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บทที่ 1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 

กองทุนเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นใน
สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดยใหโอนเงิน ทรัพยสิน และหนี้สินของกองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทยตามระเบียบกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย วาดวยการจัดการเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2548 มาเปนเงินของกองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามพระราชบัญญัตินี ้ มี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเที่ยว การสรางขีดความสามารถในการแขงขันให
อุตสาหกรรมทองเท่ียว การพัฒนาทักษะดานการบริหารการตลาด หรือการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวใน
ชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเที่ยว และการสงเสริมสินคาทางการทองเที่ยวใหม ๆ ในทองถ่ิน 
รวมทั้งการจัดใหมีการประกันภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระหวางทองเที่ยวภายในประเทศ โดยมี 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย ซึ ่งมีปลัดกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา        
เปนประธานกรรมการ ทำหนาที่บริหาร ควบคุมการปฏิบัติงาน และพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชจายตาม
ภารกิจงานตาง ๆ  

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

เปนที่ยอมรับกันวาในบรรดาทรัพยากรทางการบริหารทั้งหมด ทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรที่มีคา
มากที่สุด ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญมาก องคกรมีความมั่นคงและเจริญกาวหนา เปน
ผลมาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงถือเปน
กุญแจสำคัญตอความสำเร็จขององคกร หากมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดียอมจะทำใหการบริหารงาน
ในระบบตาง ๆ ประสบความสำเร็จตามไปดวย องคกรจำเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และ
ทักษะตาง ๆ ท่ีมีความจำเปนตองาน รวมท้ังสมรรถนะท่ีมีความสอดคลอง และเหมาะสมกับพันธกิจ วิสัยทัศน 
และเปาประสงคขององคกร และนำพาองคกรไปสูความสำเร็จ กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดให
ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการทบทวนเพ่ือปรบัปรุงพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคลากรเพื่อเปนแนวทางในการ
ดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกำหนดกรอบแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ใหมีระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาบุคลากรใหมี
ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการกองทุนฯ 
รวมท้ังบุคลากรของกองทุนฯ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขในการทำงานและความผูกพันตอกองทุนฯ 

ในการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กองทุนฯ ไดดำเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย สำนักปลัดกระทรวง       
การทองเที่ยวและกีฬา ประจำปบัญชี 2565 โดยในตัวชี้วัดท่ี 5.2 การบริหารทรพัยากรบุคคล กำหนดใหทุน
หมุนเวียนมีปจจัยพื้นฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพื่อหาสาเหตุ 
วิเคราะห ควบคุม และใหคำแนะนำกรอบการทำงานที ่มุ งเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกองทุนฯ โดย
องคประกอบที่ควรพิจารณา ประกอบดวย (1) การจัดใหมีปจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตาม
ความคาดหวังที่สอดคลองกับกลยุทธการทำงานของหนวยงานตนเอง โดยการกำหนดเปาหมายการทำงาน
จะตองทำรวมกับผูบังคับบัญชาโดยตรง และ (2) การจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัต ิการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป โดยพิจารณาจาก           
ความสอดคลองของแผนฯ ตอยุทธศาสตรการดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) ที่กำหนดขึ้นมาในแตละปนั้น จะตองมีความทาทายในกรอบการทำงานที่ชัดเจน เกี่ยวของกับการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียนและสามารถวัดผลได ตามกรอบเวลาท่ีกำหนด 

กองทุนฯ จึงไดจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา ยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเที่ยว พระราชบัญญัตินโยบาย
การทองเที่ยวแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผานมา 
และแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2566– 2570 ที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ไดใหความเห็นชอบแลว รวมถึงกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ประจำปบัญชี 2565 รวมถึงแนวนโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และขอมูลพ้ืนฐานของกองทุนฯ โดยนำสาระสำคัญ
ดังกลาวทั้งหมดมาดำเนินการทบทวนวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของกองทุนฯ รวมถึงมี
การเชื่อมโยงแผนและนโยบายตาง ๆ ที่สำคัญเพื่อใหมีความสอดคลองกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล       
พ.ศ. 2566  

 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏิบัติการดานบริหารทรพัยากรบุคคลประจำปบัญชี 2566                                                           2-1 

 

บทที่ 2 
กรอบนโยบายและแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของ 

 
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566 - 2570 และการจัดทำ

แผนปฏิบัติการฯ ประจำป 2566 ของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยในครั้งนี้ ไดมีการทบทวนกรอบ
นโยบายและแผนในระดับตาง ๆ ที่มีผลตอการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ซ่ึงรวบรวมได ดังนี้ 

 

1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรเพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยมุงบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและ
สนองตอบตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดาน คือ 

1) ดานความม่ันคง  

2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ  
4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม  
5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 
3) การพัฒนาทรพัยากรมนุษยของประเทศ 
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

 

การทองเที่ยวนั้นถือวามีบทบาทสำคัญอยางยิ่งตอบทบาทดานการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ใหกับประเทศ และจากยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปดังกลาว มีความเกี่ยวเนื่องตอการวางแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติในประเด็นการทองเที่ยวโดยเฉพาะ โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานกองทุน
อยางนอย 2 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นำมาประยุกตผสมผสาน 
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน”  
เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคม 
และขนสงโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ ่มศักยภาพของ
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ผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด สมผสาน
กับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและ
การลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและ
ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

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

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก 
1) การเกษตรสรางมูลคา ใหความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา  

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

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

3) สรางความหลากหลายดานการทองเที ่ยว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางที ่สำคัญ 
ของการทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบดวย (1) ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (2) ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ (3) ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทยแผนไทย (4) ทองเท่ียวสำราญทางน้ำ และ (5) ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดานโครงขาย
คมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงขาย
คมนาคมไรรอยตอ (2) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม และ (5) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐานผู ประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผู ประกอบการยุคใหม  
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ ที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน 
โดย (1) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (2) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (3) สรางโอกาสเขาถึงตลาด  
(4) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปาหมายการพัฒนา 

ที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดย
ภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทำหนาที่ในการกำกับ
หรือในการใหบริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา  
และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั ้งมีลักษณะเปดกวาง เชื ่อมโยงถึงกันและเปดโอกาส 
ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 
โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริตความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึก 
ในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียง
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เทาที่จำเปน มีความทันสมัยมีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอ
การพัฒนาโดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปรงใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม  

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติด านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบดวย 8 ประเด็น ไดแก 

