำหรับบุคลากรทองเท่ียวท่ีทันสมัยและเขากับบริบท
แวดลอมในปจจุบัน (Upskill and Reskill) เชน Digital Marketing การวิเคราะหขอมูล
เชิงลึก การปรับตัวของผูประกอบการ เปนตน  

แนวทางท่ี 2.4.4 เสริมสรางกระบวนการเรียนรู ท่ีทำให เกิดการพัฒนาความรูและทักษะ อยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับประสบการณดานการทองเท่ียว  
การมอบประสบการณการทองเท่ียวครบวงจรเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาการทองเท่ียวเนนคุณคา 

โดยเสนทางการทองเท่ียวจะเริ่มตั้งแตกอนการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว การสื่อสารการตลาดท่ีตรงใจและ
สรางสรรค การคมนาคมขนสงท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน แหลงทองเท่ียวและรูปแบบการทองเท่ียว  
ท่ีหลากหลายพรอมรองรับความตองการท่ีแตกตาง รวมถึงความม่ันคงปลอดภัยและความสะดวกสบายตลอด
การเดินทาง ซ่ึงจะสามารถยกระดับใหมีคุณคาและคุณภาพสูงข้ึนไดดวยการเชื่อมโยงความรวมมือ การคิด  
เชิงออกแบบ และขอมูลเชิงลึก  

เปาประสงค  
1. นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติมีความเชื่อม่ันในการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศไทย 

พรอมไดรับประสบการณท่ีสะดวก ปลอดภัย และบริการท่ีเปนเลิศ  
2. ประเทศไทยมีรูปแบบการทองเท่ียวศักยภาพสูงท่ีโดดเดน มีกิจกรรมและแหลงทองเท่ียว  

ท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับความสนใจและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันของนักทองเท่ียวแตละกลุม  
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3. การสื่อสารการตลาดการทองเท่ียวไทยมีประสิทธิภาพและโดดเดน มอบขอมูลดานการทองเท่ียว  
ทุกชองทาง ทุกท่ีและทุกเวลา ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยี การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก และกระบวนการคิด
เชิงนวัตกรรม  

 

กลยุทธและแนวทางในการพัฒนา  
กลยุทธท่ี 3.1 สรางประสบการณการทองเท่ียวอันนาประทับใจท่ีมีคุณคาเพ่ือตอบสนอง 

ความตองการของนักทองเท่ียวเฉพาะกลุม  
แนวทางท่ี 3.1.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive technology เชน AR/VR) ตาม

จุดหมายยอดนิยมของนักทองเท่ียวและการบริการเพ่ือสรางความแปลกใหมและความ
ประทับใจแกนักทองเท่ียว  

แนวทางท่ี 3.1.2 สนับสนุนการสรางและพัฒนาแหลงทองเท่ียวรอบสถานีและระบบขนสงมวลชน 
(Transit Oriented Development: TOD)  

แนวทางท่ี 3.1.3 สื่อสารและประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวสัมผัสถึงคุณคาของสินคาและบริการดาน
การทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ  

แนวทางท่ี 3.1.4 ยกระดับประสบการณการเดินทางเขา–ออกประเทศท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ดวยเทคโนโลยีล้ำสมัย (Smart Borders)  

 

กลยุทธท่ี 3.2 สงเสริมรูปแบบการทองเท่ียวศักยภาพสูงท่ีหลากหลายและสรางสรรคของไทย  
แนวทางท่ี 3.2.1 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม ดวยการออกแบบและผลักดัน

กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหโดดเดนและดึงดูดนักทองเท่ียว  
แนวทางท่ี 3.2.2 ยกระดับการบริการและสถานท่ีใหมีความพรอมและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงรุก 

(MICE) ท้ังในรูปแบบการเดินทางเพ่ือเปนรางวัล การเขารวมการประชุม การสัมมนา 
การเจรจาธุรกิจ และการจัดงานมหกรรมแสดงสินคาหรือบริการนานาชาติ  

แนวทางท่ี 3.2.3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาของประเทศไทยใหเปนจุดหมายปลายทางท่ีนาสนใจของ
นักทองเท่ียวเชิงกีฬาท่ีพำนักตั้งแตในระยะสั้นถึงระยะยาว ผานจำหนายสินคา การจัด
กิจกรรมนันทนาการและการแขงขันกีฬาระดับประเทศและนานาชาติ  

แนวทางท่ี 3.2.4 สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงการแพทย สุขภาพ ความงาม และแพทย
แผนไทย ผานการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย และองคความความรู มาตอยอด
ภู มิปญญาดั้ งเดิ มและสมุนไพรไทยเพ่ือประยุกต ใช ในการบำบัดรักษา ตาม
มาตรฐานสากล  

แนวทางท่ี 3.2.5 พัฒนาคุณภาพกิจกรรมทางน้ำ เชน การดำน้ำ เซิรฟ และพายเรือคายัค เปนตน     
รวมไปถึงพัฒนาการบริการและแหลงทองเท่ียวตามเสนทางทางทะเล ชายฝง และลุม
แมน้ำสายสำคัญ โดยบูรณาการความรวมมือท้ังภายในและระหวางประเทศ เพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวสำราญทางน้ำท่ีโดดเดนและมีคุณภาพ  

แนวทางท่ี 3.2.๖ สนับสนุนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางชุมชนอนุภูมิภาคและ
นานาชาติ ผานการสรางเสนทางการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับศักยภาพของเขต
พัฒนาการทองเท่ี ยวแตละเขตเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของประสบการณ             
การทองเท่ียว 

แนวทางท่ี 3.2.7 สงเสริมการทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบ โดยการพัฒนากิจกรรมและเสนทางการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีไมเกิดการทำลาย แตยังสงผลกระทบเชิงบวกตอธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมไทย และประยุกตใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และ     
องคความรูเพ่ือคงไวซ่ึงความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากร 
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กลยุทธท่ี 3.3 สงเสริมการตลาดเชิงรุกมุงเนนกลุมเปาหมายเชิงคุณภาพดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีประสิทธ ิภาพ  

แนวทางท่ี 3.3.1 สื่อสารการตลาดทองเท่ียวดวยการวิเคราะหความตองการเชิงลึกของนักทองเท่ียว
อยางตรงใจ  

แนวทางท่ี 3.3.2 กระตุนนวัตกรรมทางการตลาด สงเสริมการทองเท่ียวไทยผานสื่อใหม และเสริมสราง
การตลาดทุกชองทางและเชื่อมโยงกันอยางไรรอยตอ เพ่ือการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
เขาถึงนักทองเท่ียวทุกกลุมไดทุกท่ีทุกเวลา  

แนวทางท่ี 3.3.3 ประชาสัมพันธและสื่อสารการตลาดทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบ บนพ้ืนฐานของ
ศักยภาพการรองรับในแตละพ้ืนท่ี และความพรอมของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
การทองเท่ียวของประเทศจะเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาวนั้น จะตองมีการพัฒนาบนพ้ืนฐาน  

ของความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ภาคการผลิตและธุรกิจในภาคการทองเท่ียวมีการเติบโต
อยางยั่งยืน มีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและชุมชนทองเท่ียวโดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว พรอมการบริหารจัดการจำนวนนักทองเท่ียว และการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก  
การทองเท่ียวและปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เชน การปลอยมลพิษ ของเสีย และภูมิอากาศโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหการทองเท่ียวไทยสามารถตอยอดและสรางคุณคาจากทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 
เอกลักษณความเปนไทย และแหลงทองเท่ียวในปจจุบันไดอยางยั่งยืน  
 

เปาประสงค  
1) การทองเท่ียวของไทยมีการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการนักทองเท่ียว

อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการกระจุกตัวในแหลงทองเท่ียว  
2) วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และเอกลักษณความเปนไทยคงอยูในสังคมสืบตอไป พรอมท้ังมีการ

ตอยอดเพ่ิมมูลคาดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบอยางสรางสรรค  
3) การทองเท่ียวไทยมีการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ รวมถึงการกำจัดของเสียและลดมลพิษ เพ่ือคงความเปนแหลงทองเท่ียวธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ  

4) แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ วัฒนธรรม และชุมชนของประเทศไทยมีมาตรฐานความยั่งยืนระดับ
สากล  

 

กลยุทธและแนวทางในการพัฒนา  
กลยุทธท่ี 4.1 เสริมสรางความสมบูรณแกสิ่งแวดลอมและแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ  
แนวทางท่ี 4.1.1 อนุรักษและตอยอดทรัพยากรธรรมชาติจัดการแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และลด  

การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากสิ่งแวดลอม  
แนวทางท่ี 4.1.2 ประยุกตใช เทคโนโลยีและสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร       

ทางธรรมชาติ 
แนวทางท่ี 4.1.3 ยกระดับการบริหารจัดการของเสียและมลพิษจากภาคการทองเท่ียว รวมถึงการเพ่ิม

มูลคาซากขยะ (Zero Waste Tourism)  
แนวทางท่ี 4.1.4 พัฒนากฎระเบียบและแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทองเท่ียว 

และสงเสริมรูปแบบการเดินทางและขนสงท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ำ  
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แนวทางท่ี 4.1.5 บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว
และภาคธุรกิจ  

แนวทางท่ี 4.1.6 ผลักดันแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติใหไดมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล (Green 
Destination Standards: GDS) เช น  มาตรฐาน  GSTC หรื อ เป าหมาย  SDGs  
ท่ีเก่ียวของกับแหลงทองเท่ียว เปนตน 

 

กลยุทธท่ี 4.2 สงเสริมการอนุรักษและตอยอดทรัพยสินทางวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทย 
ดวยการประยุกตใหเขากับยุคสมัย 

แนวทางท่ี 4.2.1 ฟนฟูทรัพยสินทางวัฒนธรรมและมรดกท่ีเปนสิ่งปลูกสรางและยกระดับคุณคาของ
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

แนวทางท่ี 4.2.2 สงเสริมการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเผยแพรขอมูลแหลงทองเท่ียว  
จัดกิจกรรมเทศกาลและประเพณีไทย ท่ีทำใหเกิดการเรียนรูและสืบสานวัฒนธรรมไทย 
อยางสรางสรรค 

แนวทางท่ี 4.2.3 เพ่ิ มมูลค าและส งเสริมอาหารไทยผานการท องเท่ี ยวดวยการใชนวัตกรรม            
อยางสรางสรรค  

 

กลยุทธท่ี 4.3 สงเสริมการประยุกต ใช เทคโนโลยีในการบริหารจัดการนักทองเท่ียวอยางมี
ประสิทธิภาพ  

แนวทางท่ี 4.3.1 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบเรื่องขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (Carrying 
Capacity) ของแหล งท องเท่ี ยวต าง ๆ ให เหมาะสมกับบริบทป จจุบัน  และ
ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว  

แนวทางท่ี 4.3.2 สงเสริมการบริหารจัดการขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี  โดยการ
ประยุกตใช เทคโนโลยีดิิจิ ทัล เชน E-ticket GPS และ Digital Platform (Data-
driven Tourists Management) เปนตน  

  
3.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (2563 - 2565) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

วิสัยทัศน  
“การทองเท่ียวและกีฬาเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสูความยั่งยืน”  

 

พันธกิจ   
จากวิสัยทัศนขางตน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจึงไดกำหนดพันธกิจหลักในการดำเนินงาน  

ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ดังนี้  
1. สงเสริมการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา  

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขายทุกภาคสวนในหวงโซอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา  
3. สงเสริมการพัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมและการจัดการความรูในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

และกีฬา    
4. สงเสริมการสรางความรวมมือในการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬาท้ังระดับชาติและนานาชาติ  
5. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
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ยุทธศาสตร  
จากวิสัยทัศนและพันธกิจขางตน  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจึงไดกำหนดยุทธศาสตรหลัก  

ในการสงเสริมการดำเนินงานเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไวดังนี้  
1. สงเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือใหสามารถปรับตัวไปสูวิถีการทองเท่ียวยุคใหม  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ือรองรับการฟนตัวของการทองเท่ียว  

ไปสูความยั่งยืน  
3. สงเสริมการเรียนรูและประยุกตใชการออกกำลังกายกีฬาพ้ืนฐาน และกีฬามวลชนไปพัฒนา 

คุณภาพชีวิต ท้ัง “จิต กาย ใจ”  
4. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพใหมีความยั่งยืน  
5. สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจดวยกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว  
6. พัฒนาการบริหารจัดการไปสูองคกรท่ีมีศักยภาพสูง (High Performance Organization)  

 

 เปาประสงค 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดกำหนดเปาประสงคของยุทธศาสตร ไวดังนี้ 
1. สินคาและบริการดานการทองเท่ียวของประเทศไทยเปนท่ียอมรับในดานคุณภาพและมาตรฐานใน

ระดับสากล 
2. บุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดรับการพัฒนาและมีบทบาทในการขับเคลื่อนการทองเท่ียว

เชิงคุณภาพอยางยั่งยืน 
3. ประชาชนไทยสามารถนำการออกกำลังกาย กีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชนไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ท้ัง “จิต กาย ใจ”  
4. บุคลากรดานกีฬาไดรับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือความเปนเลิศและประสบความสำเร็จใน        

การแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
5. มูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
6. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาสามารถดำเนินงานไดบรรลุ เป าหมายตามแผนพัฒนา            

การทองเท่ียวแหงชาติ และแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
 

พิจารณาเฉพาะรายละเอียดยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับดานการทองเท่ียว มีดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 1:  สงเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ือใหสามารถปรับตัวไปสูวิถีการ

ทองเท่ียวยุคใหม 
  ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของจำนวนแหลงทองเท่ียว และสถานประกอบการทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐานการทองเท่ียว
ระดับนานาชาติ (มาตรฐานการทองเท่ียวอาเซียน)  

 

ตารางท่ี 3-1 รอยละของจำนวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐาน 
 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 
คาเปาหมาย 90 90 90 
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2. รอยละของระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวของในประเทศไทย (มุงเนนความพึงพอใจในความ
ปลอดภัยของการทองเท่ียว คุณภาพและมาตรฐานแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการดานการทองเท่ียว และการ
ตอบสนองตอการพัฒนาท่ียั่งยืน) 

 

ตารางท่ี 3-2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวของในประเทศไทย 
 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 
คาเปาหมาย 85 85 85 

 
3. อันดับของดัชนีความสามารถในการแขงขันดานการเดินทาง และการทองเท่ียว (Travel & 

Tourism Competitiveness Report) ของประเทศไทย (ท้ั งในภาพรวมด าน Safety & Security และด าน 
Environment Sustainability) 

 
ตารางท่ี 3-3 อันดับของดัชนีความสามารถในการแขงขันดานการเดินทาง และการทองเท่ียว 

 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 
คาเปาหมาย ดีข้ึนจากป 2562 ดีข้ึนจากป 2563 ดีข้ึนจากป 2564 

 
4. รอยละของจำนวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและ              

ขนาดยอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยท่ีไดรับการยกระดับศักยภาพเพ่ือใหมีทักษะของการเปน
ผูประกอบการท่ีสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางการทองเท่ียว สามารถปรับตัวและอยูรอด
ในยุคเศรษฐกิจการทองเท่ียวใหม ตามเปาหมายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (ป 256๓ - 2565 มี
เปาหมายในการพัฒนาเทากับ 5,000 ราย) 

 

ตารางท่ี 3-4 รอยละของจำนวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีไดรับการยกระดับศักยภาพ 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 
คาเปาหมาย 90 90 90 

 
 กลยุทธ (แนวทางในการปฏิบัติ)  
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจสรางสรรคและย่ังยืน 

มุงยกระดับองคความรู ทักษะและประสบการณใหทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย  
ท้ังผูประกอบการ บุคลากรจากหนวยงานอ่ืน ๆ และเครือขายท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 
รวมถึงธุรกิจในเศรษฐกิจฐานราก เชน SMEs หรือ ผูประกอบการในชุมชนใหไดรับการพัฒนาและยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแขงขันในมิติสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีนำไปสูการทองเท่ียวเชิงคุณภาพท่ีมี
ความเปนไปไดทางการตลาด สงเสริมภาพลักษณของการทองเท่ียวเชิงคุณภาพใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ (Value Added) เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สรางความเชื่อม่ันใน
มาตรฐานการบริการท่ีสามารถสรางการจางงานและการกระจายความเจริญสูทองถ่ิน ชุมชน และเศรษฐกิจฐาน
ราก (SMEs) ไปพรอมกับการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ BCG 
Model เชน การสรางหลักสูตรฝกอบรม Re-skill/Up-skill/New-Skill การจัดทำคลังความรูผานระบบออนไลน 
การใหคำปรึกษาเชิงธุรกิจ การจัดหาท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญเพ่ือชวยพัฒนาธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานสินคา
และบริการการทองเท่ียวไทยไปสูมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานการทองเท่ียวอาเซียน หรือ มาตรฐาน Global 
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Sustainable Tourism Council (GSTC) และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวของ รวมท้ังการสนับสนุนขอมูล 
เชิงประจักษ นวัตกรรม หรือการสนับสนุนเชิงทรัพยากรในการดำเนนิงานอ่ืน ๆ    

กลยุทธนี้ยังมุงสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 
ท้ังสรางความเขาใจ ยกระดับความรูและทักษะ รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดขับเคลื่อนท่ีเกิดผลปฏิบัติจริงกับ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรม รวมถึง SMEs และธุรกิจทองเท่ียวในชุมชน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการสรางสรรคสินคาและบริการดานการทองเท่ียวตั้งแตตนน้ำ ถึง ปลายน้ำของหวงโซอุตสาหกรรม          
การทองเท่ียวในประเด็นสำคัญ ดังนี้  

• การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีหลอมรวมอัตลักษณท่ีโดดเดนและสอดคลองกับบริบท และ    
จุดแข็งของการทองเท่ียวไทยและพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน ตอบโจทยความตองการของกลุมเปาหมาย สงเสริม         
การกระจายการเดินทางทองเท่ียวเชิงพ้ืนท่ีเวลาและกลุมตลาด รวมถึงการพัฒนาการทองเท่ียวตามแนวคิด 
Happy Model  

• การไดรับรองมาตรฐานดานการทองเท่ียวของไทยและระดับสากลรองรับการทองเท่ียว 
เชิงคุณภาพ รวมถึงมาตรฐานท่ีเก่ียวเนื่อง เชน มาตรฐานคุณภาพการบริการ หรือ มาตรฐานท่ีสะทอน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและพัฒนาขององคกร  

• การทองเท่ียวปลอดภัยเพ่ือสรางความม่ันใจในการทองเท่ียวใหกับกลุมเปาหมายรองรับ 
การทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

• การพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ สรางโอกาสทางการตลาด 
พัฒนาชองทางการจัดจำหนายท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการสงเสริมภาพลักษณเชิงคุณภาพท่ีนำไปสูการเพ่ิม         
ขีดความสามารถในการสรางกระแสรายได และการแขงขันของสินคาและบริการดานการทองเท่ียวไทยท่ีมี  
ความเปนไปไดและคุมคากับการลงทุนเนนการฟนฟูภาพลักษณและสรางความเชื่อม่ันของแหลง สินคาและ
บริการของการทองเท่ียวไทยเพ่ือกระตุนการทองเท่ียวของประเทศไทยเพ่ือการฟนตัวทางเศรษฐกิจหลังจาก
เหตุการณวิกฤตโควิด-19 

• การประยุกตเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและทันเวลามาใชในการสรางสรรคและพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสินคาและบริการ หรือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม 

• การสรางสรรคสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีสงเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการ 
การทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมรองรับการการขับเคลื่อนการทองเท่ียวไทยไปสู         
การทองเท่ียวท่ียั่งยืน สนับสนุนใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยมีศักยภาพในการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 
ท่ียั่งยืนตามแนวคิด BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) 

• การสรางสรรคสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในเชื่อมโยงหวงโซอุปทานของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ังภายในประเทศ ภูมิภาคและโลก    

• การสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและเกิดการสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินคาและบริการดานการทองเท่ียวรองรับการทองเท่ียว  

 
2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Economy) อยางครบวงจร 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก  
มุงเสริมสรางองคความรูและทักษะเชิงปฏิบัติใหกับผูประกอบการในการยกระดับการทองเท่ียวไทย

เขาสูการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) รวมกับการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพ่ือสงเสริม
ภาพลักษณเชิงคุณภาพของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย รวมถึง การสงเสริมให
ผูประกอบการไดรับรองมาตรฐานท่ีสะทอนความปลอดภัยในเชิงสาธารณสุขการของสถานประกอบการการ
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ทองเท่ียวท้ังทางตรงและทางออม เชน สงเสริมใหสถานประกอบการไดรับการรับรองมาตรฐาน SHA หรือ 
มาตรฐานของ WHO เปนตน ท่ีนำไปสูความเชื่อม่ันของนักทองเท่ียวและผูรับบริการในดานความปลอดภัย   
ในการรับบริการของสถานประกอบการในหวงโซอุปทานของการทองเท่ียว เพ่ือรองรับการฟนตัวดาน       
การทองเท่ียวของไทยในชวงวิกฤติโควิด-19 

 
3. สรางความรวมมือเช่ือมโยงระหวางประเทศ/ภูมิภาค 

สรางความรวมมือระหวางประเทศ/ภู มิภาคเพ่ือชวยกันยกระดับศักยภาพในการแขงขัน 
ดานการทองเท่ียวของประเทศไทย เชน การเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวไทยกับประเทศท่ีไดรับผลกระทบ
จากการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในระดับต่ำ รวมถึงการออกแบบกลยุทธการดำเนินงานเพ่ือการกระจาย
ความเสี่ยงกลุมนักทองเท่ียวในตลาดท่ีทดแทนกลุมนักทองเท่ียวเดิม (ประเทศจีน) เชน กลุมนักทองเท่ียวใน
ตลาดกลุมประเทศเศรษฐกิจใหมท่ียังมีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีดีกวากลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว 
รวมกับการขับเคลื่อนมาตรการในแผนฟนฟูการทองเท่ียวไทย 

 
4. สงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวปลอดภัย 

พัฒนาความพรอมในเชิงทรัพยากรของอุปทานและบริการดานการทองเท่ียวของประเทศไทย 
ท่ีครบวงจรเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชเพ่ือรองรับการพัฒนาและสงเสริมการดำเนินงานดานการบริการของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
เพ่ิมความปลอดภัยและม่ันใจในการเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยแกนักทองเท่ียวดวยการปรับปรุง 
พัฒนา ยกระดับมาตรการ วิธีการ การดำเนินการดานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวท่ีนำไปสูการสราง    
ความสมดุลและยั่งยืนของการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวไทย 

 
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รวบรวม ปรับปรุง (สำรวจ/สำมะโน/วิจัย/จัดทำสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลสำคัญ) และบูรณาการ (กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ) ฐานขอมูลและสารสนเทศดานการทองเท่ียวท่ีถูกตอง
และครบถวน เขาถึงงาย มีขอมูลเชิงลึกดานการทองเท่ียวท่ีสามารถนำมาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล     
เชิงประจักษ ท้ังในระดับมหภาค/พ้ืนท่ี/ภูมิภาค/ชุมชน ท่ีทันสมัยและทันเวลา (Real-time) บุคลากร 
ท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยและทุกภาคสวนสามารถเขาถึงไดและสามารถใชประโยชนขอมูล
และสารสนเทศของกระทรวงฯ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภาพของสินคาและ
บริการท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เชน การใชประโยชนในการจัดทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ  
การออกแบบโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) การกำหนดทิศทางและกลยุทธดานการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว สินคาและบริการท่ีเหมาะสมกับอุปสงคและอุปทานของการทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงการพัฒนา
ขอมูลและสารสนเทศเชิงลึกท่ีสามารถจำแนกฐานขอมูลไดตามประเภทธุรกิจและทรัพยากรดานการทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ี/ภูมิภาค/ชุมชน เพ่ือใชยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 
ในระดับฐานราก 
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6. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวไทย  
สงเสริมและสนับสนุนใหกระทรวงการทองเท่ียวจัดทำ หรือ ประยุกตใชการวิจัยและการสรางสรรค

เชิงนวัตกรรมเปนฐานในการพัฒนาการทองเท่ียวไทย เชน การทดลองสรางโมเดลทางธุรกิจท่ีเหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวแตละประเภท/แตละทองถ่ิน/ชุมชน เปนตน รวมถึงการนำผลการพัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรมไปประยุกตใชในการสรางกลยุทธ/ วิธีปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพ่ือการบรรลุ
ยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวของประเทศไทย รวมท้ังนำผลลัพธจากการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม       
ไปเผยแพรใหภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดนำไปใชเปนโมเดลการพัฒนาในการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2:   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ือรองรับการฟนตัวของ        
การทองเท่ียวไปสูความยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
1.  รอยละของจำนวนบุคลากรดานการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะท่ีตอบสนองตอการทองเท่ียวเชิ งคุณภาพ ตามเป าหมายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
(ป 256๓ - 2565 มีเปาหมายในการพัฒนาเทากับ 50,000 คน) 

 

ตารางท่ี 3-5 รอยละของจำนวนบุคลากรดานการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชนไดรับการพัฒนาความรู 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 
คาเปาหมาย 90 90 90 

 
 

 กลยุทธ (แนวทางในการปฏิบัติ) 
1. สงเสริมใหกระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬาเปนศูนยกลางการจัดการความรูในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว   
สงเสริมการพัฒนาโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) ของกำลังคนดานการทองเท่ียว

