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การทบทวนยุทธศาสตร 
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 256๕ 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 256๓) 
 

และ 
 

แผนปฏิบัติงาน 
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบนโยบายในการบริหาร

จัดการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย เพ่ือเปนการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการบริหารจัดการ
กองทุน อันจะทําใหการปฏิบัติงานของกองทุนฯ บรรลุผลตามภารกิจท่ีกําหนดตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนด 
ตลอดจนแสดงแผนการดําเนินงานเพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานตามแผนงานดังกลาวใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตั้งไวได 

ท้ังนี้แผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยในปจจุบันคือแผนยุทธศาสตรระหวางป 
พ.ศ. 2562 – 256๕ ซ่ึงตามขอกําหนดตามหลักเกณฑของบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน  
ทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ไดกําหนดในกองทุนหมุนเวียนทุกกองทุนจะตองทําการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรของกองทุนหมุนเวียนทุกป เพ่ือใหกองทุนหมุนเวียนไดทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา แลว
นํามามาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังทําใหกองทุนหมุนเวียนสามารถปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันได โดยเฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกิดข้ึนหลายประการ ไดแก การประกาศพระราชบัญญัติ
นโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การกําหนด
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (5) ประเด็นการทองเท่ียว (พ.ศ. 2561 – 2580) อีกท้ังยังไดเกิดสภาวการณ
แพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ซ่ึงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ไทยอยางรุนแรง จึงสงผลใหกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยตองมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนท่ีได
กําหนดไวเดิมในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕ นั้นยังมีความเหมาะสม สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนหรือไม และจะสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางไร 
และจะตองมีการวางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยางไรใหเหมาะสม 

ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยในครั้งนี้ ไดดําเนินการโดยคํานึง
การตอบสนองตอนโยบายการทองเท่ียวของประเทศ และสนับสนุนใหกองทุนฯ ไดมีบทบาทสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติในประเด็นดานการทองเท่ียว เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
รวมถึงยังคงใหความสําคัญกับความม่ันคงของกองทุน และสามารถปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงานของกองทุน
สงเสริมการทองเท่ียวไทยใหเปนกองทุนหมุนเวียนท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
 
วัตถุประสงค 

1) เพ่ือทบทวนกรอบทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรในแผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  –  256๕ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณดานการ
บริหารการทองเท่ียวของประเทศในปจจุบัน 

2) เพ่ือใหผูบริหารกองทุนและเจาหนาท่ี ไดมีกรอบทิศทางเปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวทาง
ดําเนินการของกองทุนฯ ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

๓) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาวการณ
ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
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แผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 256๓ 

 
ผลการวิเคราะหยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยป พ.ศ. 2562 – 2565 ฉบับเดิม

นั้นไดสะทอนใหเห็นวาการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจหลัก และเปาประสงคหลักของกองทุนยังคงสามารถ
ตอบสนองตอแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเท่ียว และพระราชบัญญัตินโยบายการ
ทองเท่ียวแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ได แตยังคงมีบางสวนท่ีจะตองมีการทบทวนและปรับปรุง เพ่ือเปน
การสรางความเขมแข็งใหกับกองทุนฯ ซ่ึงยังคงอยูในระหวางการฟนฟูกองทุนตามการประเมินผลการ
ดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการประเมินผลปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เพ่ือใน
อนาคตนั้นกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยจะเปนกองทุนท่ีเปนกําลังสําคัญในการชวยสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางการทองเท่ียวใหกับประเทศได  

ดังนั้นภายใตแผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยป พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับ
ทบทวนประจําปงบประมาณ 2563) จึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
เปนกองทุนท่ีม่ันคงท่ีสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทย 

 
พันธกิจหลัก (Mission) 
1) สนับสนุน สงเสริม และพัฒนา อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศ 
2) สงเสริมองคความรูและสรางความเชี่ยวชาญบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร ดานการทองเท่ียวของประเทศ 
3) บริหารจัดการกองทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เปาประสงคหลัก (Goal) 
1) กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีอัตลักษณและมีทิศทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
2) กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และเปน

กองทุนหมุนเวียนท่ีเปนท่ียอมรับในระดบัประเทศ 
3) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยไดรับการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการ  