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

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

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ในการพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
และ (3) สงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ ่นใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

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

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

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

7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปนโดย (1) ภาครัฐจัดใหมี
กฎหมายที ่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที ่เปลี ่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเทาที ่จำเปน และ  
(3) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียมมีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมา 
 
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเท่ียว 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเที่ยวไดจัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยสามารถสรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว เพ่ือให
ประเทศไทยยังกลายเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวระดับโลกตอไป และสามารถชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยได โดยยังคงรักษาจุดเดนของประเทศทั้งดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
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อัตลักษณความเปนไทย และคุณคากับสิ่งแวดลอมธรรมชาติรวมดวย ทั้งนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามสภาวการณโลกและพฤติกรรมของผูบริโภค อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย 
จึงตองมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 
ของตลาด เพ่ือรักษาและพัฒนาขีดความสามารถดานการทองเท่ียวของประเทศ 

การกำหนดเปาหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะ 20 ป ในระยะแรกใหความสำคัญกับ 
การสรางรายไดจากการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง วางรากฐานดานการทองเที่ยวที่เนนมาตรฐานและคุณภาพ
ระดับสากล สิ่งสำคัญที่สุดคือการสรางความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว การบังคับใช
กฎหมายใหเกิดความปลอดภัย และไมใหนักทองเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แลวจึงกระจายการทองเที่ยวทั้งใน
มิติของพื้นที่และรายไดสูชุมชน ตลอดจนการใหความสำคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่อมุงสู
เปาหมายสูงสุดของการทองเที่ยว ในการเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย โดยแผนแมบท
ดานการทองเท่ียวประกอบดวย ๖ แผนยอย ดังนี้ 

1) การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สรางสรรคคุณคาสินคาและบริการการทองเท่ียว มุงเนน 
การใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต เพื่อสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ที่ตอบสนองพฤติกรรม ความตองการ
นักทองเท่ียว และสรางทางเลือกของประสบการณใหม ๆ ใหกับนักทองเท่ียว 

2) การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ สงเสริมใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเปนรางวัล การ
จัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ การทองเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผอนระหวางหรือหลังการประกอบ
ธุรกิจ หรือการทำกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการดึงดูดกลุมนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ  
อีกทั้งสงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ เปนการสนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ เปนเวทีแลกเปลีย่นองคความรูและเทคโนโลยีที่นำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงการสราง
เวทีเจรจาการคาและการลงทุนของธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

3) การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ทั้งสินคา บริการ บุคลากร ผูประกอบการ และแหลงทองเที ่ยว 
ที่เกี่ยวของตลอดหวงโซคุณคาการทองเที่ยว เนนสรางความแตกตางและความเปนเอกลักษณจากการใหบริการ
ตามแบบอยางความเปนไทยที่โดดเดนในระดับสากล รวมกับการใชองคความรูและภูมิปญญาไทย ที่พัฒนา 
ตอยอดกับความคิดสรางสรรควิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ 

4) การทองเท่ียวสำราญทางน้ำ สงเสรมิการทองเท่ียวทางน้ำใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการทองเท่ียวไทย 
เปนแหลงสรางรายไดใหมใหกับประเทศ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชน 
ครอบคลุมการทองเที่ยวทางทะเลและชายฝง และการทองเที่ยวในลุมน้ำสำคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทองเที่ยวทางน้ำใหไดมาตรฐาน สรางสรรค
กิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว รวมถึงบริบทของพื้นที่และชุมชน 
ในพ้ืนท่ี 

5) การทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเสนทาง 
การทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใชประโยชนจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร แผนการลงทุนพัฒนาโครงขาย 
คมนาคมท้ังทางถนน ทางระบบราง ทางน้ำ และทางอากาศ และกรอบความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือ
การเชื่อมโยง เสนทางการทองเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณเดียวกัน เพ่ือ
สงเสริมใหเปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวรวมกัน 
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6) การพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแขงขันดานการทองเท่ียวและการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ การทองเท่ียวไทย 

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

เนื ่องดวยเปาประสงคที ่ตองการใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทำหนาท่ีระบุทิศทาง 
การพัฒนาประเทศที่ควรมุงเนนไดอยางชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุงเนนคัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาท่ีมีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู Hi-Value and Sustainable Thailand 
ในองคประกอบสำคัญ 4 ประการ ไดแก (1) เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-Added 
Economy) (2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) (3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-
Friendly Living) และ (4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation) 
โดยภายใตองคประกอบในแตละดาน ไดมีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ี
ประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” มุงหวังจะ “มี” หรือตองการจะ “ขจัด” ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญตอการพลิกโฉมประเทศสูการเปน Hi-Value and 
Sustainable Thailand ภายในป 2570 

 ตามรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการ

ทองเท่ียว ในองคประกอบสำคัญ 4 ประการ และหมุดหมายท่ีเก่ียวของ มีดังนี้ 

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

และใชประโยชนจากองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรอมกับการลดผลกระทบเชิงลบ

ตอสิ่งแวดลอม และมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิม

ท่ีมีความสำคัญ แตมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียความสามารถในการแขงขันในอนาคตและมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสีย

สวนแบงทางการตลาดหรือไดรับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหากไมมีการปรับตัว 

และสงเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหมุดหมายท่ีตอง

บรรลุเพื่อใหเปาหมายของการมี “เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  

ประกอบดวย 

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

 
2. ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 

ปจจัยขับเคลื ่อนที ่เอื ้อตอการเปลี ่ยนผานประเทศไปสู การเปน Hi-Value and Sustainable 

Thailand โดยเฉพะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะ

แรงงาน ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหมและสงเสริม 

การเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลคาสูง และกลไกการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสรางพื้นฐาน การใหบริการสาธารณะตลอดจนการติดตาม

ประเมินผล ที่ทันสมัย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
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กับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุเพื่อสราง “ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” 

ประกอบดวย 

• หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง โดยมีขอบเขตดังนี้ 
- ภาครัฐบูรณาการ เปนเอกภาพ 
- โครงสรางภาครัฐมีความยืดหยุน และมีความยั่งยืนทางการคลัง 
- การบริหารงานภาครัฐและการใหบริการสาธารณะปรับสูรูปแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 
- กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ 

 
4. แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน  
การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยในระหวาง ป พ.ศ. 2566 – 2570 จะเปนการยกระดับ

และขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่สอดคลองและตอยอดจากแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ 