กำหนดความรู ทักษะ และประสบการณ ท่ีตองการพัฒนา กำหนดระดับสมรรถนะท่ีเปนมาตรฐาน 
ในการพัฒนา เพ่ือเปนทิศทางของการพัฒนากำลังคนดานการทองเท่ียวของประเทศไทย ออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร เนื้อหา รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนดานการทองเท่ียวท้ัง 
ทางวิชาชีพและวิชาการ (ผูประกอบการ แรงงาน บุคลากรภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ผูตองการพัฒนา
สมรรถนะ และ ประชาชนท่ัวไป) ในรูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถบริการและเขาถึงความรูไดท้ัง Offline 
และ Online เชน การพัฒนากำลังคนดวยหลักสูตรเสริมทักษะและสรางทักษะใหม (Re Skill, Up Skill, 
New Skill) การพัฒนาระบบคลังความรู (Knowledge Warehouse) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะดวย
การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) หรือ ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เชน การจัดทำ Application 
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนดานการทองเท่ียว เปนตน พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินผล     
การพัฒนา มุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณของบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีสมรรถนะ
รองรับและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการทองเท่ียวยุคใหมและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการ
ฟนตัวของการทองเท่ียวไทยท่ีนำไปสูความยั่งยืน โดยมีเนื้อหาความรู (Content) ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

• นโยบายการทองเท่ียวของรัฐและกฎหมาย กฎระเบียบ และสารสนเทศสำคัญท่ีทันสมัยและ
ทันเวลาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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• มาตรฐานคุณภาพของการทองเท่ียวในระดับชาติและระดับสากลท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนา
คุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการดานการทองเท่ียว 

• มาตรฐานระดับชาติและระดับสากลท่ีเก่ียวเนื่องกับความปลอดภัยในเชิงสาธารณสุข 
ในการดำเนินงานของสถานประกอบการดานการทองเท่ียว เชน การไดรับการรับรองมาตรฐาน SHA หรือ 
มาตรฐานของ WHO เปนตน  

• การทองเท่ียวเชิงคุณภาพ การทองเท่ียวปลอดภัย และการทองเท่ียวท่ีตอบโจทยเศรษฐกิจ
สุขภาพ (Health and Wellness Economy) ในเชิงปฏิบัติ รวมท้ังการประยุกตใช Happy Model 

• โมเดลทางธุรกิจในการปรับตัวของธุรกิจจากภาวะวิกฤติ/การบริหารความเสี่ยงการทองเท่ียว 
• การสราง ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การทองเท่ียวท่ีเหมาะสมในแตละบริบท

ของธุรกิจและพ้ืนท่ี (Good Practice and Best Practice) 
• การบริหารจัดการองคกรท่ีเหมาะสม (การเงิน ระบบ คน การตลาด)  
• การบริหารจดัการตนทุนของการประกอบการ 
• การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีสนับสนุนความอยูรอดของธุรกิจท่ีตรงกับความตองการ 

ของผูบริโภค 
• การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีมีอัตลักษณท่ีโดดเดนตอบโจทยการกระจายรายไดจาก 

การทองเท่ียวลงสูเศรษฐกิจฐานราก 
• การบริหารการตลาด ชองทางการจัดจำหนายและการสงเสริมการขายในมิติการทองเท่ียว 
• มุมมองการประเมินความเปนไปได ความคุมคาในการตัดสินใจและการบริหารความเสี่ยง 

ในการดำเนินธุรกิจดานการทองเท่ียว 
• ทักษะดานภาษาตางประเทศท่ีจำเปนและตอบสนองอุปสงคการทองเท่ียว 
• การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีดานอ่ืนๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการดำเนินงานในหวงโซอุปทานดานการทองเท่ียวไทย 
• การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีนำไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน เชน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจ

หมุนเวียน การกำจัดของเสี ย การลดคารบอนในการดำเนิ นธุ รกิจและประกอบการการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการทองเท่ียวไทยอุปทานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การทองเท่ียวไทย เปนตน 

• การปลูกฝงจิตสำนึกและการเปนเจาบานท่ีดีใหกับประชาชนและการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนและชุมชน 

• องคความรูท่ีจำเปนอ่ืน ๆ ตอการพัฒนากำลังคนในดานการทองเท่ียวท่ีตรงตอความตองการ
ของผูตองการพัฒนา (On Demand) 

2. สงเสริมการสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการทองเท่ียวในระดับ
เศรษฐกิจฐานราก 
สงเสริมใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาทำหนาท่ีเปนตัวกลาง ผูประสาน ผูเอ้ือ และเนนการ

เสริมพลังใหเกิดการรวมกลุมและเครือขายการพัฒนากำลังคนดานการทองเท่ียวในเศรษฐกิจฐานราก เชน 
การรวมกลุมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการทองเท่ียว การรวมกลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา
และบริการ การออกแบบ และจัดทำบรรจุภัณฑ การออกแบบตราสัญลักษณของสินคาและบริการดานการ
ทองเท่ียว รวมท้ังการสนับสนุนใหเกิดการสรางเครือขายเฝาระวัง รายงาน และบริหารจัดการปญหาและ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ี/ชุมชน ท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลและการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุน 
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาท่ีเกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
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3. สงเสริมการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ดานการทองเท่ียว 
สรางความรวมมือในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนดานการทองเท่ียวท้ังเชิงวิชาชีพ และวิชาการกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนดานการทองเท่ียวไทย (ท้ังในและ
นอกประเทศ) เชน การสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีศักยภาพ 
การกำหนดสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวของประเทศไทย เพ่ือใหสถาบันการศึกษาใช
เปนทิศทางในการพัฒนากำลังคน หรือ ผูประกอบการสามารถนำไปใชในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาทักษะ
แรงงาน การมีสวนรวมในการกำหนดเนื้อหาความรู รูปแบบและวิธีการในการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
ในระบบดานการทองเท่ียวและศาสตรท่ีเก่ียวเนื่อง การจัดทำหลักสูตรเสริมสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 
(หลักสูตรระยะสั้น) การแลกเปลี่ยนองคความรู  ขอมูล สารสนเทศและนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยี 
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการพัฒนากำลังคนเพ่ือให ผูประกอบการ แรงงาน นักศึกษา บุคลากรในองคกร  
และประชาชนท่ัวไปท่ีตองการพัฒนาตนไดเรียนรูทักษะและประสบการณท่ีจำเปนตอการพัฒนาความเจริญ 
ในมิติการทองเท่ียวไทยท่ีรวมสมัย ทันสมัยและทันเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก  

 
4. พัฒนาประสิทธิภาพฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 

ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของฐานขอมูล 
ดานการพัฒนากำลังคนดานการทองเท่ียวของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ใหมีขอมูลสารสนเทศ 
ท่ีครบถวน ทันสมัย ทันเวลา ท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาสามารถนำไปใชในการติดตาม พยากรณ
แนวโนมวิเคราะห สังเคราะหกลยุทธในการพัฒนากำลังคนในมิติการทองเท่ียวไดอยางเปนรูปธรรม  

 
ยุทธศาสตรท่ี 5:  สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจดวยกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว 
 ตัวช้ีวัด 
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทองเท่ียวท้ังของภาครัฐและ

เอกชนของประเทศไทย 
ตารางท่ี 3-6 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาทางเศรษฐกิจจากกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว 

 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 
คาเปาหมาย รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 

 

 
 กลยุทธ (แนวทางในการปฏบัิติ) 
1. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพ่ือ 

การทองเท่ียวและนันทนาการ 
สงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬาท่ีสรางรายไดจากการทองเท่ียวเชิงกีฬาซ่ึง  

เปนแนวทางการทองเท่ียวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีศักยภาพและสอดคลองกับแนวโนมระดับสากล 
และสอดรับอัตลักษณการดำเนินงานของกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬา
ตนแบบ เพ่ือใหเมืองอ่ืน ๆ นำไปเปนแนวทางตอยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพ่ือ       
การทองเท่ียวและนันทนาการ  
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2. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมการกีฬา 
สงเสริมและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรการกีฬามาพัฒนา    

องคความรูใหมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมการกีฬา เชน การพัฒนาสินคาและบริการ 
รวมถึงโมเดลทางธุรกิจเพ่ิมพัฒนาศักยภาพของธุรกิจหวงโซอุตสาหกรรมการกีฬา ตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ 
รวมท้ังนำนวัตกรรมท่ีไดนำไปเผยแพรและทดลองใชกับภาคธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือประเมินประสิทธิผล 
และเปนตนแบบนวัตกรรมในการพัฒนาตอยอดในการยกระดับคุณภาพสินคาและบริการดานการกีฬา รวมท้ัง
สงเสริมใหธุรกิจสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการกีฬาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับอุตสาหกรรม
กีฬาในระดับสากลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับ นำไปสูการจางงานและการกระจายความเจริญ 
สูเศรษฐกิจฐานราก 

3. สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนยการวิจัยเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม 
การกีฬา 
จัดตั้งศูนยการวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา ซ่ึงมีหนาท่ี สำรวจ สำมะโน วิจัย จัดหาขอมูล

และสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงประจักษของอุตสาหกรรมการกีฬา เพ่ือใชเปน
ฐานขอมูลในการจัดทำ ทิศทาง กลยุทธ กิจกรรม แผนงานและโครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการ
สงเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมการกีฬาของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และปรับปรุงและพัฒนา
ฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมการกีฬาของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาใหมีขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวน 
ทันสมัย ทันเวลา ท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาสามารถนำไปใชในการติดตาม พยากรณแนวโนม 
วิเคราะห ผลกระทบดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม การสังเคราะหกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินงานของอุตสาหกรรมกีฬาท้ังหวงโซอุปทานไดอยางเปนรูปธรรม โดยสนับสนุนใหมีการบูรณาการ
ฐานขอมูลดิจิทัลขนาดใหญ (Big Data) ดานอุตสาหกรรมการกีฬาท่ีมีการจัดทำความรวมมือกับหนวยงาน
รัฐบาล หนวยงานเอกชน และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการไดมาซ่ึงขอมูลและสารสนเทศท่ีครบถวนตอการ
พัฒนากลยุทธในการสงเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมการกีฬา  

4. พัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมโอกาสความสำเร็จในการประมูลสิทธิ์
การจัดกิจกรรมกีฬาในระดับนานาชาติ 
พัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการสงเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมกีฬาของกระทรวง   

การทองเท่ียวและกีฬาใหมีสมรรถนะท่ีสอดรับกับบริบทของงานเชิงรุกในการประมูลสิทธิ์การจัดกิจกรรมกีฬา 
ในระดับนานาชาติ ท้ัง การสงเสริมองคความรูทางดานกีฬา การเงิน การนำเสนองาน (Bidding) กลยุทธ    
การดึงดูดนักลงทุนผูท่ีจัดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ การวิเคราะหความเปนไดความคุมคาและความคุมทุน
ในการดำเนินงานท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน การวิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมจากการดำเนินงานในอุตสาหกรรมกีฬาตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหเปน
มืออาชีพในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดแขงขันกีฬาท่ีสงผลประโยชน (Benefit) ตอความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสนับสนุนในหวงโซอุปทานและการกระจายรายไดและความเจริญจากอุตสาหกรรม
การกีฬาสูพ้ืนท่ี/ชุมชน/ทองถ่ิน 

5. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมกีฬาสูระดับสากล   
ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเกณฑมาตรฐานการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการกีฬาใหเทียบเทา

มาตรฐานสากล รวมถึงรักษามาตรฐานและตรวจสอบติดตามประเมินผลใหการดำเนินงานของอุตสาหกรรม
การกีฬามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬากำหนดไว  
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ยุทธศาสตรท่ี 6:  พัฒนาการบริหารจัดการไปสูองคกรท่ีมีศักยภาพสูง (High Performance Organization) 
 ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของความสำเรจ็ของโครงการและแผนงานของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาตามแผนพัฒนา

การทองเท่ียวแหงชาติ และแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติท่ีบรรลุเปาหมายตามแผน 
 

ตารางท่ี 3-7 รอยละของความสำเร็จของโครงการและแผนงานของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 
คาเปาหมาย 90 90 90 

 
 กลยุทธ (แนวทางในการปฏิบัติ) 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการการดำเนินงานในมิติการทองเท่ียวและกีฬา 
จัดทำทิศทาง ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการ

การดำเนินงานในมิ ติการทองเท่ียวและกีฬาท่ีครบวงจร ท้ั งการบู รณาการการกลยุทธและกิจกรรม 
ของการทองเท่ียวและกีฬาเขาดวยกัน การบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานกับหนวยงาน/องคกรท่ีมี
ศักยภาพ เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ในการพัฒนากลยุทธและกิจกรรมรวมกันในการพัฒนาการทองเท่ียว
และกีฬาท่ีมีมีศักยภาพสูงตอการพัฒนาความเจริญของประเทศไทย ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการสรางและพัฒนาความเข็มแข็งในการปรับตัวและฟนตัวจากสถานการณวิกฤติตาง ๆ ท่ีอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและกีฬาไดรับผลกระทบ รวมท้ังการพัฒนากลยุทธในการเยียวยา การชวยเหลือและการพัฒนาศักยภาพ
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและทันเวลาใหกับผูประกอบการ ประชาชน พ้ืนท่ี ชุมชนและผูท่ีเก่ียวของ 
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาใหสามารถกลับมาเปนเครื่องยนตหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ใหเกิดการเจริญเติบโตไปพรอมกับความยั่งยืน ไปพรอมกับการกระจายรายไปสูภาคสวนตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ                           

ปรับปรุง/ตอยอด/พัฒนาประสิทธิภาพระบบและกลไกในท่ีสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหกับองคกร 
/หนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีศักยภาพในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการกับกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา สงเสริมการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงกลไกและระบบการทำงาน 
ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
เชิ งบู รณาการ รวมท้ังพัฒนา/ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติ งาน 
ตามแผนตาง ๆ ท่ีกระทรวงตองบริหารจัดการเชน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ และสวนภูมิภาค (สำนักงาน
จังหวัด) หรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพัฒนาการทองเท่ียว หรือแผนเชิงบูรณาการความรวมมือ
อ่ืน ๆ เปนตน เพ่ือเสริมพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการรวมกับองคกรสวนภูมิภาคของกระทรวงฯ 
และหนวยงานท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจำเปนตองบูรณาการความรวมมือใน การดำเนินงานรวมกัน  
รวมถึงการพัฒนาเปาหมาย ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผังการการดำเนินงานเชิงบูรณาการเชิงปฏิบัติท้ังบทบาท 
ข้ันตอนแนวทางการบริหารจัดการ การสรางสรรคกลยุทธ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมในการดำเนินงานรวมกัน
และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเชิงบูรณาการรวมกัน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรดาน
การทองเท่ียวและกีฬาของกระทรวงฯ และประเทศไทยใหเกิดสัมฤทธิ์ผล  

รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการถายทอดกลยุทธลงสูการจัดทำโครงการในสวนภูมิภาค เชน 
โครงการท่ีสงเสริมการทองเท่ียว และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการทองเท่ียว ในระดับจังหวัด/กลุม
จังหวัด/เขตพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหจังหวัด/กลุมจังหวัด/เขตพัฒนาการทองเท่ียว มีกรอบทิศทาง 

http://mdes.go.th/
http://mdes.go.th/
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ในการดำเนินงานท่ีสามารถนำไปดัดแปลงและปรับปรุงกลยุทธใหสอดรับการบริบทและความตองการในพ้ืนท่ี/
ทองถ่ิน/ชุมชน ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเท่ียวในระดับชาติ โดยเฉพาะประเด็น  

• กลยุทธการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

• กลยุทธการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบกอบการ  

• กลยุทธในการสงเสริมใหผูประกอบการไดรับมาตรฐานท่ีสะทอนความปลอดภัยในเชิง
สาธารณสุขในการดำเนินงานของสถานประกอบการดานการทองเท่ียว เชน การไดรับการรับรองมาตรฐาน 
SHA หรือ มาตรฐานของ WHO เปนตน ท่ีนำไปสูความเชื่อม่ันของนักทองเท่ียวและผูรับบริการในดานความ
ปลอดภัยในการรับบริการของสถานประกอบการในหวงโซอุปทานของการทองเท่ียว 

• กลยุทธการตลาดสินคาและการบริการดานการทองเท่ียว เชน การสรางภาพลักษณของ 
แหลงทองเท่ียว การสงเสริมการมีสวนรวมของนักทองเท่ียว การกระตุนใหเกิดการฟนฟูตัวของเศรษฐกิจ    
การทองเท่ียว 

• กลยุทธการยกระดับการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน  

• กลยุทธการจัดกิจกรรมท่ีมีความเรงดวนในแตละป เชน กิจกรรมเก่ียวกับโรคระบาดโควิด-19  
การชี้เปาแหลงทองเท่ียวของสำนักงานทองเท่ียวจังหวัด 

• กลยุทธการจัดทำระบบขอมูล ดิจิ ทัล/Platform เพ่ือการวางแผนดานการทองเท่ียว           
การชวยเหลือนักทองเท่ียว และผูประกอบการดานการทองเท่ียวในชวงปกติและชวงวิกฤติ 

• กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสื่อสารกับผูประกอบการ และนักทองเท่ียว 

• กลยุทธการจัด event โดยนำเอาอัตลักษณมาดึงดูดนักทองเท่ียว เปนไปตามนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยในยุค New Normal 

• กลยุทธการสราง Landmark ในพ้ืนท่ี เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 

• กลยุทธการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับสถานการณการระบาดของไวรัส       
โควิด-19 ท่ีประยุกตเขากับเทคโนโลยีดิจิทัล เชน การทองเท่ียวเท่ียวออนไลนผานสื่อ Social/Virtual Tour  

 

2. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลขนาดใหญของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
สงเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนา

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในลักษณะ Business Intelligence (BI) ท่ีมีชุดขอมูลและสารสนเทศ
ทางการทองเท่ียวและกีฬาท่ีจำเปนตอการใชเปนฐานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสทิธิภาพ ซ่ึงขอมูลและสารสนเทศในระบบฐานขอมูลตองมีความถูกตองครบถวน ทันสมัย ทันเวลา เขาถึง
ไดงาย ตรงกับความตองการใชงานของบุคลากรของกระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา รวมถึงพันธมิตร 
และเครือขายทางวิชาชีพและวิชาการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาท่ีสามารถในนำมาวิเคราะหและ
สังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาความเจริญของการทองเท่ียวและกีฬาของประเทศไทย 
 

3. สงเสริมการพัฒนาและตอยอดองคความรู เศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬาเพ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา 
สงเสริมการจัดตั้ง/พัฒนาศูนย/สถาบันพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยการทองเท่ียวและกีฬา 

เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยการทองเท่ียวและกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไดท้ัง 
Offline และ Online เชน การพัฒนากำลังคนดวยหลักสูตรเสริมทักษะและสรางทักษะใหม (Re-Skill,  
Up-Skill, New-Skill) การจัดการความรู (KM) การพัฒนาระบบคลังความรู (Knowledge Warehouse)  
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะดวยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) หรือ ประยุกตใชระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เชน การจัดทำ Application หรือ สรางสรรคนวัตกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ กำลังคน 
ดานการทองเท่ียวและกีฬา เปนตน พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินผลการพัฒนา และแสดงระดับ
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สมรรถนะของผูรับการพัฒนาได  มุ งเนนการพัฒนาความรู  ทักษะ และประสบการณของบุคลากร 
ดานการทองเท่ียวและกีฬาในหวงโซอุปทานใหมีสมรรถนะสูง ในการผลักดันใหการทองเท่ียวและกีฬา 
เปนเครื่องมือสำคัญในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยภายใตการคำนึงถึงความรับผิดชอบ 
ในมิติสังคมและสิ่งแวดลอม สามารถบริหารจัดการการทองเท่ียวและกีฬาท่ีมีความเปนไปได คุมคา และคุมทุน 
เปนผูนำทางวิชาชีพและวิชาการดานการทองเท่ียวและกีฬาดวยการพัฒนาอยางสรางสรรค  

 

4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผลและการส่ือสารระหวางหนวยงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ และแผนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ 
พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผลลัพธจากการดำเนินงานของกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬาท่ีเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ซ่ึงรวมถึง ผลลัพธจากการบูรณาการดำเนินงานของกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬากับหนวยงานสวนภูมิภาค เขตการพัฒนาการทองเท่ียว รวมถึงหนวยงานภายนอก โดยพัฒนาระบบและ
กลไกการติดตาม ประเมินผลลัพธจากการดำเนินงานท่ีรอบดาน ท้ังในมิติความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน 
ความคุมคา ความคุมทุน ผลกระทบตอมิติการพัฒนาของการทองเท่ียวและกีฬา รวมถึงผลกระทบตอมิติการ
พัฒนาของประเทศไทยในภาพรวม การประเมินความเสี่ยงและปญหาจากการดำเนินงาน เพ่ือใหไดขอมูลเชิง
ประจักษมาเปนฐานในการออกแบบ พัฒนาปรับปรุงและตอยอดในเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการดำเนินงาน
ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและยุทธศาสตรชาติ 

 

5. พัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาท่ีครบวงจร  
พัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาท่ีครบวงจร    

ท่ีสงเสริมใหบุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอตอการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของ
องคกร 

• ทบทวนแผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
• ทบทวนรายละเอียดของคำบรรยายลักษณะงานรายตำแหนงของบุคลากรกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬาใหรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและกลยุทธของกระทรวง 
• ทบทวนโมเดลสมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะพิเศษประจำตำแหนงงาน (Specific Functional 

Competency) ท่ีสะทอนความรู ทักษะ และประสบการณท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรขององคกร 

• จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลในระยะยาว (Training and Development Road Map)  
ท่ีมีกลยุทธในการพัฒนาสมรรถนะท่ีครบวงจรตอการความรู ทักษะ และประสบการณท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกร 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู (KM) ท่ีสอดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณ 
ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกร 

 

พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานบุคลากรของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ดวยการสงเสริมการ
จัดการความรู (ความรู ทักษะ และประสบการณ) มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา รวมถึง บุคลากรของหนวยงานเครือขายท่ีจำเปนตองบูรณาการดำเนินงานกับกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหพรอมการรองรับการปฏิบัติงานขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรของกระทรวงฯ เกิดประสิทธิผล รวมท้ัง สงเสริมใหบุคลากรมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาท่ีทันสมัยและทันเวลา 
(Real-time) โดยมีประเด็นสมรรถนะ เชน 

• การจัดทำทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตรการดำเนินงานการถายทอดนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
• องคความรูในมิติการทองเท่ียวและกีฬาท่ีรวมสมัย ทันสมัย และทันเวลา  
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• การจัดทำโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีมีความเปนไปได และมีความคุมคา 
• การพยากรณแนวโนม ภาพอนาคต การสังเคราะห Mega Trend 
• สมรรถนะ Data Analysis, Data Synthesis และ Data Analytics 
• การสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตรและกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
• พัฒนาความรวมกับเครือขายการดำเนินงาน  
• การวิจัยเพ่ือการวางแผน การวิจัยเพ่ือพัฒนางานเชิงรุก และงานประจำ (Planning Research, 

Research and Development, Routine to Research) ท่ีมุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานในกระบวนการตาง ๆ ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

• การบริหารจัดการการพัฒนาภาคการทองเท่ียวและกีฬาไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
• ทักษะดิจิทัลท่ีจำเปนในการเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติงานและการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน 
• ความรู ทักษะและประสบการณท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานตามตำแหนงงานของบุคลากรกระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา ท้ัง สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหนงงาน (Functional 
Competency) และสมรรถนะพิเศษประจำตำแหนงงาน (Specific Competency)  

• สงเสริมและสนับใหบุคลากรของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาสามารถประยุกตใชขอมูล 
และสารสนเทศของบัญชีประชาชาติดานการทองเท่ียวของประเทศไทย (Tourism Satellite Account: TSA)  
รวมท้ังตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I/O Table) และขอมูลสารสนเทศสำคัญของ
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และหนวยงานท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือใชในพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวและกีฬาของไทย เชน การนำไปใชในการวางแผนกลยุทธ การสรางนวัตกรรม การติดตาม/ ประเมินผล/
การทบทวนผลการดำเนินงาน การพยากรณแนวโนม การจัดทำบทวิเคราะหเผยแพร การสรางกลยุทธ หรือ การสราง
ตัวชี้วัดชี้นำเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬาการวัดประโยชน (Benefit) และผลกระทบ (Impact) ของการ
ดำเนินงานดานการทองเท่ียวและกีฬา รวมถึงการเปนคลังความรูใหกับภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดใชในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน 

 

6. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา
ของประเทศไทย 
พัฒนาทิศทางการดำเนินงาน การสรางกลยุทธ การบริหารความเสี่ยง และพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการสงเสริม การพัฒนา และบรรเทาความเสี่ยงท่ีกระทบอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวและกีฬา โดยเฉพาะในชวงวิกฤติจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 

 

7. จัดทำมาตรการเพ่ือรองรับและบริหารวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา 
จัดทำมาตรการเพ่ือรองรับและบริหารวิกฤติ ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาท่ีสอดคลองกับ

สถานการณจริงตามบริบทของธุรกิจและบริบทเชิงพ้ืนท่ีของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา 
พัฒนาระบบในการติดตามและวิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีสะทอนความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงอาจ

ยกระดับเปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยและกีฬาเพ่ือเปนสัญญาณเตือนและ
ใชในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงในสถานการณความเสี่ยงตาง ๆ โดยดำเนินการ
จัดทำแผนและมาตรการเพ่ือรองรับและบริหารวิกฤติท่ีจะเกิดกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาของ
ประเทศไทย โดยจำแนกออกตามประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา และจำแนกเปนราย
พ้ืนท่ี เพ่ือใชเปนโมเดลเชิงกลยุทธท่ีธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาสามารถนำไปใชรองรับและ
บริหารวิกฤติ 
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4. การวิเคราะหความเช่ือมโยงของนโยบายและแผนงานตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียวไทย 
 จากแผนตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนนั้น สามารถมาสรุปเปนประเด็นในสวนท่ีเก่ียวของกับกองทุนฯ ไดตามดานตาง ๆ ไดดังนี้ 

 

แผนภาพท่ี 3-6 การวิเคราะหความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนงานตาง ๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวไทย 
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เม่ือนำแผนยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับตาง ๆ มาพิจารณาแลว สามารถแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการของกองทุนระยะ 5 ป ไดดังนี้ 

แผนภาพท่ี 3-7 แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการของกองทุนระยะ 5 ป 

 



บทที ่4

แผนปฏบิตัิการกองทนุเพือ่สงเสรมิการทองเทีย่วไทย 

พ.ศ. 2566 - 2570
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2566-2570 

 

การจัดทำ “แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 – 2570”  ประกอบดวย
เนื้อหาท่ีสำคัญ ดังนี้ 

(1) แนวคิดและหลักการในการทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
(2) ประมาณการรายไดและประมาณการรายจายกองทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
(3) การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของกองทุน ตลอดจนการกำหนดวัตถุประสงค 

นโยบาย/เปาประสงค ผลผลิตและผลลัพธ  
(4) รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำป 2566-2570 ของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

 

โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้ 
 

1. แนวคิดและหลักการในการทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย  

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล การทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผนระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ท่ีไดกลาวมาแลว รวมถึงการพิจารณาการประมาณการรายไดและรายจาย
ของกองทุนในอนาคตที่จะไดกลาวถึงตอไปนั้น เปนการรวบรวมขอมูลเพื่อเปนฐานในจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 นี้ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ไทยมีกรอบแนวทางในการดำเนินงานใหสามารถบรรล ุว ิส ัยท ัศน พันธกิจ เป าหมาย และผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงคจัดตั้งกองทุนที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ และตามยุทธศาสตร
และนโยบายดานการทองเที ่ยวของรัฐบาล และกระทรวงทองเที ่ยวและการกีฬา โดยใหความสำคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณแวดลอม และนโยบายของภาครัฐ อันกอใหเกิดความทาทายใหม ๆ กับกองทุน ดังนั้น
ประเด็นท่ีกองทุนใหความสำคัญ ประกอบดวย  

๑) การประกาศใชพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ที่กำหนด
บทบาทและภารกิจของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ในฐานะผูจัดหาประกันภัยสำหรับนักทองเที ่ยว
ชาวตางชาติท่ีเดินทองเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงการที่กองทุนสามารถจัดเก็บรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติท่ี
เดินทางเขามาทองเที ่ยวภายในประเทศไทย จากการเก็บคาธรรมเนียมการทองเที ่ยว ดังนั้นกองทุนจะตอง
ดำเนินการสำหรับภารกิจใหมท่ีจะเกิดข้ึนนี้  

๒) การกำหนดแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นดานการทองเที ่ยว แผนระดับประเทศ  
(แผนระดับที ่ 2) ที ่เกี ่ยวของ และแผนพัฒนาการทองเที ่ยวแหงชาติ เปนตัวกำหนดทิศทางในการสนับสนุน 
งบประมาณของกองทุนเพ่ือใหเปาหมายของโครงการท่ีสนับสนุนมีความสอดคลองและสนับสนุนแผนแมบทดังกลาว  

๓) การพัฒนาศักยภาพของกองทุน ที่จะตองรองรับกับการปรับเปลี ่ยนในแนวทางการดำเนินงาน 
ที ่มีภารกิจที ่หลากหลายและปริมาณงานที ่มากขึ ้น รวมทั ้งการปรับปรุง/เพิ ่มเติมกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุน 

๔) การเตรียมพรอมดานบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต เพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจใหม 
รวมถึงการพัฒนาทักษะความรูความสามารถของบุคลากรท้ังภายในกองทุนและหนวยงานพันธมิตรรวมดำเนินงาน
ใหมีความพรอมกับการดำเนินงาน และการจัดโครงสรางการบริหารงานองคกรใหมท่ีเหมาะสม  

๕) การขจัดปญหาและอุปสรรคที่ยังคงเกิดขึ้นในระหวางดำเนินงาน ซึ่งควรไดรับการแกไขใหลดนอยลง 
หรือหมดไป เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

จากแนวคิดและหลักการดังกลาวขางตน กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยจึงจำเปนตองดำเนินการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรของกองทุน และปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติ
ตอไป  
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2. ประมาณการรายไดและรายจายกองทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 จากการศึกษารายละเอียดเกี ่ยวกับสถานการณการทองเที ่ยวของไทย พบจากคำใหสัมภาษณ 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน รัชกิจประการ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ไดกลาวไววา1 “การที่รัฐบาลประกาศเปดประเทศ 
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนจังหวะที่ดีมาก สอดรับกับชวงฤดกูาลทองเที่ยวของประเทศ ไปจนถึงเดือน
มีนาคม 2565 โดยตั้งเปาไววาในป 2565 จะมีจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามา 10-15 ลานคน 
หรือราวรอยละ 25-30 และจะสรางรายไดเขาประเทศไดถึงรอยละ 50 ของป 2562 เนื่องจากประเมินวา
นักทองเท่ียวแตละราย จะมีคาใชจายเฉลี่ย 4.5-6 หม่ืนบาท/คน และคาดวาในป 2566 สถานการณทองเท่ียว
จะกลับมาเหมือนในป 2562 และในป 2567 รายไดจากการทองเที่ยวจะสูงกวาในป 2562 แมจำนวน
นักทองเท่ียวอาจจะมีจำนวนนอยกวาก็ตาม ยืนยันการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติ มีมาตรการปองกัน
โรคโควิด-19 รองรับท่ีรัดกุม” ประกอบกับการใหสัมภาษณของนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย (ททท.) ไดมีคาดการณวาจะมีจำนวนนักทองเที ่ยวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยในป          
พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ลานคน และป พ.ศ. 2566 จำนวน 20 ลานคน และในป พ.ศ. 2567 จะมีจำนวน
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาประเทศไทยเทากับป พ.ศ. 2562 เทากับจำนวนนักทองเที่ยวป พ.ศ. 2562  
กอนเกิดสถานการณโควิด-19 โดยมีจำนวนนักทองเท่ียวเทากับ 40 ลานคน2  

 

ดังนั้นสำหรับการประมาณการรายไดและรายจายของกองทุน ป พ.ศ. 2565 - 2570 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการ จึงไดตั้งสมมุติฐานการประมาณการรายไดและรายจาย ไวดังนี้ 

1. จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยป พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ลานคน และเพ่ิม
จำนวนเปน 20 ลานคน ในป พ.ศ. 2566 และเพิ่มจำนวนเปน 40 ลานคน ในป พ.ศ. 2567 หลังจากนั้น
จำนวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยในปถัด ๆ ไป เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 5 ตอป 

2. อัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย กองทุน
วางแผนงานจะเริ่มจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียว ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เปนตนไป ในอัตราคน
ละ 300 บาท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยไดฟนตัวอยางสมบูรณ หลังจาก
ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และการจัดเก็บคาธรรมเนียมนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทาง
ทองเที่ยวในประเทศไทยไมสงผลกระทบตอจำนวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยแต
อยางใด 

3. คาใชจายสำหรับหนวยงานที่ชวยกองทุนดำเนินการจัดเก็บรายได เชน สมาคมขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ (International Air Transport Association: IATA), สายการบินตาง ๆ โดยจะคิดคาใชจาย
ในการชวยจัดเก็บรายไดรอยละ 10 ของยอดรายไดคาธรรมเนียมท่ีสามารถจัดเก็บได 

 

4. คาใชจายสำหรับการดำเนินการจัดทำประกันภัยใหนักทองเที่ยวตางชาติระหวางเดินทางทองเที่ยว 
คิดคาใชจาย 50 บาท/นักทองเท่ียว 1 คน 
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(วันท่ีคนขอมูล 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

2  ย ุ ทธศ ั กด ิ ์  ส ุ ภสร . [ออนไลน ]. เ ข  า ถ ึ ง ไ ด  จาก  : https://www.matichon.co.th/economy/news_3045161  
(วันท่ีคนขอมูล 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
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5. เงินงบประมาณสำหรับรายไดท่ีกองทุนจัดเก็บได กองทุนจะสามารถนำไปใชจายไดในปงบประมาณ
ตอไป โดยนำมาคำนวณใชเปนคาใชจายรวมรอยละ 80 ของเงินงบประมาณคงเหลือ ณ สิ ้นงวดของ
ปงบประมาณกอน หลังจากนั้นมาแบงเปนเงินงบประมาณเพื่อใชสนับสนุนโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของ
กองทุน รอยละ 70 และเปนเงินงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุนจำนวน รอยละ 30 

จากสมมุติฐานขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดและรายจายของกองทุน ระหวางปงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 - 2570 ไดดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4-1 ตารางสรุปประมาณการรายไดและรายจายของกองทุน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

ที่ รายการ 
สูตรคำนวณ 

ป 2567-2570 

ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 จำนวนนักทองเท่ียวเดินทาง
ในปงบประมาณ (ลานคน)  

 15.00 40.00 42.00 44.10 46.31 

2 อัตราจัดเก็บรายได    
(บาท/คน) 

 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

3 รายไดจัดเก็บได          
(ลานบาท) 

(1) X (2) 4,500.00 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 

4 คาใชจายจัดเก็บ
คาธรรมเนียม 10%  
(ลานบาท) 

(3) X 10% 450.00 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 

5 คาใชจายสำหรับเบ้ีย
ประกันภัย  
(50 บาท/คน) 

(3) X 50 750.00 2,000.00 2,100.00 2,205.00 2,315.25 

6 เงินคงเหลือของกองทุน  
(ลานบาท) 

(3)-(4)-(5) 3,300.00 8,800.00 9,240.00 9,702.00 10,187.10 

7 เงินตนงวดปงบประมาณ    
(ลานบาท) 

 0.00 3,300.00 9,460.00 11,132.00 11,928.40 

8 งบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงบประมาณ 

 6.00 - - - - 

9 เงินใชจายของกองทุน  
ในปงบประมาณ  
(80% ของเงินตนงวด) 
(ลานบาท) 

(7) X 80% 6.00 2,640.00 7,568.00 8,905.60 9,542.72 

10 เงินคงเหลือหลังหัก
คาใชจาย (ลานบาท) 

(7) - (9) - 660.00 1,892.00 2,226.40 2,385.68 

11 เงินปลายงวดปงบประมาณ  
(ลานบาท) 

(6) + (10) 3,300.00 9,460.00 11,132.00 11,928.40 12,574.97 

12 เงินบริหารกองทุน 30% 
(ลานบาท) 

(9) X 30% 5.00 792.00 2,270.40 2,671.68 2,862.82 

13 เงินสนับสนุนโครงการ 
70% (ลานบาท) 

(9) X 70% 1.00 1,848.00 5,297.60 6,233.92 6,679.90 
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3. การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของกองทุน ตลอดจนการกำหนดวัตถุประสงค นโยบาย/
เปาประสงค ผลผลิตและผลลัพธ  

กองทุนไดพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน เปาหมาย และประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรกองทุน 
เพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 และวิเคราะหถึงประเด็นสำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน 
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตรกองทุน เพื่อใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) ตลอดจนได
พิจารณากำหนด พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบาย/เปาประสงค การกำหนดตัวชี้วัดและแผนงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาประสงค ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกองทุน เพื่อกำหนด
เปนแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี 4-1  แผนภาพการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของกองทุน  พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
“เปนกองทุนที่มั่นคง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยใหเปนแหลงกระจายรายไดที่เปนธรรม และสรางความ

เชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียว” 
 

พันธกิจหลัก (Mission) 
1. สรางขีดความสามารถในการแขงขันแกอุตสาหกรรมทองเท่ียว ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 
2. พัฒนาทักษะดานการบริหาร การตลาด และการสงเสริมสินคาและการบริการทางการทองเที่ยวใหม ๆ 

ใหแกชุมชน 
3. สนับสนนุการดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเท่ียว และการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวของทองถ่ิน  
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4. จัดใหมีการประกันภัยแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติในระหวางทองเท่ียวภายในประเทศ เพ่ือสรางความ
เชื่อม่ันแกนักทองเท่ียว 

5. บริหารจัดการกองทุนใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  
 

เปาประสงคหลัก (Goal) 
1. กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย มีอัตลักษณ และมีทิศทางในการดำเนินงานท่ีสอดคลอง

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว และมาตรการเพื่อสงเสริมการบริหาร
และพัฒนาการทองเท่ียว 

2. กองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทยมีการดำเนินงานที ่มีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล            
และเปนกองทุนหมุนเวียนท่ีไดรบัการยอมรับในระดับประเทศ 

3. นักทองเท่ียวตางชาติมีความเชื่อม่ันตอการปกปอง ดูแล เยียวยาระหวางการทองเท่ียวภายในประเทศไทย 
4. อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวไทยเปนแหลงกระจายรายไดที ่เปนธรรม และไดรับการยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวในระดับสากล 
 

ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนอยางเปนระบบ 

แนวทาง 1.1  การบริหารการจัดเก็บรายไดกองทุน 
แนวทาง 1.2  การบริหารจัดการ และการควบคุมทางดานการเงินอยางเปนระบบ  

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที ่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที ่ยวแหงชาติ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที ่ยว และมาตรการเพื ่อสงเสริมการบริหารและ
พัฒนาการทองเท่ียว 
แนวทาง 2.1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที ่ยว

แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที ่ยว และมาตรการเพื ่อส งเสริมการบริหารและพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

แนวทาง 2.2  การบูรณาการงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวไทย 

แนวทาง 2.3 การสรางพันธมิตรและเครือขายรวมดำเนินงาน 
แนวทาง 2.4 การพัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน 
แนวทาง 2.5  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการท่ีกองทุนใหการ

สนับสนุน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเช่ือม่ันแกนักทองเท่ียว 

แนวทาง 3.1  การจัดทำประกันภัยและสิทธิประโยชนเพื่อสรางความเชื่อมั ่นแก
นักทองเท่ียวตางชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทาง 4.1  การพัฒนาดานการบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน 
แนวทาง 4.2  การพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ และระบบการปฏิบัติงานของกองทุน 
แนวทาง 4.3  การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน 
แนวทาง 4.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุน 
แนวทาง 4.5  การพัฒนาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี ่ยง และการ

ควบคุมภายใน 
แนวทาง 4.6 การประชาสัมพันธ
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ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนอยางเปนระบบ 
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย เปนกองทุนที่จัดตั้งดวยวัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเที่ยว และตามพระราชบัญญัตินโยบายการ

ทองเท่ียวแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ในมาตรา 23 ใหกองทุนสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียวตามมาตรา 10/2 โดยมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียว
ภายในประเทศของนักทองเที่ยวตางชาติ เพื่อใชจายในการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งใชจายในการจัดใหมีการประกันภัยในระหวางทองเที่ยวภายในประทศ  
สงผลใหภารกิจของกองทุนจะมีความเก่ียวของกับการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมดังกลาว และการใชจายเพ่ือกิจการของกองทุน ดังนั้นกองทุนตองมีการบริหารจัดการดาน
การเงินอยางเปนระบบ และทำใหการบริหารการเงินของกองทุนมีประสิทธิภาพสูง โปรงใส และตรวจสอบได  
 เปาประสงค การบริหารจัดการดานการเงินเกิดประโยชนสูงสุดตอกองทุน เปนการบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามระเบียบ
เก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงิน ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนไดกำหนดไวตามอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

แนวทางท่ี 1.1 การบริหารการจัดเก็บรายไดกองทุน  

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
1.1.1 การบริหารจัดเก็บคาธรรมเนียม
การทองเท่ียวของกองทุน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
มีแผน และแนวทางการบริหาร
จัดการเพ่ือจดัเก็บคาธรรมเนียม
อยางเปนระบบ 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีแหลงรายไดเพ่ือการ
ดำเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงค
กำหนด 

๑. จำนวนระบบการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม 

๒. จำนวนคาธรรมเนียม 
การทองเท่ียวท่ีจัดเก็บได
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

๑. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
จัดเก็บคาธรรมเนียม 

๒. ความสำเร็จในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมไดตามเปาหมาย
กำหนด 

กองทุนสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียม
เพ่ือนำมาดำเนินงานตามภารกิจของ
กองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.1.2 การบริหารจัดการสภาพคลอง
ทางการเงินของกองทุน 

เชิงปริมาณ 
มีแผนและแนวทางในการบริหาร
จัดการสภาพคลองทางการเงินของ
กองทุน 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีงบประมาณในการดำเนินงาน
ตามแผนงานท่ีกำหนดอยางเหมาะสม 

ระดับความสำเร็จในการจัดหา
จำนวนเงินสนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุนไดตามแผนงาน 
 
 

ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
สภาพคลองทางการเงินของกองทุน 
 
 
 

กองทุนสามารถดำเนินงานไดอยาง
ตอเน่ือง แมเกิดสถานการณตาง ๆ  
ท่ีไมไดเปนไปตามท่ีคาดการณไว 

 



แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสรมิการทองเท่ียวไทยระยะยาว พ.ศ. 2566 – 2570 
และแผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2566    4-7 
 

แนวทางท่ี 1.2 การบริหารจัดการ และการควบคุมทางดานการเงินอยางเปนระบบ  

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
1.2.1 ระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  
การจายเงิน และการรักษาเงิน 

เชิงปริมาณ 
มีการจัดทำ/ทบทวน ระเบียบเก่ียวกับ
การรับเงิน การจายเงิน และการรักษา
เงินของกองทุน รวมถึงคาใชจายในการ
บริหารกองทุน และคาใชจายอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับการดำเนินงานของกองทุน 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมรีะเบียบท่ีเก่ียวกับการรับเงิน 
การจายเงิน และการรักษาเงินของ
กองทุนท่ีเหมาะสม 

มีระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  
การจายเงิน และการรักษาเงินของ
กองทุนท่ีไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน และ
ไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

ความสำเร็จในการจัดทำระเบียบ
เก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และ
การรักษาเงินของกองทุน 

มรีะเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  
การจายเงิน และการรักษาเงินของ
กองทุน ท่ีมีประสิทธิภาพ ทำใหการ
บริหารจัดการ และการควบคุมดาน
การเงินของกองทุนมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได  

1.2.2 การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชจาย
ตามกิจการท่ีกำหนดไวในมาตรา 24  

เชิงปริมาณ 
มีแผนการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชจาย
ตามกิจการท่ีกำหนดไวใน มาตรา 24  
เชิงคุณภาพ 
กองทุนไดจัดสรรเงินเงินกองทุนเพ่ือใช
จายตามกิจการท่ีกำหนดไวใน     
มาตรา 24 ไดอยางเหมาะสม 

แผนการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช
จายตามกิจการท่ีกำหนดไวใน     
มาตรา 24 ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน 

แผนการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช
จายตามกิจการท่ีกำหนดไวในมาตรา 
24 เปนไปตามเปาหมายท่ีไดกำหนด 
และตอบสนองตอภารกิจของกองทุน 

การบริหารคาใชจายของกองทุนมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ  
และการควบคุมดานการเงินโปรงใส 
ตรวจสอบได  

1.2.3 การบริหารจัดการการลงทุน
การเงินของกองทุน 

เชิงปริมาณ 
มีแผนและแนวทางการบริหารจัดการ
การลงทุนการเงินของกองทุน 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีการนำรายได เพ่ือไปลงทุน 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกำหนด 
 

๑. จำนวนรูปแบบการลงทุน 
๒. จำนวน/อัตราผลตอบแทน 

จากการลงทุน 

ความสำเร็จในการลงทุน กองทุนสามารถนำรายไดท่ีจัดเก็บ 
ไดมาจัดสรรการลงทุน เพ่ือสราง
ประโยชนใหกับกองทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
1.2.4 การบรหิารจดัการดานการเงินของ
สำนักงานกองทุนไดตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 
 

เชิงปรมิาณ 
๑. มีการเบิกจายเงินงบประมาณไดตาม

เปาหมายของแผนงานประจำปท่ี
กำหนด 

๒. มีการเบิกจายงบประมาณการใชจาย
ตามประมาณการประจำป 
ท่ีกำหนด 

๓. มีการดำเนินการเบิกจายเงินของ
กองทุน ผานระบบอิเลก็ทรอนิกส 
ไดท้ังระบบ 

เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีประสทิธิภาพ การเบิกจายเงิน 
ไดแก การจดัทำแผนเบิกจาย
งบประมาณกองทุนประจำป และการ
พัฒนาระบบเบิกจายเงินของกองทุน
ผานระบบ  อิเล็กทรอนิกสไดท้ังระบบ 

รอยละของการเบิกจายไดตาม
แผนการเบิกจายท่ีไดรับการอนุมตั ิ

ความสำเรจ็ของกองทุน 
ท่ีสามารถเบิกจายไดตามแผน 
การเบิกจายท่ีไดรบัการอนุมัต ิ
 

๑. กองทุนสามารถดำเนินการ 
ไดตามกรอบหลักเกณฑการ
ประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียนประจำปบัญชี 

๒. กองทุนสามารถบริหาร
งบประมาณไดอยางมี
ประสทิธิภาพ เปนไปตาม
แผนงานและนโยบายรัฐบาล 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหาร 

และพัฒนาการทองเท่ียว 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย เปนกองทุนท่ีจัดตั้งตามหมวด 4 แหงพระราชบัญญัตินโยบายการทองเท่ียงแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเที่ยว การสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว การพัฒนาทักษะดานการบริหาร การตลาด หรือการ
อนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเที่ยว การสงเสริมสินคาทางการทองเท่ียวใหม ๆ ในทองถิ่น และเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 
 เปาประสงค กองทุนสามารถใชจายเงินเพื่อกิจการของกองทุน โดยเปนเงินอุดหนุนหรือเงินใหกูยืมแกหนวยงานของรัฐ เพื่อนำไปใชดำเนินงานตามนโยบายหรือตาม
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งเปนคาใชจายในการชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเที่ยว รวมท้ัง
เพ่ือสนับสนุนการศึกษา การคนควา การวิจัย การฝกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูล 

แนวทางท่ี 2.1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว 
และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
2.1.1 กำหนดทิศทางการสงเสริม 
และพัฒนาการทองเท่ียว ตามแผนพัฒนา
การทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการ
บริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 

เชิงปริมาณ 
กองทุนมีทิศทางสงเสริมและพัฒนา 
การทองเท่ียว ตามแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียวภายในเขต
พัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการ
เพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการ
ทองเท่ียว ตามเปาหมาย ประเภท 
ลักษณะ พ้ืนท่ี ทุกปงบประมาณ  
 
 
 
 

รอยละความสำเร็จในการกำหนด
ทิศทางในการสนับสนุนโครงการ
ท่ีสอดคลองกับนโยบายการ
สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียวภายในเขต
พัฒนาการทองเท่ียว และ
มาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหาร
และพัฒนาการทองเท่ียว 

กองทุนมีทิศทางการอนุมัติ
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน 
ท่ีสอดคลองกับนโยบายการ
สงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว 
ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียวภายในเขต
พัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการ
เพ่ือสงเสริมการบริหารและ
พัฒนาการทองเท่ียว 

1. กองทุนสามารถดำรงบทบาท 
ในฐานะผูใหการสนับสนุน
งบประมาณท่ีตอบสนองตอ
นโยบายการสงเสริม และ
พัฒนาการทองเท่ียว ตาม
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 

2. กองทุนมีทิศทางท่ีเหมาะสม 
ในการดำเนินการตามภารกิจ 
และวัตถุประสงคท่ีจัดตั้ง อยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีทิศทางการอนุมัติโครงการ
ประจำปงบประมาณท่ีสอดคลองกับ
นโยบายการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียว ตามแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียวภายในเขต
พัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการ
เพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนา 
การทองเท่ียว 

2.1.2 ทบทวนและกำหนดแนวทาง 
หลักการในการอนุมัติโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุน 

เชิงปริมาณ 
กองทุนมีหลักเกณฑการพิจารณาการ
สนับสนุนโครงการสอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีหลักเกณฑการพิจารณา 
การสนับสนุนโครงการท่ีเหมาะสม 
และสอดคลองกับนโยบายและ
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 
พรอมท้ังไดรับผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 

ประกาศหลักเกณฑการพิจารณา
การสนับสนุนโครงการเผยแพรตอ
สาธารณะ 

1. ประกาศคำสัง่หลักเกณฑการ
สนับสนุนโครงการของกองทุน 

2. คูมือหลักเกณฑการสนับสนุน
และการประเมินผลโครงการท่ี
กองทุนใหการสนับสนุน 
สงเสริม 

1. โครงการท่ีกองทุนใหการสนับสนุน
กอใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรม
การทองเท่ียวไทย 

2. โครงการท่ีกองทุนใหการ
สนับสนุนสามารถตอบสนองตอ
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นการทองเท่ียว 