ทองเท่ียวไทย 
 

ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียวของ

ประเทศ 
กลยุทธท่ี 1.1  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียว

ของประเทศ 
กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการและองคความรูเพ่ือการทองเท่ียวของไทย 
กลยุทธท่ี 1.3  ผสานความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 
 กลยุทธท่ี 2.1  พัฒนาศักยภาพดานการเงินของกองทุน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการกองทุนสูหนวยงานท่ีเปนเลิศ 
 กลยุทธท่ี 3.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 กลยุทธท่ี 3.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี 
 กลยุทธท่ี 3.๓  การพัฒนาธรรมาภิบาล 
 

ในสวนของแตละยุทธศาสตรและแตละกลยุทธนั้น ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและเปาหมายไว
ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียวของ
ประเทศ 

กลยุทธท่ี 1.1  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียว
ของประเทศ 

แนวทาง 
1.) ทบทวนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 
2.) การพัฒนาหลักเกณฑการพิจารณาการสนับสนุนและการประเมินผลโครงการ 
3.) การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวไทย 
 
กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการและองคความรูเพ่ือการทองเท่ียวของไทย 
แนวทาง 
1.) การพัฒนาฐานขอมูลการทองเท่ียวของไทย 
2.) การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
3.) การจัดทําและถายทอดองคความรูการทองเท่ียวไทย 

 
กลยุทธท่ี 1.3  ผสานความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 
แนวทาง 
1.) การสรางเครือขายความรวมมือสนับสนุนการทองเท่ียวไทย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 

 กลยุทธท่ี 2.1  พัฒนาศักยภาพดานการเงินของกองทุน 
 แนวทาง 

1.) การจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมและจัดการสิทธิประโยชนนักทองเท่ียว 
2.) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินกองทุน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการกองทุนสูหนวยงานท่ีเปนเลิศ 
 กลยุทธท่ี 3.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
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 แนวทาง 
1.) การพัฒนาบุคลากร 
2.) การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ 
3.) การพัฒนาศักยภาพผูขอรับสนับสนุนเงินกองทุน 

  
กลยุทธท่ี 3.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
แนวทาง 

1.) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศกองทุน  
  

กลยุทธท่ี 3.๓  การพัฒนาธรรมาภิบาล 
แนวทาง 

1.) การพัฒนาธรรมาภิบาลกองทุน 
2.) การบริหารความเสี่ยงกองทุน 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย ประจําป พ.ศ. 256๔ 
ภายใตการทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย  

พ.ศ. 2562 - 2565 
(ฉบับทบทวนป พ.ศ. 256๓) 

 
แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวประจําปบัญชี 256๔ ไดปรับภายใตการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2562 - 2565 (สาํหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียวของ
ประเทศ 

กลยุทธท่ี 1.1  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียว
ของประเทศ 

กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการและองคความรูเพ่ือการทองเท่ียวของไทย 
กลยุทธท่ี 1.3  ผสานความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 
กลยุทธท่ี 2.1  พัฒนาศักยภาพดานการเงินของกองทุน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการกองทุนสูหนวยงานท่ีเปนเลิศ 

 กลยุทธท่ี 3.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 กลยุทธท่ี 3.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  

กลยุทธท่ี 3.๓  การพัฒนาธรรมาภิบาล  
 
โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ประจําป พ.ศ. 256๔ 

ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียวของประเทศ 

กลยุทธท่ี 1.1  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียวของประเทศ 

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.1 ทบทวนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกองทุนฯ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรของ
กองทุนระยะยาวประจําป 
พ.ศ. 2566 – 2570 

เพ่ือใหกองทุนมีแนวทาง
ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน
และแผนการดาํเนินงานท้ังท่ี
เปนแผนปฏิบัติการระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการประจําป 
และมีความสอดสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรการ
ทองเท่ียวของประเทศ 

รอยละ 100 รอยละความความสําเร็จใน
การดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของกองทุน 

๑. ราง TOR เพ่ือจัดจาง 
๒. จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการ 
๓. รับฟงความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารฯ และผู
มีสวนไดสวนเสีย เพ่ือกําหนด
แผนยุทธศาสตรกองทุนฯ ท่ี
สนับสนุนวัตถุประสงคการ
จัดตั้งกองทุนฯ 

๔. เสนอแผนยุทธศาสตรให
คณะกรรมการบรหิารอนุมตั ิ

  
 

  2,000,000 1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

2. ฝายนโยบายและแผน 

2. การกําหนดนโยบายและ
ทิศทางของกองทุนเพ่ือให
การสงเสริมแกโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน เพ่ือใหสอดคลอง
กับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการทองเท่ียว
ของประเทศ 