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ (พ.ศ. 2564 – 2565) โดยมุงเนนการพลิกโฉมการทองเที่ยวไทย และ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตลอดท้ังหวงโซของอุตสาหกรรม  

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวิสัยทัศนในการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนการทองเท่ียวอยางครอบคลุมและท่ัวถึง ภายในระยะเวลา 5 ป ดังนี้  

“การทองเที่ยวของประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่เนนคุณคา มีความสามารถในการปรับตัว 

เติบโตอยางย่ังยืนและมีสวนรวม”  

โดยการพัฒนาการทองเที ่ยวของประเทศไทยในอนาคตนับจากนี้ จะมุ งเนนไปที ่การดำเนินการ  

เพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีความเขมแข็ง ตอยอดการพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส  

ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอุตสาหกรรมใหสอดรับกับภาวะความปกติถัดไป โดยจะเปนการพลิกโฉม การ

ทองเท่ียวของไทยสูการทองเท่ียวเนนคุณคา ซ่ึงจะใหความสำคัญกับการยกระดับใน 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติ

สังคม และมิติสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี ้ 

• การพัฒนาใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนเศรษฐกิจทองเที่ยวคุณคาสูง โดยมีตัวอยางแนว
ทางการพัฒนา เชน การเพิ่มคาใชจายทางการทองเที่ยว และดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพสูง การเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับสมดุลและลดการพึ่งพา
นักทองเที่ยวตางชาติ การยกระดับคุณภาพของบุคลากรและทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
เปนตน  

• การพัฒนาใหเกิดสังคมและชุมชนทองเที ่ยวคุณคาสูง โดยมีตัวอยางแนวทางการพัฒนา เชน     
การสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน การตอยอดอัตลักษณ ความเปน
ไทย การกระจายความเจริญท้ังทางตรงและทางออมอยางท่ัวถึงท้ังประเทศ การพัฒนาใหประเทศไทยสามารถ
เดินทางทองเท่ียวไดตลอดท้ังป การลดการทองเท่ียวตามฤดูกาล เปนตน  

• การตอยอดคุณคาใหกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยมีตัวอยางแนวทางการพัฒนา เชน การตอ
ยอดมูลคาใหกับตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาคการทองเที่ยว การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ำและ
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พลังงานในอุตสาหกรรมการทองเที ่ยว การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษจากการทองเที ่ยว       
การบรรเทาผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจ ของแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2566-2570) จึงไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุ มกันของอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวไทย 

(Resilient Tourism) 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาปจจัยพื ้นฐานของอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวใหมีคุณภาพสูง (Quality 

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

 
5. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (2563 - 2565) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

วิสัยทัศน  

“การทองเท่ียวและกีฬาเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสูความยั่งยืน”  
 

พันธกิจ   

จากวิสัยทัศนขางตน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงไดกำหนดพันธกิจหลักในการดำเนินงาน  

ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ดังนี้  

1. สงเสริมการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกีฬา  
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขายทุกภาคสวนในหวงโซอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา  
3. สงเสริมการพัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมและการจัดการความรูในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

และกีฬา    
4. สงเสริมการสรางความรวมมือในการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬาท้ังระดับชาติและนานาชาติ  
5. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 
ยุทธศาสตร  
จากวิสัยทัศนและพันธกิจขางตน  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงไดกำหนดยุทธศาสตรหลัก ใน

การสงเสริมการดำเนินงานเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไวดังนี้  
1. สงเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือใหสามารถปรับตัวไปสูวิถีการทองเท่ียวยุคใหม  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ือรองรับการฟนตัวของการทองเท่ียว ไปสู

ความยั่งยืน  
3. สงเสริมการเรียนรูและประยุกตใชการออกกำลังกายกีฬาพื้นฐาน และกีฬามวลชนไปพัฒนา 

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



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏิบัติการดานบริหารทรพัยากรบุคคลประจำปบัญชี 2566                                                           2-8 

 

โดยในสวนที่เกี่ยวของกับกองทุนฯ และแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตรงไดแก ยุทธศาสตร   
ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการไปสูองคกรที่มีศักยภาพสูง (High Performance Organization) ที่ไดมีการ
กำหนดรายละเอียดในยุทธศาสตรนี้ ไวดังนี้ 

 ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของความสำเร็จของโครงการและแผนงานของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาตามแผนพัฒนา
การทองเท่ียวแหงชาติ และแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติท่ีบรรลุเปาหมายตามแผน 

รอยละของความสำเร็จของโครงการและแผนงานของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ปงบประมาณ 2563 2564 2565 

คาเปาหมาย 90 90 90 
 

 กลยุทธ (แนวทางในการปฏิบัติ) 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการการดำเนินงานในมิติการทองเท่ียวและกีฬา 

จัดทำทิศทาง ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการ
การดำเน ินงานในมิต ิการทองเท ี ่ยวและกีฬาที ่ครบวงจร ทั ้งการบูรณาการการกลยุทธ และกิจกรรม 
ของการทองเที่ยวและกีฬาเขาดวยกัน การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกับหนวยงาน/องคกรที่มี
ศักยภาพ เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ในการพัฒนากลยุทธและกิจกรรมรวมกันในการพัฒนาการทองเที่ยว
และกีฬาที่มีมีศักยภาพสูงตอการพัฒนาความเจริญของประเทศไทย ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการสรางและพัฒนาความเข็มแข็งในการปรับตัวและฟนตัวจากสถานการณวิกฤติตาง ๆ ที่อุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและกีฬาไดรับผลกระทบ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธในการเยียวยา การชวยเหลือและการพัฒนาศักยภาพ
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและทันเวลาใหกับผูประกอบการ ประชาชน พื้นที่ ชุมชนและผูที่เกี่ยวของ 
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกีฬาใหสามารถกลับมาเปนเครื่องยนตหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ใหเกิดการเจริญเติบโตไปพรอมกับความยั่งยืน ไปพรอมกับการกระจายรายไปสูภาคสวนตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ                           