3. โครงการท่ีกองทุนใหการ
สนับสนุน สามารถทำใหการ
ทองเท่ียวไทยใหเปนแหลง
กระจายรายไดท่ีเปนธรรม  
และสรางความเช่ือมั่นใหแก
นักทองเท่ียว 
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แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
2.1.3 การสนับสนุนโครงการของกองทุน 
ท่ีสงเสรมิและพัฒนาการทองเท่ียว  
ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว 
ภายในเขตพัฒนาการทองเท่ียว และ
มาตรการเพ่ือสงเสรมิการบรหิารและ
พัฒนาการทองเท่ียว ตามเปาหมาย 
ท่ีกำหนด 
 

เชิงปริมาณ 
มีจำนวนโครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุน
เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวไทยไดตาม
เปาหมาย แผนงาน และตัวช้ีวัด
ประจำปท่ีกำหนด 
เชิงคุณภาพ 
มีการพิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติ
สนับสนุนโครงการท่ีตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และ
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาต ิ

1. จำนวนโครงการท่ีใหการ
สนับสนุนครบตามเปาหมาย 
และตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 

2. รอยละของงบประมาณท่ีให
การสนับสนุนตามเปาหมาย 
และตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 

 
 

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุน สามารถดำเนินงานไดตาม
ผลผลิต และตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 

1. โครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
สามารถดำเนินการแลวสำเร็จ
ลุลวงตามแผนงานของโครงการ 

2. โครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
สามารถกอใหเกิดประโยชนตอ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

3. โครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
ตอบสนองตอตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายและ
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 

4. โครงการท่ีกองทุนใหการสนับสนุน 
สามารถทำใหการทองเท่ียวไทย
เปนแหลงกระจายรายไดท่ีเปน
ธรรม และสรางความเช่ือมั่นใหแก
นักทองเท่ียว 
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แนวทางท่ี 2.2 การบูรณาการงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวไทย 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
2.2.1 จัดแบงภารกิจ และกำหนด
ขอบเขตในการสงเสรมิการทองเท่ียวกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และมกีาร
กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และ
เปาหมายรวมกัน เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเท่ียวของไทย 

เชิงปริมาณ 
กองทุนมีแนวทางในการจัดแบง
ภารกิจในฐานะหนวยงานสงเสริม 
และ สนับสนุนเพ่ือพัฒนาการ
ทองเท่ียวของไทยท่ีชัดเจน 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีการบูรณาการงานรวมกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ เชน กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน กรมพัฒนา
ชุมชน หรือ ททท. เปนตน ในการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ทองเท่ียวของไทย 

รอยละความสำเรจ็ในการ
ประสานงานบูรณาการ 
กำหนดขอบเขตในการสงเสริม
การทองเท่ียวของหนวยงาน  
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

กองทุนมกีารบูรณาการงาน 
การสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ สอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการทองเท่ียว 
ของประเทศ 

กองทุนสามารถดำรงบทบาทในฐานะ 
ผูใหการสงเสริม และสนับสนุนเงิน
งบประมาณ ท่ีตอบสนองตอนโยบาย
หรือตามแผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ทองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเท่ียว โดยไมมีการทับซอนบทบาท
กับหนวยงานอ่ืน ๆ 
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แนวทางท่ี 2.3 การสรางพันธมิตรและเครือขายรวมดำเนินงาน 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
2.3.1 กำหนดลักษณะเครือขาย/
อาสาสมัครรวมดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
กองทุนมีลักษณะเครือขาย/อาสาสมัคร 
ความรวมมือในการดำเนินงานท่ี
เหมาะสมสำเร็จรอยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีเครือขาย/อาสาสมัคร ความ
รวมมือในการดำเนินงานท่ีตอบสนองตอ
นโยบายและแผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ทองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการ
บริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 

รอยละความสำเร็จในการกำหนด
ลักษณะเครือขาย/อาสาสมัคร
ความรวมมือในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 

กองทุนมีสมาชิกเครือขาย/
อาสาสมัครความรวมมือในการ
สนับสนุนการทองเท่ียวท่ี
สอดคลองกับนโยบายและ
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ทองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือ
สงเสริมการบริหารและพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

1. กองทุนสามารถใหการสนับสนุน
งบประมาณใหแกเครือขาย 
ท่ีเหมาะสมในการตอบสนองตอ
นโยบายและ แผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติ
การพัฒนาการทองเท่ียวภายใน
เขตพัฒนาการทองเท่ียว และ
มาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหาร
และพัฒนาการทองเท่ียว 

2. งบประมาณของกองทุนสามารถ 
ใชสนับสนุนการทองเท่ียวอยางมี
เปาหมายท่ีกำหนด 

2.3.2 การพัฒนาเครือขาย/
อาสาสมัครรวมดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
มีจำนวนเครือขาย/อาสาสมัคร ความ
รวมมือกับกองทุนท้ังท่ีเปนหนวยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชา
สังคม และชุมชน ในการสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย  
เชิงคุณภาพ 
มีการพัฒนาการทองเท่ียวของไทย  
ผานเครือขาย/อาสาสมัคร เพ่ือรวม
ดำเนินงานกับกองทุน 

จำนวนหนวยงานในเครือขาย/
อาสาสมัครความรวมมือ  
ท้ังท่ีเปนหนวยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ภาคประชา
สังคม และชุมชน ท่ีมีโครงการ
ความรวมมือดานการสงเสริม
และสนับสนุนการทองเท่ียวไทย 
 

กองทุนมีเครือขาย/อาสาสมัคร
ความรวมมือกับหนวยงานท้ัง
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาค
ประชาสังคม และชุมชน 

1. กองทุนมีการรวมดำเนินงานกับ
พันธมิตรและเครือขายดานการ
ทองเท่ียว 

2. ผลกระทบจากการดำเนินงาน
สนับสนุนการทองเท่ียว เกิดจาก
การมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ 
และตรงตามความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ  
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แนวทางท่ี 2.4 การพัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
2.4.1 สำรวจเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
หนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับ
กองทุน 

เชิงปริมาณ 
1. กองทุนมีผลการศึกษาศักยภาพ

ของหนวยงานของรัฐท่ีรวม
ดำเนินงานกับกองทุน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 

2. กองทุนมีแผนพัฒนาศักยภาพ
หนวยงานของรัฐท่ีรวม
ดำเนินงานท่ีขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุน 

เชิงคุณภาพ 
1. กองทุนมีทิศทางท่ีชัดเจน ในการ

พัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐ
ท่ีรวมดำเนินงาน 

2. หนวยงานท่ีขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนไดรับการ
พัฒนาใหเหมาะสมกับปฏิบัติงาน
รวมกับกองทุน เพ่ือใหการ
ดำเนินงานโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนบรรลุตามเปาหมาย 

1. รายงานการศึกษาศักยภาพ
หนวยงานของรัฐท่ีรวม
ดำเนินงานกับกองทุน เพ่ือ
กำหนดแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพดำเนินงาน 

2. จำนวนองคความรูท่ีเปนการ
พัฒนาศักยภาพหนวยงาน
ของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับ
กองทุน 

3. จำนวนหนวยงานของรัฐท่ี
ขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนท่ีไดรับการพัฒนา 

1. ผลการศึกษาศักยภาพ
หนวยงานของรัฐท่ีรวม
ดำเนินงานกับกองทุนเพ่ือ
กำหนดแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพดำเนินงาน 

2. ความสำเร็จของการพัฒนา
หนวยงานท่ีขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนตามท่ี
กำหนด 

1. การสนับสนุนโครงการของ
กองทุนสามารถตอบสนองตอ
นโยบายและแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. หนวยงานท่ีขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนมีศักยภาพ 
ความรู และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน และ
กองทุน 

3. หนวยงานท่ีขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนสามารถ
ดำเนินงานไดตามภารกิจ 
และเปาหมายของกองทุน 

2.4.2 การเสริมสรางองคความรูใหแก 
หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน เพ่ือใหการบริหารจัดการ
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

เชิงปริมาณ 
มีการเสริมสรางองคความรูใหแก 
ของหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนตามเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 
 

๑. จำนวนองคความรูท่ีเปนการ
พัฒนาศักยภาพหนวยงาน 
ท่ีขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน 

๒. จำนวนหนวยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนท่ีไดรับ
การพัฒนา 

ความสำเร็จของการพัฒนา
หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนตามท่ีกำหนด 

๑. บุคลากรของหนวยงานท่ีขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนมี
ศักยภาพ ความรู และ
ความสามารถท่ีรองรับการ
ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย 
ท่ีกำหนด และเปนไปตาม
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แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 
หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนไดรับการพัฒนาใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมในการ
ดำเนินงานรวมกับกองทุน 

เง่ือนไขท่ีกำหนดไวในการขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน 

๒. หนวยงานท่ีขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนสามารถ
ดำเนินงานไดตามภารกิจ 
และเปาหมายของกองทุน 

 
แนวทางท่ี 2.5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการท่ีกองทุนใหการสนับสนุน 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
2.5.1 การทบทวน พัฒนา ปรับปรุง 
แนวทาง หลักเกณฑ และการติดตาม
ประเมินผล โดยมีการพัฒนาหลักเกณฑ
การติดตามและประเมินผลโครงการ 
และพัฒนากลไกและเครื่องมือในการ
ประเมินผลโครงการ พรอมท้ังติดตาม
และประเมินผลโครงการท่ีใหการ
สนับสนุนจากกองทุนประจำป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีหลักเกณฑการพิจารณาการ

ติดตาม และประเมินผล
โครงการ ตามลักษณะและ
แนวทางดำเนินงานของ
โครงการท่ีกองทุนใหการ
สนับสนุน 

2. มีกลไกและเครื่องมือท่ีถูก
พัฒนาข้ึนในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ีสนับสนุน
แลวเสร็จรอยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
๑. กองทุนมีแนวทางการพิจารณา

ติดตามและประเมินผลโครงการ
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะโครงการแตละแบบ 

1. หลักเกณฑการติดตาม 
และประเมินผลโครงการ 
ท่ีใหการสนับสนุน 

2. จำนวนกลไกและเครื่องมือ 
ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ีใหการ
สนับสนุน 

3. รอยละความสำเรจ็ในการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการท่ีใหการสนับสนุน 

๑. ประกาศหลักเกณฑการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการท่ีใหการสนับสนุน 

๒. คูมือหลักเกณฑการติดตาม
และประเมินผลโครงการ 
ท่ีใหการสนับสนุน 

๓. กลไกและเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการท่ีใหการสนับสนุนท่ี
เหมาะสมในแตละลักษณะ
ของโครงการ 

๔. ผลการติดตามและประเมินผล
โครงการท่ีใหการสนับสนุน
ประจำป 

๑. โครงการท่ีกองทุนใหการ
สนับสนุนสามารถตอบสนอง 
ตอตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นการทองเท่ียว 
แผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียวภายในเขต
พัฒนาการทองเท่ียว และ
มาตรการเพ่ือสงเสรมิการบริหาร
และพัฒนาการทองเท่ียว  
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

๒. โครงการท่ีกองทุนใหการ
สนับสนุนกอใหเกิดประโยชนตอ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 

 
๓. โครงการท่ีกองทุนใหการ

สนับสนุนไดรบัการตดิตามและ
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แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
 
 
 

๒. กองทุนมีหลักเกณฑการ
พิจารณาติดตามและประเมินผล
โครงการท่ีเหมาะสมในแตละแบบ 

๓. กองทุนมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะ
โครงการแตละแบบ 

๔. กองทุนมีตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลผลิต ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และผลกระทบ
ของโครงการท้ังในเชิงคุณภาพ
ปริมาณ และผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคม 

ประเมินผล เพ่ือใหการ
ดำเนินการสำเร็จไดตรงตาม
แผนงาน และเปาหมายท่ีกำหนด 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเช่ือม่ันแกนักทองเท่ียว 
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย เปนกองทุนท่ีจัดตั้งตามหมวด 4 แหงพระราชบัญญัตินโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเที่ยว การสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว การพัฒนาทักษะดานการบริหาร การตลาด หรือการ
อนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเที่ยว การสงเสริมสินคาทางการทองเที่ยวใหม ๆ ในทองถิ่น รวมทั้งการจัดใหมีการการประกันภัยแก
นักทองเที่ยวชาวตางชาติในระหวางทองเที่ยวภายในประเทศ โดยกองทุนสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ตามมาตรา 
10/2 เพ่ือใชจายในการจัดใหมีการประกันภัยแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติในระหวางทองเท่ียวภายในประเทศตามมาตรา 24 ได ดังนั้นภารกิจของกองทุนจะมีความเก่ียวของ
กับการจัดทำประกันภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระหวางทองเที่ยวภายในประเทศ และการพัฒนาสิทธิประโยชนใหกับนักทองเที่ยวตางชาติใหมีความเหมาะสม เพ่ือ
สรางความเชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียว และเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของไทยในระดับสากล 
 เปาประสงค กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยสามารถเปนกองทุนท่ีดูแลนักทองเท่ียว เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียวของประเทศไทย โดยมี
การบริหารจัดการสิทธิประโยชนของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวในประเทศไทยไดอยางเหมาะสม เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียว และเปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวของไทย 

แนวทางท่ี 3.1 การจัดทำประกันภัย และสิทธิประโยชนเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียวตางชาติ 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
3.1.1 การบริหารการประกันภยัของ
นักทองเท่ียวตางชาติ โดยการศึกษา
และกำหนดแนวทางการประกันภยั
ใหแกนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
ทองเท่ียวในประเทศ วางระบบการ
บริหารจดัการการประกันภัย และการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รองรับ 

เชิงปริมาณ 
กองทุนมีผลการศึกษาและวิเคราะห 
แนวทางการจัดใหมีการประกันภัย
แกนักทองเท่ียวตางชาติ ท่ีชำระ
คาธรรมเนียมการทองเท่ียว 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีแนวทางท่ีชัดเจน ในการ
จัดสรรสิทธิประโยชนตามเง่ือนไข
ประกันภัย ภายในเวลาท่ีเหมาะสม
แกนักทองเท่ียวตางชาติท่ีชำระ
คาธรรมเนียมการทองเท่ียวท่ีเดินทาง
ทองเท่ียวภายในประเทศ และ

๑. แนวทาง หลักเกณฑ 
รูปแบบ และประเภทสิทธิ
ประโยชนท่ีจัดสรรใหแก
นักทองเท่ียวตางชาติ 
ท่ีชำระคาธรรมเนียมการ
ทองเท่ียว 

๒. แนวทางและวิธีการปฏิบัติ
ในการเยียวยานักทองเท่ียว
ตางชาติ เมื่อมีอุบัตเิหตุ
เกิดข้ึนระหวางทองเท่ียวใน
ประเทศไทย 

1. ระบบในการบริหารจัดการ 
การประกันภัยนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ 

2. กองทุนสามารถจัดหา
ประกันภัยสำหรับนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีมาทองเท่ียวใน
ประเทศไทยได 

3. กองทุนมีระบบสารสนเทศ
รองรับเก่ียวกับการประกันภัย
ของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
ทองเท่ียวในประเทศไทย 

1. กองทุนสามารถสรางความเช่ือมั่น
ใหแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ในระหวางการเดินทางทองเท่ียว
ในประเทศไทย 

2. เกิดกระตุนการทองเท่ียวของ
ประเทศไทยใหกับนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ 

3. กองทุนสามารถบริหารจดัการ
การจัดการประกันภัยแก
นักทองเท่ียวตางชาติตาม
พระราชบัญญัตนิโยบายการ
ทองเท่ียวแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดสำเร็จ 
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แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
ประสบเหตุตามเง่ือนไขระบุไวในการ
ประกันภัย 

3. ระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนระบบการ
ประกันภัยแกนักทองเท่ียว 

3.1.2 สำรวจความพึงพอใจเพ่ือ
ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการการประกันภัย 
และสิทธิประโยชนท่ีนักทองเท่ียวควร
ไดรับ 

เชิงปริมาณ 
กองทุนมีผลการศึกษาและวิเคราะห 
แนวทางในการใหประกันภัยแก
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีได
ดำเนินงานไปแลวเปนระยะ ๆ 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีการทบทวนการบริหาร
จัดการการประกันภัย และสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ท่ีนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีชำระคาธรรมเนียมการ
ทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียว
ภายในประเทศควรไดรับ  

ผลการศึกษาและวิเคราะห
แนวทางในการจัดใหมีการ
ประกันภัยแกนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีไดดำเนินงานไปแลว 
และสิทธิประโยชนท่ีควรไดรับ
เพ่ิมเตมิ (หากมี) 

ผลการทบทวนการจัดใหมีการ
ประกันภัย และสิทธิประโยชนท่ี
ไดรับ และแนวทางในการ
ปรับปรุงสิทธิประโยชนตาง ๆ 
เพ่ิมเตมิ (หากมี) 
 

1. กองทุนสามารถสรางความ
เช่ือมั่นใหกับนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ 

2. เปนการสงเสริมการทองเท่ียว
ของประเทศไทย หากมีการ
พัฒนาสิทธิประโยชนท่ีสราง
ความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
การบริหารจัดการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย มีเปาหมายเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน ใหมีการดำเนินงานท่ีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลสูงขึ้น ทั้งการวางแผน บริหาร โครงสรางการบริหาร การจัดการดานทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและความสามารถรองรับภารกิจการ
ดำเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศและการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนระบบงานตาง ๆ กองทุน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ การพัฒนาธรรมาภิบาล  
การควบคุมภายในการบริหารของกองทุน และการจัดการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะชวยใหการบริหารกองทุน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตรของกองทุน เปนการพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
 เปาประสงค กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 4.1 การพัฒนาดานการบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน 
 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
4.1.1 ทบทวนโครงสราง
คณะอนุกรรมการกองทุน 

เชิงปริมาณ 
การทบทวนโครงสรางการ
บริหารงาน โดยจัดใหมีจำนวน
คณะอนุกรรมการกองทุน และ
บทบาทหนาท่ี ท่ีเหมาะสมเพ่ิมข้ึน 
สำเรจ็รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
การทบทวนโครงสราง
คณะอนุกรรมการกองทุน และ
บทบาท หนาท่ี เพ่ือใหการบริหาร
กองทุนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

รอยละความสำเรจ็ในการ
ทบทวนจำนวน
คณะอนุกรรมการกองทุนท่ี
เหมาะสม 

กองทุนมีโครงสรางการ
บริหารงานโดยมจีำนวน
คณะอนุกรรมการ และคำ
บรรยายบทบาท อำนาจหนาท่ี  
ท่ีเหมาะสมกับภาระงานของ
กองทุน 
 

กองทุนมีจำนวนคณะอนุกรรมการ 
ท่ีเพียงพอในการบริหารงาน เพ่ือ
รองรับภารกิจตาง ๆ ของกองทุน 

4.1.2 ทบทวนแผนบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล และโครงสรางองคกร 
กรอบอัตรากำลัง และคำบรรยาย
ลักษณะงานของกองทุน 

เชิงปริมาณ 
๑. การจัดทำแผนแมบทการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
พ.ศ. 2566 - 2570 แลวเสร็จ
รอยละ 100 

๑. มีแผนแมบท และแผนปฏิบัติ
การดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปของ
กองทุน 

๒. รอยละความสำเรจ็ในการ
ทบทวนโครงสรางองคกร 

๑. กองทุนมีแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีสามารถใชเปนแนวทาง
ในการบริหารบุคลากรของ
กองทุน 

๒. กองทุนมีโครงสรางองคกร
กรอบอัตรากาลัง และ 

กองทุนมีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รองรับภารกิจ 
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แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปของกองทุนแลวเสร็จ
รอยละ 100 

๓. การทบทวนโครงสรางองคกร 
กรอบอัตรากำลังและคำบรรยาย
ลักษณะงานสำเร็จรอยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
การทบทวนแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลและโครงสรางองคกร กรอบ
อัตรา กำลัง และคำบรรยาย
ลักษณะงานของกองทุนสามารถ
นำไปใชวางแผนการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนได 

กรอบอัตรากาลัง และ 
คำบรรยายลักษณะงาน 

๓. รอยละความสำเรจ็ในการ
สรรหาบุคลากรตามแผนงาน
ท่ีกำหนด 

คำบรรยายลักษณะงาน 
ท่ีเหมาะสม 

๓. มีการสรรหาบุคคลากรเพ่ือ
รองรับการปฏบัิติงานไดอยาง
เหมาะสม 

 

4.1.3 การพัฒนาบุคลากรของกองทุน
เพ่ือรองรับการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ของกองทุน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรของกองทุน ไดรับการ
พัฒนาใหเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

๑. จำนวนหัวขอองคความรู 
ท่ีเปนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกองทุน 

๒. จำนวนบุคลากรของกองทุน 
ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ความสำเร็จของการพัฒนา
บุคลากรของกองทุนตามท่ีกำหนด 

บุคลากรของกองทุนมีศักยภาพ 
ความรูและความสามารถรองรับ
ภารกิจของกองทุน 
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แนวทางท่ี 4.2 การพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ และระบบการปฏิบัติงานของกองทุน 
 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
4.2.1 ทบทวนและจัดทำ ระเบียบ 
ขอบังคับ ระบบการปฏิบัติงาน  
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
จัดใหมีการทบทวน และ/หรือ จัดทำ
ระเบียบ ขอบังคับ ระบบ เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจสำเรจ็ 
รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
การทบทวนและจัดทำ ระเบียบ 
ขอบังคับ ระบบการปฏิบัติงาน  
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองทุนเพ่ือใหการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

รอยละความสำเร็จในการ
ทบทวนและจดัทำระเบียบ 
ขอบังคับ ระบบการปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานกองทุน 

กองทุนมีระเบียบ ขอบังคับ  
ระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กองทุนสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
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แนวทางท่ี 4.3 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน 
 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
4.3.1 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
เพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
การทบทวนสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการปฏบัิติงานตามภารกิจ
สำเรจ็รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
การทบทวนเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
สิ่งอำนวยความสะดวกรองรบัการ
ปฏิบัติงานของกองทุน สงผลใหการ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

รอยละความสำเรจ็ในการ
ทบทวนและพัฒนาปรับปรุง 
สิ่งอำนวยความสะดวกรองรบั
การปฏิบัติงานกองทุน 

กองทุนมีสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการปฏบัิติงานตามภารกิจ
อยางเพียงพอ 

กองทุนสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

 
แนวทางท่ี 4.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุน 

 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
4.4.1 การพัฒนาตามแผนปฏิบัตกิาร
ดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปของกองทุน 

เชิงปริมาณ 
๑. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว

ของกองทุน พ.ศ. 2566 – 
2570 

๒. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำป
ของกองทุน 

๓. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลเพ่ือรองรับการ
ดำเนินงานของกองทุน 

 
 
 
 

๑. รอยละความสำเรจ็ในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ประจำปของกองทุน  

๒. รอยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนาเครื่องมือ และ
ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของกองทุน 

๑. กองทุนมแีผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำป ตามแผนมีแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาวของ
กองทุน เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการบริหารจัดการกองทุน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒. กองทุนมีเครื่องมือและ
ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของกองทุน 

๑. กองทุนมีการนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีชวยในการปฏิบัติงานท่ี
ทำใหเกิดความคลองตัวรวดเร็ว 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองตอ
ผูบริหารกองทุน บุคลากรภายใน 
และผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก
ไดเปนอยางด ี

๒. กองทุนมีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานดีข้ึน 
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แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 
ระบบงานดานเทคโนโลยีดจิิทัล 
ของกองทุนสามารถสนับสนุนงาน
ผูบริหารกองทุน ผูใชบริการท้ัง
ภายในและภายนอกไดเปนอยางด ี

4.4.2 พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการดำเนินงานของกองทุน โดยมีแผน 
ปฏิบัติการจัดการฐานขอมูลระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการการจดัการฐานขอมูล
ประจำป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. มีแผนพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

เพ่ือการดำเนินงานของกองทุน
ระยะยาว พ.ศ. 2566 – 2570 

๒. มีแผนปฏิบัติการการจัดการ
ฐานขอมูลประจำปของกองทุน 

๓. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือรองรับ 
การดำเนินงานของกองทุน 

เชิงคุณภาพ 
ระบบฐานขอมูลตาง ๆ ของกองทุน
สามารถสนับสนุนงานผูบรหิาร
กองทุน ผูใชบริการท้ังภายในและ
ภายนอกไดเปนอยางดี 

รอยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
ระบบฐานขอมลู ระบบตาง ๆ   
ท่ีอยูในแผนปฏิบัตกิารการจัดการ
ฐานขอมูลท้ังระยะสั้นและ 
ระยะยาว 

กองทุนมีระบบฐานขอมูล 
ท่ีสามารถนำมาใชประโยชนในการ
พัฒนาการดำเนินงานของกองทุนได
เปนอยางดี 

๑. กองทุนมีการนำฐานขอมูลตาง ๆ  
ท่ีชวยในการปฏิบัติงานท่ีทำใหเกิด
ความคลองตัว รวดเร็ว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สามารถตอบสนองตอผูบริหาร
กองทุน บุคลากรภายใน และผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอกไดเปน
อยางด ี

๒. กองทุนมีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานดีข้ึน 
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แนวทางท่ี 4.5 การพัฒนาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
4.5.1 การพัฒนาธรรมาภิบาลการ
ดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
๑. มีแผนงานเพ่ือพัฒนาธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานของกองทุน 
๒. มีระบบจัดการขอรองเรียนของ