เพ่ือใหกองทุนมีแนวนโยบาย
ในการการสนับสนุนโครงการท่ี
สอดคลองกับเปาหมายของ
กองทุนในแตละป อีกท้ังมี
ความสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการทองเท่ียว
ของประเทศ  

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ในการ
กําหนดนโยบายและทิศ
ทางการสงเสริมแกโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุน เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบาย และ
แนวทางในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ไทยของกองทุนฯ 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ
กําหนดกรอบนโยบาย 

๒. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

๓. คณะกรรมการกําหนดทิศ
ทางการอนุมัติโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนให
สอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร การทองเท่ียว
ของประเทศ 

    100,000 1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

2. ฝายนโยบายและแผน 
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

3. การเผยแพรนโยบายและ
ทิศทางของกองทุนเพ่ือให
การสงเสริมแกโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน ท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารแลว 

เพ่ือใหมีการเผยแพรนโยบาย
และทิศทางท่ีกองทุนจะใหการ
สนับสนุนแกโครงการท่ีขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนในแต
ละป  

2 ชองทาง มีชองทางการเผยแพร
นโยบายและแนวทางการ
สงเสริมโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนให
รับทราบท่ัวกัน อยางนอย 2 
ชองทาง 

๑. จัดทําเอกสารเพ่ือการ
เผยแพร ตามกรอบท่ีอนุมัติ 

๒. เผยแพรขอมูลตามชองทางท่ี
กําหนด เชน Website 
เอกสารแจกไปยังสํานักงาน
การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
เปนตน 

    50,000 ฝายนโยบายและแผน 
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แนวทางการดําเนินงาน 1.1.2 การพัฒนาหลักเกณฑการพิจารณาการสนับสนุนและการประเมินผลโครงการ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

๑. การพัฒนา/ทบทวน 
หลักเกณฑท่ีขอรับการ
สนับสนุนและการ
ประเมินผลโครงการท่ี
ไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุน เพ่ือใหสอดคลอง
กับนโยบายท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
เปนรายป 

เพ่ือใหกองทุนฯ มีแนวทาง
ประจําปในการพิจารณาอนุมัติ
โครงการท่ีมาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน ฯ ไดอยางสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตร
การทองเท่ียวของประเทศ อีก
ท้ังมีแนวทางการประเมินผล
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
ท่ีชัดเจน 

หลักเกณฑการ
ขอรับการ
สนับสนุน ๑ 
หลักเกณฑ 
และ 
หลักเกณฑ
สําหรับการ
ประเมินผล ๑ 
หลักเกณฑ 

-  มีการพิจารณาหลักเกณฑ 
และ/หรือทบทวนการ
พิจารณาการสนับสนุน
โครงการ 1 หลักเกณฑ 

-  มีการพิจารณาหลักเกณฑ 
และ/หรือ ทบทวนการ
ประเมินผลโครงการท่ี
ไดรับการสนับสนุน 1 
หลักเกณฑ 

 

๑. จัดใหมีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาการสนับสนุน
โครงการ และการ
ประเมินผล 

๒. กําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาการสนับสนุน
โครงการ และการ
ประเมินผล 

๓. จัดใหมีการเผยแพร
หลักเกณฑการพิจารณาการ
สนับสนุนโครงการ และ
หลักเกณฑการประเมินผล
ใหผูท่ีสนใจรับทราบ 

    50,000 1. อนุกรรมการฯ 
2. ฝายอํานวยการ 
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แนวทางการดําเนินงาน 1.1.3 การสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวไทย 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

๑. การพิจารณาโครงการท่ี
กองทุนใหการสนับสนุน
ตามงบประมาณท่ีกําหนด 

เพ่ือใหกองทุนมีการดําเนินการ
ในการอนุมัติโครงการท่ีมา
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนได
อยางสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการทองเท่ียว
ของประเทศ ไดตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดในแตละป 
 

รอยละ 100 รอยละของจํานวน
งบประมาณท่ีใหการ
สนับสนุน 
 

1. ประกาศใหผูเสนอโครงการ
ใหยื่นขอเสนอ 

2. อนุกรรมการคัดเลือก
โครงการตามกรอบ
หลักเกณฑ 

3. คณะกรรมการบรหิาร
พิจารณาอนุมัต ิ

4. เชิญผูเสนอโครงการมาเซ็นต
สัญญาตามเง่ือนไข 

    N/A ๑. คณะกรรมการบริหาร
กองทุน 

๒. ฝายอํานวยการ 

๒. การติดตามประเมินผล
โครงการท่ีกองทุนใหการ
สนับสนุน 

เพ่ือใหกองทุนมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการท่ีมาขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนวาไดดําเนินการตาม
เปนไปตามแผนงานท่ีขอรับ
งบประมาณสนับสนุน 

