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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจัดทําขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบาย
ในการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยในระยะยาว เป็นการกําหนดเป้าหมายและแนวทาง
ในการบริหารจัดการกองทุนฯ อันจะทําให้การปฏิบัติงานของกองทุนฯ บรรลุผลตามภารกิจที่กําหนดตามช่วง
ระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ ตลอดจนแสดงแผนการดําเนินงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานตามแผนงาน
ดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ทั้งน้ีแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน เป็นแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวประจําปี พ.ศ. 2562 – 256๕ ซึ่งตามข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์ของบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ได้กําหนดในกองทุนหมุนเวียนทุกกองทุนจะต้องทําการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนหมุนเวียนทุกปี เพ่ือให้กองทุนหมุนเวียนได้ทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา แล้วนํามามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําปี รวมทั้งทําให้
กองทุนหมุนเวียนสามารถปรับปรุงแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันได้ โดยเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อเน่ืองจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มี
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้นหลายประการ ได้แก่ การประกาศพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การกําหนดแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็นการท่องเท่ียว (พ.ศ. 2561 – 2580) และการเกิดสภาวการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ต่อเน่ืองถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างรุนแรง จึงส่งผลให้กองทุนฯ ต้องมีการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวของกองทุนฯ ที่ได้กําหนดไว้เดิม คือ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕ น้ัน ยังมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่ และจะสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร และจะต้องมีการวางแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 อย่างไร
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

ในการทบทวนแผนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนฯ ในครั้งน้ี ได้ดําเนินการโดยคํานึงการ
ตอบสนองต่อนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ และสนับสนุนให้กองทุนฯ ได้มีบทบาทสําคัญต่อการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านการท่องเที่ยว เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รวมถึงยังคงให้ความสําคัญกับความมั่นคงของกองทุนฯ และสามารถปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ให้เป็นกองทุนหมุนเวียนที่มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือทบทวนกรอบทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  –  256๕ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการบริหารการท่องเที่ยวของประเทศในปัจจุบัน 

2) เพ่ือให้ผู้บริหารกองทุนและเจ้าหน้าที่ ได้มีกรอบทิศทางเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทาง
ดําเนินการของกองทุนฯ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

๓) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาวการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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1.3 แนวคิดและหลักการในการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
แนวคิดและหลักการในการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  –  256๕ ประจําปีงบประมาณ 2564 น้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กองทุนฯ มีกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว
ของกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา และให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิที่
กองทุนฯ ได้กําหนดไว้ โดยให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แวดล้อม และนโยบายของ
ภาครัฐ อันก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ให้กับกองทุนฯ  

ในการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีประเด็นสําคัญที่
กองทุนฯ จะต้องให้ความสําคัญในการพิจารณาประกอบด้วย 

1. การประกาศใช้พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กําหนด
บทบาท และภารกิจของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการ
พัฒนาการท่องเท่ียว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การพัฒนาทักษะด้าน
การบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 
การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติในระหว่างท่องเท่ียวภายในประเทศ ในฐานะผู้จัดหาประกันภัยสําหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งกองทุน
จะต้องเตรียมพร้อมรับกับการภารกิจตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 

2. การกําหนดแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านการท่องเที่ยว เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการสร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน โดยการดําเนินการของกองทุนฯ จะต้องดําเนินการเพ่ือเป้าหมายที่
สอดคล้องและสนับสนุนแผนแม่บทดังกล่าว 

3. สภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจําวันของประชากรทั่วโลก ทําให้พฤติกรรมต่าง ๆ ของประชากรทั่วโลกทั้งพฤติกรรมการดํารงชีวิต และ
พฤติกรรมการบริโภค รวมถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรในโลกจะต้องมีสภาพการ
ดํารงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก 

๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกองทุนฯ ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือ
ตอบสนองต่อแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ ได้ 

4. การเตรียมพร้อมด้านบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งในอนาคตเมื่อกองทุนฯ ต้องมีการดําเนินงานให้
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์แล้วที่กําหนด จะมีลักษณะงานเพ่ิมขึ้น อาจจะต้องมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
รวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้พร้อมกับการดําเนินงาน และจะต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงโครงสร้างการจัดการด้านบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม 

5. การแก้ไขปัญหาและลดข้อจํากัดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปีที่ดําเนินงาน ซึ่งควรได้รับ
การแก้ไขเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้การดําเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

จากแนวคิดและหลักการดังกล่าวทําให้กองทุนฯ ควรพิจารณาดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ
ยาวของกองทุนฯ ให้ทันสมัยพร้อมใช้งาน เพ่ือรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในปัจจุบันได้
อย่างทันท่วงที  
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บทที่ 2  
การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางนโยบายที่เก่ียวข้องกับ  

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
2.1  การวิเคราะห์ทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 256๕ 
(ประจําปีงบประมาณ 2564) น้ี จะมีการวิเคราะห์ทิศทางนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
เน้ือหาเพ่ิมเติมมาจากการวิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยที่จัดทําไว้เดิม โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว และพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในระยะยาวสู่ 

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งน้ีในยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสังเขปดังต่อไปน้ี 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 

3 ประการ ได้แก่  
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศด้านอ่ืน ๆ 
นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่  

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบน
พ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 

ซึ่งจะประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมไทย เช่ือมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 
ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าในประเด็นหลักที่ 3 ได้แก่ การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวน้ัน เป็น

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวโดยตรง ซึ่งเป้าหมายประเด็นน้ีคือการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สําคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา และ (5) ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค ถือเป็น
ประเด็นสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเท่ียวที่มีความสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้มีการวางแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน
ประเด็นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ  

 
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวได้จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนแผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก และสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความ
เป็นไทย และคุณค่ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติร่วมด้วย ทั้งน้ีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
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ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลก และพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทยจึงต้องมีการ
ปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และจะต้องมีการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

การกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเท่ียวในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้ความสําคัญกับการ 
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับ
สากล สิ่งสําคัญที่สุดคือการสร้างความเช่ือมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมาย
ให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเท่ียวทั้งในมิติของ
พ้ืนที่และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย
สูงสุดของการท่องเท่ียวในการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมไทย โดยแผนแม่บทด้านการ
ท่องเที่ยวประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังน้ี 

1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความ
ต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว 

2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุม
การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจ หรือ
การทํากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพ่ือธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริม
ให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวทีเจรจา
การค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการ
ให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทยที่
พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการ 

4. การท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน้ําให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการ
ท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคํานึงถึงความย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยว และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มนํ้าสําคัญ โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียวทางนํ้าให้ได้
มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึง
บริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่ 

5. การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงเส้นทางการ 
ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย 
คมนาคมทั้งทางถนน ทางนํ้า และทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการเชื่อมโยง 
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพ่ือส่งเสริมให้เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน 



-7- 
 

6. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวไทย 

 
ทั้งน้ีมีการกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเท่ียว 

จําแนกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงระหว่างปี 2561 - 2565 ช่วงระหว่างปี 2566 - 2570 ช่วงระหว่างปี 2571 - 
2575 และช่วงสุดท้ายระหว่าง ปี 2576 – 2580  

ทั้งน้ี ได้มีการกําหนดค่าเป้าหมายในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ไว้ ดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น โดยเทียบระหว่างอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว

ของเมืองหลักและเมืองรอง อยู่ในอัตราส่วน 80:20 
3. ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น โดยวัดจากอันดับความสามารถ 

ทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) แล้ว ไม่เกินอันดับที่ 30 

 
โดยแผนย่อย 6 แผน ตามแผนแม่บทดังกล่าวได้มีการจัดทําค่าเป้าหมาย และตัวช้ีวัดรายแผนไว้เป็น

รายปีไว้ด้วย แสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานที่มุ่งเป้า และนําไปสู่การขับเคล่ือนของภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวไทย ที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนแผนให้บรรลุเป้าหมายได้สําเร็จลุล่วง  
 

3) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีดังน้ี 
ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นเรียกว่า “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุน

หมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การ
พัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ 

กองทุนจะประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน เพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้อง
นําส่งคลังเพ่ือเป็นรายได้ของแผ่นดิน เงินและทรัพย์สินของกองทุนมีแหล่งที่มา ประกอบไปด้วย 

(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา ๓๑ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๓) เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา ๑๐/๒  
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(๕) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๖) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุน 
 