ผูใชบริการ และประชาชนท่ัวไป 
๓. มีชองทางในการรับขอรองเรียน 

และเผยแพรใหประชาชนทราบ
ท่ัวไป 

เชิงคุณภาพ 
1. ระบบการดำเนินงานกองทุน 

มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
2. ชองทางการรองเรียนของกองทุน

เปนท่ีรับทราบของกลุมเปาหมาย 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ประชาชนท่ัวไป 

๑. มีหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช 
ในการดำเนินงานกองทุน 

๒. มีจำนวนชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน และเผยแพร
ใหประชาชนรับทราบอยาง
ท่ัวถึง 

๑. คูมือธรรมาภิบาลในการ
ดำเนินงานของกองทุน 

๒. กองทุนมีชองทาง และระบบ
การจัดการขอรองเรียนตาง ๆ  

๑. กองทุนสามารถดำเนินงานได
ตามกรอบหลักธรรมาภบิาล 

๒. กองทุนมีระบบการบริหาร
จัดการขอรองเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๓. กองทุนไดรับการยอมรับจาก 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ประชาชนท่ัวไปในดานความ
โปรงใส ตรวจสอบได 

4.5.2 การบริหารจัดการความเสีย่ง 
และการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. มีกฎบัตรของหนวยตรวจสอบ

ภายในท่ีไดรับการทบทวน 
๒. มีคูมือการบริหารความเสี่ยง

กองทุน 
๓. มีการเผยแพรคูมือการบริหาร

ความเสีย่งของกองทุนใหกับ
บุคคลท่ีเก่ียวของ 

๔. มีแผนบรหิารความเสี่ยง
ประจำปของกองทุน 

 

๑. รอยละความสำเรจ็ในการ
จัดทำกฎบัตรของ 
หนวยตรวจสอบภายใน 

๒. ระดับความสำเร็จในการ
เผยแพรคูมือการบริหาร
ความเสีย่ง 

๓. ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ของกองทุน 

๔. ระดับความสำเร็จ 
ในการบริหารความเสี่ยง 

๑. กองทุนมีกลไกสำคัญ 
จะชวยเสริมสรางใหระบบ 
การตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กองทุนมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

๒. กองทุนมีแผนบริหาร 
ความเสีย่งของกองทุน  

๓. กองทุนมีคูมือบริหาร 
ความเสีย่งรวมถึงมีการ
เผยแพรคูมือดังกลาว 

1. กองทุนมีระบบการควบคมุภายใน
และมรีะบบการตรวจสอบภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. กองทุนปฏิบัติงานไดตาม
ยุทธศาสตรท่ีกำหนด และเปนไป
ตามระบบการกำกับดูแลกองทุน 

3. กองทุนมีประสิทธิภาพการ
บริหารงานเพ่ิมข้ึน และสามารถ
ลดระดับความรุนแรงของทุก
ปจจัยเสี่ยงไดตามเปาหมาย 
ท่ีกำหนด  
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แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. ระบบตรวจสอบ ติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานตาง ๆ 
ภายในกองทุน มีหลักเกณฑ 
ในการดำเนินการ 

๒. กองทุนมีการบริหาร 
ความเสีย่งท่ีสอดคลองกับ
บริบทของกองทุน  

 ใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของ
รับทราบ 
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แนวทางท่ี 4.6 การประชาสัมพันธ 
แนวทางดำเนินงาน เปาหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 
4.6.1 การพัฒนาการสื่อสารและการ
ประชาสมัพันธ 

เชิงปริมาณ 
๑. มีชองทางในการสื่อสาร 

ประชาสมัพันธของกองทุนอยาง
นอย 2 ชองทาง 

๒. มีหนวยงานรวมประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสารอยางนอย 2 
หนวยงาน 

๓. ความพึงพอใจตอขอมลูจากการ
ประชาสมัพันธของกองทุนจาก
กลุมเปาหมายมากกวารอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
กองทุนเปนท่ีรูจักมากข้ึน  
จากการไดรับขาวสารจากการ
ประชาสมัพันธของกองทุน 

๑. จำนวนชองทางการ
ประชาสมัพันธขอมูล 
ของกองทุน 

๒. จำนวนหนวยรวม
ประชาสัมพันธขอมูล 
ของกองทุน 

๓. ระดับความพึงพอใจ 
ของกลุมเปาหมายท่ีมีตอการ
ดำเนินงาน และการ
ประชาสมัพันธของกองทุน 

๑. การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานชองทางและ
หนวยรวมการประชาสัมพันธ
ของกองทุน 

๒. ผูมีสวนไดสวนเสียของ
กองทุนมีชองทางในการ
ติดตอกับกองทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๑. กองทุนสามารถติดตอสือ่สาร 
กับผูมีสวนไดสวนเสียของกองทุน
และเกิดประโยชนตอการ
ดำเนินงานของกองทุน 

๒. การดำเนินงานของกองทุนเปนท่ี
รับรูและเปนท่ีเขาใจของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

๓. กองทุนเปนท่ีรูจักของ
กลุมเปาหมาย และประชาชน
ท่ัวไปอยางกวางขวาง 

4.6.2 การพัฒนา 
Website/Application  
 

เชิงปริมาณ 
มี Website/Application  
ของกองทุนเพ่ือรองรับ 
การดำเนินงานของกองทุน 
เชิงคุณภาพ 
ระบบสารสนเทศของกองทุน
สามารถสนับสนุนผูใชบริการ 
ท้ังภายในและภายนอกได 

รอยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนาปรับปรุง Website/ 
Application ของกองทุน 

 

กองทุนมีชองทางสารสนเทศ  
ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของกองทุน 

๑. กองทุนมีชองทางสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถ
ติดตอสื่อสารกับ 
ผูมีสวนไดสวนเสียของกองทุน 
และเกิดประโยชนตอ 
การดำเนินงานของกองทุน 

๒. การดำเนินงานของกองทุนเปนท่ี
รับรู และเปนท่ีเขาใจของผูมีสวน
ไดสวนเสียไดอยางรวดเร็ว 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำป 2566-2570 กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนอยางเปนระบบ 
แนวทางท่ี 1.1  การบริหารการจัดเก็บรายไดกองทุน 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.1.1 การบริหารจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการทองเท่ียว 
ของกองทุน 

1. โครงการวางระบบการ
บริหารการจัดเก็บคาธรรมเนียม
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
ทองเท่ียวในประเทศ มีการ
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) ศึกษาแนวทาง วิธีการจัดเก็บ 

ชองทางการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม 

2) ศึกษากฎ ระเบียบ 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม 

3) ออกแบบระบบการบริหาร
การจัดเก็บคาธรรมเนียม 

4) พัฒนาระบบการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม 

5) ทดสอบและปรบัปรุง 
ระบบใหมีประสิทธิภาพ 
ในการใชงาน 

 
 
 

1. จำนวนระบบการจดัเก็บ
คาธรรมเนียมการ
ทองเท่ียว 

 
2. มีการบำรุงรักษาระบบ

อยางตอเน่ืองสามารถ
ปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม
เปาหมาย 

 
 

 

ระบบ 
 
 
 

รอยละ 

จำนวน 3 ระบบ 
ตามชองทางการ
เขาประเทศของ
นักทองเท่ียว 

100 
 
 

30 30 30 20 10 ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายอำนวยการ 
๓. ฝายจัดเก็บและ

บริหารรายได 
๔. ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 2. โครงการบริหารการจัดเก็บ
รายไดจากคาธรรมเนียม
นักทองเท่ียวตางชาติ 
ท่ีมาทองเท่ียวในประเทศ 

รอยละความสำเรจ็ในการ
จัดเก็บรายไดตามแผนงานท่ี
กำหนด 

รอยละ 100 
 

คาใชจายเพ่ือจัดเก็บคาธรรมเนียมทองเท่ียว ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายอำนวยการ 
๓. ฝายจัดเก็บและ

บริหารรายได 
๔. ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 

225 600 1,200 1,260 1,323 

     

1.1.2 การเสริมสภาพคลองทาง
การเงินของกองทุน 

การเสริมสภาพคลอง 
ทางการเงินของกองทุนมีการ
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) พิจารณาสถานะ 

ทางการเงินของกองทุน
เปรียบเทียบกับภาระงาน 
ท่ีตองใชในการดำเนินงาน 

2) พิจารณาหาเงินสนับสนุน
ในการดำเนินงานกองทุน 
ในกรณีท่ียังไมสามารถ
จัดเก็บคาธรรมเนียม 
การทองเท่ียวได หรือ
จัดเก็บรายไดไมเพียงพอ 

3) บริหารฐานะทางการเงิน
ใหเพียงพอกับภารกิจของ
กองทุน 

ระดับความสำเร็จในการเสริม
สภาพคลองกองทุนให
สามารถดำเนินงานไดตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 

รอยละ 100 - - - - - ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายอำนวยการ 
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แนวทางท่ี 1.2  การบริหารจัดการ และการควบคุมทางดานการเงินอยางเปนระบบ 
 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.2.1 ระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน 
การจายเงิน และการรักษาเงิน 

ระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน 
การจายเงิน และการรักษาเงิน 
มีการดำเนินการตามข้ันตอน 
ดังน้ี 
1) จัดทำ/ทบทวน ระเบียบ

เก่ียวกับการรับเงินการ
จายเงินและการรักษาเงิน 

2) นำเสนอตอ
คณะอนุกรรมการ 
ปรับปรุงระเบียบฯ 

3) นำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร 

ระดับความสำเร็จ 
ในการจัดทำ/ทบทวน 
ระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  
การจายเงินและการรักษาเงิน 

รอยละ 100 - - - - - ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงระเบียบฯ 

๓. ฝายอำนวยการ 
๔. ฝายจัดเก็บและ

บริหารรายได 

1.2.2 การจัดสรรเงินกองทุน
เพ่ือใชจายตามกิจการท่ีกำหนดไว
ในมาตรา 24 

การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือ 
ใชจายตามกิจการท่ีกำหนดไว
ในมาตรา 24 มีการดำเนินการ
ตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) จัดทำการทบทวน

หลักเกณฑ เง่ือนไขการ
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช
จายตามมาตรา 24 

2) จัดทำแผนการจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือใชจาย
ตามกิจการท่ีกำหนดไว 

ระดับความสำเร็จในการ
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช
จายตามกิจการท่ีกำหนดไว
ในมาตรา 24 

รอยละ 100 - - - - - ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายอำนวยการ 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ในมาตรา 24 ตาม
หลักเกณฑกำหนด 

3) นำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารพิจารณา
หลักเกณฑและแนว
ทางการจัดสรร 

1.2.3 การบริหารจัดการ  
การลงทุนการเงินของกองทุน 

1. โครงการวางแนวทางและ
ระบบการบริหารการลงทุน 
ท่ีมาจากรายไดจาก
คาธรรมเนียมนักทองเท่ียว
ตางชาติ มีการดำเนินการตาม
ข้ันตอน ดังน้ี 
๑) ศึกษาและประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีมีของ
กองทุน 

๒) ศึกษารูปแบบการลงทุน 
ท่ีเหมาะสม 

๓) จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการลงทุน 

๔) วางระบบเกณฑมาตรฐาน
การลงทุน 

๕) นำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร 

 
 

จำนวนระบบ/รูปแบบการ
ลงทุน 

 
 

ระบบ 
 

 

2 
 
 

 

- 1 - 1 - ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายอำนวยการ 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการบริหารการลงทุน
ของรายไดจากคาธรรมเนียม
นักทองเท่ียวตางชาติ มีการ
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

๑) พิจารณาการลงทุนตาม
เกณฑท่ีไดรับอนุมัต ิ

๒) ติดตามการลงทุนใหได
ตามเปาหมาย 

รอยละความสำเรจ็ 
ในการบริหารการลงทุน 
ใหไดผลตอบแทนตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 

 

รอยละ 100 - - - - - ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายอำนวยการ 

1.2.4 การบริหารจัดการดาน
การเงินของสำนักงานกองทุน 
ใหไดตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 

โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ดานการเงินกองทุน ดังน้ี 
1) มีการจัดทำแผนเบิกจาย

งบประมาณกองทุน
ประจำปไดตามเปาหมาย
ท่ีกำหนด 

2) มีการพัฒนาระบบเบิก
จายเงินของกองทุน 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ท้ังระบบ 

รอยละความสำเรจ็ของ
กองทุนท่ีสามารถเบิกจายได
ตามแผนการเบิกจาย 
ตามเปาหมาย และสามารถ
เบิกจายเงินกองทุนผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสได   
 

รอยละ 100 2 5 5 5 5 ฝายอำนวยการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว และมาตรการเพื่อสงเสริมการบริหาร
และพัฒนาการทองเท่ียว 

แนวทางท่ี 2.1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว และ
มาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.1 กำหนดทิศทางการ
สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียว ตามแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติ
การพัฒนาการทองเท่ียว 
ภายในเขตพัฒนาการทองเท่ียว 
และมาตรการเพ่ือสงเสรมิการ
บริหารและพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

โครงการกำหนดทิศทางการ
สงเสริมและสนับสนุนโครงการ 
โดยมีการดำเนินการ ตามข้ันตอน 
ดังน้ี 
1) ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร

การทองเท่ียวของประเทศ 
และแผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ 

2) ศึกษาเปาหมายของแผน
แผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียวภายใน 
เขตพัฒนาการทองเท่ียวและ
มาตรการเพ่ือสงเสริมการ
บริหารและพัฒนาการ
ทองเท่ียว  

3) ศึกษาความตองการของการ
สนับสนุนของหนวยงานรวม
ดำเนินงาน 

4) กำหนดเปาหมายของการ
สงเสริมการทองเท่ียว 

รอยละความสำเร็จในการ
จัดทำรายงานทิศทาง 
การสงเสริมและสนับสนุน
โครงการประจำป 

รอยละ 100 15 10 10 10 10 ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง
โครงการขอรับ
การสนับสนุนฯ 

๓. ฝายนโยบายและ
แผน 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5) กำหนดทิศทางการสงเสริม 
และสนับสนุนโครงการ 

6) กำหนดประเภท ลักษณะพ้ืนท่ี 
ท่ีจะทำการสงเสริมและ
สนับสนุนโครงการในแตละป 

2.1.2 ทบทวนและกำหนด
แนวทาง หลักการในการอนุมัติ
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน 

โครงการทบทวนและกำหนด
แนวทาง หลักการในการอนุมัติ
โครงการโดยมีการดำเนินการ 
ตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) ศึกษา แนวทาง หลักการ 

ในการอนุมัติโครงการ 
ท่ีขอรับการสนับสนุนใน
ปจจุบัน 

2) ทบทวน วิเคราะห 
ความสำเร็จ ผลลัพธ 
ผลกระทบของโครงการ 
ท่ีสนับสนุนในอดีตและ
ปจจุบัน 

3) ศึกษาขอมูลจากการกำหนด
ทิศทาง ประเภท ลักษณะ 
พ้ืนท่ี ท่ีไดทำการกำหนดไว 

4) จัดทำแนวทาง หลักการ  
ในการอนุมัติโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุน 

หลักเกณฑการพิจารณา
การสนับสนุนโครงการ 

ฉบับ ดำเนินการปเวนป 5 - 5 - 5 ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง
โครงการขอรับ
การสนับสนุนฯ 
ฝายนโยบายและ
แผน 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.3 การสนับสนุนโครงการ
ของกองทุนท่ีสงเสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียว ตาม
แผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียวภายใน 
เขตพัฒนาการทองเท่ียว และ
มาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหาร
และพัฒนาการทองเท่ียว  
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

การสนับสนุนโครงการตาม
เปาหมายและงบประมาณ
ประจำปท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รอยละของจำนวน
โครงการรวมทุน
ระหวางกองทุน 
และหนวยงานพันธมติร
ตามเปาหมาย 

2. รอยละของจำนวน
โครงการท่ีกองทุน
สนับสนุนตามเปาหมาย 

3. รอยละของงบประมาณ
ท่ีใหการสนับสนุน 
ตามเปาหมาย  

รอยละ 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

924 2,649 5,458 6,266 6,686 ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง
โครงการขอรับ
การสนับสนุนฯ 

๓. ฝายนโยบายและ
แผน 
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แนวทางท่ี 2.2  การบูรณาการงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวไทย 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.2.1 จัดแ  บงภารกิจ  
และกำหนดขอบเขตในการ
สงเสริมการทองเท่ียวกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
และมีการกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน และเปาหมาย
รวมกัน เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการสงเสริมและสนับสนุน
การทองเท่ียวของไทย 

โครงการการจัดแบงภารกิจและ
กำหนดขอบเขตในการสงเสริม 
การทองเท่ียว โดยมีการ
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) รวบรวมหนวยงานท่ีสงเสริม

การทองเท่ียวของประเทศ
ท้ังหมด 

2) ศึกษารูปแบบ แนวทางการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการ
ทองเท่ียวของแตละหนวยงาน 

3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการสงเสริมและสนับสนุน
ดานการทองเท่ียว 

4) กำหนดเปาหมายและแนวทาง
สนับสนุน สงเสรมิการ
ทองเท่ียวแบบบูรณาการ 

1. รอยละความสำเรจ็ใน
การประสานงาน  
บูรณาการกำหนด
ขอบเขตในการจัดทำ
โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเท่ียว
ของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

2. จำนวนบันทึกขอตกลง
ความรวมมือในทิศ
ทางการสงเสริมและ
สนับสนุนดานการ
ทองเท่ียวไทย 

 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับ 

100 
 
 
 
 
 
 
 

1 ฉบับ ปเวนป 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
0.3 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3 
 
 
 
 
 
 
 

0.3 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง
โครงการขอรับ
การสนับสนุนฯ 

๓. ฝายนโยบายและ
แผน 
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แนวทางท่ี 2.3  การสรางพันธมิตรและเครือขายรวมดำเนินงาน 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.3.1 กำหนดลักษณะเครือขาย
และอาสาสมคัรรวมดำเนินงาน 

โครงการกำหนดลักษณะ 
ประเภทเครอืขายและ
อาสาสมัครรวมดำเนินงาน 
โดยมีการดำเนินการตาม
ข้ันตอน ดังน้ี 
1) ทบทวนหนวยงานทุกภาค

สวนท่ีดำเนินการ หรือมี
ศักยภาพในการดำเนินการ
สงเสริม สนับสนุนดานการ
ทองเท่ียวในทุกภาคสวน 

2) ศึกษาลักษณะการ
ดำเนินการสงเสริม 
สนับสนุนการทองเท่ียว 
ของแตละหนวยงาน 

3) ศึกษาความตองการของ
การสนับสนุนของเครือขาย
หรืออาสาสมัคร 

4) กำหนดแนวทางและวิธีการ
ในการดำเนินงานของ
กองทุนในการใหการ
สนับสนุน 

 
 
 
 

รอยละความสำเร็จในการ
กำหนดลักษณะเครือขาย 
อาสาสมัครความรวมมือ 
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวไทย 

รอยละ 100 - 3 - 3 - ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายนโยบาย
และแผน 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.3.2 พัฒนาเครือขาย/
อาสาสมัครรวมดำเนินงาน 

โครงการสรรหาเครือขายและ
อาสาสมัครรวมดำเนินงาน  
มีการดำเนินการตามข้ันตอน 
ดังน้ี 
1) ประชาสมัพันธ รณณรงค

รับสมคัรเครือขายและ
อาสาสมัครรวมดำเนินงาน
ตามเกณฑท่ีกองทุนกำหนด 

2) คัดสรรเครือขายและ
อาสาสมัครรวมดำเนินงาน 

3) สนับสนุนการดำเนินงาน 
การพัฒนาเครือขาย/
อาสาสมัครรวมดำเนินงาน 

4) จัดทำฐานขอมูลเครือขาย
และอาสาสมคัรรวม
ดำเนินงาน 

รอยละจำนวนหนวยงาน 
ในเครือขายความรวมมือ  
ท้ังท่ีเปนหนวยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ภาค
ประชาสังคม และชุมชน  
ท่ีมีโครงการความรวมมือ
ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเท่ียวไทย
เพ่ิมข้ึนในแตละป 
 

รอยละ เพ่ิมข้ึนปละ       
รอยละ 30 

 

- 10 10 10 10 ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายนโยบาย 
และแผน 
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แนวทางท่ี 2.4 การพัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.4.1 สำรวจเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวม
ดำเนินงานกับกองทุน 

โครงการสำรวจศักยภาพ
หนวยงานของรัฐท่ีรวม
ดำเนินงานกับกองทุน มีการ
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) ทบทวนศักยภาพ

หนวยงานของรัฐท่ีรวม
ดำเนินงานกับกองทุน และ
ความตองการในการพัฒนา 

2) วิเคราะห จุดออน และ 
จุดแข็งของหนวยงาน 
ของรัฐท่ีรวมดำเนินงาน 
กับกองทุน 

3) กำหนดประเด็น และ
จัดลำดับความสำคัญ 
ของศักยภาพท่ีตองมี 
การพัฒนาหนวยงาน 
ของรัฐท่ีรวมดำเนินงาน 
กับกองทุน 

จำนวนองคความรูท่ีเปนการ

พัฒนาศักยภาพหนวยงาน 

หนวยงานของรัฐท่ีรวม

ดำเนินงานกับกองทุน 

เรื่อง ปละ 2 เรื่อง - 10 - 5 - 1. ฝายนโยบายและ
แผน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 

2.4.2 การเสริมสรางองคความรู
ใหแกหนวยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน เพ่ือใหการ
บริหารจดัการโครงการท่ีขอรบั
การสนับสนุนบรรลตุามเปาหมาย
ท่ีกำหนด 

โครงการเสรมิสรางองคความรู
ใหแกหนวยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน เพ่ือให
การบริหารจัดการโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนบรรลตุาม
เปาหมายท่ีกำหนด มีการ
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. จำนวนหนวยรวม
ดำเนินงานและเครือขาย
ท่ีขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนท่ี
ไดรับการพัฒนา 

2. จำนวนบุคลากรของ
หนวยรวมดำเนินงานและ

หนวยงาน 
 
 
 
 

คน 

จำนวน
หนวยงานท่ี

กองทุนใหการ
สนับสนุนใน   

แตละป  

- 10 10 10 10 1. ฝายนโยบายและ
แผน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1) ศึกษาประเด็น และลำดบั
ความสำคญัขององคความรู
ท่ีตองเสริมสรางใหแก 
หนวยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน 

2) จัดทำแนวทาง วิธีการ 
ในการพัฒนาองคความรู 
ในแตละประเด็น 

3) ดำเนินการพัฒนาตาม 
แผนงานท่ีกำหนด และ
ตามระดับศักยภาพของ
หนวยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน 

เครือขายท่ีขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนท่ีไดรับการ
พัฒนา 

กำหนด          
2 คนตอ
หนวยงาน 
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แนวทางท่ี 2.5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการท่ีกองทุนใหการสนับสนุน 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.5.1 การทบทวน พัฒนา 
ปรับปรุง แนวทาง หลักเกณฑ 
และการติดตามประเมินผล โดยมี
การพัฒนาหลักเกณฑการตดิตาม
และประเมินผลโครงการ และ
พัฒนากลไกและเครื่องมือในการ
ประเมินผลโครงการ พรอมท้ัง
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ท่ีใหการสนับสนุนจากกองทุน
ประจำป 
 

โครงการพัฒนา/ทบทวน 
หลักเกณฑ และการติดตาม 
ประเมินผลโครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุน มีการ
ดำเนินการตามข้ันตอน ดงัน้ี 
1) ทบทวน จุดออน จุดแข็ง 

ของวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุน 
ท่ีผานมา 

2) ทบทวน จุดออน จุดแข็ง 
ของผลการดำเนินงาน 
ของโครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุน 
ท่ีผานมา 

3) พิจารณาแนวทาง 
หลักเกณฑการติดตาม
ประเมินผลใหสอดคลองกับ
แนวทางการสนับสนุน
โครงการ 

4) กำหนดหลักเกณฑการ
ติดตาม และการประเมินผล 

5) ดำเนินการเผยแพร
หลักเกณฑการติดตาม 
และประเมินผลโครงการ 
ใหผูท่ีสนใจรับทราบ 

1. หลักเกณฑการตดิตาม 
และประเมินผลโครงการ 
ท่ีใหการสนับสนุน 

2. จำนวนกลไกและ
เครื่องมือในการตดิตาม
และประเมินผลโครงการ
ท่ีไดรับการสนับสนุน 

3. รอยละความสำเร็จใน
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ี
ไดรับการสนับสนุน 

 

ฉบับ 
 
 

เครื่องมือ 
 
 
 

รอยละ 

1 
 
 

2 
 
 
 

100 
 

10 - 30 - 30 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมิน
โครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนฯ 

3. ฝายนโยบายและ
แผน 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

6) พัฒนากลไกในการ
ประเมินผลโครงการ 

7) พัฒนาเครือ่งมือ 
ในการประเมนิผลโครงการ
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยใหความสำคัญกับการนำ
เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเช่ือม่ันแกนักทองเท่ียว 
แนวทางท่ี 3.1  การจดัทำประกันภัยและสิทธิประโยชนเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียวตางชาติ 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3.1.1 การบริหารการประกันภยั
ของนักทองเท่ียวตางชาติ  
โดยการศึกษาและกำหนดแนว
ทางการประกันภยัใหแก
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
ทองเท่ียวในประเทศ วางระบบ
การบริหารจัดการการประกันภัย 
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับ 