รอยละ 100 รอยละของโครงการท่ี
กองทุนใหการสนับสนุนมี
การติดตามตามแผนงานท่ี
กําหนด 

๑. กําหนดแนวทางและวิธีการ
ติดตามประเมินผล 

๒. ผูรับเงินสนับสนุนในแตละ
โครงการจดัทํารายงานสรุป
ความกาวหนาตามท่ีกองทุน
กําหนด 

๓. กองทุนจัดเจาหนาท่ีออก
ตรวจความคืบหนาของ
โครงการ รวมถึงโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสรจ 

    200,000 ฝายอํานวยการ 
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กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการและองคความรูเพ่ือการทองเท่ียวของไทย 

แนวทางการดําเนินงาน 1.2.1 การพัฒนาฐานขอมูลการทองเท่ียวของไทย 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

๑. โครงการศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาฐานขอมูล
ทางดานการทองเท่ียวของ
ไทย ท่ีมีชุดขอมูลท่ี
แตกตางจากหนวยงาน
อ่ืนๆ และเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการ
จัดตั้งกองทุน 

เพ่ือสรางฐานขอมลูทางดาน
การทองเท่ียวของไทยท่ีมีชุด
ขอมูลท่ีแตกตางจากหนวยงาน
อ่ืน ๆ และมีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
กองทุน 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ของการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนา
ฐานขอมูล 

๑. กําหนด TOR เพ่ือกําหนด
กรอบการศึกษา 

๒. จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการ
แนวทางการกําหนด
ฐานขอมูลดานการทองเท่ียว
ท่ีกองทุนควรมี 

๓. สรุปผลการศึกษา 
 

    1,000,000 ฝายนโยบายและแผน 

           

แนวทางการดําเนินงาน 1.2.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

๒. โครงการศึกษารูปแบบ
และระบบการจัดเก็บ
ขอมูลนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ 

เพ่ือศึกษารูปแบบและระบบ
การจัดเก็บขอมูลนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีอยูในประเทศไทย ท่ี
สอดคลองกับการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมของกองทุน อัน
จะเปนฐานขอมลูท่ีสําคญัตอไป
ในอนาคต 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ของ
โครงการศึกษา 

๑. กําหนด TOR เพ่ือกําหนด
กรอบการศึกษา 

๒. จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการ
แนวทางการกําหนด
ฐานขอมูลนักทองเท่ียว
ชาวตาชาติท่ีสอดคลองกับ
การจัดเก็บคาธรรมเนียม 

๓. สรุปผลการศึกษา 

    1,000,000 ฝายนโยบายและแผน 
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แนวทางการดําเนินงาน 1.2.3 การจัดทําและถายทอดองคความรูการทองเท่ียวไทย 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

๑. โครงการศึกษาการจัดทํา
ฐานขอมูลองคความรูการ
ทองเท่ียวไทยเพ่ือ
เตรียมการถายทอดองค
ความรูแกผูมีสวน
เก่ียวของตอไปในอนาคต 

มีการจัดการศึกษาองคความรู
ดานการทองเท่ียวท่ีกองทุน
ควรเตรียมการ และมีการให
งบประมาณเพ่ือการศึกษาและ
วิจัยในอนาคต เพ่ือสามารถจัด
เวทีเพ่ือใหมีการถายทอดองค
ความรูแกประชาชน และผูมี
สวนเก่ียวของตอไปในอนาคต 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ของ
โครงการศึกษา 

๑. กําหนด TOR เพ่ือกําหนด
กรอบการศึกษา 

๒. จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการ
แนวทางการกําหนดองค
ความรูดานการทองเท่ียวท่ี
กองทุนควรศึกษา หรือเปด
โอกาสใหผูท่ีขอทุนวิจัย/
ศึกษา เขามาดําเนินการ 

๓. สรุปผลการศึกษา 
 

    1,000,000 ฝายนโยบายและแผน 
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กลยุทธท่ี 1.3  ผสานความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 

แนวทางการดําเนินงาน 1.3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวไทย 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