 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปน้ี 
(๑)  เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือนําไปใช้ดําเนินงานตามนโยบายหรือ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมท้ังแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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(๒)  เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเท่ียว รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนการศึกษา การ
ค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข้อมูล 

(๓)  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 

(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
 

การบริหารกองทุน ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง        
การท่องเท่ียวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนา            
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ 

ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งต้ังข้าราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปน้ี 
(๑)  บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒)  พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปีและแผนการดําเนินงานของกองทุน 
(๓)  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดไว้ 
(๔)  ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

(๕)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามกิจการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๔ 
(๖)  ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานของ

กองทุนต่อคณะกรรมการ 
(๗)  แต่ง ต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เ พ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะ

กรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
(๘)  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย  

 

จากเน้ือหาในพระราชบัญญัติน้ีสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจสําคัญที่กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ คือ การพัฒนาการท่องเท่ียว การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว การส่งเสริมสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมท้ังการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และการดําเนินการที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินที่กองทุนจะได้มาจากการได้รับเงินจาก
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา 10/2 ซึ่งส่งผลให้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ที่เพ่ิมขึ้น และบทบาทในการจัดการเก่ียวกับแหล่งที่มาของเงินที่จะ
ได้รับในอนาคตน้ี 
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อย่างไรก็ตามรายได้ของกองทุนที่จะได้มาจากการได้รับเงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา 
10/2 ซึ่งเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติน้ี จะนําไปใช้เพ่ือ
การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
ระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการในการศึกษาแนวทางการดําเนินการและการ
บริหารจัดการเงินค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียวดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมี
การดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
๒.๒ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจําปีงบประมาณ 2563 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กําหนดให้มีการประเมินผลทุนหมุนเวียนเป็นประจําทุกปีบัญชี 
เพ่ือกํากับดูแลประสิทธิภาพการดําเนินงานของแต่ละทุนหมุนเวียน โดยในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ได้
กําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานทั้งหมด ๖ ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเงิน (2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (3) ด้านการปฏิบัติการ (4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (5) ด้านการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง และ (6) ด้านการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐ/กระทรวงการคลัง ซึ่งผลการประเมินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจําปีงบประมาณ 2563 มี
ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด คะแนนเฉล่ียรวม 4.0853 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน น้ําหนัก (ร้อยละ) คะแนนท่ีได้ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ การเงิน ๑๕ 5.0000 
ตัวชี้วัดท่ี ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1๕ 5.0000 
ตัวชี้วัดท่ี ๓ การปฏิบัติการ 3๕ 4.6938 
ตัวชี้วัดท่ี ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ๑๕ 3.3083 
ตัวชี้วัดท่ี ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน

หมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง ๑๐ ๓.๔625 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ ด้านการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ๑๐ ๑.0๐๐๐ 
คะแนนรวม ๑๐๐ 4.0853 

 

จากคะแนนรวมการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2563 กองทุนฯ ได้คะแนน 4.0853 
ถือได้ว่ากองทุนฯ จัดอยู่ในกลุ่มที่ผ่านการประเมินผล เน่ืองจากมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดไว้ คือ คะแนนสูงกว่า 3.0000 แต่แม้ว่าผลการประเมินของกองทุนฯ จะผ่านเกณฑ์ที่
กําหนด กองทุนฯ ก็ต้องมีการพิจารณาด้านที่ได้คะแนนต่ํากว่า ๓.๐๐๐๐ เป็นพิเศษ ได้แก่ ด้านที่ ๖ การ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ที่กองทุนฯ ได้คะแนนการประเมิน ๑.0๐๐๐ ซึ่งกองทุนฯ ต้อง
พิจารณาปรับปรุงต่อไป 
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บทที่ 3  
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและผลกระทบ 

ที่มีต่อแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
 

การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 256๕ 
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ได้มีการดําเนินการทบทวนข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และ
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ โดยกระบวนการทบทวนร่วมกันกับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ดังข้อมูลที่ได้จากการทบทวน ต่อไปน้ี 

 
3.1  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. วัตถุประสงค์การจัดต้ัง เนื่องจากกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์การ
จัดต้ังครอบคลุมในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการ
ท่องเที่ยว ทําให้กองทุนฯ สามารถให้การสนับสนุนในกิจกรรม
หรือโครงการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวได้หลากหลาย ให้การ
สนับสนุนครอบคลุมโครงการหรือกิจกรรมท้ังในด้านการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การแก้ไขปัญหาแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเสื่อมโทรม การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ท้องถ่ินหรือ
ชุมชน รวมไปถึงการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเพิ่มรายได้ให้แก่
ท้องถ่ินหรือชุมชน 
 

2. กองทุนได้รับการจัดต้ังและสนับสนุนโดยรัฐบาล ทําให้มีความ
ม่ันคงน่าเชื่อถือด้านการเป็นตัวแทนภาครัฐในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 

3. การบริหารจัดการกองทุน กองทุนบริหารงานโดยคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ท่ีประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงท้ัง
จากภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
การคลัง และกฎหมาย ซ่ึงแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ 
และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

4. การบริหารงบประมาณของกองทุนฯ การบริหารงบประมาณ

1. โครงสร้างการบรหิาร ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารยังอิงกับ
ระบบราชการ การดําเนินงานในปัจจุบันยังอิงกับบุคลากร
ท่ีมาจากส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงภาระงานกองทุนฯ เป็น
ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลเพ่ิมเติมจากภาระงานปกติ
ของหน่วยงานท่ีบุคลากรสังกัด ซ่ึงส่งผลทําให้บุคลากรมีไม่
เพียงพอต่อการดําเนินงานกองทุนฯ จึงทําให้การขับเคลื่อน
เป็นไปได้ช้า และไม่เต็มตามประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 
 
 

2. งบประมาณท่ีใช้ดําเนินการในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบัน
การจัดหารายได้ของกองทุนฯ ยังไม่สามารถดําเนินการได้ 
เงินงบประมาณดําเนินงานในปัจจุบันของกองทุนได้มาจาก
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ ดังนั้นเงินงบประมาณในแต่ละ
ปีท่ีได้รับจึงมีจํานวนไม่คงท่ี และกองทุนฯ ไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในทุกปีทําให้ไม่สามารถ
วางแผนในการดําเนินงานในระยะยาวและต่อเนื่องได้ ทําให้มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานดําเนินการได้ไม่เต็มท่ี 
 

3. การบริหารและจัดการกองทุน การบริหารจัดการกองทุนยัง 
มีบางส่วนมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ พิจารณาได้จากผล
ประเมินการดําเนินงานของกองทุนฯ ท่ีจะต้องมีการฟ้ืนฟู  
ในบางด้าน ได้แก่ด้านการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทําให้มีสะดวก
รวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ และสามารถทํางานให้
บรรลุตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

5. การสนับสนุนงบประมาณให้โครงการต่าง ๆ ทําได้สะดวก 
ข้ันตอนการให้การสนับสนุนมีความคล่องตัวกว่าการขอรับเงิน
งบประมาณตามปกติ โดยผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถจัดทํา
โครงการตามแบบฟอร์มท่ีกองทุนฯ กําหนด แล้วส่งโครงการ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
โดยเฉพาะหากมีกรณีจําเป็นในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
อย่างเร่งด่วน ก็สามารถพิจารณาให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้
อย่างรวดเร็ว 
 

6. การหารายได้ของกองทุนฯ กองทุนฯ จะสามารถหารายได้จาก
เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา 10/2 ใน
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 ทําให้ลดข้อจํากัดด้านงบประมาณการดําเนินงาน
ท่ีผ่านมาในอดีต ท่ีได้จากการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
เพียงอย่างเดียว 

 

7. การสนองตอบนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล กองทุนฯ ได้
กําหนดนโยบายการสนับสนุนงบประมาณ จะสนับสนุนให้กับ
โครงการท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล 
ซ่ึงเป็นการสนองตอบต่อแผนการดําเนินงานของรัฐบาลให้
บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 

8. ระบบการประเมินผลและการควบคุมการดําเนินงานของ
กองทุนฯ มีระบบการควบคุมและการประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีดี โดยมีการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ทํา
ให้กองทุนฯ ได้รับการควบคุมและติดตามการดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
และระเบียบท่ีกําหนด 