ปรับปรุง/ตอยอด/พัฒนาประสิทธิภาพระบบและกลไกในที่สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหกับองคกร 
/หนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการกับกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา สงเสริมการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงกลไกและระบบการทำงาน 
ของกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬาที ่อาจเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานและการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร 
เช ิงบูรณาการ รวมทั ้งพ ัฒนา/ปร ับปรุงระบบและกลไกการติดตามและประเม ินผลของการปฏิบ ัต ิงาน 
ตามแผนตาง ๆ ท่ีกระทรวงตองบริหารจัดการเชน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ และสวนภูมิภาค (สำนักงาน
จังหวัด) หรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพัฒนาการทองเที่ยว หรือแผนเชิงบูรณาการความรวมมือ
อื่น ๆ เปนตน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการรวมกับองคกรสวนภูมิภาคของกระทรวงฯ 
และหนวยงานที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจำเปนตองบูรณาการความรวมมือใน การดำเนินงานรวมกัน  
รวมถึงการพัฒนาเปาหมาย ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผังการการดำเนินงานเชิงบูรณาการเชิงปฏิบัติท้ังบทบาท 
ขั้นตอนแนวทางการบริหารจัดการ การสรางสรรคกลยุทธ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมในการดำเนินงานรวมกัน
และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเชิงบูรณาการรวมกัน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรดาน
การทองเท่ียวและกีฬาของกระทรวงฯ และประเทศไทยใหเกิดสัมฤทธิ์ผล  

รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการถายทอดกลยุทธลงสูการจัดทำโครงการในสวนภูมิภาค เชน 
โครงการที่สงเสริมการทองเที่ยว และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการทองเที่ยว ในระดับจังหวัด/กลุม
จังหวัด/เขตพัฒนาการทองเที ่ยว เพื ่อใหจังหวัด/กลุ มจังหวัด/เขตพัฒนาการทองเที่ยว มีกรอบทิศทาง 

http://mdes.go.th/
http://mdes.go.th/


แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏิบัติการดานบริหารทรพัยากรบุคคลประจำปบัญชี 2566                                                           2-9 

 

ในการดำเนินงานท่ีสามารถนำไปดัดแปลงและปรับปรุงกลยุทธใหสอดรับการบริบทและความตองการในพ้ืนท่ี/
ทองถ่ิน/ชุมชน ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเท่ียวในระดับชาติ โดยเฉพาะประเด็น  

• กลยุทธการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

• กลยุทธการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบกอบการ  

• กลยุทธในการสงเสริมใหผู ประกอบการไดร ับมาตรฐานที ่สะทอนความปลอดภัยในเชิง
สาธารณสุขในการดำเนินงานของสถานประกอบการดานการทองเที่ยว เชน การไดรับการรับรองมาตรฐาน 
SHA หรือ มาตรฐานของ WHO เปนตน ที่นำไปสูความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวและผูรับบริการในดานความ
ปลอดภัยในการรับบริการของสถานประกอบการในหวงโซอุปทานของการทองเท่ียว 

• กลยุทธการตลาดสินคาและการบริการดานการทองเที่ยว เชน การสรางภาพลักษณของ 
แหลงทองเที่ยว การสงเสริมการมีสวนรวมของนักทองเที่ยว การกระตุนใหเกิดการฟนฟูตัวของเศรษฐกิจ    
การทองเท่ียว 

• กลยุทธการยกระดับการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน  

• กลยุทธการจัดกิจกรรมที่มีความเรงดวนในแตละป เชน กิจกรรมเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19  
การชี้เปาแหลงทองเท่ียวของสำนักงานทองเท่ียวจังหวัด 

• กลยุทธการจัดทำระบบขอมูลดิจิทัล/Platform เพื ่อการวางแผนดานการทองเที ่ยวการ
ชวยเหลือนักทองเท่ียว และผูประกอบการดานการทองเท่ียวในชวงปกติและชวงวิกฤติ 

• กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสื่อสารกับผูประกอบการ และนักทองเท่ียว 

• กลยุทธการจัด event โดยนำเอาอัตลักษณมาดึงดูดนักทองเท่ียว เปนไปตามนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยในยุค New Normal 

• กลยุทธการสราง Landmark ในพ้ืนท่ี เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 

• กลยุทธการพัฒนารูปแบบการทองเที ่ยวที ่สอดคลองกับสถานการณการระบาดของไวรัส       
โควิด-19 ท่ีประยุกตเขากับเทคโนโลยีดิจิทัล เชน การทองเท่ียวเท่ียวออนไลนผานสื่อ Social/Virtual Tour  

 

2. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลขนาดใหญของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
สงเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนา

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในลักษณะ Business Intelligence (BI) ที่มีชุดขอมูลและสารสนเทศ
ทางการทองเที่ยวและกีฬาที่จำเปนตอการใชเปนฐานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานที ่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงขอมูลและสารสนเทศในระบบฐานขอมูลตองมีความถูกตองครบถวน ทันสมัย ทันเวลา เขาถึง
ไดงาย ตรงกับความตองการใชงานของบุคลากรของกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา รวมถึงพันธมิตร 
และเครือขายทางวิชาชีพและวิชาการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกีฬาที่สามารถในนำมาวิเคราะหและ
สังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาความเจริญของการทองเท่ียวและกีฬาของประเทศไทย 

3. สงเสร ิมการพัฒนาและตอยอดองคความรูเศรษฐกิจการทองเท ี ่ยวและกีฬาเพื ่อพัฒนา 
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา 
สงเสริมการจัดตั้ง/พัฒนาศูนย/สถาบันพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยการทองเที่ยวและกีฬา 

เพื่อเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยการทองเที่ยวและกีฬาที่สามารถพัฒนาไดท้ัง 
Offline และ Online เชน การพัฒนากำลังคนดวยหลักสูตรเสริมทักษะและสรางทักษะใหม (Re-Skill,  
Up-Skill, New-Skill) การจัดการความรู  (KM) การพัฒนาระบบคลังความรู  (Knowledge Warehouse)  
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะดวยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) หรือ ประยุกตใชระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เชน การจัดทำ Application หรือ สรางสรรคนวัตกรรมอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ กำลังคน 
ดานการทองเที่ยวและกีฬา เปนตน พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินผลการพัฒนา และแสดงระดับ
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สมรรถนะของผู ร ับการพัฒนาได มุ งเน นการพัฒนาความรู  ท ักษะ และประสบการณของบุคลากร 
ดานการทองเที ่ยวและกีฬาในหวงโซอุปทานใหมีสมรรถนะสูง ในการผลักดันใหการทองเที่ยวและกีฬา 
เปนเครื่องมือสำคัญในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยภายใตการคำนึงถึงความรับผิดชอบ 
ในมิติสังคมและสิ่งแวดลอม สามารถบริหารจัดการการทองเท่ียวและกีฬาท่ีมีความเปนไปได คุมคา และคุมทุน 
เปนผูนำทางวิชาชีพและวิชาการดานการทองเท่ียวและกีฬาดวยการพัฒนาอยางสรางสรรค 