โครงการศึกษาและกำหนด
แนวทางการประกันภยัใหแก
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
ทองเท่ียวในประเทศ และวาง
ระบบการบริหารจัดการการ
ประกันภัย โดยมีการ
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) ศึกษา รูปแบบการ

ประกันภัยท่ีเหมาะสม 
2) กำหนดรูปแบบการจัดทำ

ประกันภัยใหนักทองเท่ียว
ตางชาติ 

3) วางระบบการบริหาร
จัดการการประกันภัย 
ใหนักทองเท่ียว 

4) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับ 
การประกันภัย 

 
 
 
 
 

1. แนวทาง หลักเกณฑ 
รูปแบบ และประเภท
สิทธิประโยชนท่ีควร
ใหแกนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีชำระ
คาธรรมเนียมการ
ทองเท่ียว 

2. แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติในการปกปอง 
เยีย่วยานักทองเท่ียว
ตางชาติเมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนระหวางทองเท่ียว
ในประเทศไทย 

3. ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการประกันภัย 

 

แนวทาง 
 
 
 
 
 

แนวทาง 
 
 
 
 
 

ระบบ 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

คาใชจายสำหรับเบ้ียประกันภัย 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. คณะอนุกรรมการ
ดูแลเก่ียวกับการ
ประกันภัย ละสิทธิ
ประโยชนฯ 

3. ฝายจัดเก็บและ
บริหารรายได 

4. ฝายนโยบายและ
แผน 

5. ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 

1,000 2,000 2,100 2,205 2,316 

คาใชจายและจัดทำระบบ สนง. กองทุนเพ่ือ 
การบริหารจัดการการประกนัภัย 
30 

 
10 10 10 10 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3.1.2 สำรวจความพึงพอใจเพ่ือ
ทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบการบรหิาร
จัดการการประกันภัย และสิทธิ
ประโยชนท่ีนักทองเท่ียวควร
ไดรับ 

โครงการทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการประกันภัย และ
สิทธิประโยชนท่ีนักทองเท่ียว
ควรไดรับโดยมีการดำเนินการ
ตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) พิจารณาทบทวนปญหา

อุปสรรคในการบริหารการ
ประกันภัยนักทองเท่ียว 

2) นำเสนอตอคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนเพ่ือพิจารณา 

1. ผลการศึกษาและ
วิเคราะหการประกันภัย
นักทองเท่ียวตางชาติ 
ท่ีไดดำเนินงาน 

2. รอยละความสำเรจ็ 
ในการทบทวนและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการการประกันภัย 
และสิทธิประโยชนท่ี
นักทองเท่ียวควรไดรบั
เพ่ิมเตมิ 

รายงาน 
 
 
 

รอยละ 

ปละ 1 รายงาน 
 
 
 

100 
 
 

- 3 - - 3 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. คณะอนุกรรมการ
ดูแลเก่ียวกับการ
ประกันภัย และสิทธิ
ประโยชนฯ 

3. ฝายจัดเก็บและ
บริหารรายได 

4. ฝายนโยบาย 
และแผน 

5. ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทางท่ี 4.1  การพัฒนาดานการบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน 

 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.1.1 การทบทวนโครงสราง
คณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ิมเตมิ
จากท่ีมีอยูเดมิ 

การทบทวนโครงสรางจำนวน
คณะอนุกรรมการของกองทุน
เพ่ิมเตมิจากท่ีมีอยูเดิม และ
กำหนดบทบาทหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการแตละคณะ
เพ่ือรองรับภารกิจของกองทุน
ท่ีมีมากข้ึน 

รอยละความสำเร็จ  
ในการทบทวนโครงสราง
คณะอนุกรรมการกองทุน
คณะตาง ๆ ท่ีจัดตั้งเพ่ิมเติม 
และมีการกำหนดบทบาท
หนาท่ีของแตละคณะเพ่ือ
ชวยดำเนินการตามภารกิจ
ของกองทุน 

รอยละ 100 - - - - - 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 
 
 

4.1.2 ทบทวนแผนบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล และโครงสราง
องคกร กรอบอัตรากำลัง  
และคำบรรยายลักษณะงานของ
กองทุน 

โครงการการทบทวนแผน
บริหารงานทรัพยากรบุคคล
และโครงสรางองคกร กรอบ
อัตรากำลัง และคำบรรยาย
ลักษณะงานตามตำแหนงงาน
โดยมีการดำเนินการ ดังน้ี 
1) จัดทำแผนแผนปฏิบัติการ

ระยะยาว ดานทรัพยากร
บุคคลของกองทุน ประจำป  
พ.ศ. 2566-2570 

2) ศึกษา วิเคราะหการบรหิาร
ดานทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุน 

3) ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวและจัดทำ

1. แผนบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคลท่ีไดรับ
การทบทวน 

2. รอยละความสำเรจ็ 
ในการทบทวนโครงสราง
องคกร กรอบอัตรากำลัง 
และการจัดทำคำ
บรรยายลักษณะงานทุก
ตำแหนงงาน 

3. รอยละความสำเร็จ 
ในการสรรหาบุคลากร
ตามโครงสราง และ
สามารถดำเนินการได
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

แผน 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 

 

1 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

 

3 3 3 3 3 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

แผนปฏิบัติการประจำป
ดานทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนประจำปลวงหนา  

4) ทบทวนโครงสรางบริหาร
ของกองทุน และจัดทำ 
คำบรรยายลักษณะงาน 
(ประจำป) 

5) สรรหาบุคลากรตาม
โครงสราง และสามารถ
ดำเนินการไดตามแผนงาน
ท่ีกำหนด 

4.1.3 การพัฒนาบุคลากรของ
กองทุนเพ่ือรองรับการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับการดำเนินงานของ
กองทุน โดยมีการดำเนินการ 
ดังน้ี 
1) กำหนดความสามารถ 

ท่ีตองการในแตละ 
ตำแหนงงาน 

2) วิเคราะหชองวางในการ
พัฒนาบุคลากร 

3) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
4) ดำเนินการพัฒนาบุคลากร

ตามแผนท่ีกำหนด 

๑. แผนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ของกองทุน 

๒. รอยละความสำเรจ็ 
ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกองทุน 

แผนงาน 
 

 
รอยละ 

 

1 
 

 
100 

5 5 5 5 5 ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 
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แนวทางท่ี 4.2  การพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ และระบบการปฏิบัติงานของกองทุน 
 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.2.1 ทบทวนและจัดทำ
ระเบียบ ขอบังคับ ระบบการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

โครงการทบทวนและจัดทำ
ระเบียบ ขอบังคับ ระบบการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ตามภารกิจ โดยการพิจารณา
ภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

รอยละความสำเรจ็ในการ
ทบทวนและจดัทำระเบียบ
รองรบัการปฏิบัติงานและ
การบรหิารงานตามภารกิจ 

รอยละ 100 1 - 1 - 1 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงระเบียบฯ  

3. ฝายอำนวยการ 
4. ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 
5. ฝายจัดเก็บและ

บริหารรายได 

 
แนวทางท่ี 4.3 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.3.1 พัฒนาสิ่งอำนวย 
ความสะดวกเพ่ือชวยในการ
ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกการปฏิบัติงาน  
โดยการพิจารณาภารกิจ  
อัตรากำลังคน เครื่องมือ 
อุปกรณสถานท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม 

รอยละความสำเร็จในการ
ทบทวนและพัฒนาปรับปรุง
สิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการปฏิบัติงาน
กองทุน 

รอยละ 100 10 20 10 10 10 ฝายอำนวยการ 
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แนวทางท่ี 4.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุน 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.4.1 การพัฒนาตาม
แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปของกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดจิิทัลประจำป
ของกองทุน มีการดำเนินการ
ตามโครงการดังน้ี 
1. การทบทวนแผนแมบท
สารสนเทศและดิจิทัล  
ของกองทุนประจำป  
พ.ศ. 2566 – 2570  
โดยมีการดำเนินการ ดังน้ี 
๑) ศึกษาทบทวน วิเคราะห 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ
ยาว และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปของกองทุน 

๒) ศึกษาความตองการดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม 

๓) กำหนดแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของกองทุน 

๔) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะยาวของกองทุน 
พ.ศ. 2566 – 2570 

๕) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปของกองทุน 

1. แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ระยะยาวไดรับการ
จัดทำและทบทวน 

2. แผนปฏิบัตงิานประจำป
ตามแผนแมบท
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
ท่ีไดรับการทบทวน 

แผน 
 
 

แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 5 5 5 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. พัฒนางานตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดจิิทัลประจำป
ของกองทุนเพ่ือสนับสนุน
ผูบริหารกองทุน ใชบริการ 
ของกองทุนท้ังภายในและ
ภายนอก 

รอยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนางานตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ประจำปของกองทุน 

รอยละ 
 

100 10 20 30 30 30 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 

4.4.2 พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการดำเนินงาน
ของกองทุน โดยมีแผนปฏิบัติการ
จัดการฐานขอมลูระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการการจัดการ
ฐานขอมูลประจำป 
 

โครงการพัฒนาฐานขอมลู
สารสนเทศเพ่ือการดำเนินงาน
ของกองทุน โดยมีแผนปฏิบัติ
การจัดการฐานขอมูลระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการการจัดการ
ฐานขอมูลประจำป มีการ
ดำเนินการตามโครงการดังน้ี 
1. การทบทวนแผนพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การดำเนินงานของกองทุน 
ระยะยาว ประจำป  
พ.ศ. 2566 – 2570  
โดยมีการดำเนินการ ดังน้ี 
๑) ศึกษาทบทวน วิเคราะห 

พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
ดำเนินงานของกองทุน 

1. แผนพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศ ระยะยาว
ไดรับการจัดทำและ
ทบทวน 

2. แผนปฏิบัติงานการ
พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศประจำป 
ท่ีไดรับการทบทวน 

แผน 
 
 
 

แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 5 5 5 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

๒) ศึกษาความตองการดาน
ฐานขอมูลสารสนเทศของผู
มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

๓) กำหนดแนวทางในการ
พัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศของกองทุน 

๔) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศ ระยะ
ยาวของกองทุน 
พ.ศ. 2566 – 2570 

๕) จัดทำแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศ ประจำปของ
กองทุน 

 
 
 

 
 
 

2. พัฒนางานตามแผนพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การดำเนินงานของกองทุน 
ระยะยาว และแผนพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การดำเนินงานของกองทุน 
ประจำป 

รอยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนางานตามแผนพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ระยะยาว และแผนปฏิบัติ
การตามแผนพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ประจำปของกองทุน 

รอยละ 
 

100 10 20 20 20 20 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 
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แนวทางท่ี 4.5  การพัฒนาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.5.1 การพัฒนาธรรมาภิบาล
การดำเนินงาน 

โครงการสงเสริมและพัฒนา 
ธรรมาภิบาลกองทุนโดยมีการ
ดำเนินการตามข้ันตอน ดงัน้ี 
1) ศึกษาทบทวนวิเคราะห

ปจจัยท่ีมีความเสี่ยงดาน
ธรรมาภิบาล 

2) กำหนดหลักธรรมาภิบาล
ของกองทุน 

3) จัดทำแผนการพัฒนา 
ธรรมาภิบาลของกองทุน 

4) ดำเนินการพัฒนา 
ธรรมาภบิาลของกองทุน
ตามแผนท่ีกำหนด 

1. คูมือหลักธรรมาภิบาล
ของกองทุน 

2. รอยละความสำเรจ็ 
ในการพัฒนาธรรมาภบิาล
กองทุน 

3. ชองทางในการรองเรียน 
 

คูมือ 
 

รอยละ 
 
 

ชองทาง 

1 
 

100 
 
 

3 

2 5 5 5 5 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 
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แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.5.2 การบริหารจัดการ 
ความเสีย่ง และการควบคุม
ภายใน 
 

กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
กองทุน โดยมีองคประกอบ 
ดังน้ี 
1) จัดตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในและ 
คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงกองทุน 

2) กฎบัตรของหนวยงาน
ตรวจสอบ 

3) แผนบริหารความเสี่ยง 
4) คูมือบริหารความเสี่ยง 
5) เผยแพรคูมือบรหิารความเสี่ยง 
6) ดำเนินการตามแผนบริหาร

ความเสีย่งของแตละป 

1. รอยละความสำเรจ็ใน
การจัดทำองคประกอบ
และการบริหารความ
เสี่ยงกองทุน 

2. ดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

3. การดำเนินการ
ตรวจสอบและควบคุม
ภายในโดยสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน 

รอยละ 
 
 
 

รอยละ 
 

รอยละ 

100 
 
 
 

100 
 

100 

- - - - - 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ทุกฝายงานใน
กองทุน 

3. ฝายตรวจสอบ
ภายใน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 

 
แนวทางท่ี 4.6  การประชาสัมพันธ 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.6.1 การพัฒนาการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ 

การพัฒนาการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธกองทุน โดยมี
การดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) ศึกษาขอมูลจากการสำรวจ

ความตองการขอมลู
สารสนเทศของผูมสีวนได
สวนเสยีในแตละกลุม 

1. จำนวนชองทางการ
ประชาสมัพันธของ
กองทุน 

2. ระดับความพึงพอใจ 
ของกลุมเปาหมายท่ีมีตอ
กองทุน และการ
ประชาสัมพันธของ
กองทุน 

ชองทาง 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 

2 
 
 

80 
 
 
 
 

10 20 30 40 50 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
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2) ศึกษาหนวยงานท่ีรวมการ
ประชาสมัพันธการ
ดำเนินงานตามภารกิจ 
ของกองทุน 

3) กำหนดแนวทางการพัฒนา 
การสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ 
ท่ีเหมาะสมของกลุมเปาหมาย 

4) พัฒนารูปแบบ ชองทางการ
สื่อสารและประชาสัมพันธท่ี
สะดวกตอการเขาถึงของทุก
กลุม 

5) วางแผนการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพร
การดำเนินงาน เปาหมาย 
ผลงานของกองทุน 

6) ดำเนินการตามแผนงาน
การสื่อสารและ
ประชาสมัพันธผานชอง
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

3. จำนวนหนวยรวม
ประชาสัมพันธขอมูล 
ของกองทุน 

4. แผนประชาสัมพันธ และ
สื่อสารการดำเนินงาน 
ผลงานของกองทุน 
 

5. ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนงาน
การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ 

หนวยงาน 
 
 

แผนงาน 
 
 
 
 

รอยละ 
 

3 
 
 

1 
 
 
 
 

100 

4.6.2 การพัฒนา Website / 
Application  

การพัฒนา Website / 
Application ของกองทุนโดย
มีการดำเนินการ 
ตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) ศึกษาทบทวน Website ของ

กองทุนในการตอบสนองตอ
ผูมีสวนไดสวนเสียในแตละ
กลุม 

รอยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนา Website / 
Application ของกองทุน 

รอยละ 100 5 20 30 40 50 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 



แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสรมิการทองเท่ียวไทยระยะยาว พ.ศ. 2566 – 2570 
และแผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2566    4-53 
 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ เปาหมาย 
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ผูรับผิดชอบ 
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2) กำหนดแนวทางการพัฒนา 

Website ของกองทุน 
3) พัฒนา Application รองรับ

การดำเนินงานของกองทุน 
4) ประชาสมัพันธสรางการ

รับรู Website / 
Application ของกองทุน 
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Roadmap การดำเนินงานแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2566-2570 
จากแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2566-2570 นั้นสามารถกำหนด Roadmap ในการดำเนินงานรายยุทธศาสตร ในแตละชวงเวลา

ระหวาง ป 2566-2570 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
ปงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนอยางเปนระบบ 

แนวทางท่ี 1.1  การบริหารการจดัเก็บรายไดกองทุน   

  1. จัดทำระบบการจดัเก็บคาธรรมเนียม จำนวน 3 ระบบ ตามชองทางการเขาประเทศ      
 

 

• ชองทางเดินทางทางอากาศ      
 

• ชองทางเดินทางทางเรือ       

• ชองทางเดินทางทางบก/ทางราง       

• มีการพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการจัดเก็บสมบูรณ       

2. การบริหารการจดัเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมตอเน่ือง       

3. การประเมินสภาพคลองทางการเงินของกองทุน กรณีรายไดไมไดตามแผนงาน    
     

แนวทางท่ี 1.2  การบริหารจัดการ และการควบคมุทางดานการเงินอยางเปนระบบ   

  1. จัดทำ/ทบทวน ระเบียบ “การรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงิน” ของกองทุน 
 

          

2. การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชจายตามกิจการท่ีกำหนดไวในมาตรา 24 
     

 

3. การวางแนวทางและระบบการบรหิารการลงทุน หากมีเงินกองทุนมเีหลือเพียงพอ        

4. การบริหารการลงทุนเงินกองทุน ตามแผนงานขอ 3        

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารดานการเงินของกองทุน ตามตัวช้ีวัดดานท่ี 6       
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 
ปงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหาร 
และพัฒนาการทองเท่ียว 
แนวทางท่ี 2.1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการทองเท่ียว  

และมาตรการเพ่ือสงเสรมิการบรหิารและพัฒนาการทองเท่ียว 
 1. การกำหนดทิศทางการสงเสริมและสนับสนุนโครงการ ประจำป โดย คกก.       

 2. กำหนดเง่ือนไขหลักเกณฑการสงเสริมและสนับสนุนโครงการตามมาตรา 24(1)(2)       

 • จัดทำ/ทบทวน ระเบียบ คกก. การใหเงินอุดหนุนหรือกูยมืฯ ตามมาตรา 24(1)       

 • จัดทำ/ทบทวน ระเบียบ คกก. การใชจายชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเท่ียว 
ฯลฯ ตามมาตรา 24(2)      

 

 • จัดทำ/ทบทวน ประกาศ คกก. เรือ่ง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนหรือกูยืม  
ตามมาตรา 24(1) ประจำป       

 

 • จัดทำ/ทบทวน ประกาศ คกก. เรือ่ง การใชจายชวยเหลือหรือสนับสนุนการ
ทองเท่ียว ฯลฯ ตามมาตรา 24(2) ประจำป      

 

 • จัดทำ/ทบทวน ประกาศ คกก. เรือ่ง การชำระคืนเงินใหกูยืมและอัตราดอกเบ้ีย
กองทุน      

 

 • จัดทำ/ทบทวน แบบขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน/เงินกูยืม ตามมาตรา 24(1)       

 • จัดทำ/ทบทวน แบบขอรับชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเท่ียว ฯลฯ  
ตามมาตรา 24(2)      

 

 • จัดทำ/ทบทวน สัญญาและเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน/เงินกูยืม  
ตามมาตรา 24(1)      

 

 • จัดทำ/ทบทวน สัญญาและเง่ือนไขการขอรับการชวยเหลือหรือสนับสนุนการ
ทองเท่ียว ฯลฯ ตามมาตรา 24(2)      
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 
ปงบประมาณ 

หมายเหตุ 
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 3. การสนับสนุนโครงการตามเปาหมายและงบประมาณประจำปท่ีกำหนด  
โดยมลีักษณะโครงการดังน้ี      

 

 3.1 โครงการท่ีกองทุนควรพิจารณาใหการสนับสนุน ตามแผนปฏบัิติการระยะ  
2566-2570 

     
 

 • โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Tourism) 

80% 70% 60% 50% 50% 

สัดสวนโครงการท่ีสงเสริม
ทองเท่ียวชุมชน ทองเท่ียว
เพ่ือความยั่งยืน ฯลฯ ปรับ
ลดลงจากรอยละ 80 เหลือ
รอยละ 50 เน่ืองจากยอด
งบประมาณสนับสนุน
โครงการในป 2568-
2570 มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

 • โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือสรางรายไดใหชุมชน 

 • โครงการสงเสริมการทองเท่ียวดาน BCG เชน ทองเท่ียวเชิงเกษตร ทองเท่ียวสีขาว  

 • โครงการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง 
 • โครงการทองเท่ียวท่ีนำเสนอโดยเขตพัฒนาการทองเท่ียว ตามแผนปฏิบัติการ

พัฒนาการทองเท่ียว ท้ัง 15 เขต 
 • โครงการทองเท่ียวท่ีมี ทองถ่ิน และชุมชน เปนผูเลนท่ีมีบทบาทสำคญั  

 • โครงการปรับปรุงดานปรับปรุงสาธารณูปโภค (Infrastructure)  
ในแหลงทองเท่ียว เพ่ือปรับปรุงความเสื่อมโทรมของแหลงทองเท่ียว 

20% 20% 20% 20% 20% 

 • โครงการพัฒนาฐานขอมลู Big Data หรือ Application ดานการทองเท่ียว เชน 
กรมการทองเท่ียว กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา เปนตน 

 10% 10% 20% 20% 

 • โครงการเพ่ือสงเสริมดานการศึกษา วิจัย เพ่ือการทองเท่ียว   5% 5% 5% 

 • โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสงเสรมิดานการทองเท่ียว   5% 5% 5% 

 3.2 รายงานสรุปผลประจำป       

 • รายงานสรุปผลโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน/เงินกูยืม  
ตามมาตรา 24(1) จากกองทุน ประจำป ตอบตัวช้ีวัด      

 

 • รายงานสรุปผลโครงการท่ีไดรับการชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเท่ียว ฯลฯ  
ตามมาตรา 24(2) จากกองทุน ประจำป ตอบตัวช้ีวัด      
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 
ปงบประมาณ 

หมายเหตุ 
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แนวทางท่ี 2.2  การบูรณาการงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวไทย   

 1. โครงการการจัดแบงภารกิจและกำหนดขอบเขตในการสงเสริมการทองเท่ียว เชน  
กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน กรมพัฒนาชุมชน กรมการคาภายใน การทองเท่ียว 
แหงประเทศไทย เปนตน 

     
 

แนวทางท่ี 2.3  การสรางพันธมิตรและเครือขายรวมดำเนินงาน   

 1. โครงการกำหนดลักษณะ ประเภทเครือขายและอาสาสมคัรรวมดำเนินงาน       

 
2. โครงการสรรหาเครือขายและอาสาสมัครรวมดำเนินงาน เนน อาสาสมัคร 
เพ่ือการทองเท่ียวประจำทองถ่ิน (อสกท.) 