4. รายได้ของกองทุนในอนาคต เนื่องจากเกิดสภาวการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาํวันของประชากรทั่วโลก ทําให้
พฤติกรรมต่าง ๆ ของประชากรท่ัวโลกมีพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิต พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป จะต้องมีการ
ดํารงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างรุนแรง ดังนัน้รายได้ท่ี
กองทุนฯ จะเก็บได้ในอนาคตอาจจะมีจํานวนท่ีน้อยกว่าท่ี
คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคญั 

 

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ กองทุนฯ มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และพัฒนาเว็บไซต์ของกองทุนฯ แล้วบางส่วน 
แต่เนื่องจากยังอยู่ในการพัฒนาข้ันต้น ควรท่ีจะต้องได้รับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมเติม เพ่ือสามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่าง
เพียงพอ 

 
 
 

6. การประชาสัมพันธ์ กองทุนฯ ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ท่ีจะ
ดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ดังนั้นกองทุนฯ จึงยังไม่เป็นท่ี
รู้จักในวงกว้าง  
 

 
 
 

7. การติดตามประเมินผลโครงการท่ีกองทุนฯ ให้การสนับสนุน 
กองทุนมีบทบาทหลักตามภารกิจในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในรูป
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดทําโครงการ แต่ยังขาดระบบการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลก ประเทศไทยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการท่ีทําให้
ไทยเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก อาหารที่มี
ชื่อเสียง ราคาไม่แพง ค่าครองชีพท่ีไม่สูงมากนัก ผู้คนย้ิมแย้ม
แจ่มใส หาดทรายที่สวยงาม ความอ่อนน้อมของผู้ให้บริการ 
เป็นต้น 
 
 

2. การท่องเที่ยวเป็นหัวใจของการพัฒนาของประเทศ ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ แลในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ท่องเที่ยว มีทิศทางและแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยในแต่ละประเภทท่ีชัดเจน จะมีผลทําให้
กองทุนฯ สามารถดําเนินการในการสนับสนุนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวได้ชัดเจนมากขึ้น 
 

 

3. แผนงานด้านการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย จากแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ได้กําหนดแผน
ย่อยในแผนแม่บทครอบคลุมการท่องเที่ยวถึง 6 ด้าน ส่งผลให้
โครงการท่ีจะเกิดข้ึนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ดังกล่าวมีจํานวนมาก และหลากหลาย 

 
 
 

4. พันธมิตรในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ท่องเที่ยวมีจํานวนมาก เช่น สํานักส่งเสริมการวิจัย , ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
หรือ SME’s Bank , สํานักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ สสว. กรมการพัฒนาชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น  

 
 
 

5. ความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดสามารถเกิดข้ึนได้ เช่น 
อุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว การก่อการร้าย หรือการเกิด
ของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้นักท่องเท่ียวอาจไม่พึงพอใจ หรือ
อาจจะเปล่ียนแผนการท่องเท่ียว ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวได้ ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องมีแหล่ง
งบประมาณท่ีสามารถสนับสนุนได้อย่างคล่องตัว และสามารถ

1. หน่วยงานภาครัฐมีการทํางานซํ้าซ้อนกัน หน่วยงานของรัฐหลาย
หน่วยงานพัฒนากลยุทธ์ของตนให้มีความเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียว ส่งผลให้เกิดความทับซ้อนในแง่ของการปฏิบัติ ทําให้
ชุมชน และประชาชน เกิดความสับสน อาทิ กรมพัฒนาชุมชนท่ี
พัฒนา OTOP นวัตวิถีผูกรวมสินค้าและการท่องเท่ียวชุมชนไว้
ร่วมกัน หรือกรมการค้าภายใน มีนโยบาย เร่ืองตลาดต้องชม 
เป็นต้น 
 

2. การจัดเก็บรายได้ของกองทุน ปัจจุบันการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา 10/2 ยังอยู่ใน
กระบวนการเตรียมการจัดเก็บรายได้ และยังมีกระบวนการ
ทํางานท่ีจะต้องเกี่ยวข้องกับอีกหลายส่วนงาน อีกท้ัง
งบประมาณท่ีกองทุนจะได้รับการจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณในแต่ละปียังไม่มีความแน่นอน ทําให้การบริหาร
จัดการและวางแผนในอนาคตทําได้ยาก เนื่องจาก
งบประมาณอาจจะมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ 

 

3. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนมีข้อจํากัด เนื่องจาก
ผู้รับบริการของกองทุน ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะการ
รวมกลุ่ม และมีการปรับเปลี่ยนประธาน และคณะกรรมการ
บริหารตามวาระเลือกต้ัง ดังนั้นจึงมีหลายวิสาหกิจชุมชนไม่
ต้องการก่อหนี้ระยะยาว เนื่องจากไม่ต้องการให้วิสาหกิจ
ชุมชนนั้นมีภาระรับผิดชอบระยะยาว ทําให้การดําเนินงาน
ของกองทุนฯ ท่ีจะให้มีผลผูกพันระยะยาวดําเนินการได้ยาก 

 

4. ความสามารถในการจัดทําข้อเสนอโครงการและบริหาร
โครงการ ผู้รับบริการของกองทุนฯ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน หรือวิสาหกิจชุมชน ยังขาดบุคลากรท่ี
ขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการ และการ
บริหารจัดการโครงการให้บรรลุผลสําเร็จ ทําให้โครงการที่
เสนอขอรับการสนับสนุนมาแต่ละปีมีจํานวนไม่มาก และ
โครงการท่ีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุน มีจํานวน
หนึ่งท่ีมีปัญหาการดําเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามคําขอ 

 

5. สภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยท่ีได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง จากการเกิดสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  ท่ัวโลกส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจท่ัวโลก อาจทําให้กองทุนฯ ได้รับผลกระทบการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันได้ทันเวลา 
 

6. แนวโน้มการท่องเท่ียวเป็นแบบเฉพาะทางมากข้ึน เปิดโอกาส
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวท่ีมี
ความหลากหลายตามจุดแข็งของประเทศ เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวในอนาคต ซ่ึงกองทุนฯ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะ
ส่งเสริมสนับสนุนนําไปสู่การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวได้ 

 
 
 
 
 
 
 

7. ฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว ในอนาคตหากกองทุนฯ ได้ดําเนินการ
จัดหาประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือจัดเก็บรายได้จากนักท่องเที่ยว 
ดังนั้นจะทําให้กองทุนฯ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ซ่ึงจะเป็นฐานข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการวางแผน
เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้ และจะทําให้
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
ได้เปรียบในเรื่องฐานข้อมูลสําคัญด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศ 

 

8. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วในปัจจุบัน 
ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นคว้าข้อมูลประกอบการเดินทาง
และท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวางและสะดวกรวดเร็ว เปิด
โอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน
และชุมชน สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้ทุกด้านท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
สามารถนําไปพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถ่ินของตนเองได้มาก
ข้ึน ซ่ึงกองทุนฯ จะมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมได้เป็น
อย่างดี 

 
 
 

6. รูปแบบการท่องเที่ยวท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเกิด
สภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – ๑๙) ซ่ึงสง่ผลกระทบต่อชีวิตประจาํวันของประชากร
ท่ัวโลก ทําให้พฤติกรรมต่าง ๆ ของประชากรท่ัวโลกมี
พฤติกรรมการดํารงชีวิต พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จะต้องมีการดํารงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ซ่ึงส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยอย่างมาก ทําให้
รูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
ลดลงจาํนวนลงของนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม (Group Tour) 
จนกวา่จะมีวัคซีนป้องกันโรค เป็นต้น ดังนั้นการดําเนินงานของ
กองทุนฯ จะต้องปรับทิศทางและแนวทางการสนับสนุนสง่เสริม
ให้เหมาะสม 
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3.2  ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
จากการทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนฯ ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่

มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2562 – 256๕ 
ดังต่อไปน้ี 

๑. สภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจําวันของประชากรท่ัวโลก ทําให้พฤติกรรมต่าง ๆ ของประชากรทั่วโลกมีพฤติกรรมการดํารงชีวิต 
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป จะต้องมีการดํารงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างมาก ทําให้รูปแบบการท่องเท่ียวในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
ลดลงจํานวนลงของนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม (Group Tour) จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคในอนาคต เป็นต้น ดังน้ัน
การดําเนินงานของกองทุนฯ จะต้องปรับทิศทางและแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมให้เหมาะสม  

ทั้งน้ีในสถานการณ์วิกฤติโควิด - 1๙ จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
อย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่  