4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผลและการสื่อสารระหวางหนวยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาต ิและแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิ
พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผลลัพธจากการดำเนินงานของกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬาที่เปนรูปธรรมและตอเนื่อง ซึ่งรวมถึง ผลลัพธจากการบูรณาการดำเนินงานของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬากับหนวยงานสวนภูมิภาค เขตการพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงหนวยงานภายนอก โดยพัฒนาระบบและ
กลไกการติดตาม ประเมินผลลัพธจากการดำเนินงานที่รอบดาน ทั้งในมิติความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน 
ความคุมคา ความคุมทุน ผลกระทบตอมิติการพัฒนาของการทองเที่ยวและกีฬา รวมถึงผลกระทบตอมิติการ
พัฒนาของประเทศไทยในภาพรวม การประเมินความเสี่ยงและปญหาจากการดำเนินงาน เพื่อใหไดขอมูลเชิง
ประจักษมาเปนฐานในการออกแบบ พัฒนาปรับปรุงและตอยอดในเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการดำเนินงาน
ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและยุทธศาสตรชาติ 

5. พัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาท่ีครบวงจร  
พัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาที่ครบวงจร    

ที่สงเสริมใหบุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอตอการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของ
องคกร 

• ทบทวนแผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
• ทบทวนรายละเอียดของคำบรรยายลักษณะงานรายตำแหนงของบุคลากรกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬาใหรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและกลยุทธของกระทรวง 
• ทบทวนโมเดลสมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะพิเศษประจำตำแหนงงาน (Specific Functional 

Competency) ที่สะทอนความรู ทักษะ และประสบการณที่จำเปนตอการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรขององคกร 

• จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลในระยะยาว (Training and Development Road Map)  
ที่มีกลยุทธในการพัฒนาสมรรถนะที่ครบวงจรตอการความรู ทักษะ และประสบการณที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกร 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู (KM) ที่สอดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณ 
ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกร 

 

พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานบุคลากรของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ดวยการสงเสริมการ
จัดการความรู (ความรู ทักษะ และประสบการณ) มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา รวมถึง บุคลากรของหนวยงานเครือขายที่จำเปนตองบูรณาการดำเนินงานกับกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลากรใหพรอมการรองรับการปฏิบัติงานขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรของกระทรวงฯ เกิดประสิทธิผล รวมทั้ง สงเสริมใหบุคลากรมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกีฬาที่ทันสมัยและทันเวลา 
(Real-time) โดยมีประเด็นสมรรถนะ เชน 

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

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

• การบริหารจัดการการพัฒนาภาคการทองเท่ียวและกีฬาไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
• ทักษะดิจิทัลท่ีจำเปนในการเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติงานและการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน 
• ความรู ทักษะและประสบการณที่จำเปนในการปฏิบัติงานตามตำแหนงงานของบุคลากรกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา ทั้ง สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะประจำตำแหนงงาน (Functional 
Competency) และสมรรถนะพิเศษประจำตำแหนงงาน (Specific Competency)  

• สงเสริมและสนับใหบุคลากรของกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬาสามารถประยุกตใชขอมูล 
และสารสนเทศของบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยวของประเทศไทย (Tourism Satellite Account: TSA)  
รวมทั้งตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I/O Table) และขอมูลสารสนเทศสำคัญของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และหนวยงานที่เกี ่ยวเนื่อง เพื่อใชในพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและกีฬาของไทย เชน การนำไปใชในการวางแผนกลยุทธ การสรางนวัตกรรม การติดตาม/ ประเมินผล/
การทบทวนผลการดำเนินงาน การพยากรณแนวโนม การจัดทำบทวิเคราะหเผยแพร การสรางกลยุทธ หรือ การสราง
ตัวชี ้ว ัดชี ้นำเศรษฐกิจการทองเที ่ยวและกีฬาการวัดประโยชน (Benefit) และผลกระทบ (Impact) ของการ
ดำเนินงานดานการทองเที่ยวและกีฬา รวมถึงการเปนคลังความรูใหกับภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดใชในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน 

 

6. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนเพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬาของ
ประเทศไทย 
พัฒนาทิศทางการดำเนินงาน การสรางกลยุทธ การบริหารความเสี่ยง และพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการสงเสริม การพัฒนา และบรรเทาความเสี่ยงท่ีกระทบอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวและกีฬา โดยเฉพาะในชวงวิกฤติจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 

7. จัดทำมาตรการเพ่ือรองรับและบริหารวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา 
จัดทำมาตรการเพ่ือรองรับและบริหารวิกฤติ ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาท่ีสอดคลองกับ

สถานการณจริงตามบริบทของธุรกิจและบริบทเชิงพ้ืนท่ีของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา 
พัฒนาระบบในการติดตามและวิเคราะหขอมูลขาวสารที่สะทอนความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงอาจ

ยกระดับเปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยและกีฬาเพื่อเปนสัญญาณเตือนและ
ใชในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงในสถานการณความเสี่ยงตาง ๆ โดยดำเนินการ
จัดทำแผนและมาตรการเพื่อรองรับและบริหารวิกฤติที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาของ
ประเทศไทย โดยจำแนกออกตามประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกีฬา และจำแนกเปนราย
พื้นที่ เพื่อใชเปนโมเดลเชิงกลยุทธที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกีฬาสามารถนำไปใชรองรับและ
บริหารวิกฤติ 
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6. แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2566 – 2570  

 

วิสัยทัศน (Vision) 
“เปนกองทุนท่ีม่ันคง เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยใหเปนแหลงกระจายรายไดท่ีเปนธรรม และสรางความ

เชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียว” 
 

พันธกิจหลัก (Mission) 
1. สรางขีดความสามารถในการแขงขันแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว

แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 
2. พัฒนาทักษะดานการบริหาร การตลาด และการสงเสริมสินคาและการบริการทางการทองเท่ียวใหม ๆ 

ใหแกชุมชน 
3. สนับสนนุการดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเท่ียว และการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวของทองถ่ิน  
4. จัดใหมีการประกันภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระหวางทองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อสราง

ความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียว 
5. บริหารจัดการกองทุนใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  
 

เปาประสงคหลัก (Goal) 
1. กองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย มีอัตลักษณ และมีทิศทางในการดำเนินงานที่สอดคลอง

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว และมาตรการเพื่อสงเสริมการบริหารและ
พัฒนาการทองเท่ียว 

2. กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปน
กองทุนหมุนเวียนท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศ 