๑. การจัดทําเครือขาย
ความรวมมือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ
ของกองทุนฯ 

เพ่ือใหกองทุนฯ มีพันธมิตรใน
การดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรม หรือรวมกันพัฒนาให
โครงการมผีลกระทบตอการ
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการทองเท่ียวของ
ประเทศ 

1 MOU จํานวนบันทึกความรวมมือ
ระหวางกองทุนฯ กับ
เครือขาย 

๑. กองทุนกําหนดกรอบการหา
พันธมิตรท่ีจะรวมงานกับ
กองทุน 

๒. กองทุนพิจารณาหาพันธมิตร
ท่ีจะรวมดําเนินการ 

๓. ลงนามใน MOU เพ่ือเปน
พันธมิตรรวมดําเนินงาน 

    - ฝายอํานวยการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 

กลยุทธท่ี 2.1  พัฒนาศักยภาพดานการเงินของกองทุน 

แนวทางการดําเนินงานท่ี 2.1.1 การจัดเก็บรายไดคาธรรมเนยีมและจัดการสิทธิประโยชนดานการประกันภัยใหแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวใน
ประเทศ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

๑. โครงการวางระบบการ
บริหารการจัดเก็บรายได
จากคาธรรมเนียม
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ท่ีมาทองเท่ียวในประเทศ 

 

เพ่ือใหกองทุนมีระบบในการ
บริหารจดัการการจัดเก็บ
รายไดและคาธรรมเนียมการ
ทองเท่ียวจากนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวใน
ประเทศไทย ซึ่งจะทําใหมี
ความพรอมในการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ของ 
โครงการฯ 

๑. กําหนด TOR เพ่ือกําหนด
กรอบการวางระบบบริหาร
จัดการขอมลู 

๒. จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการใน
การจัดเก็บขอมูล 

๓. ดําเนินงานตามระบบท่ีไดมี
การวางไว 

    5,000,000 ฝายจัดเก็บและบริหาร
รายได รวมกับฝาย
พัฒนาบริหารจดัการ 

๒. โครงการวางระบบการ
บริหารจดัการดานการ
ประกันภัยสําหรับ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ
ท่ีมาทองเท่ียว ใน
ประเทศ และสิทธิ
ประโยชนท่ีนักทองเท่ียว
จะไดรับ 

เพ่ือใหกองทุนมีระบบในการ
บริหารจดัการดานประกันภัย
สําหรับนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวใน
ประเทศไทย ซึ่งจะทําใหมี
ระบบตาง ๆ ในการรองรับเพ่ือ
การใหบริการแกนักทองเท่ียว
และความพรอม ในการนํา
ขอมูลไปใชเพ่ือการตัดสินใจ
เก่ียวกับประเด็นดังกลาวน้ี 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ของ 
โครงการฯ 

1. กองทุนศึกษาแนวทาง
เบ้ืองตนเก่ียวกับระบบการ
บริหารจดัการดานประกันภัย
สําหรับนักทองเท่ียว 

2. กําหนด TOR เพ่ือจางท่ี
ปรึกษาวางระบบงานท่ี
เก่ียวของกับงานประกันภัย 

3. จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการใน
การจัดเก็บขอมูล 

4. ดําเนินงานตามระบบท่ีได
กําหนดไว 

    3,000,000 ฝายจัดเก็บและบริหาร
รายได รวมกับฝาย
พัฒนาบริหารจดัการ 
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แนวทางการดําเนินงานท่ี 2.1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินกองทุน 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
เบิกจายเงินกองทุน 

1) มีการจัดทําแผน
เบิกจายงบประมาณ
กองทุนประจําปได
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

2) มีการพัฒนาระบบเบิก
จายเงิน ของกองทุนฯ 
ผานระบบ  
e-banking 

 

เพ่ือใหกองทุนสามารถพัฒนา
ระบบเบิกจายเงินของกองทุน
ผานระบบ e-banking ได
ครบถวน ทุกแผนการเบิกจาย 
และการเบิกจายเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

รอยละ 100 รอยละของการเบิกจายเงินได
ตามแผนการเบิกจายท่ีไดรับ
การอนุมัติ เปนไปตามมติ 
ค.ร.ม. 