(๑) สภาวะทุกอย่างเปลี่ยนไป (Nothing will be the same) เป็นสภาวะที่เรียกว่า New Normal เช่น 
การเข้าสถานที่ต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจอุณหภูมิ มีการจัดระยะห่างทางสังคม เป็นต้น 

(๒) การเดินทางท่องเที่ยวอนุญาตให้เฉพาะคนที่แข็งแรง (Only the Strong Travel) มีการขอใบตรวจ
โรคว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ปราศจากโควิด – ๑๙ ก่อนเข้าประเทศ ไม่อนุญาตคนที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกําหนดเข้า
สถานที่ เป็นต้น 

(๓) นักเดินทางและสถานที่ด้านการท่องเท่ียวต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐารที่กําหนด 
(Everything’s under control) เพ่ือความม่ันใจในการควบคุมโรค 

(๔) นักเดินทางท่องเที่ยวจะมีการเดินทางเป็นอิสระ หรือกลุ่มเล็กลงเพ่ิมขึ้น (Rise of Individual) 
(๕) ระบบ Digital จะมีผลต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น (Digital future is now) 
 

รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวภายหลังสถานการณ์โควิด - ๑๙ จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังแสดงตาราง
ต่อไปน้ี 

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวก่อนสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 

Group : นักท่องเทียวมีพฤติกรรมชอบเดินทางเป็นกลุ่ม
ขนาดใหญ่ 

Fit : นักท่องเที่ยวจะเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก หรือเดินทางคน
เดียว 

Long-hual travel : ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน Short-hual travel : ใช้ระยะเวลาในการเดินทางสั้น ๆ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

Conventional tourism : การท่องเที่ยวท่ีเน้นกิจกรรม
นันทนาการ หรือการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ัวไป 

Healthy Tourism : นักท่องเที่ยวจะหันมาให้ความสําคัญ
กับการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 

Contact-minded holiday makers : การท่องเที่ยวใน
รูปแบบพบปะผู้คน 

Traditionalists : การเดินทางท่องเที่ยวแบบปลอดภัย 
และไม่เสี่ยงภัย 

Moderates Travelers : ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิต
จิตใจ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวนาน และนิยม
ท่องเที่ยวในวันธรรมดามากกว่าวันหยุด 

Budget Travelers : นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวแบบ
ประหยัด ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
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๒. การดําเนินการจัดหารายได้ของกองทุนฯ จากรายได้เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา 10/2 
ในพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งหากสามารถจัดเก็บได้เร็ว จะทําให้
ลดข้อจํากัดด้านงบประมาณการดําเนินงานที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งกองทุนฯ ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีกระบวนการทํางานยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ และยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าจะ
สามารถดําเนินการจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนฯ ได้ในช่วงระยะเวลาใด อันจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ เพราะงบประมาณในการดําเนินงานของกองทุนฯ จะไม่มีความชัดเจนในการดําเนินงาน นอกจากน้ี
แล้วการดําเนินการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่างที่พํานักในประเทศ
ไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด – ๑๙ จํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยจะมีจํานวนลดลงเป็น
จํานวนมาก ในช่วงระยะเวลาหน่ึงอย่างแน่นอน และขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลว่าจะให้ดําเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวเมื่อไร เน่ืองจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่มากก็น้อย 

๓. การบริหารและจัดการกองทุนฯ ยังอาจจะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ เน่ืองจากยังขาดงบประมาณ
ดําเนินการ เพราะในปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากสํานักงบประมาณ จึงทําให้ไม่มี
งบประมาณที่จะจัดวางอัตรากําลัง รวมถึงการดําเนินงานในอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมการ หรือการดําเนินงาน
ในเชิงรุก เพ่ือรองรับต่อการดําเนินการเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ได้ 

จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงมีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2562 – 256๕ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖4) ในบางส่วน เพ่ือจะได้
กําหนดแผนปฏิบัติการของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ประจําปี พ.ศ. 2565 ภายใต้การทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 ต่อไป 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 

ฉบบัทบทวนประจําปีงบประมาณ 2564 
 

ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยปี พ.ศ. 2562 – 
2565 ฉบับเดิมน้ัน ได้สะท้อนให้เห็นว่าการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก และเป้าประสงค์หลักของกองทุน
ยังคงสามารถตอบสนองต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว และพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ แต่ยังคงมีบางส่วนที่จะต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุง เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนฯ เพ่ือในอนาคตนั้นกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยจะเป็นกองทุนที่เป็นกําลังสําคัญในการช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศได้  

ดังน้ันภายใต้แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ. 2562 – 
2565 (ฉบับทบทวนประจําปีงบประมาณ 2564) จึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นกองทุนที่มั่นคง ที่สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย” 

 

พันธกิจหลัก (Mission) 
1. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ 
2. ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 
3. บริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีอัตลักษณ์และมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
2. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และเป็น

กองทุนหมุนเวียนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ  

ท่องเที่ยวไทย 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ

ประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

ของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้เพ่ือการท่องเที่ยวของไทย 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 
 กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการกองทุนสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 กลยุทธ์ที่ 3.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
 กลยุทธ์ที่ 3.๓  การพัฒนาธรรมาภิบาล 
 

แต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์น้ัน ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานและเป้าหมายไว้ ดังรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของประเทศ 

แนวทาง 
(๑) ทบทวนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
(๒) การพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนและการประเมินผลโครงการ 
(๓) การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้เพ่ือการท่องเที่ยวของไทย 
แนวทาง 
(๑) การพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของไทย 
(๒) การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
(๓) การจัดทําและถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวไทย 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 

แนวทาง 
(๑) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน 
แนวทาง 
(๑) การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและจัดการสิทธิประโยชน์นักท่องเที่ยว 
(๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินกองทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการกองทุนสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 แนวทาง 

(๑) การพัฒนาบุคลากร 
(๒) การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
(๓) การพัฒนาศักยภาพผู้ขอรับสนับสนุนเงินกองทุน 

  

 กลยุทธ์ที่ 3.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 แนวทาง 

(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศกองทุน  
  

 กลยุทธ์ที่ 3.๓  การพัฒนาธรรมาภิบาล 
 แนวทาง 

(๑) การพัฒนาธรรมาภิบาลกองทุน 
(๒) การบริหารความเสี่ยงกองทุน 
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แผนปฏบิตักิารระยะยาวของกองทนุเพือ่สง่เสรกิารทอ่งเทีย่วไทย พ.ศ. 2562 -2565 
(ฉบบัทบทวน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมภารกิจด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ของไทย ดังนั้นจะต้องคํานึงถึงการตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวได้
กําหนดแผนย่อยของแผนแม่บทไว้ ซึ่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อกิจกรรมและโครงการที่ตอบสนองต่อแผนแม่บทดังกล่าวได้ 
 

เป้าประสงค์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สามารถเป็นกองทุนที่สนับสนุนเงินทุนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการที่เป็น Flagship ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และแผนย่อยของแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว 6 แผนย่อย และการ
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 

แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1.1.1 ทบทวนและกําหนดแนวทางใน

การสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย 

 
 

เชิงปริมาณ 
กองทุนมีแนวทางในการดําเนินงาน 
ในการอนุมัติโครงการทุกปีงบประมาณ  
ได้สําเร็จร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีทิศทางการอนุมัติโครงการ
ประจําปีงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของประเทศ 

ร้อยละความสําเร็จในการอนุมัติ
โครงการตามนโยบาย และแนวทาง 
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทยของกองทุนฯ 
 
 
 

กองทุนมีทิศทางการอนุมัติโครงการ 
ที่ขอรับการสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของประเทศ 
 
 
 
 
 

1. กองทุนสามารถดํารงบทบาท 
ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนเงิน 
ที่ตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 

2. เงินของกองทุนได้ใช้ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบ
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน 



-21- 
 

แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1.1.2 การพัฒนาหลักเกณฑ์การ

พิจารณาการสนบัสนุนและการ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนบัสนุน
และการประเมินผลโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
-   กองทุนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการ

สนับสนุนโครงการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

-   กองทุนมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ประเมินผลโครงการที่เหมาะสมและ
ตอบสนองต่อกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

-   มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการ
สนับสนุนโครงการ 

-   มีหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 

-  ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน
โครงการ 

-  คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินผล
โครงการ  

 
 

1. โครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไทย 

2. โครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน
สามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ท่องเที่ยว 