3. นักทองเที ่ยวตางชาติมีความเชื ่อมั ่นตอการปกปอง ดูแล เยียวยาระหวางการทองเที ่ยวภายใน 
ประเทศไทย 

4. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยเปนแหลงกระจายรายไดที ่เปนธรรม และไดรับการยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวในระดับสากล 

 

ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนอยางเปนระบบ 

แนวทาง 1.1  การบริหารการจัดเก็บรายไดกองทุน 
แนวทาง 1.2  การบริหารจัดการ และการควบคุมทางดานการเงินอยางเปนระบบ  

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

แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที ่ยว และมาตรการเพื ่อสงเสริมการบริหารและพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

แนวทาง 2.2  การบูรณาการงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวไทย 

แนวทาง 2.3 การสรางพันธมิตรและเครือขายรวมดำเนินงาน 
แนวทาง 2.4 การพัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน 
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แนวทาง 2.5  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการท่ีกองทุนใหการ
สนับสนนุ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเช่ือม่ันแกนักทองเท่ียว 
แนวทาง 3.1  การจัดทำประกันภัยและสิทธิประโยชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นแก

นักทองเท่ียวตางชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 

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

ควบคุมภายใน 
แนวทาง 4.6 การประชาสัมพันธ 
 

7. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ไดประกาศลงในราชกิจจานุกเบกษา เลม 132 

ตอนท่ี 92 ก หนา 1–11 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑการบริหารทุนหมุนเวียนใหมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เสริมสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการดานการเงิน  
การคลังของรัฐ และกำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนประธาน มีอำนาจหนาที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
กองทุน ดังนี้ 

1) การบริหารงาน กำหนดใหหนวยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล กำหนด
โครงสรางการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานดานตาง ๆ และใหผูบริหารทุนหมุนเวียนจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำป ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย ผลการดำเนินงานของปท่ีผานมา แผนการปฏิบัติงาน 
ประมาณการรายรับรายจายประจำป และประมาณการกระแสเงินสด เพื่อนำเสนอตอ คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติอยางนอย 60 วัน กอนวันเริ่มตนปบัญชีของทุกป และใหสงกระทรวงการคลังอยางนอย 30 วัน 
กอนวันเริ่มตนปบัญชีของทุกป 

2)  คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดใหคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประกอบดวย (1) 
หัวหนาหนวยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เปนประธานกรรมการ (2) ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสำนัก
งบประมาณ และผู แทนหนวยงานของรัฐที ่ม ีทุนหมุนเว ียน ที ่ไมมีสถานะเปนนิต ิบ ุคคล เปนกรรมการ  
(3) กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ จำนวนไมเกินสามคน ซึ ่งประธานกรรมการแตงตั ้งโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จากผู มีความรู ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ ดานการเงิน เศรษฐศาสตร การลงทุน 
กฎหมาย หรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูบริหารทุนหมุนเวียนเปนกรรมการและเลขานุการ กำหนดอำนาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหาร ดังตอไปนี้ (1) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให
เปนไปตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน (2) กำหนดขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ 
ตลอดจนการกำหนดคาตอบแทน สิทธิประโยชนหรือสวัสดิการตาง ๆ ของผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจางใหสอดคลองกับมาตรฐาน (3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำป และ (4) แตงตั้งผูบริหารทุน
หมุนเวียน  
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3) การบัญชีและการตรวจสอบ กำหนดใหคณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานการเงินสงผูสอบบัญชี
ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุนหมุนเวียนใหเปนไปตามปงบประมาณ กำหนดใหคณะกรรมการ
บริหารนำสงรายงานการเงินพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอกระทรวงการคลังภายใน    
30 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูสอบบัญชี และกำหนดใหกองทุนหมุนเวียนตองมีระบบการตรวจสอบ
ภายในเพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานตาง ๆ ของทุนหมุนเวียน 

 
8. พระราชบัญญัตินโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผานมา โดยสาระสำคัญท่ีเก่ียวของกับกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ดังนี้ 

มาตรา ๒๒ ใหจัดตั ้งกองทุนขึ ้นในสำนักงานเรียกวา “กองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย”  
มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเที่ยว การสรางขีดความสามารถในการแขงขันให
อุตสาหกรรมทองเที่ยว การพัฒนาทักษะดานการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว 
ในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเท่ียว การสงเสริมสินคาทางการทองเท่ียวใหม ๆ ในทองถ่ิน รวมท้ัง
การจัดใหมีการประกันภัยแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติในระหวางทองเท่ียวภายในประเทศ 

มาตรา ๒๓ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพยสินท่ีโอนมาจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยตามมาตรา ๓๑ 
(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
(๓) เงินคาธรรมเนียมการทองเท่ียวตามมาตรา ๑๐/๒ 
(๔) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบให 
(๕) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
(๖) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีตกเปนของกองทุน 
เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหตกเปนของสำนักงานเพื่อใชประโยชนตามวตัถุประสงคของกองทุน 

โดยไมตองนำสงคลังเพ่ือเปนรายไดของแผนดิน 
มาตรา ๒๔ เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือกิจการ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเงินอุดหนุนหรือเงินใหกูยืมแกหนวยงานของรัฐ เพื่อนำไปใชดำเนินงานตามนโยบาย หรือ

แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ รวมท้ังแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว 
(๒) เปนคาใชจายในการชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา การ

คนควา การวิจัย การฝกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ และการเผยแพรขอมูล 
(๓) เปนคาใชจายในการจัดใหมีการประกันภัยแกนักทองเที ่ยวชาวตางชาติในระหวางทองเที ่ยว

ภายในประเทศ 
(๔) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬาเปนประธานกรรมการ ผูแทนสำนักงบประมาณ ผูแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูแทนกรมการทองเที่ยว ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแทนการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งจำนวนไมเกินสามคน เปนกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แตงตั้งขาราชการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณดานการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร การบริหาร กฎหมาย หรืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 
(๒) พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจายประจำปและแผนการดำเนินงานของกองทุน 
(๓) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชจายเงินกองทุนเพื่อกิจการตามที่กำหนดไวใน

มาตรา ๒๔ 
(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน รวมท้ังคาใชจาย

ในการบริหารกองทุน และคาใชจายอื่นที่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

(๕) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชจายตามกิจการท่ีกำหนดไวในมาตรา ๒๔ 
(๖) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใชจายเงินกองทุน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของ

กองทุนตอคณะกรรมการ 
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรหีรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 