 
     

แนวทางท่ี 2.4  การพัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน   

 1. โครงการสำรวจศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน       

 2. โครงการเสรมิสรางองคความรูใหแกหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน       

แนวทางท่ี 2.5  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการท่ีกองทุนใหการสนับสนุน   

 1. โครงการพัฒนา/ทบทวน หลักเกณฑ และการตดิตาม ประเมินผลโครงการ 
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุน 

      

 • จัดทำ/ทบทวน แบบรายงานผลความคืบหนาการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุน/เงินกูยมื ตามมาตรา 24(1) จากกองทุน รายไตรมาส      

 

 • จัดทำ/ทบทวน แบบรายงานผลความคืบหนาการไดรับการชวยเหลอืหรือ
สนับสนุนการทองเท่ียว ฯลฯ ตามมาตรา 24(2) จากกองทุน รายไตรมาส      

 

 • จัดทำ/ทบทวน แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดรับ 
การสนับสนุนเงินอุดหนุน/เงินกูยมื ตามมาตรา 24(1) จากกองทุน เมื่อสิ้นสดุ
โครงการ 
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 • จัดทำ/ทบทวน แบบรายงานสรุปผลการไดรับการชวยเหลือหรือสนับสนุน 
การทองเท่ียว ฯลฯ ตามมาตรา 24(2) จากกองทุน เมื่อสิ้นสุดโครงการ      

 

 • รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการท่ีไดรบัการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน/เงินกูยมื ตามมาตรา 24(1) จากกองทุน ประจำป  
ตอบตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินดำเนินโครงการท่ีไดรับ 
การชวยเหลือ หรือสนับสนุนการทองเท่ียว ฯลฯ ตามมาตรา 24(2) จากกองทุน 
ประจำป ตอบตัวช้ีวัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเชื่อมั่นแกนกัทองเท่ียว 

แนวทางท่ี 3.1 การจัดทำประกันภยัและสิทธิประโยชนท่ีสรางความเช่ือมั่นแกนักทองเท่ียวตางชาติ   

 1. การจัดทำประกันภยัใหแกนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวในประเทศ  
และวางระบบการบริหารจัดการการประกันภัย 

 
 

     

 • จัดทำ/ทบทวน ระเบียบ คกก. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ในการ
จายเงินคาสินไหมทดแทน เงินเยียวยา ในกรณีนักทองเท่ียวตางชาตท่ีิมา
ทองเท่ียวในประเทศ ประสบอุบัตเิหตุ ภายใตเง่ือนไขการประกันภัย 

     

 

 • ประสานงานบริษัทประกันภัย เพ่ือเจรจาเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเหมาะสม       

 • จัดเตรียมระบบเพ่ือรองรับการจายเงินสินไหมทดแทน ในกรณีเกิดการเคลม
ประกันภัย รวมถึงระบบ IT ท่ีจะตองมีรองรับ และการพัฒนาระบบ 
อยางตอเน่ือง 

         

 • จัดเตรียมระบบ Call Center หรอืบูรณาการหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
ในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวตางชาติประสานงานติดตอเรื่องอุบัติเหต ุ      

 

 2. โครงการสำรวจความพึงพอใจเพ่ือทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการประกันภัย และสิทธิประโยชนท่ีนักทองเท่ียวควรไดรับ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 

แนวทางท่ี 4.1 การพัฒนาการบรหิารทรัพยากรบุคคลกองทุน   

 1. ทบทวนการเพ่ิมคณะอนุกรรมการของกองทุนจากท่ีมีอยูเดิม เพ่ือรองรับภารกิจ 
ของกองทุน 

      

 • คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน       

 • คณะอนุกรรมการดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมนักทองเท่ียวตางชาติ       

 • คณะอนุกรรมการดานการประกันภัยสำหรับนักทองเท่ียวตางชาต ิ       

 • คณะอนุกรรมการดานการทรัพยากรบุคคล       

 • คณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีดจิิทัล และสารสนเทศ        

 • คณะอนุกรรมการดานการสื่อสาร ประชาสมัพันธ และการมีสวนรวม       

 2. โครงการทบทวนแผนบริหารงานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางองคกร  
กรอบอัตรากำลัง และคำบรรยายลักษณะงานตามตำแหนงงาน 

      

 • จัดทำ/ทบทวน ระเบียบ คกก. วาดวยการบริหารงานบุคคล       

 • ทบทวนโครงสรางการบริหารและกรอบอัตรากำลังกองทุน       

 • จัดทำ/ทบทวน ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของกองทุน       

 • สรรหา และแตงตั้งพนักงานกองทุนตามโครงสรางและกรอบอัตรากำลัง       

 • จัดทำแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. 2566-2570  
ตอบตัวช้ีวัด  
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 • จัดทำแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลประจำป ตอบตัวช้ีวัด       

 • ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลประจำป ตอบตวัช้ีวัด       

 3. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการดำเนินงานของกองทุน       

 • มีการประเมินผลพนักงานกองทุนรายบุคคล เพ่ือจัดทำแผน IDP ตอบตัวช้ีวัด        

 • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร       

 • ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร       

แนวทางท่ี 4.2 การพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ และระบบการปฏิบัติงานของกองทุน   

 

โครงการทบทวนและจัดทำระเบียบ ขอบังคับ ระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงาน และการบรหิารงานตามภารกิจ โดยการพิจารณาภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน  

     

• ทบทวน ระเบียบ คกก. บริหารกองทุน วาดวยการบริหารงานกองทุน       

• ทบทวน/จัดทำ ประกาศ คกก. กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช
จายเงินกองทุนเพ่ือกิจการตามท่ีกำหนดในมาตรา 24      

 

• จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP)  
ของพนักงานกองทุนในแตละตำแหนง 

     
 

แนวทางท่ี 4.3 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน   

 
การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณสถานท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

      

 • สำรวจความจำเปนในการจัดหาอุปกรณ เพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน       

 • ดำเนินการตามแผนท่ีไดสำรวจขางตน      
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แนวทางท่ี 4.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดจิิทัลของกองทุน  

 1. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการดจิทัิลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำป 
ของกองทุน 

      

 • จัดทำแผนปฏิบัติการดานดจิิทัลระยะยาว พ.ศ. 2566-2570 ตอบตัวช้ีวัด       

 • จัดทำแผนปฏิบัติการดานดจิิทัลประจำป ตอบตัวช้ีวัด       

 • ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลประจำป ประเมินผล 3 ดาน ผูบริหาร  
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ผูมสีวนไดเสียภายนอก ตอบตัวช้ีวัด      

 

 • จัดทำ/ปรับปรุง ระบบการยื่นขอรบัการสนับสนุนเงินอุดหนุน/เงินกูยืม  
จากกองทุนตามมาตรา 24(1) ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน)      

 

 • จัดทำ/ปรับปรุง ระบบการยื่นขอรบัชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเท่ียว ฯลฯ  
จากกองทุนตามมาตรา 24(2) ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน)      

 

 • จัดทำ/ทบทวน รายงานผลความคบืหนาการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน/เงินกูยมื ตามมาตรา 24(1) ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
(ออนไลน) 

     

 

 • จัดทำ/ทบทวน รายงานผลความคืบหนาการไดรับการชวยเหลอืหรือสนับสนุน 
การทองเท่ียว ฯลฯ ตามมาตรา 24(2) จากกองทุนผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
(ออนไลน) 

     

 

 • จัดทำ/ทบทวน รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
เงินอุดหนุน/เงินกูยืม ตามมาตรา 24(1) จากกองทุน แสดงใหผูบรหิารและ
เจาหนาท่ีกองทุนบนระบบอิเล็กทรอนิกส  

     

 

 • จัดทำ/ทบทวน รายงานสรุปผลการไดรับการชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเท่ียว 
ฯลฯ ตามมาตรา 24(2) จากกองทุน แสดงใหผูบริหารและเจาหนาท่ีกองทุนบน
ระบบอิเล็กทรอนิกส  
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 2. โครงการพัฒนาฐานขอมลูสารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนประกอบดวย       

 • จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน  
ระยะยาว พ.ศ. 2566-2570 ตอบตัวช้ีวัด      

 

 • จัดทำแผนปฏิบัติพัฒนาฐานขอมลูสารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน
ประจำป ตอบตัวช้ีวัด      

 

 • ดำเนินการตามแผนพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน
ประจำป ตอบตัวช้ีวัด      

 

แนวทางท่ี 4.5 การพัฒนาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคมุภายใน   

 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล ตอบตัวช้ีวัด       

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตอบตัวช้ีวัด       

แนวทางท่ี 4.6 การประชาสัมพันธ   

 1. การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธกองทุน       

 • จัดทำแผนสื่อสารและประชาสัมพันธ       

 • ดำเนินการตามแผนสื่อสารและประชาสมัพันธ       

 2. การพัฒนา Website/ Application ของกองทุน       

 • จัดทำแผนพัฒนา Website/Application ของกองทุน       

 • ดำเนินการตามแผนพัฒนา Website/Application       

 3. การสำรวจความพึงพอใจกลุมตัวอยางท่ีกำหนดไวตามตัวช้ีวัด ตอบตัวช้ีวัด       
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แผนภาพท่ี 4-2 Roadmap การดำเนินงานแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2566-2570 
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ประจําป พ.ศ. 2566

ภายใตแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. 2566 - 2570
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 บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย ประจำป พ.ศ. 2566  

ภายใตแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. 2566 - 2570 
 
ตามแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ประจำป พ.ศ. 2566 ภายใตแผนปฏิบัติการ

ระยะยาวของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 นั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน 6.0 ลานบาท และกองทุนจะเริ่มมีรายไดจากการ
ดำเนินการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมการทองเท่ียวจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ตามมาตรา 10/2 ตั้งแต
ว ันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เปนจำนวนเงินประมาณ 4,500 ลานบาท โดยสาเหตุที ่การจัดเก็บได
เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีแผนท่ีกำหนดไวในชวงแรกท่ีกำหนดจะเริ่มการจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมจากการทองเท่ียว 
คือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุงหมายวาเพื ่อใหเกิดความมั่นใจวา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยไดฟนตัวแลวอยางสมบูรณ ภายหลังจากไดรับผลกระทบจากสถานการณโรค
ระบาดโควิด-19 และการจัดเก็บคาธรรมเนียมนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยไมสงผล
กระทบตอจำนวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยแตอยางใด 

จากเงินงบประมาณที่กองทุนไดรับการจัดสรรงบประมาณมาในปงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น     
6.00 ลานบาทนั้น แบงการใชจายออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือเปนเงินจัดสรรมาเพ่ือใชจายในการบริหารจัดการ
กองทุน จำนวน 5.00 ลานบาท และเงินสนับสนุนโครงการตาง ๆ อีกจำนวน 1.00 ลานบาท เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนงานของกองทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและภารกิจที่ไดกำหนดไวในพระราชบัญญัตินโยบาย
การทองเท่ียวแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  

สวนของเง ินรายไดกองทุนจากคาธรรมเนียมการทองเที ่ยวของนักทองเที ่ยวตางชาติสำหรับ
ปงบประมาณ 2566 นั้น หากเริ่มมีการจัดเก็บจากคาธรรมเนียมการทองเที่ยวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2566 ท่ีไดมีการประมาณการไวนั้น จะมีรายไดจำนวน 4,500 ลานบาท หากกองทุนมีแผนท่ีจะนำมาใชเพ่ือ
การบริหารจัดการกองทุน หรือสนับสนุนโครงการตาง ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก
สำนักงบประมาณจำนวน 6.00 ลานบาทในปงบประมาณ 2566 นั้น ขึ้นกับนโยบายการบริหารจัดการดาน
การเงินของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่จะตองมีการพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากขึ้นกับนโยบายการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมของรัฐบาลจะใหกองทุนเริ่มดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมเมื่อใด และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจะนำเงินท่ีจัดเก็บไดนั้นมาใชดำเนินการเลยหรือไม 

แผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนี้ ไดจัดทำโดยคำนึง
คำนึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร และกลยุทธของแผนปฏิบัติการระยะยาว ป 2566-2570 ของกองทุน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคจัดตั้งกองทุน นโยบายของรัฐและกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา เพื่อใหแผนงานสามารถนำไปใชในทางปฏิบัติไดจริง โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตาม
รายยุทธศาสตรท่ีไดกำหนดไวในแผนปฏิบัติการระยะยาว ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนอยางเปนระบบ 
แนวทาง 1.1  การบริหารการจัดเก็บรายไดกองทุน 
แนวทาง 1.2  การบริหารจัดการ และการควบคุมทางดานการเงินอยางเปนระบบ  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที ่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที ่ยวแหงชาติ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที ่ยว และมาตรการเพื ่อสงเสริมการบริหารและ
พัฒนาการทองเท่ียว 
แนวทาง 2.1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที ่ยว

แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที ่ยว และมาตรการเพื ่อส งเสริมการบริหารและพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

แนวทาง 2.2 การสรางพันธมิตรและเครือขายรวมดำเนินงาน 
แนวทาง 2.3 การพัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน 
แนวทาง 2.4  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่กองทุนใหการ

สนับสนุน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเช่ือม่ันแกนักทองเท่ียว 
แนวทาง 3.1  การจัดทำประกันภัยและสิทธิประโยชนเพื่อสรางความเชื ่อมั ่นแก

นักทองเท่ียวตางชาติ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทาง 4.1  การพัฒนาดานการบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน 
แนวทาง 4.2  การพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ และระบบการปฏิบัติงานของกองทุน 
แนวทาง 4.3  การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน 
แนวทาง 4.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุน 
แนวทาง 4.5  การพัฒนาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี ่ยง และการ

ควบคุมภายใน 
แนวทาง 4.6  การประชาสัมพันธ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนอยางเปนระบบ 
แนวทาง 1.1 การบริหารการจัดเก็บรายไดกองทุน  
แนวทางการดำเนินงานท่ี 1.1.1 การบริหารจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียวของกองทุน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส)  
1 2 3 4 

1. โครงการวางระบบการ
บริหารการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีมาทองเท่ียว 
ในประเทศไทย 
 

เพ่ือใหกองทุนมีระบบใน
การบริหารจัดการการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมการ
ทองเท่ียวจากนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติท่ีมาทองเท่ียว
ในประเทศไทยไดครบทุก
ชองทาง ซึ่งจะทำใหมีความ
พรอมในการบริหารจดัการ
การจัดเก็บรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. จำนวนระบบการจดัเก็บ
คาธรรมเนียมการ
ทองเท่ียว 

2. มีการบำรุงรักษาระบบ
อยางตอเน่ืองสามารถ
ปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม
เปาหมาย 

 
 

 

จำนวน 3 ระบบ 
ตามชองทางเดิน
ทางเขาประเทศ 
รอยละ 100 

 
 

1) ศึกษาแนวทาง วิธีการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม 
ตามชองทางการเดิน
ทางเขาประเทศให
ครบท้ัง 3 ชองทาง 
ไดแก ทางอากาศ 
ทางบก และทางน้ำ 

2) ศึกษากฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม 

3) ออกแบบระบบการ
บริหารการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม 

4) พัฒนาระบบการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม 

5) ทดสอบและ 
ปรับปรุงระบบใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30.00 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายจัดเก็บและ

บริหารรายได 
4. ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส)  
1 2 3 4 

2. โครงการบริหารการ
จัดเก็บรายไดจาก
คาธรรมเนียมนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีมาทองเท่ียวใน
ประเทศไทย 

เพ่ือใหกองทุนมีการบริหาร
จัดการการจัดเก็บรายได
คาธรรมเนียมจาก
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ
ท่ีมาทองเท่ียวในประเทศ
ไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละความสำเรจ็ในการ
จัดเก็บรายไดตามแผนงานท่ี
กำหนด 

รอยละ 100 
 

ดำเนินการบริหารจดัเก็บ
คาธรรมเนียมไดตาม
แผนงาน และเต็ม
ประสิทธิภาพ 

    450.00 ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายอำนวยการ 
๓. ฝายจัดเก็บและ

บริหารรายได 
๔. ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 1.1.2 การเสริมสภาพคลองทางการเงินของกองทุน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

ป 2566 
งบประมาณ
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส)  
1 2 3 4 

โครงการการเสริมสภาพ
คลองทางการเงินของกองทุน 

เพ่ือใหกองทุนมีการบริหาร
จัดการดานการเงินไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ไมใหเกิด
ปญหาสภาพคลอง อันเน่ือง
มากจากการจดัเก็บรายได
คาธรรมเนียมจากการ
ทองเท่ียวไมไดตามแผนงาน
ท่ีกำหนด 

ระดับความสำเร็จในการเสริม
สภาพคลองกองทุนใหสามารถ
ดำเนินงานไดตามเปาหมายท่ี
กำหนด 

รอยละ 100 1) พิจารณาสถานะ 
ทางการเงินของ
กองทุน
เปรียบเทียบกับ
ภาระงาน 
ท่ีตองใชในการ
ดำเนินงาน 

2) พิจารณาหาเงิน
สนับสนุนในการ
ดำเนินงานกองทุน 
ในกรณีท่ียังไม
สามารถจัดเก็บ
คาธรรมเนียม 
การทองเท่ียวได 
หรือจัดเก็บรายได
ไมเพียงพอ 

3) บริหารฐานะทาง
การเงินให
เพียงพอกับภารกิจ
ของกองทุน 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
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แนวทางท่ี 1.2  การบริหารจัดการ และการควบคุมทางดานการเงินอยางเปนระบบ 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 1.2.1  จัดทำระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินของกองทุน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

ป 2566 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการจัดทำระเบียบเก่ียวกับ
การรับเงิน การจายเงิน และการ
รักษาเงิน  
 

เพ่ือใหกองทุนมีระเบียบเก่ียวกับ
การรับเงิน การจายเงิน และการ
รักษาเงิน ท่ีสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน และเปนไปตาม
กฎหมายท่ีกำหนด ตลอดจน
ระเบียบแบบแผนท่ี
กรมบัญชีกลางไดกำหนดไว 

ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำ/ทบทวน ระเบียบ
เก่ียวกับการรับเงิน การ
จายเงิน และการรักษาเงิน 

รอยละ 100 1) จัดทำ/ทบทวน 
ระเบียบเก่ียวกับการ
รับเงินการจายเงิน
และการรักษาเงิน 

2) นำเสนอตอ
คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงระเบียบฯ 

3) นำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. คณะอนุกรรมกา
รปรับปรุง
ระเบียบฯ 

๓. ฝายอำนวยการ 
๔. ฝายจัดเก็บและ

บริหารรายได 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 1.2.2  การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชจายตามกิจการท่ีกำหนดไวในมาตรา 24 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

ป 2566 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการการจัดสรรเงินกองทุน
เพ่ือใชจายตามกิจการท่ีกำหนดไว
ในมาตรา 24  
 

เพ่ือใหกองทุนมีการจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือใชจายตามกิจการ
ท่ีกำหนดไวในมาตรา 24  
ท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การนโยบายการทองเท่ียว
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 นโยบายและ
ยุทธศาสตรการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิารกองทุน 
และเปนไปตามกฎหมายท่ี
กำหนด  

ระดับความสำเร็จในการ
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชจาย
ตามกิจการท่ีกำหนดไวใน
มาตรา 24 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 100 1) จัดทำการทบทวน
หลักเกณฑ เง่ือนไข
การจัดสรรเงิน 
กองทุนเพ่ือใชจาย
ตามมาตรา 24 

2) จัดทำแผนการ
จัดสรรเงินกองทุน
เพ่ือใชจายตาม
กิจการท่ีกำหนดไว 
ในมาตรา 24 ตาม
หลักเกณฑกำหนด 

3) นำเสนอตอ
คณะกรรมการ 
บริหารพิจารณา
หลักเกณฑและ
แนวทางการจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายอำนวยการ 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 1.2.3  การบริหารจัดการดานการเงินของสำนักงานกองทุนใหไดตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

ป 2566 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
การดำเนินงานดานการ
เงินกองทุน  
 

เพ่ือใหการบริหารงานกองทุน
เปนไปตามบันทึกขอตกลงท่ี
กองทุนไดมีไวกับกรมบัญชีกลาง 
และกองทุนสามารถพัฒนาระบบ
เบิกจายเงินของกองทุนผาน
ระบบ e-banking ไดครบถวน
ทุกแผนการเบิกจาย และการ
เบิกจายเปนไปตามเปาหมายท่ี
กำหนด 

รอยละความสำเรจ็ของ
กองทุนท่ีสามารถเบิกจายได
ตามแผนการเบิกจาย 
ตามเปาหมาย และสามารถ
เบิกจายเงินกองทุนผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสได   
 

รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) มีการจัดทำแผน
เบิกจาย
งบประมาณกองทุน
ประจำปไดตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 

2) มีการพัฒนาระบบ
เบิกจายเงินของ
กองทุนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
ท้ังระบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  - 
 

๑. ฝายอำนวยการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว และมาตรการเพื่อสงเสริมการบริหาร
และพัฒนาการทองเท่ียว 

แนวทางท่ี 2.1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว และ
มาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 

แนวทางการดำเนินงานท่ี 2.1.1 กำหนดทิศทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายใน
เขตพัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการกำหนดทิศทางการ
สงเสริมและสนับสนุนโครงการ 

เพ่ือใหกองทุนมีทิศทางการ
สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียว 
ภายในเขตพัฒนาการทองเท่ียว 
และมาตรการเพ่ือสงเสริมการ
บริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 
โดยการสงเสริมน้ันมีความสอด
สอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการทองเท่ียวของ
ประเทศ 

รอยละความสำเร็จในการ
จัดทำรายงานทิศทาง 
การสงเสริมและสนับสนุน
โครงการประจำป 
 

รอยละ 100 1) ศึกษานโยบายและ
ยุทธศาสตรการ
ทองเท่ียวของ
ประเทศ และ
แผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติ 

2) ศึกษาเปาหมายของ
แผนแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติ 
แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียว
ภายในเขตพัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
มาตรการเพ่ือสงเสรมิ
การบริหารและ
พัฒนาการทองเท่ียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง
โครงการขอรับ
การสนับสนุนฯ 

๓. ฝายนโยบายและ
แผน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

3) ศึกษาความตองการ
ของการสนับสนุน
ของหนวยงานรวม
ดำเนินงาน 

4) กำหนดเปาหมายของ
การสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

5) กำหนดทิศทางการ
สงเสริมและสนับสนุน
โครงการ 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 2.1.2  ทบทวนและกำหนดแนวทาง หลักการในการอนุมัติโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการทบทวนและกำหนด
แนวทาง หลักการในการอนุมัติ
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
จากกองทุน 

เพ่ือใหกองทุนมีแนวทางในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการท่ีมา
ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน สอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรการ
ทองเท่ียวของประเทศ อีกท้ังมี
แนวทางการประเมินผลโครงการ
ท่ีขอรับการสนับสนุนท่ีชัดเจน 

หลักเกณฑการพิจารณาการ
สนับสนุนโครงการ 
 

1 ฉบับ 
 

1) ศึกษา แนวทาง 
หลักการในการ
อนุมัติโครงการ 
ท่ีขอรับการ
สนับสนุนในปจจุบัน 

2) ทบทวน วิเคราะห 
ความสำเร็จ ผลลัพธ 
ผลกระทบของ
โครงการท่ีสนับสนุน
ในอดีตและปจจุบัน 

3) ศึกษาขอมูลจากการ
กำหนดทิศทาง 
ประเภท ลักษณะ 
พ้ืนท่ี ท่ีไดทำการ
กำหนดไว 

4) จัดทำแนวทาง 
หลักการ ในการ
อนุมัติโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุน 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. คณะอนุกรรม 
การกลั่นกรอง
โครงการขอรับ
การสนับสนุนฯ 

๓. ฝายนโยบายและ
แผน 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 2.1.3 การสนับสนุนโครงการของกองทุนท่ีสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ทองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการการสนับสนุนโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ตามเปาหมายและงบประมาณ
ประจำปท่ีกำหนด  

เพ่ือใหกองทุนมีการดำเนินการใน
การอนุมัติโครงการท่ีมาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการทองเท่ียวของ
ประเทศ ไดตามเปาหมายท่ี
กำหนดในแตละป 

1. รอยละของจำนวน
โครงการรวมทุนระหวาง
กองทุน และหนวยงาน
พันธมิตรตามเปาหมาย 

2. รอยละของจำนวน
โครงการท่ีกองทุน
สนับสนุนตามเปาหมาย 

3. รอยละของงบประมาณท่ี
ใหการสนับสนุน 
ตามเปาหมาย 

รอยละ 100 
 
 
 
 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 100 

1. ประกาศหลักเกณฑ
ใหหนวยงานท่ีสนใจ
เขารวมเสนอ
รายละเอียดโครงการ
ท่ีขอรับการ
สนับสนุนตาม
เง่ือนไขท่ีกองทุน
กำหนด 

2. กองทุนพิจารณา
รายละเอียดเบ้ืองตน
เพ่ือพิจารณาใน
ข้ันตอนตอไป 

3. อนุกรรมการฯ 
พิจารณา 

4. คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา 

5. ประกาศผล และเชิญ
หนวยงานท่ีขอรับ
การสนับสนุนเขามา
ดำเนินการทำสัญญา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. คณะอนุกรรม 
การกลั่นกรอง
โครงการขอรับ
การสนับสนุนฯ 

๓. ฝายนโยบายและ
แผน 
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แนวทางท่ี 2.2  การสรางพันธมิตรและเครือขายรวมดำเนินงาน 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 2.2.1  การกำหนดลักษณะเครือขายและอาสาสมัครรวมดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการกำหนดลักษณะ 
ประเภทเครือขายและอาสาสมัคร
รวมดำเนินงาน 

เพ่ือใหกองทุนมีพันธมิตรในการ
ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม 
หรือรวมกันพัฒนาใหโครงการมี
ผลกระทบตอขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการทองเท่ียวของ
ประเทศ 

รอยละความสำเร็จในการ
กำหนดลักษณะเครือขาย 
อาสาสมัครความรวมมือ 
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวไทย 

รอยละ 100 
 

1) ทบทวนหนวยงานทุก
ภาคสวนท่ี
ดำเนินการ หรือมี
ศักยภาพในการ
ดำเนินการสงเสริม 
สนับสนุนดานการ
ทองเท่ียว 

2) ศึกษาลักษณะการ
ดำเนินการสงเสริม 
สนับสนุนการ
ทองเท่ียว 
ของแตละหนวยงาน 

3) ศึกษาความตองการ
ของการสนับสนุน
ของเครือขายหรือ
อาสาสมัคร 

4) กำหนดแนวทางและ
วิธีการในการ
ดำเนินงานของ
กองทุนในการใหการ
สนับสนุน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ๑. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

๒. ฝายนโยบาย

และแผน 
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แนวทางท่ี 2.3  การพัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 2.3.1 การสำรวจเพ่ือการพัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการสำรวจศักยภาพ
หนวยงานของรัฐท่ีรวม

ดำเนินงานกับกองทุน 

เพ่ือใหกองทุนรับทราบถึง
ศักยภาพของหนวยงานของรัฐท่ี
รวมดำเนินงานกับกองทุน และ
ความตองการในการพัฒนา เพ่ือ
นำมาวิเคราะห และกำหนด
ประเด็นเพ่ือจัดการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของหนวยรวม เพ่ือให
การดำเนินงานโครงการท่ีขอ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ประสบความสำเรจ็ตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวโดย
ครบถวน 
 

จำนวนองคความรูท่ีเปนการ
พัฒนาศักยภาพหนวยงาน
ของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับ
กองทุน 

1 เรื่อง 
 

1) ทบทวนศักยภาพ
หนวยงานของรัฐท่ี
รวมดำเนินงานกับ
กองทุน และความ
ตองการในการ
พัฒนา 

2) วิเคราะห จุดออน 
และจุดแข็งของ
หนวยงานของรัฐท่ี
รวมดำเนินงาน 
กับกองทุน 

3) กำหนดประเด็น และ
จัดลำดับความสำคัญ 
ของศักยภาพท่ีตองมี 
การพัฒนาหนวยงาน 
ของรัฐท่ีรวมเนินงาน 
กับกองทุน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 1. ฝายนโยบาย
และแผน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 2.3.2 การเสริมสรางองคความรูใหแกหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เพ่ือใหการบริหารจัดการโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการเสรมิสรางองคความรู
ใหแกหนวยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน เพ่ือใหการ
บริหารจดัการโครงการท่ีขอรบั
การสนับสนุนบรรลตุามเปาหมาย
ท่ีกำหนด 

เพ่ือใหกองทุนไดมีการพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานของรัฐท่ี
รวมดำเนินงาน โดยการจัดการ
อบรม เพ่ือใหการดำเนินงาน
โครงการท่ีขอเงินงบประมาณ 
จากกองทุนประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวโดย
ครบถวน 

1. จำนวนหนวยรวม
ดำเนินงานและเครือขาย
ท่ีขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุน 
ท่ีไดรับการพัฒนา 