 

1.1.3 การสนับสนุนเงินงบประมาณ
จากกองทุน เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทย 

 
 
 

เชิงปริมาณ 
มีการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก
กองทุน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
เชิงคุณภาพ 
มีการพิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติ
สนับสนุนโครงการที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 

-  จํานวนโครงการที่ให้การสนับสนุน 
-  จํานวนงบประมาณที่ให้การสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุน สามารถ
ดําเนินงานได้ตามผลผลิต และตัวชี้วัด 
ที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
สามารถดําเนินการแล้วสําเร็จลุล่วง
ตามแผนงานของโครงการ 

2. โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3. โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ตอบสนองต่อตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
ประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวของไทย 

แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1.2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลการ

ท่องเที่ยวของไทย 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- กองทุนมีแนวทางในการพัฒนา

ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของไทยได้แล้วเสร็จ 

เชิงคุณภาพ 
- กองทุนมีแนวทางในการพัฒนา

ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของไทยที่แตกต่างจาก
ฐานข้อมูลของหน่วยงานทางการ
ท่องเที่ยวอื่น ๆ 

- กองทุนมีฐานข้อมูลสนับสนุน
หน่วยงานทางการท่องเที่ยวอื่น ๆ 

- ร้อยละความสําเร็จในการกําหนด 
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวของไทย 

- จํานวนข้อมูลในฐานข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวของไทย  

 
 
 
 

- แนวทางในการพัฒนาข้อมูลทาง
วิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ของไทย 

- ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของไทย 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนสาธารณะชน สามารถนํา
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของไทยไปใช้ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ 

2. กองทุนฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
มากขึ้นในฐานะเป็นหนึ่งในผู้มีข้อมูล
เชิงวิชาการที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทย 

1.2.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บ 
 ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- มีการศึกษารูปแบบและระบบการ

จัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและมีการนําไปใช้งาน 

- มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเสร็จ 

เชิงคุณภาพ 
- กองทุนมีรูปแบบและระบบการ

จัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่สามารถนําไปใช้งานได้ 

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนได้แนวทางในการจัดทําระบบ
การจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ รวมถึงรูปแบบในการ
บันทึกข้อมูลที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ 
 
 
 
 
 

1. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และ
กองทุนฯ สามารถนําข้อมูล
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปใช้ใน
การสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้ 

2. กองทุนฯ จะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
มากขึ้นในฐานะเป็นเจ้าของ
ฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทย 
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แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1.2.3 การจัดทําและถ่ายทอดองค์

ความรู้การท่องเที่ยวไทย 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- กองทุนมีแนวทางทางวิชาการใน

จัดทําองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของไทยได้แล้วเสร็จ 

เชิงคุณภาพ 
- กองทุนมีแนวทางในการพัฒนาทาง

วิชาการที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของไทย  

- กองทุนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ
ทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ 

- ร้อยละความสําเร็จในการกําหนด 
แนวทางการพัฒนาและจัดทํา 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของไทย 

- จํานวนหน่วยงาน องค์กร 
ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว 
ต่าง ๆ ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวของไทย  
 

 
 
 

- องคค์วามรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ของไทย 

 
 
 
 
 

1. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
สาธารณะชน ได้รับองค์ความรู้ 
ทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของไทย  

2. หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ตลอดจนสาธารณะชน มีองค์ความรู้ 
และมีความสามารถในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 

แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1.3.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย 
 

เชิงปริมาณ 
- มีจํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ตลอดจนสาธารณะชน ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

- มีโครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทย 

เชิงคุณภาพ 
มีการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย 
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 

- จํานวนหน่วยงานในเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ที่ร่วมงานกับกองทุน 

- จํานวนโครงการความร่วมมือด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวไทย 

 
 
 

กองทุนมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  

1. กองทุนมีการดําเนินงานร่วมกับ
พันธมิตรด้านการท่องเที่ยว 

2. ลดภาระการให้เงินสนับสนุนของ
กองทุนลง รวมทั้งสามารถได้
ประโยชน์จากการสร้างพันธมิตรทํา
ให้เกิดผลกระทบจากการดําเนินงาน
ในวงกว้าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 
เนื่องจากรายได้ของกองทุนมาจาก 2 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ 1. จากการจัดสรรงบประมาณประจําปีของรัฐบาล และ 2. จากรายได้ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งกองทุนจะต้องมีการใช้จ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ
ภารกิจอื่น ๆ ของกองทุน ดังนั้นในยุทธศาสตร์นี้จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน ซึ่งถือเป็นการจัดหาและใช้งบประมาณให้เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 

เป้าประสงค์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตลอดจนมีแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการด้านการเงินของกองทุนให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และรองรับการประกันภัยสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยว 
ในประเทศต่อไปได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน 

แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
2.1.1 การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม

และจัดการสิทธิประโยชน์
นักท่องเที่ยว 

 

เชิงปริมาณ 
- มีระบบการบริหารจัดการรายได้จาก

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

- มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ตาม
เป้าหมายประจําปีที่กําหนด 

เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีการจัดเก็บและการบริหาร
จัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว 
รวมทั้งการจัดการประกันภัยให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยที่มีประสิทธิผล 

- มีระบบการบริหารจัดการรายได้จาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

- สามารถจัดเก็บรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ตาม
แผนงานที่กําหนด 

- มีแนวทางการดําเนินงานในการ
จัดการการประกันภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

 
 
 

- มีระบบในการบริหารจัดการรายได้
จากการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

- กองทุนมีการจัดเก็บและการบริหาร
จัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

- กองทุนมีแนวทางและระบบเกี่ยวกับ
การจัดหาประกันภัยสําหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

กองทุนสามารถบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา
10/2  โดยครอบคลุมประเด็นการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว และ
การนําไปใช้ในการจัดหาประกันภัย
สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ 
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แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
2.1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการด้านการ
เงินกองทุน 

 
 

เชิงปริมาณ 
- มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนได้ตาม

เป้าหมายประจําปีที่กําหนด 
- มีการดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน

ผ่านระบบ e-banking ตามแผนการ
เบิกจ่ายทางการเงิน 

เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงิน 
ได้แก่ การจัดทําแผนเบิกจ่าย
งบประมาณกองทุนประจําปี และการ
พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ 
ผ่านระบบ e-banking 

ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ตามแผนการ
เบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติ 

ความสําเร็จของกองทุนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับ
การอนุมัติ 
 
 
 
 
 

๑. กองทุนสามารถดําเนินการได้ตาม
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปีบัญชี 

๒. ความสําเร็จหรือความคุ้มค่าของ
โครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสามารถใน
การใช้จ่ายเงินของกองทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ 
การบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มุ่งเน้นการปรับปรุงและการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการวางแผน 

บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถรองรับภารกิจการดําเนินงาน รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในการบริหารการเงินของกองทุน และการพัฒนาเครื่องมือติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะช่วยให้การบริหาร
กองทุนมีความคล่องตัวสามารถดําเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

เป้าประสงค์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธท์ี่ 3.1 การพฒันาประสทิธภิาพการดาํเนินงาน 

แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
3.1.1 การพัฒนาบุคลากร เชิงปริมาณ 

- มีแผนงานเพื่อสรรหาบุคลากรตาม
โครงสร้าง และสามารถดําเนินการได้
ตามแผนงน 

- มีแผนงานในการพัฒนาบุคลากร 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนาให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

- ได้สรรหาบุคลากรครบจํานวนตาม
โครงสร้าง 

- จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนงานและหลักสูตรที่ได้กําหนดไว้ 
 

ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ตามที่กําหนด 

๑. กองทุนสามารถรับบุคลากรตาม
โครงสร้างการบริหารที่กําหนด
และเหมาะสมกับสถานการณ ์

๒. บุคลากรของกองทุนมีศักยภาพ 
ความรู้และความสามารถรองรับ
ภารกิจของกองทุน 

3.1.2 การพัฒนาการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ 

 

เชิงปริมาณ 
- มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กองทุน

อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
- ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของ

กองทุนจากกลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 
80 
 
 

- จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุน 

- ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุน 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางประชาสมัพันธ์ของกองทุน 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนมี
ช่องทางในการติดต่อกับกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑. กองทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนเป็น
รูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
และเกิดประโยชน์ในการ
ดําเนินงานของกองทุน 