1. เจาหนาท่ีกองทุนศึกษา
รายละเอียดระบบงาน
การเงินท่ีมีท้ังหมดอยูใน
กองทุน 

2. กําหนดแผนดําเนินการท่ีจะ
ใหทุกแผนงานสามารถเขา
ระบบ e-banking ไดภายใน
ไตรมาส 2 

3. เรงรัดการดําเนินการ
เบิกจายของกองทุนใหได
ตามแผนงาน 

    50,000 ฝายอํานวยการ รวมกับ
ฝายพัฒนาบรหิารจดัการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการกองทุนสูหนวยงานท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 3.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

แนวทางการดําเนินงาน 3.1.1 การพัฒนาบุคลากรของกองทุน 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. จัดใหมีการทบทวนแผน
บริหารดานทรัพยากร
บุคคลของกองทุนฯ ทุก
ปลวงหนา (ประจําป) 

เพ่ือใหกองทุนไดมีโอกาส
ทบทวนถึงจุดแข็ง จดุออน 
โอกาส และอุปสรรคของแผน 
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยอยางสม่ําเสมอ  
โดยเฉพาะในอนาคตภารกิจ
ของกองทุนจะตองมีมากข้ึน 

1 แผน แผนบริหารดานทรัพยากร
บุคคลไดรับการทบทวน 

1) ศึกษาทบทวนวิเคราะห 
SWOT ท่ีเก่ียวของดาน HR 

2) ประชุมเชิงปฎิบัติการผูมี
สวนไดสวนเสีย 

3) จัดทําแผนบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคลท่ีไดรับการ
ทบทวนเสนตอ
คณะกรรมการกองทุน 

    50,000  ฝายพัฒนาบริหารจัดการ 

2. มีการทบทวนโครงสราง
องคกรของกองทุน 
(ประจําป) 

เพ่ือใหกองทุนไดมีโอกาส
ทบทวนโครงสรางองคกร 
กรอบอัตรากําลัง และคํา
บรรยายลักษณะงานของ
กองทุนฯ อยางสม่ําเสมอ 
โดยเฉพาะเมื่อกองทุนจะตอง 
รองรับภารกิจใหมของกองทุน 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ในการ
ทบทวน 

1. ศึกษาและวิเคราะห 
สถานการณปจจุบันของกองทุน 

2. มีการปรับปรุงโครงสราง
องคกร กรอบอัตรากําลังและ
คาํบรรยายลักษณะงาน ของ
กองทุนฯ ท่ีสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

3. นําเสนอการปรบัปรุงโครงสราง
องคกร กรอบอัตรากําลัง และ
คาํบรรยาย ลักษณะงาน (ถามี) 
ใหกับ คณะกรรมการกองทุนฯ  
ใหความเห็นชอบ 

    - ฝายพัฒนาบรหิารจดัการ 
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

3. มีแผนงานเพ่ือสรรหา
บุคลากรตามโครงสราง 
และสามารถดําเนินการ
ไดตามแผนงานท่ี
กําหนด 

เพ่ือใหมีการตรวจสอบ
อัตรากําลัง มีการสรรหา
บุคลากรตามโครงสราง และ
เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน 

1. ศึกษาและวิเคราะหอัตรากําลัง
ของกองทุนเปรียบเทียบกับ
กรอบโครงสรางท่ีไดรับการ
อนุมัต ิ

2. วางแผนการรับบุคลากรตาม
ภารกิจของกองทุน 

3. ดําเนินการสรรหาบุคลากร
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

    - ฝายพัฒนาบรหิารจดัการ 

4. บุคลากรของกองทุน
ไดรับการพัฒนาให
เหมาะสมกับภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมาย 

เพ่ือใหบุคลากรของกองทุนมี
การตรวจสอบสมรรถนะ และ
มีการพัฒนาความรู
ความสามารถ และทักษะใน
การทํางาน และเปนการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับภารกิจท่ี
บุคลากรแตละคนไดรับ
มอบหมาย 

รอยละ 100 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาความรู สมรรถนะ 
และทักษะ 

1. มีการประเมินผลพนักงาน
และศึกษาความจําเปนใน
การพัฒนาความรูและทักษะ 
ของบุคลากรรายบุคคล 

2. วางแผนการพัฒนาความรู
ความสามารถ เปนรายบุคคล 
(Individual Development 
Plan) 

3. สนับสนุนใหบุคลากรไดเขา
รับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ี
มีความจําเปนและเหมาะสม
กับแตละบุคคล 

4. มีการจัดฝกอบรมในทักษะท่ี
บุคลากรจะตองมีพรอมเพ่ือ
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
กับภารกิจขององคกร 