2. จำนวนบุคลากรของ
หนวยรวมดำเนินงาน 
และเครือขายท่ีขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนท่ีไดรับการ
พัฒนา 

ครบตาม
จำนวน

หนวยงานท่ี
กองทุนให

การสนับสนุน 
 

2 คนตอ
หนวยงาน 

 

1) ศึกษาประเด็น และ
ลำดับความสำคญั
ขององคความรูท่ีตอง
เสรมิสรางใหแก 
หนวยงานท่ีขอรับ
การสนับสนุนจาก
กองทุน 

2) จัดทำแนวทาง 
วิธีการในการพัฒนา
องคความรูในแตละ
ประเด็นดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงาน
ท่ีกำหนด และตาม
ระดับศักยภาพของ
หนวยงานท่ีขอรับ
การสนับสนุนจาก
กองทุน 

3) ดำเนินการพัฒนา
ตามแผนงานท่ี
กำหนด และตาม
ระดับศักยภาพของ
หนวยงานท่ีขอรับ

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.30 1. ฝายนโยบาย
และแผน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

การสนับสนุนจาก
กองทุน 
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แนวทางท่ี 2.4  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการท่ีกองทุนใหการสนับสนุน 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 2.4.1 การติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดหลักเกณฑการติดตามและประเมินผลโครงการ และติดตามและประเมินผลโครงการที่ใหการ

สนับสนุนจากกองทุนประจำป 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการพัฒนา/ทบทวน 
หลักเกณฑ และการติดตาม 
ประเมินผลโครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุน 

เพ่ือใหกองทุนมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการท่ีมาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
วาไดดำเนินการตามเปนไปตาม
แผนงานท่ีขอรบังบประมาณ
สนับสนุน เพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 

1. หลักเกณฑการตดิตาม 
และประเมินผลโครงการ 
ท่ีใหการสนับสนุน 

2. รอยละความสำเร็จใน
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ี
ไดรับการสนับสนุน 
 

1 ฉบับ 
 
 

รอยละ 100 
 

1) ทบทวน จุดออน  
จุดแข็ง ของวิธีการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ท่ีไดรับการสนับสนุน
จากกองทุนท่ีผานมา 

2) ทบทวน จุดออน  
จุดแข็ง ของผลการ
ดำเนินงานของ
โครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุน 
ท่ีผานมา 

3) พิจารณาแนวทาง 
หลักเกณฑการ
ติดตามประเมินผลให
สอดคลองกับแนว
ทางการสนับสนุน
โครงการ 

4) กำหนดหลักเกณฑ
การติดตาม และการ
ประเมินผล 

5) ติดตามประเมินผล
โครงการท่ีไดรับการ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.00 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. คณะอนุกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินโครงการ 
ท่ีไดรับการ
สนับสนุนฯ 

3. ฝายนโยบายและ
แผน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

สนับสนุนตาม
หลักเกณฑท่ีกำหนด 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเช่ือม่ันแกนักทองเท่ียว 
แนวทางท่ี 3.1  การจัดทำประกันภัยและสิทธิประโยชนเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียวตางชาติ 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 3.1.1 การบริหารการประกันภัยของนักทองเที่ยวตางชาติ โดยการศึกษาและกำหนดแนวทางการประกันภัยใหแกนักทองเที่ยวตางชาติที่มา

ทองเท่ียวในประเทศ วางระบบการบริหารจัดการการประกันภัย และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการประกันภัย 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการศึกษาและกำหนดแนว
ทางการประกันภยัใหแก
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
ทองเท่ียวในประเทศ และการ
บริหารจดัการการประกันภัย
สำหรับนักทองเท่ียวตางชาติ 

เพ่ือใหกองทุนมีการบริหาร
จัดการการประกันภัยแก
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
ทองเท่ียวในประเทศไทยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมรีะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
อยางเหมาะสม 

1. แนวทาง หลักเกณฑ 
รูปแบบ และประเภท
สิทธิประโยชนท่ีควรใหแก
นักทองเท่ียวตางชาติท่ี
ชำระคาธรรมเนียมการ
ทองเท่ียว 

2. แนวทางและวิธีการปฏิบัติ
ในการปกปอง เยยีวยา
นักทองเท่ียวตางชาติเมื่อมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึนระหวาง
ทองเท่ียวในประเทศไทย 

3. ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการประกันภัย 

1 แนวทาง 
 
 
 
 
 

1 แนวทาง 
 
 

 
 

1 ระบบ 
 

1) ศึกษา รูปแบบการ
ประกันภัยท่ีเหมาะสม 

2) กำหนดรูปแบบการ
จัดทำประกันภัยให
นักทองเท่ียวตางชาติ 

3) การบริหารจัดการการ
ประกันภัยให
นักทองเท่ียวตางชาติ 

4) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือรองรับการ
ประกันภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  780.00 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. คณะอนุกรรม 
การดูแลเก่ียวกับ
การประกันภัย 
และสิทธิ
ประโยชนฯ 

3. ฝายจัดเก็บและ
บริหารรายได 

4. ฝายนโยบาย
และแผน 

5. ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 3.1.2  สำรวจความพึงพอใจเพื่อทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการประกันภัย และสิทธิประโยชนที่นักทองเที่ยว
ควรไดรับ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการสำรวจความพึงพอใจ
เพ่ือทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
การประกันภัย และสิทธิ
ประโยชนท่ีนักทองเท่ียวตางชาติ
ควรไดรับ 
 
 
 
 

เพ่ือใหกองทุนไดรับทราบความ
คิดเห็นเก่ียวกับบริหารจัดการการ
จัดใหมีการประกันภัยแก
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
ทองเท่ียวในประเทศไทย และมี
แผนการปรับปรุงใหมีการ
ดำเนินงานท่ีดีข้ึนอยางเหมาะสม 

1. ผลการศึกษาและวิเคราะห
การประกันภัย
นักทองเท่ียวตางชาติ 
ท่ีไดดำเนินงาน 

2. รอยละความสำเรจ็ 
ในการทบทวนและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการการประกันภัย 
และสิทธิประโยชนท่ี
นักทองเท่ียวควรไดรบั
เพ่ิมเตมิ 

รอยละ 100 
 

1) พิจารณาทบทวน
ปญหาอุปสรรคใน
การบริหารการ
ประกันภัย
นักทองเท่ียวตางชาติ 
โดยการสำรวจความ
พึงพอใจและ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

2) นำเสนอตอ
คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนเพ่ือ
พิจารณา 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. คณะอนุกรรม 
การดูแลเก่ียวกับ
การประกันภัย 
และสิทธิ
ประโยชนฯ 

3. ฝายจัดเก็บและ
บริหารรายได 

4. ฝายนโยบาย 
และแผน 

5. ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทางท่ี 4.1  การพัฒนาดานการบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.1.1 การทบทวนโครงสรางคณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูเดิม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการทบทวนโครงสราง
จำนวนคณะอนุกรรมการของ
กองทุนเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูเดิม 
และกำหนดบทบาทหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการแตละคณะ 
เพ่ือรองรับภารกิจของกองทุนท่ีมี
มากข้ึน 

เพ่ือใหกองทุนมีจำนวน
คณะอนุกรรมการอยางเหมาะสม 
เพ่ือมาชวยในการบริหารงาน
กองทุน สอดคลองกับภารกิจของ
กองทุนมีมากข้ึน 

รอยละความสำเร็จ  
ในการทบทวนโครงสราง
คณะอนุกรรมการกองทุน
คณะตาง ๆ ท่ีจัดตั้งเพ่ิมเติม 
และมีการกำหนดบทบาท
หนาท่ีของแตละคณะเพ่ือ
ชวยดำเนินการตามภารกิจ
ของกองทุน 

รอยละ 100 
 

1. ผูบริหารกองทุน
พิจารณาแตงตั้ง 
คณะอนุกรรรมการท่ี
เหมาะสมเพ่ิมเตมิ 

2. เสนอคณะกรรมการ
บริหารเพ่ือจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการ
บริหารดานตาง ๆ 
เพ่ิมเตมิ 

   

 

 

 

 

 

 - 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.1.2 ทบทวนแผนบริหารงานทรัพยากรบุคคล และโครงสรางองคกร กรอบอัตรากำลัง และคำบรรยายลักษณะงานของกองทุน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการการทบทวนแผน
บริหารงานทรัพยากรบุคคลและ
โครงสรางองคกร กรอบอัตรากำลัง 
และคำบรรยายลักษณะงานตาม
ตำแหนงงาน 

เพ่ือใหกองทุนไดมีโอกาสทบทวน
โครงสรางองคกร กรอบอัตรา 
กำลงั และคำบรรยายลักษณะ
งานของกองทุนอยางสม่ำเสมอ 
โดยเฉพาะเมื่อกองทุนจะตอง
รองรับภารกิจใหม ๆ ของกองทุน 

1. แผนบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคลท่ีไดรับ
การทบทวน และ
นำเสนอคณะกรรมการ
บริหาร 

2. รอยละความสำเรจ็ใน
การทบทวนโครงสราง
องคกร กรอบอัตรากำลัง 
และการจัดทำคำ
บรรยายลักษณะงานทุก
ตำแหนงงาน 

3. รอยละความสำเรจ็ใน
การสรรหาบุคลากรตาม
โครงสราง และสามารถ
ดำเนินการไดตาม
แผนงานท่ีกำหนด 

1 แผน 
 
 
 
 

รอยละ 100 
 
 
 
 
 

รอยละ 100 
 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว ดาน
ทรัพยากรบุคคลของ
กองทุน  

2) ศึกษา วิเคราะหการ
บริหารดาน
ทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุน 

3) ทบทวนแผนปฏิบัติ
การระยะยาวและ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปดาน
ทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนประจำป
ลวงหนา  

4) ทบทวนโครงสราง
บริหารของกองทุน 
และจัดทำ 
คำบรรยายลักษณะ
งาน (ประจำป) 

5) สรรหาบุคลากรตาม
โครงสราง และ
สามารถดำเนินการ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.00 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

ไดตามแผนงานท่ี
กำหนด 

 

 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.1.3 การพัฒนาบุคลากรของกองทุนเพ่ือรองรับการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับการดำเนินงานของกองทุน 

เพ่ือใหกองทุนสามารถกำหนด
ความสามารถท่ีตองการในแตละ 
ตำแหนงงาน และวิเคราะห
ชองวางในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือสามารถจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคล และ
ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนท่ีกำหนดได 

1) กำหนดความสามารถ 
ท่ีตองการในแตละ 
ตำแหนงงาน และ
วิเคราะหชองวางในการ
พัฒนาบุคลากร 

2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
และดำเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผนท่ี
กำหนด 

1 แผนงาน 
 

 
 
 
รอยละ 100 
 

1) กำหนดความสามารถ 
ท่ีตองการในแตละ 
ตำแหนงงาน 

2) วิเคราะหชองวางใน
การพัฒนาบุคลากร 

3) จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรดำเนินการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 1.00 ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 
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แนวทางท่ี 4.2  การพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ และระบบการปฏิบัติงานของกองทุน 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.2.1  ทบทวนและจัดทำระเบียบ ขอบังคับ ระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการทบทวนและจัดทำ
ระเบียบ ขอบังคับ ระบบการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ตามภารกิจ 

เพ่ือใหกองทุนมีการจัดทำ
ระเบียบขอบังคับ ท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิารกองทุน 
และเปนไปตามกฎหมายท่ี
กำหนด ตลอดจนระเบียบแบบ
แผนท่ีกรมบัญชีกลางไดกำหนดไว
ใหแกกองทุน 

รอยละความสำเรจ็ในการ
ทบทวนและจดัทำระเบียบ
รองรบัการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานตามภารกิจ 

รอยละ 100 
 

1) จัดทำ/ทบทวน 
ระเบียบเก่ียวกับ
กองทุน 

2) นำเสนอตอ
คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงระเบียบฯ 

3) นำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 - 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. คณะอนุกรรมกา
รปรับปรุง
ระเบียบฯ  

3. ฝายอำนวยการ 
4. ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
5. ฝายจัดเก็บและ

บริหารรายได 
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แนวทางท่ี 4.3 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.3.1 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
การปฏิบัติงาน โดยการพิจารณา
ภารกิจ อัตรากำลังคน เครื่องมือ 
อุปกรณสถานท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม 

เพ่ือใหกองทุนมีการพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับการ
ปฏิบัติงาน โดยการพิจารณา
ภารกิจ อัตรากำลังคน เครื่องมือ 
อุปกรณสถานท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม 

รอยละความสำเร็จในการ
ทบทวนและพัฒนาปรับปรุง
สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ
การปฏิบัติงานกองทุน 

รอยละ 100 1) สำรวจสิ่งท่ีจำเปน
สำหรับอำนวยความ
สะดวกการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน เพ่ือให
ประสิทธิภาพการ
ทำงานสูงข้ึน 

2) จัดหางบประมาณใน
การดำเนินการ 
ดำเนินการจัดซื้อ
ตามระเบียบของ
กองทุน 

   

 

 

 

 

 

 2.00 ฝายอำนวยการ 
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แนวทางท่ี 4.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุน 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.4.1 การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปของกองทุน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดจิิทัลประจำป
ของกองทุน 

เพ่ือใหกองทุนไดมีโอกาสทบทวน
ถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจำปของกองทุน
อยางสม่ำเสมอโดยกองทุน
สามารถพัฒนา 
1) ใหมีระบบสารสนเทศท่ีชวยใน

การดำเนินงานใหมคีวาม
สะดวก รวดเร็ว 

2) ใหมีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถใหขอมูลสำคัญตอการ
นำไปใชเพ่ือการตัดสินใจของ
ผูบริหารกองทุนได 

3) ใหมีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถสนองตอบตอความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี 

1. แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ระยะยาวไดรับการจัดทำ
และทบทวน 

2. แผนปฏิบัติงานประจำป
ตามแผนแมบท
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
ท่ีไดรับการจัดทำ 

3. รอยละความสำเรจ็ใน
การพัฒนางานตาม
แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ประจำปของกองทุน 

1 แผน 
 
 

1 แผน 
 
 
 
 

รอยละ 100 

1) ศึกษาทบทวน 
วิเคราะห แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปของ
กองทุน 

2) ศึกษาความตองการ
ดานเทคโนโลยดีิจิทัล
ของผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม 

3) กำหนดแนวทางใน
การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกองทุน 

4) จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะยาวของ
กองทุน 

5) จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปของ
กองทุน 

6) พัฒนางานตาม
แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ประจำปของกองทุน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.00 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

เพ่ือสนับสนุน
ผูบริหารกองทุน และ
เพ่ือใหบริการแกผูมี
สวนไดสวนเสียของ
กองทุนท้ังภายในและ
ภายนอก 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.4.2 พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานของกองทุน โดยมีแผนปฏิบัติการจัดการฐานขอมูลระยะยาว และแผนปฏิบัติการ       
การจัดการฐานขอมูลประจำป 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานของ
กองทุน โดยมีแผนปฏิบัติการ
จัดการฐานขอมูลระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการการจัดการ
ฐานขอมูลประจำป 
 
 

เพ่ือใหกองทุนไดมีโอกาสทบทวน
ถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของแผนปฏิบัติการ
จัดการฐานขอมูลระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการการจัดการ
ฐานขอมูลประจำปของกองทุน
อยางสม่ำเสมอโดยกองทุน
สามารถพัฒนาตามแผนพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ดำเนินงานของกองทุนไดตาม
แผนงาน 

1. แผนพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศ ระยะยาว
ไดรับการจัดทำและ
ทบทวน  

2. แผนปฏิบัติงานการ
พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศประจำปท่ี
ไดรับการจัดทำ 

3. รอยละความสำเรจ็ใน
การพัฒนางานตาม
แผนพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการตาม
แผนพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศประจำปของ
กองทุน 

1 แผน 
 
 

 
1 แผน 

 
 
 

รอยละ 100 
 

1) ศึกษาทบทวน วิเคราะห 
พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
ดำเนินงานของกองทุน 

2) ศึกษาความตองการดาน
ฐานขอมลูสารสนเทศ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทุกกลุม 

3) กำหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาฐานขอมูล
และสารสนเทศของ
กองทุน 

4) จัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศ  ระยะยาว
ของกองทุน  

5) จัดทำแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศประจำปของ
กองทุน 

6) พัฒนางานตาม
แผนพัฒนาฐานขอมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.00 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

สารสนเทศเพ่ือการ
ดำเนินงานของกองทุน 
เพ่ือการดำเนินงานของ
กองทุน ประจำป 

 

 

 

 

แนวทางท่ี 4.5  การพัฒนาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.5.1 การพัฒนาธรรมาภิบาลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการสงเสริมและพัฒนา 
ธรรมาภิบาลกองทุน 

เพ่ือใหกองทุนมีการดำเนินงาน
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 

1. คูมือหลักธรรมาภิบาล
ของกองทุน 

2. รอยละความสำเรจ็ 
ในการพัฒนาธรรมาภบิาล
ของกองทุน 

3. จัดใหมีชองทางในการ
รองเรียน 

 

1 คูมือ 
 

รอยละ 100 
 
 

3 ชองทาง 
 

1) ศึกษาทบทวนวิเคราะห
ปจจัยท่ีมีความเสี่ยงดาน 
ธรรมาภิบาล 

2) กำหนดหลักธรรมาภิบาล
ของกองทุน 

3) จัดทำแผนการพัฒนา 
ธรรมาภิบาลของกองทุน 

4) ดำเนินการพัฒนา 
ธรรมาภิบาลของกองทุน
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 - 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
3. ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.5.2  การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยงการดำเนินงานของกองทุน 

เพ่ือใหกองทุนมีคูมือบริหารความ
เสี่ยงประจำป เน่ืองจากความ
เสี่ยงเปนสิ่งท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตาม
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
มีการทบทวนถึงจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคของแผน
ความเสีย่งของกองทุน  
อยางสม่ำเสมอ และมีการ
ดำเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงท่ีไดกำหนดไว 

1. รอยละความสำเรจ็ในการ
จัดทำองคประกอบและ
การบริหารความเสี่ยง
กองทุน 

2. ดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

3. การดำเนินการตรวจสอบ
และควบคมุภายในโดย
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน 

รอยละ 100 
 
 
 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
 

1) จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและ 
คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงกองทุน 

2) ทบทวนกฎบัตรของ
หนวยงานตรวจสอบ 

3) ทบทวนคูมือบริหาร
ความเสี่ยง 

4) จัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

5) นำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร 

6) เผยแพรคูมือบรหิาร
ความเสีย่ง และแผน
บริหารความเสีย่ง 

7) ดำเนินการตามแผน
บริหารความเสีย่งของ 
แตละป 

8) ติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ทุกฝายงานใน
กองทุน 

3. ฝายตรวจสอบ
ภายใน 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การทองเท่ียว
และกีฬา 
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แนวทางท่ี 4.6  การประชาสัมพันธ 
แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.6.1 การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการการพัฒนาการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธกองทุน 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายของกองทุน
รับทราบขอมลูขาวสารเก่ียวกับ
กองทุน 

1. จำนวนชองทางการ
ประชาสมัพันธของกองทุน 

2. ระดับความพึงพอใจ 
ของกลุมเปาหมายท่ีมีตอ
กองทุน และการ
ประชาสัมพันธของกองทุน 

3. จำนวนหนวยรวม
ประชาสัมพันธขอมูล 
ของกองทุน 

4. แผนประชาสัมพันธ และ
สื่อสารการดำเนินงาน 
ผลงานของกองทุน 

5. ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนงาน
การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ 

2 ชองทาง 
 

รอยละ 80 
 
 
 

3 หนวยงาน 
 
 

1 แผนงาน 
 
 

รอยละ 100 
 
 
 

1) ศึกษาขอมูลจากการ
สำรวจความตองการ
ขอมูลสารสนเทศของ
ผูมีสวนไดสวนเสียใน
แตละกลุม 

2) ศึกษาหนวยงานท่ี
รวมดำเนินการ
ประชาสมัพันธการ
ดำเนินงานภารกิจ
ของกองทุน 

3) กำหนดแนวทางการ
พัฒนาการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ 
ท่ีเหมาะสมของ
กลุมเปาหมาย 

4) พัฒนารูปแบบ  
ชองทางการสื่อสาร
และประชาสัมพันธท่ี
สะดวกตอการเขาถึง
ของทุกกลุม 

5) วางแผนการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ 
เพ่ือเผยแพรการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.00 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

ดำเนินงาน เปาหมาย 
ผลงานของกองทุน 

6) ดำเนินการตาม
แผนงานการสือ่สาร
และประชาสัมพันธ
ผานชองตาม
แผนงานท่ีกำหนด 
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แนวทางการดำเนินงานท่ี 4.6.2 การพัฒนา Website/Application  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ 
ป 2566 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา (ไตรมาส) 
1 2 3 4 

โครงการการพัฒนา 
Website/Application ของ
กองทุน 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายของกองทุน
รับทราบขอมลูขาวสารเก่ียวกับ
กองทุนผานทางชองทางสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส 

รอยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนา 
Website/Application ของ
กองทุน และไดดำเนินการ
ประชาสัมพันธงานของ
กองทุน 

รอยละ 100 
 

1) ศึกษาทบทวน 
Website ของกองทุน
ในการตอบสนองตอผู
มีสวนไดสวนเสียใน 
แตละกลุม 

2) กำหนดแนวทางการ
พัฒนา Website ของ
กองทุน 

3) พัฒนา Application 
รองรับการดำเนินงาน
ของกองทุน 

4) ประชาสมัพันธสราง
การรับรู Website/ 
Application ของ
กองทุน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.00 1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

2. ฝายอำนวยการ 
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แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
จากแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ไดกำหนด

วิสัยทัศน “เปนกองทุนท่ีม่ันคง เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยใหเปนแหลงกระจายรายไดท่ีเปนธรรม และสราง
ความเชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียว” 

กำหนดพันธกิจหลัก ไว 5 ดาน ดังนี ้
1. สรางขีดความสามารถในการแขงขันแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว

แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 
2. พัฒนาทักษะดานการบริหาร การตลาด และการสงเสริมสินคาและการบริการทางการทองเท่ียวใหม ๆ 

ใหแกชุมชน 
3. สนับสนุนการดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเท่ียว และการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวของทองถ่ิน  
4. จัดใหมีการประกันภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระหวางทองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อสราง

ความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียว 
5. บริหารจัดการกองทุนใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

และกำหนดยุทธศาสตร ไว 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนอยางเปนระบบ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที ่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที ่ยวแหงชาติ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว และมาตรการเพื ่อสงเสริมการบริหารและ
พัฒนาการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย พ.ศ. 2566 ได
ดำเนินการจัดทำโดยการยึดตามวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการดำเนินงานท้ัง 4 ยุทธศาสตร โดยนำเอาแนว
ทางการดำเนินการที่ไดกำหนดไวในแตละยุทธศาสตรมากำหนดแนวทางการดำเนินการในแผนปฏิบัติการ
ประจำป พ.ศ. 2566 โดยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน นโยบายของของรัฐบาล 
และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อใหแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2566 ของกองทุนสามารถนำไป
ปฏิบัติไดจริง กองทุนจึงไดกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

เพื ่อใหมีการนำแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน พ.ศ. 2566 ไปสู การปฏิบัติ จำเปนตองให
ความสำคัญตอการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประสานความรวมมือในการดำเนินการแตละกิจกรรมใหสำเร็จตาม
เปาหมายที่ไดกำหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดกำหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจรวมกันของบุคลากรของกองทุน และกระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬาในสวนที่เกี่ยวของ ในเรื่องการดำเนินงานตามกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน   
พ.ศ. 2566 ตามแผนงานท่ีไดกำหนดไว เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ เพ่ือนำแผนปฏิบัติ
การประจำปของกองทุน พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน พ.ศ. 2566 อยางเปนระบบ 
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แนวทางการนำแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัติ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน        

พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน พ.ศ. 2566 โดยจัดทำแนว

ทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย ใหกับบุคลากรภายในกองทุน 
และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาในสวนท่ีเก่ียวของ ไดรับทราบถึงบทบาท ความรับผิดชอบท่ีจะตองใหการ
สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน พ.ศ. 2566 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกำหนด 
3. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนงานที่ไดกำหนดไว และนำไปสูการพิจารณาใหการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สรางกลไกการประสานงานภายใน รวมทั้งกับหนวยงานอื่น ๆ ใหรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมใหมี

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือ โดยเฉพาะดานการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลใหเขาถึง
และสามารถใชประโยชนไดโดยงาย 

5. ติดตามและตรวจสอบผลที่ไดจากการดำเนินกิจกรรม วาสามารถตอบสนองตอเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน พ.ศ. 2566 รวมท้ังสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 

การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน พ.ศ. 2566 
การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหระสงค

ที่ไดกำหนดไว เพื่อใหคณะกรรมการบริหารกองทุน ผูบริหารหองทุน และผูปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จ 
หรือความลมเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแกไขปญหา
อุปสรรคไดอยางเหมาะสม และทันตอสถานการณ เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายได โดยมี
การจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองคความรู และเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลบุคลากรที่เกี่ยวของ เพ่ือ
สรางทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของ
กองทุน พ.ศ. 2566 อยางตอเนื่อง 

3. กำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการประจำปของกองทุน พ.ศ. 2566 ทุก ๆ 
เดือน พรอมใหผูรับผิดชอบทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร 
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