๒. กองทุนเป็นที่รู้จักของประชาชน
ทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
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แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนเป็นที่รู้จักมากขึ้น จากการได้รับ
ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุน 

3.1.3 การพัฒนาศักยภาพ
หน่วยงานขอรับ
งบประมาณสนับสนุน 
จากกองทุน 

เชิงปริมาณ 
มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณสนบัสนุน
จากกองทุน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนได้รับ
การพัฒนาให้เหมาะสมกับปฏิบัติงาน
ร่วมกับกองทุน 
 

- จํานวนหัวข้อองค์ความรู้ที่เป็นการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุน 

- จํานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนที่ได้รับ
การพัฒนา 

- ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนตามที่กําหนด 

๑. บุคลากรของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
มีศักยภาพ ความรู้และ
ความสามารถรองรับภารกิจของ
กองทุน 

๒. หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนสามารถ
ดําเนินงานได้ตามภารกิจและ
เป้าหมายของกองทุน 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล  

แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
3.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

และดิจิทัลของกองทุน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- มีแผนปฏิบัติงานประจําปีตามแผน

แม่บทระบบสารสนเทศและดิจิทัล 
ของกองทุน 

- มีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อ
รองรับการดําเนินงานของกองทุน 

เชิงคุณภาพ 
- การดําเนินงานตามแผนแม่บทระบบ

สารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนที่
กําหนดได้ 

- ระบบสารสนเทศและดิจิทัลของ
กองทุนสามารถสนับสนุนผู้ใช้บริการ
ทั้งภายในและภายนอกได้ 

- ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บทระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัลของกองทุน  

- จํานวนเครื่องมือหรือระบบสนับสนุน 
การทํางานของกองทุนด้วยระบบ
สารสนเทศและดิจิทัล 

 
 
 
 
 

- กองทุนมีแผนปฏิบัติงานประจําปตีาม
แผนแม่บทระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการกองทุน 

- กองทุนมีเครื่องมือและระบบ 
สารสนเทศและดิจิทัล ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองทุน สามารถ
สนองตอบต่อภารกิจของกองทุน  

 

๑. กองทุนมีการนําระบบสารสนเทศ
และดิจิทัลมาใช้ ทําให้เกิดความ
คล่องตัวรวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สามารถตอบสนองต่อบุคลากร
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 

๒. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
กองทุนสูงขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 3.3  การพัฒนาธรรมาภิบาล 

แนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
3.3.1 การพัฒนาธรรมาภิบาล  

กองทุน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- มีแผนงานเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาล

กองทุน 
- มีระบบจัดการข้อร้องเรียนของ

ผู้ใช้บริการ 
- มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน 
- มีกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
เชิงคุณภาพ 
- ระบบการดําเนินงานกองทุนมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ระบบตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานต่างๆ ภายในกองทุนมี
หลักเกณฑ์ในการดําเนินการ 

- ช่องทางการร้องเรียนของกองทุนเป็นที่
รับรู้ของกลุ่มเป้าหมายของกองทุน 

- มีหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานกองทุน 

- ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํากฎ
บัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 

- จํานวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
- ร้อยละความสําเร็จของการเผยแพร่

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
 
 
 
 

- คู่มือธรรมาภิบาลการดําเนินงาน
กองทุน 

- กองทุนมีช่องทางและระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน 

- กองทุนมีกลไกสําคัญจะช่วย
เสริมสร้างให้ระบบการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลในกองทุนมี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 

๑. กองทุนสามารถดําเนินการได้ตาม
กรอบหลักธรรมาภิบาล 

๒. กองทุนมีระบบการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. กองทุนมีการปฏิบัติงานได้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่กําหนด และเป็นไป
ตามระบบการกํากับดูแลกองทุน  

๔. กองทุนมีระบบการควบคุมภายใน 
และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. กองทุนได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในด้านความโปร่งใส 

3.3.2 การบริหารความเสี่ยงกองทุน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- มีแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีของ

กองทุน 
- มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุน 
- มีการเผยแพร่คู่มือการบริหารความ

เสี่ยงของกองทุนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนมีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ของกองทุน 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน 

- ระดับความสําเร็จในการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ระดับความสําเร็จในการเผยแพร่
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 

- กองทุนมีแผนบริหารความเสี่ยงของ
กองทุน 

- กองทุนมีคู่มือบริหารความเสี่ยง
รวมถึงมีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าว
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๑. กองทุนมีประสิทธิภาพการ
บริหารงานเพิ่มขึ้น และสามารถลด
ระดับความรุนแรงของทุกปัจจัย
เสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจําป ีพ.ศ. 2565 

ภายใต้การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  
พ.ศ. 2562 - 2565 

(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ ประกอบกับการดําเนินการจัดเก็บรายได้จากค่าธรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ตามมาตรา10/2 ตามแผนงานคาดว่าจะสามารถเร่ิมดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ ต้ังแต่ 
ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเงินค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวที่จะจัดเก็บได้   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ัน ยังไม่สามารถที่จะจัดสรรมาใช้เพ่ือการปฏิบัติงานของกองทุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ ดังน้ันแผนปฏิบัติการของกองทุนประจําปี พ.ศ. 2565 จึงต้องเป็นการ
ดําเนินการภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด เพ่ือให้การขับเคล่ือนงานของกองทุนยังคงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจที่ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 

ดังน้ันแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวประจําปีบัญชี 2565 จึงมีการปรับแผนฯ 
ภายใต้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2565 (สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้เพ่ือการท่องเที่ยวของไทย 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการกองทุนสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 3.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
กลยุทธท์ี่ 3.๓  การพัฒนาธรรมาภิบาล  

 
โดยรายละเอียดแผนปฏิบัติการของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจําปี พ.ศ. 2565 มี

ดังน้ี 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสนบัสนนุเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยวของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.1 ทบทวนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกองทุนฯ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. การกําหนดนโยบายและ

ทิศทางของกองทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของประเทศ 

เพื่อให้กองทุนมีแนวนโยบาย
ในการการสนับสนุนโครงการที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
กองทุนในแต่ละปี อีกทั้งมี
ความสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของประเทศ  

ร้อยละ 100 ร้อยละความสําเร็จในการ
กําหนดนโยบายและทิศ
ทางการส่งเสริมแก่โครงการที่
ขอรับการสนับสนุน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย และ
แนวทางในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทยของกองทุนฯ 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ
กําหนดกรอบนโยบาย 

๒. จัดการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. คณะกรรมการกําหนดทิศ
ทางการอนุมัติโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนให้
สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของประเทศ 

    50,000 1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

2. กลุ่มวิเคราะห์และ
ติดตามแผนงาน 

2. การเผยแพร่นโยบายและ
ทิศทางของกองทุนเพื่อให้
การส่งเสริมแก่โครงการที่
ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารแล้ว 

เพื่อให้มีการเผยแพร่นโยบาย
และทิศทางที่กองทุนจะให้การ
สนับสนุนแก่โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนในแต่
ละปี  

2 ช่องทาง มีช่องทางการเผยแพร่
นโยบายและแนวทางการ
ส่งเสริมโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนให้
รับทราบทั่วกัน อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

๑. จัดทําเอกสารเพื่อการ
เผยแพร่ ตามกรอบที่อนุมัติ 

๒. เผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางที่
กําหนด เช่น Website ของ
กองทุน และเอกสารแจกไป
ยังสํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด เป็นต้น 

    100,000 กลุ่มวิเคราะห์และติดตาม
แผนงาน 
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แนวทางการดาํเนนิงาน 1.1.2 การพฒันาหลกัเกณฑ์การพจิารณาการสนบัสนนุและการประเมินผลโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
๑. การพัฒนา/ทบทวน 

หลักเกณฑ์ที่ขอรับการ
สนับสนุนและการ
ประเมินผลโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนด 
เป็นรายปี 

เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทาง
ประจําปีในการพิจารณาอนุมัติ
โครงการที่มาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน ฯ ได้อย่างสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวของประเทศ อีก
ทั้งมีแนวทางการประเมินผล
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ที่ชัดเจน 

หลักเกณฑ์การ
ขอรับการ
สนับสนุน ๑ 
หลักเกณฑ์ 
และ 
หลักเกณฑ์
สําหรับการ
ประเมินผล ๑ 
หลักเกณฑ์ 

-  มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ 
และ/หรือ ทบทวนการ
พิจารณาการสนบัสนุน
โครงการ 1 หลักเกณฑ์ 