    200,000  ฝายพัฒนาบริหารจัดการ 
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แนวทางการดําเนินงาน 3.1.2 การพัฒนาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. จัดใหมีชองทางในการ
ประชาสมัพันธกองทุน
อยางนอย 2 ชองทาง 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายของ
กองทุนรับทราบขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับกองทุน 

2 ชองทาง จํานวนชองทางในการ
ประชาสมัพันธ 

1. ปรับปรุงรูปแบบและชอง
ทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธท่ีงายตอการ
เขาถึงกลุมเปาหมาย  

2. ดําเนินการประชาสัมพันธ
กองทุนฯ ผานชองทางท่ี
กองทุน 

    50,000 ฝายอํานวยการ 

2. ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของกองทุน
จากกลุมเปาหมาย 

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของกองทุน 
รวมถึงงานดานการ
ประชาสมัพันธดวย 

รอยละ 80 รอยละของความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย 

๑. ทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการท่ีมีตอ
กองทุน 

๒. จัดทํารายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

    - ฝายอํานวยการ 
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แนวทางการดําเนินงาน 3.1.3 การพัฒนาศักยภาพหนวยงานขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
หนวยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุน (ประจําป) 

เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหนวยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสนับสนุน เชน 
การเขียนแผนเพ่ือขอรับทุน 
หรือ ความรูในการบริหาร
จัดการโครงการใหบรรลุ
เปาหมาย เปนตน 

1 ครั้ง จํานวนโครงการ 1. ประชาสมัพันธโครงการ 
2. เปดรับสมัครผูเขารวม

โครงการ 
3. จัดอบรม 
4. ประเมินผลการอบรม 

    200,000 ฝายอํานวยการ 
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กลยุทธท่ี 3.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล 
แนวทางการดําเนินงานท่ี 3.2.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน 
 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. มีการทบทวนแผนแมบท
สารสนเทศและดิจิทัลของ
กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย (ประจําป) 

เพ่ือใหกองทุนไดมีโอกาส
ทบทวนถึงจุดแข็ง จดุออน 
โอกาส และอุปสรรคของแผน 
แมบทสารสนเทศและ  
ดิจิทัลของกองทุนอยาง
สม่ําเสมอ 

1 แผน แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
และดิจิทัลของกองทุนไดรับ
การทบทวน 

๑. ศึกษาทบทวนวิเคราะห 
SWOT ท่ีเก่ียวของดาน 
สารสนเทศและดิจิทัล 

๒. ประชุมเชิงปฎิบัติการผูมี
สวนไดสวนเสีย 

๓. นําเสนอแผนยุทธศาสตร
ดานสารสนเทศและดิจิทัล
ตอคณะกรรมการบริหาร 

    100,000  ฝายพัฒนาบริหารจัดการ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนผูใชบริการของ
กองทุนท้ังภายในและ
ภายนอก 

1. เพ่ือใหกองทุนมีระบบ
สารสนเทศท่ีชวยในการ
ดําเนินงานใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหกองทุนมีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถให
ขอมูลสําคญัตอการ
นําไปใชเพ่ือการตัดสินใจ
ของผูบริหารกองทุนได 

3. กองทุนมีระบบสารสนเทศ
ท่ีสามารถสนองตอบตอ
ความตองการของผูมสีวน
ไดสวนเสีย 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ตามแผน 1. ศึกษาความตองการและ
จําเปนถึงระบบท่ีควรไดรับ
การพัฒนาตามลําดับ
ความสําคญั 

2. จัดจางหนวยงานภายนอกท่ี
มีความเช่ียวชาญดานระบบ
สารสนเทศและดิจิทัลมา
ดําเนินการ พัฒนาระบบ 

3. ทดสอบระบบนําระบบไปใช
ในการดําเนินการจริง 

    500,000 ฝายพัฒนาบรหิารจดัการ 
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กลยุทธท่ี 3.3  การพัฒนาธรรมาภิบาล 

แนวทางการดําเนินงานท่ี 3.3.1  การพัฒนาธรรมาภิบาลกองทุน 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. จัดใหมีหลักการปฏิบัติงาน
อยางมีธรรมาภิบาลของ
กองทุน 

เพ่ือใหกองทุนมีการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ในการ
จัดทําคูมือธรรมาภิบาล 