-  มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ 
และ/หรือ ทบทวนการ
ประเมินผลโครงการที่
ได้รับการสนับสนุน 1 
หลักเกณฑ์ 

 

๑. จัดให้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการสนบัสนุน
โครงการ และการ
ประเมินผล 

๒. กําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการสนบัสนุน
โครงการ และการ
ประเมินผล 

๓. จัดให้มีการเผยแพร่
หลักเกณฑ์การพิจารณาการ
สนับสนุนโครงการ และ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
ให้ผู้ที่สนใจรับทราบ 

    50,000 1. อนุกรรมการฯ 
2. กลุ่มวิเคราะห์และ

ติดตามแผนงาน 
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แนวทางการดาํเนนิงาน 1.1.3 การสนบัสนนุเงินงบประมาณจากกองทนุเพื่อพฒันาการท่องเที่ยวไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
๑. การพิจารณาโครงการที่

กองทุนให้การสนับสนุน
ตามงบประมาณที่กําหนด 

เพื่อให้กองทุนมีการดําเนินการ
ในการอนุมัติโครงการที่มา
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนได้
อย่างสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของประเทศ ได้ตามเป้าหมาย
ที่กําหนดในแต่ละปี 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละของจํานวน
งบประมาณที่ให้การ
สนับสนุน 
 

1. ประกาศให้ผู้เสนอโครงการ
ให้ยื่นข้อเสนอ 

2. อนุกรรมการคัดเลือก
โครงการตามกรอบ
หลักเกณฑ์ 

3. คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ 

4. เชิญผู้เสนอโครงการมาเซ็นต์
สัญญาตามเงื่อนไข 

    50,000 ๑. คณะกรรมการบริหาร
กองทุน 

๒. กลุ่มวิเคราะห์และ
ติดตามแผนงาน 

๒. การติดตามประเมินผล
โครงการที่กองทุนให้การ
สนับสนุน 

เพื่อให้กองทุนมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่มาขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนว่าได้ดําเนินการตาม
เป็นไปตามแผนงานที่ขอรับ
งบประมาณสนับสนุน 

ร้อยละ 100 ร้อยละของโครงการที่
กองทุนให้การสนับสนุนมี
การติดตามตามแผนงานที่
กําหนด 

๑. กําหนดแนวทางและวิธีการ
ติดตามประเมินผล 

๒. ผู้รับเงินสนับสนนุในแต่ละ
โครงการจัดทํารายงานสรุป
ความก้าวหน้าตามที่กองทุน
กําหนด 

๓. กองทุนจัดเจา้หน้าที่ออก
ตรวจความคืบหน้าของ
โครงการ รวมถึงโครงการที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

    200,000 กลุ่มวิเคราะห์และติดตาม
แผนงาน 
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กลยุทธท์ี่ 1.2  พฒันาฐานข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้เพือ่การทอ่งเทีย่วของไทย 

แนวทางการดาํเนนิงาน 1.2.2 การพฒันาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
๑. โครงการศึกษารูปแบบ

และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

เพื่อศึกษารูปแบบและระบบ
การจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย  
ที่สอดคล้องกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมของกองทุน  
อันจะเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญ
ต่อไปในอนาคต 

ร้อยละ 100 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

๑. กองทุนจัดตั้งคณะทํางาน
ร่วมกับกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

๒. กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อจัดเก็บข้อมูล
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศ และฐานข้อมูลที่
ต้องการจัดเก็บเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในอนาคต 

๓. สรุปผลการทํางาน 

    50,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มวิเคราะห์และติดตาม
แผนงาน 
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กลยุทธท์ี่ 1.3  ผสานความร่วมมือกบัหน่วยงานพนัธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่เพิ่มขดีความสามารถในการสนับสนุนการดําเนนิงานกองทนุ 

แนวทางการดาํเนนิงาน 1.3.1 การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
๑. การจัดทําเครือข่าย

ความร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ของกองทุนฯ 

เพื่อให้กองทุนฯ มีพันธมิตรใน
การดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรม หรือร่วมกันพัฒนาให้
โครงการมีผลกระทบต่อการ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศ 

1 MOU จํานวนบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างกองทุนฯ กับ
เครือข่าย 

๑. กองทุนกําหนดกรอบการหา
พันธมิตรที่จะร่วมงานกับ
กองทุน 

๒. กองทุนพิจารณาหาพันธมิตร
ที่จะร่วมดําเนินการ 

๓. ลงนามใน MOU เพื่อเป็น
พันธมิตรร่วมดําเนินงาน 

    50,000 กลุ่มวิเคราะห์และติดตาม
แผนงาน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพฒันาศกัยภาพทางการเงินของกองทนุ 
กลยุทธท์ี่ 2.1  พฒันาศกัยภาพดา้นการเงินของกองทนุ 
แนวทางการดาํเนนิงานที่ 2.1.1 การจัดเกบ็รายได้คา่ธรรมเนียมและจัดการสทิธปิระโยชนด์้านการประกนัภัยใหแ้กน่ักท่องเที่ยวชาวตา่งชาตทิี่มาท่องเทีย่วในประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
๑. โครงการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

เพื่อให้กองทุนมีการปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการการ
จัดเก็บรายได้และ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ให้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ร้อยละ 100 ร้อยละความสําเร็จของ 
โครงการฯ 

1. กองทุนจัดตั้งคณะทํางาน
ร่วมกับกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

2. ศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

3. กําหนด TOR เพื่อจ้างที่
ปรึกษาวางระบบการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

4. เตรียมการจัดจ้างที่ปรึกษา
ดําเนินการในการปรับปรุง
ระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

    100,000 กลุ่มจัดเก็บและบริหาร
รายได้ 
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แนวทางการดาํเนนิงานที่ 2.1.2 การพฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงนิกองทนุ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ 

เบิกจ่ายเงินกองทุน 
1) มีการจัดทําแผน

เบิกจ่ายงบประมาณ
กองทุนประจําปีได้
ตามเป้าหมายที่
กําหนด 

2) มีการพัฒนาระบบเบิก
จ่ายเงิน ของกองทุนฯ 
ผ่านระบบ e-banking 

เพื่อให้กองทุนสามารถพัฒนา
ระบบเบิกจ่ายเงินของกองทุน
ผ่านระบบ e-banking ได้
ครบถ้วน ทุกแผนการเบิกจ่าย 
และการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินได้
ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับ
การอนุมัติ เป็นไปตามมติ 
ค.ร.ม. 

1. เจ้าหน้าที่กองทุนศึกษา
รายละเอียดระบบงาน
การเงินที่มีทั้งหมดอยู่ใน
กองทุน 

2. กําหนดแผนดําเนินการที่จะ
ให้ทุกแผนงานสามารถเข้า
ระบบ e-banking ได้ภาย 
ในไตรมาส 2 

3. เร่งรัดการดําเนินการ
เบิกจ่ายของกองทุนให้ได้
ตามแผนงาน 

    - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การบรหิารจัดการกองทนุสูห่น่วยงานทีเ่ปน็เลิศ 
กลยุทธท์ี่ 3.1  การพฒันาประสทิธิภาพการดําเนนิงาน 
แนวทางการดาํเนนิงาน 3.1.1 การพฒันาบคุลากรของกองทนุ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. จัดให้มีการทบทวนแผน

บริหารด้านทรัพยากร
บุคคลของกองทุนฯ  
ทุกปีล่วงหน้า (ประจําปี) 

เพื่อให้กองทุนได้มีโอกาส
ทบทวนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของแผน 
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยอย่างสม่ําเสมอ  
โดยเฉพาะในอนาคตภารกิจ
ของกองทุนจะต้องมีมากขึ้น 

1 แผน แผนบริหารด้านทรัพยากร
บุคคลได้รับการทบทวน 

1) ศึกษาทบทวนวิเคราะห์ 
SWOT ที่เกี่ยวข้องด้าน HR 

2) ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3) จัดทําแผนบริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
ทบทวนเสนต่อ
คณะกรรมการกองทุน 

    - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. มีการทบทวนโครงสร้าง
องค์กรของกองทุน 
(ประจําปี) 

เพื่อให้กองทุนได้มีโอกาส
ทบทวนโครงสร้างองค์กร 
กรอบอัตรากําลัง และคํา
บรรยายลักษณะงานของ
กองทุนฯ อย่างสม่ําเสมอ 
โดยเฉพาะเมื่อกองทุนจะต้อง 
รองรับภารกิจใหม่ของกองทุน 

ร้อยละ 100 ร้อยละความสําเร็จในการ
ทบทวน 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ 
สถานการณ์ปัจจุบันของกองทุน 

2. มีการปรับปรงุโครงสรา้ง
องค์กร กรอบอัตรากําลงัและ
คําบรรยายลักษณะงาน ของ
กองทุนฯ ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจัจุบนั 

3. นําเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร กรอบอัตรากําลงั และ
คําบรรยาย ลักษณะงาน (ถ้ามี) 
แก่คณะกรรมการกองทุนฯ  
ให้ความเห็นชอบ 

    - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
3. มีแผนงานเพื่อสรรหา

บุคลากรตามโครงสร้าง 
และสามารถดําเนินการได้
ตามแผนงานที่กําหนด 

เพื่อให้มีการตรวจสอบ
อัตรากําลัง มีการสรรหา
บุคลากรตามโครงสร้าง และ
เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน 

1. ศึกษาและวิเคราะห์อัตรากําลัง
ของกองทุนเปรียบเทียบกับ
กรอบโครงสร้างที่ได้รับการ
อนุมัติ 

2. วางแผนการรับบคุลากรตาม
ภารกิจของกองทุน 

3. ดําเนินการสรรหาบุคลากร
ตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

    - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

4. บุคลากรของกองทุนได้รับ
การพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้บุคลากรของกองทุนมี
การตรวจสอบสมรรถนะ และ
มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะ 
ในการทํางาน และเป็นการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ที่บุคลากรแต่ละคนได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะ 

1. มีการประเมินผลพนักงาน
และศึกษาความจําเป็นใน
การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ของบุคลากรรายบุคคล 

2. วางแผนการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เปน็รายบุคคล 
(Individual Development 
Plan) 

3. สนับสนนุให้บุคลากรได้เข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
มีความจาํเปน็และเหมาะสม
กับแต่ละบคุคล 

4. มีการจัดฝึกอบรมในทักษะที่
บุคลากรจะต้องมีพร้อมเพื่อ
การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับภารกิจขององค์กร 

    50,000  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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แนวทางการดาํเนนิงาน 3.1.2 การพฒันาการสื่อสารและการประชาสัมพนัธ ์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. จัดให้มีช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์กองทุน
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของ
กองทุนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุน 

2 ช่องทาง จํานวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. ปรับปรุงรูปแบบและช่อง
ทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการ
เข้าถึงกลุ่มเปา้หมาย  

2. ดําเนินการประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ ผ่านช่องทางที่
กองทุน 

    - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานของกองทุน
จากกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อสํารวจความพึงพอใจต่อ
การดําเนินงานของกองทุน 
รวมถึงงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

ร้อยละ 80 ร้อยละของความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. ทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
กองทุน 

๒. จัดทํารายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

    - กลุ่มวิเคราะห์และติดตาม
แผนงาน 
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กลยุทธท์ี่ 3.2  การพฒันาระบบสารสนเทศและดิจิทัล 
แนวทางการดาํเนนิงานที่ 3.2.1  การพฒันาระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกองทนุ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. มีการทบทวนแผนแม่บท

สารสนเทศและดิจิทัลของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย (ประจําปี) 

เพื่อให้กองทุนได้มีโอกาส
ทบทวนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของแผน 
แม่บทสารสนเทศและ  
ดิจิทัลของกองทุนอย่าง
สม่ําเสมอ 

1 แผน แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
และดิจิทัลของกองทุนได้รับ
การทบทวน 

๑. ศึกษาทบทวนวิเคราะห์ 
SWOT ที่เกี่ยวข้องด้าน 
สารสนเทศและดิจิทัล 

๒. ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. นําเสนอแผนยุทธศาสตร์
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล
ต่อคณะกรรมการบริหาร 

    100,000  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนผู้ใช้บริการของ
กองทุนทั้งภายในและ
ภายนอก 

1. เพื่อให้กองทุนมีระบบ
สารสนเทศที่ช่วยในการ
ดําเนินงานให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

2. เพื่อให้กองทุนมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถให้
ข้อมูลสําคัญต่อการ
นําไปใช้เพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารกองทุนได้ 

3. กองทุนมีระบบสารสนเทศ
ที่สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 100 ร้อยละความสําเร็จตามแผน 1. ศึกษาความต้องการและ
จําเป็นถึงระบบที่ควรได้รับ
การพัฒนาตามลาํดับ
ความสําคัญ 

2. จัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ
สารสนเทศและดิจิทัลมา
ดําเนินการพัฒนาระบบ 

3. ทดสอบระบบนําระบบไปใช้
ในการดําเนินการจริง 

    400,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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กลยุทธท์ี่ 3.3  การพฒันาธรรมาภบิาล 
แนวทางการดาํเนนิงานที่ 3.3.1  การพฒันาธรรมาภบิาลกองทนุ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1. จัดให้มีหลักการปฏิบัติงาน

อย่างมีธรรมาภิบาลของ
กองทุน 

เพื่อให้กองทุนมีการ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละความสําเร็จในการ
จัดทําคู่มือธรรมาภิบาล 

๑. ศึกษาทบทวนวิเคราะห์ 
SWOT ที่เกี่ยวข้องด้านธรร
มาภิบาลของกองทุน 

๒. กองทุนจัดทําคู่มือธรรมาภิ
บาล 

๓. นําเสนอคู่มือธรรมาภิบาล
ของกองทุนแกค่ณะกรรมการ
บริหารเพื่อพิจารณา 

    50,000  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. จัดทําแนวทางและระบบ
รับข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ 
1) จัดทําช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียนให้
หลากหลาย และ
เข้าถึงได้ง่าย 

2) เผยแพร่ช่องทางการ
รับเรื่องข้อร้องเรียนให้
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทราบ 

 
 
 

1. เพื่อให้กองทุนได้รับ
ข้อมูลการร้องเรียนจาก
สาธารณะชนได้ และ
นําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการ
กองทุน 

 

 
 
 
2 ช่องทาง 
 
ร้อยละ 100 

 
 
 
1. จํานวนช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน 
2. ร้อยละความสําเร็จของ

การเผยแพร่ช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน 

๑. จัดทําช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้หลากหลายและ
เข้าถึงได้ง่าย 

๒. เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้ทุก
กลุ่มเป้าหมายทราบ 

๓. ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
๔. ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่

เกิดขึ้น 
๕. สรุปผลการร้องเรียนต่อ 

ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและ
จัดทํารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
เพื่อทราบ 

    - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 



-44- 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
3. การจัดตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจตามบทบาท
หน้าที่ 

1) จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
 

2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
จัดทํากฎบัตรของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อให้กองทุนมี
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ที่สามารถตรวจสอบ
การดําเนินงานของกองทุนฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
๑. ร้อยละ 100 

 
 

๒. ร้อยละ 100 

 
 
 
 
1. ร้อยละความสําเร็จในการ

จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

2. ร้อยละความสําเร็จในการ
จัดทํากฎบัตรของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ภายในจัดทํากฎบัตรของ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

    - 1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

2. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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แนวทางการดาํเนนิงานที่ 3.3.2  การบรหิารความเสี่ยงกองทนุ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน 
ระยะเวลา  
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
๑. จัดทําคู่มือบริหาร 

ความเสี่ยง 
 

เพื่อให้กองทุนมีคู่มือบริหาร
ความเสี่ยงประจําปี เนื่องจาก
ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

1. ร้อยละ 100 
 
 
 

2. คู่มือ 1 ฉบับ 
 

3. ร้อยละ 100 

1. ร้อยละความสําเร็จของ
การทบทวน และจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง
ของกองทุน 

2. จํานวนคู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยง 

3. ร้อยละความสําเร็จใน
การเผยแพร่คู่มือการ
บริหารความเสี่ยง 

1. การทบทวนและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของ
กองทุน 
 

2. จัดทําคู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยง 

3. เผยแพร่คู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยงให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

    50,000  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๒. การทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

เพื่อให้กองทุนได้มีโอกาส
ทบทวนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของแผน
ความเสี่ยงของกองทุนฯ  
อย่างสม่ําเสมอ และมีการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้กําหนดไว้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจบุันของ 
กองทุน 

2. มีการปรับปรุงแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของกองทุนเพื่อ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์
ของกองทุนในปัจจุบัน 

3. นําเสนอการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่อง
ไทยให้กับคณะกรรมการ
กองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 

    50,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 