๑. ศึกษาทบทวนวิเคราะห 
SWOT ท่ีเก่ียวของดานธรร
มาภิบาลของกองทุน 

๒. กําหนด TOR เพ่ือจัดจางท่ี
ปรึกษา 

๓. ท่ีปรึกษาดําเนินการ 
๔. นําเสนอคูมือธรรมาภิบาล

ของกองทุน เขา
คณะกรรมการบริหาร 

    300,000  ฝายอํานวยการ 

2. จัดทําแนวทางและระบบ
รับขอรองเรียนของ
ผูใชบริการ 
1) จัดทําชองทางการรับ

เรื่อง รองเรียนให
หลากหลาย และ
เขาถึงไดงาย 

2) เผยแพรชองทางการ
รับเรื่องขอรองเรยีนให
ทุกกลุมเปาหมาย
ทราบ 

 
 
 

1. เพ่ือใหกองทุนไดรับขอมูล
การรองเรียนจาก
สาธารณะชนได และ
นําไปสูการปรับปรุงพัฒนา
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสรางความโปรงใสใน
การบริหารจัดการกองทุน 

 

 
 
 
2 ชองทาง 
 
 
 
รอยละ 100 

 
 
 
1. จํานวนชองทางการรับ

เรื่องรองเรียน 
 
 

2. รอยละความสาํเรจ็ของ
การ เผยแพรชองทาง
การรับเรื่องรองเรียน 

๑. จัดทําชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนใหหลากหลายและ
เขาถึงไดงาย 

๒. เผยแพรชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนใหทุก
กลุมเปาหมายทราบ 

๓. ตรวจสอบขอรองเรียน 
๔. ตอบสนองตอขอรองเรียนท่ี

เกิดข้ึน 
๕. สรุปผลการรองเรยีนของ

ผูใชบริการและการ
ดําเนินการของกองทุนตอ 
ขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึนและ

    10,000 ฝายอํานวยการ 
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

จัดทํารายงานเสนอตอ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
เพ่ือทราบ 

3. การจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจตามบทบาท
หนาท่ี 

1) จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
 

2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายในได
จัดทํากฎบัตรของ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือใหกองทุนมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ท่ีสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 
 
 
 
๑. รอยละ 

100 
 

๒. รอยละ 
100 

 
 
 
 
1. รอยละความสาํเรจ็ใน

การจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

2. รอยละความสาํเรจ็ใน
การ จัดทํากฎบัตรของ
หนวยตรวจสอบภายใน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ภายในจัดทํากฎบัตรของ 
หนวยตรวจสอบภายใน 

    40,000 1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

2. ฝายอํานวยการ 
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แนวทางการดําเนินงานท่ี 3.3.2  การบริหารความเส่ียงกองทุน 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

๑. จัดทําคูมือบริหาร 
ความเสี่ยง 

 

เพ่ือใหกองทุนมีคูมือบริหาร
ความเสีย่งประจําป เน่ืองจาก
ความเสีย่งเปนสิ่งท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตาม
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

1. รอยละ 100 
 
 
 

2. คูมือ 1 ฉบับ 
 

3. รอยละ 100 

1. รอยละความสาํเรจ็ของ
การทบทวน และจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง
ของกองทุน 

2. จํานวนคูมือการบริหาร 
ความเสีย่ง 

3. รอยละความสาํเรจ็ใน
การเผยแพรคูมือการ
บริหารความเสี่ยง 

1. การทบทวนและจดัทําแผน
บริหารความเสี่ยงของ
กองทุน 
 

2. จัดทําคูมือการบริหาร 
ความเสีย่ง 

3. เผยแพรคูมือการบริหาร 
ความเสีย่งใหกับบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

    100,000  ฝายอํานวยการ 

๒. การทบทวนแผนบริหาร
ความเสีย่งของกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทย 

เพ่ือใหกองทุนไดมีโอกาส
ทบทวนถึงจุดแข็ง จดุออน 
โอกาส และอุปสรรคของแผน
ความเสีย่งของกองทุนฯ  
อยางสม่ําเสมอ และมีการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่งท่ีไดกําหนดไว 

รอยละ 100 รอยละความสาํเรจ็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ศึกษาและวิเคราะห
สถานการณปจจุบันของ 
กองทุน 

2. มีการปรับปรุงแผนบริหาร 
ความเสีย่งของกองทุนเพ่ือ 
สงเสริมการทองเท่ียวไทยให 
สอดคลองกับสถานการณ
ของกองทุนในปจจุบัน 

3. นําเสนอการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงของ
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทอง
ไทยใหกับคณะกรรมการ
กองทุนฯ ใหความเห็นชอบ 

    50,000 ฝายอํานวยการ 
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