จากเนื้อหาในพระราชบัญญัตินี้สะทอนใหเห็นถึงภารกิจสำคัญที่กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย
ไดรับมอบหมายใหดำเนินการทั้งหมด โดยเฉพาะการจัดทำประกันภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระหวาง
ทองเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งแหลงที่มาของรายไดที่เพิ่มขึ้นดวยการไดรับเงินคาธรรมเนียมการทองเที่ยว
ตามมาตรา 10/2 ซ่ึงสงผลใหกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยตองเตรียมพรอมรับกับภารกิจ และบทบาท
ใหมนี้ตอไป 

อยางไรก็ตามมาตรา 10/2 ซึ่งเปนการเก็บคาธรรมเนียมการทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาตินี้ จะนำไปใชเพื ่อการบริหารและพัฒนาการทองเที ่ยว รวมทั ้งคาใชจายในการจัดใหมีการ
ประกันภัยแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติในระหวางทองเท่ียวภายในประเทศ ซ่ึงจะตองผานกระบวนการการกำหนด
แนวทางการดำเนินการ และการบริหารจัดการเงินคาธรรมเนียมการทองเที่ยว และตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีกอนการดำเนินการตอไป 
 
9. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุน

หมุนเวียน 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุน

หมุนเวียน ไดลงนามเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อกำหนดโครงสรางการบริหารทุนหมุนเวียน มาตรฐาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ ของผูบริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงานและลูกจางของทุนหมุนเวียน โดยมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานกองทุน ดังนี้ 

1) ใหคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาอนุมัติโครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียน และ
การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหนงของพนักงานและลูกจาง 

2) ใหคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแตงตั้งผู บริหารทุนหมุนเวียน เพื่อทำหนาที่บริหารงาน 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน โดยแตงตั้งจากเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของรัฐที่มีทุน
หมุนเวียน หรือสรรหาบุคคลภายนอกก็ได 
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3) กรณีสรรหาบุคคลภายนอกเปนผูบริหารทุนหมุนเวียน ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สรรหา ไมเกิน 5 คน ทำหนาที่สรรหาผูมีความเหมาะสม และเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา
แตงตั้ง 

4) การทำสัญญาจางผูบริหารทุนหมุนเวียน ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีมีทุนหมุนเวียน เปนผู      ลง
นามในสัญญาจาง และใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูมีอำนาจในการบรรจุแตงตั้งหรือจางบุคคลใหเปน
พนักงานหรือลูกจางของทุนหมุนเวียน 

 
10. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสรางการดำเนินงานของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ไดเห็นชอบโครงสรางการบริหารกองทุน
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย เพ่ือใหครอบคลุมภารกิจดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียว และการจัด
ใหมีการประกันภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติตามพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 และกรมบัญชีกลาง ไดมี
หนังสือที่ กค. 0406.6/3597 ลงวันที่ 24 ม.ค. พ.ศ. 2563 ใหความเห็นชอบโครงสรางการบริหารและ
กรอบอัตรากำลังของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป ดังนี้ 
 

โครงสรางการบริหารและกรอบอัตรากำลังกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย  
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อัตรากำลังกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
 

ตำแหนง ประเภท 
อัตรากำลัง 

จางจากเงินกองทุนฯ จางจากเงินอ่ืน ๆ รวม 
ผูบริหารกองทุน     
-  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ขาราชการ  1 1 

รองผูบริหารกองทุน     
-  ขาราชการกองยุทธศาสตรและแผนงาน ท่ีไดรับ

มอบหมาย 
ขาราชการ  1 1 

ฝายอำนวยการ     
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ขาราชการ  1 1 
-  นิติกร พนักงานทุนหมุนเวียน 1  1 
-  นักจัดการงานท่ัวไป พนักงานทุนหมุนเวียน 1  1 
- นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานทุนหมุนเวียน 1  1 
ฝายนโยบายและแผน     
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ขาราชการ  1 1 
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานทุนหมุนเวียน 2  2 
ฝายจัดเก็บและบริหารรายได     
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ขาราชการ  1 1 
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานทุนหมุนเวียน 2  2 
ฝายพัฒนาบริหารจัดการ     
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ขาราชการ  1 1 
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานทุนหมุนเวียน 1  1 

รวม 8 6 14 
หมายเหตุ :   การอนุมัติกรอบอัตรากำลังในสวนที่เปนขาราชการ จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสวนของกองทุน มิใชเปนการกำหนดกรอบ

อัตราใหม หรือกำหนดเพิ่มเติมจากอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีอยู 
 

ท้ังนี้ตามกรอบอัตรากำลังขางตน ไดกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละฝาย ไวดังนี้ 
ฝายอำนวยการ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

1) ดำเนินการเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป  
2) ดำเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ   
3) ดำเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ  
4) ดำเนินการเก่ียวกับงานการจัดซ้ือจัดจาง และบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ   
5) ดำเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ  
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 
 

ฝายนโยบายและแผน มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
1) ศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทำขอมูลในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงานโครงการ /แผนการปฏิบัติงาน  
2) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร ประสานนโยบายและแผนใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบท

ของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา รวมทั้งเรงรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบตัิงานโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 
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3) จัดทำแผนการปฏิบัติราชการและงบประมาณประจำปของกองทุน   
4) เสนอแนะมาตรการเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการนำนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ 
5) กลั่นกรอง ติดตามและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 
6) งานฝายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย และคณะอนุกรรมการ 
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 
 

ฝายจัดเก็บและบริหารรายได มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
1) บริหารจัดการคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติ รวมถึงเงิน ทรัพยสินและรายไดของ

กองทุน 
2) ศึกษา วิเคราะห พัฒนา ปรับปรุงและเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมการ

ทองเที่ยว ภายในประเทศ และแนวทางการบริหารจัดเก็บคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ   

3) กำหนดเปาหมายการบริหารการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเที ่ยวที ่เรียกเก็บจากนักทองเที ่ยว
ชาวตางชาติ 

4) ศึกษา วิเคราะหปจจัยสภาวะแวดลอมตาง ๆ ของแตละกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อนำมากำหนด
กลยุทธ แผนงาน มาตรการในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับกลยุทธของกองทุน 

5) เปนศูนยขอมูลและประมวลผลการจัดเก็บคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนักทองเท่ียวชาวตางชาต ิ
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

ฝายพัฒนาบริหารจัดการ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
1) จัดทำแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล  
2) ดำเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   
3) ดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานบุคลากร  
4) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการบริหารองคความรู เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
5) ดำเนินการเก่ียวกับการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร  
6) ดำเนินการเก่ียวกับงานบริหารจัดการระบบสารสนเทศ   
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 
 

ฝายตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกองทุน ภายใตมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  

จากโครงสรางดังกลาวขางตน ไดมีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละตำแหนงไว ดังนี้ 
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1. ผูบริหาร 
1.1 ช่ือตำแหนง ผูบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

อัตรา 1 ตำแหนง 
อัตราเงินเดือน - บาท (อาจกำหนดคาตอบแทนเฉพาะตำแหนงตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยเห็นสมควร) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1) ดานการปฏิบัติการ 

ดำรงตำแหนงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
2) ดานการบริหาร 

(1) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนดำเนินงาน แผนงบประมาณ 
(2) บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานกองทุน ที่ปฏิบัติงานในกองทุนเพ่ือ

สงเสริมการทองเที่ยวไทยใหดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนดำเนินงานกองทุน
อยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีอำนาจแตงตั้ง โยกยาย พิจารณาเลื่อนคาตอบแทน/คาจาง กำหนดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนอ่ืนของพนักงานกองทุน ท่ีปฏิบัติงานในกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

(4) ประสานการปฏิบัติงานของกองทุนกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น ๆ ใหมี
เอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
 ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แตงตั้งขาราชการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปน
เลขานุการ ดำรงตำแหนงนี้ 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
1) มีความรูความสามารถท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 
2) มีทักษะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 
3) มีสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 

 

1.2 ช่ือตำแหนง รองผูบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
อัตรา 1 ตำแหนง 
อัตราเงินเดือน - บาท (อาจกำหนดคาตอบแทนเฉพาะตำแหนงตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยเห็นสมควร) 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1) ดานการบริหาร 

(1) แปลงนโยบายเปนแนวทางและดำเนินงาน 
(2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ที่ปฏิบัติงานฝายนโยบายและแผน และ

ฝายจัดเก็บและบริหารรายได ในกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ใหดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร และแผนดำเนินงานกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) กลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และรวบรวมเสนอผูอำนวยการ/ผูจัดการ
กองทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน พรอมทั้งปฏิบัติงานในการขอรับเอกสาร
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หลักฐานประกอบโครงการ และขอมูลเพิ่มเติม หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอำนวยการ/
ผูจัดการกองทุนมอบหมาย 

(4) พิจารณาแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเที่ยว การจัดหาประกันภัยเพื่อการ
ทองเที่ยว ตลอดจนการบริหารจัดการคาธรรมเนียมการทองเที่ยวที่จัดเก็บได ใหการ
ดำเนินงานบรรลุตามภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอำนวยการ/
ผูจัดการกองทุนมอบหมาย 

(5) มีอำนาจเสนอแตงตั้ง โยกยาย พิจารณาเลื่อนคาตอบแทน/ คาจาง กำหนดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนอื่น ของพนักงานกองทุน ที่ปฏิบัติงานในกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ไทย 

(6) ประสานการปฏิบัติงานของกองทุนกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น ๆ ใหมี
เอกภาพสอดคลองกัน รวมท้ังเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 

(7) รักษาราชการแทนกรณีผูอำนวยการกองทุนไมอาจปฏิบัติราชการได 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
ปลัดกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา แตงตั ้งขาราชการของกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา  

เปนผูชวยเลขานุการ ปจจุบันมีนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หรือนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ เปนขาราชการกองยุทธศาสตรและแผนงานเปนผูไดรับมอบหมาย 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
1) มีความรูความสามารถท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 
2) มีทักษะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 
3) มีสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 

 
2. ขาราชการ 

2.1 ช่ือตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
อัตรา 4 ตำแหนง 
อัตราเงินเดือน - บาท (อาจกำหนดคาตอบแทนเฉพาะตำแหนงตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยเห็นสมควร) 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1) ดานการบริหาร  

ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ท่ีปฏิบัติงานฝายนโยบายและแผน 
2) ดานการปฏิบัติการ 

(1) รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและ
เปาหมายของกองทุน 

(2) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของ
กองทุน หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือกำหนดแผนการปฏิบัติงานให
สามารถบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว 

(3) วิเคราะหนโยบายหรือแผนงานของกองทุน และเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทำแผนการ
ปฏิบัตงิาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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(4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และประเด็น
ปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลสำหรับการ
จัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร 

(5) ศึกษาว ิเคราะหความสัมพันธ ระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของร ัฐบาล เพ่ือ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจน
การติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

(6) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทำงบประมาณประจำปของ
หนวยงาน 

3) ดานการวางแผน 
วางแผนการทำงานที ่รับผิดชอบ รวมดำเนินการ วางแผนการทำงานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 
4) ดานการบริการ 

(1) รวบรวมขอมูล เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูท่ีเก่ียวกับการจัดทำแผนงานโครงการ 
(2) ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพ่ือ

แกปญหาในการปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ  

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
1) มีความรูความสามารถท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 
2) มีทักษะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 
3) มีสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 

 
3. มาตรฐานกำหนดตำแหนง พนักงานทุนหมุนเวียน 

3.1 พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ขอมูลท่ัวไป 
1) ชื่อตำแหนงในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นักวิเคราะหนโยบายและแผน) 
2) ชื่อหนวยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
3) ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน สำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
4) ชื่อตำแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
5) อัตรา 4 ตำแหนง 
6) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1) รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคม ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย และเปาหมายของกองทุน 
2) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เก่ียวกับภารกิจหลัก และแผนกลยุทธของกองทุน หรือ

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือกำหนดแผนการปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว 
3) วิเคราะหนโยบาย หรือแผนงานของกองทุน และเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทำแผนการ

ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และประเด็นปญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือ
กำหนดยุทธศาสตร 

5) ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลใหสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน 

6) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทำงบประมาณประจำปของ
หนวยงาน 

7) วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการ 
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

8) ประสานการทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานของกองทุน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

9) ชี ้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี ่ยวของ  
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10) รวบรวมขอมูล เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูท่ีเก่ียวกับการจัดทำแผนงานโครงการ 
11) ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบปญหา และชี ้แจงเร ื ่องต าง ๆ เกี ่ยวกับงานนโยบายและแผน  

เพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
12) ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขารัฐประศาสน

ศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาสังคมศาสตร 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
เปนผูมีความคิดในเชิงวิเคราะหใชเหตุผลในการแกปญหา สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน

ระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานดานวิเคราะหและจัดการขอมูล การ
บริหารแผนงาน นโยบายและโครงสรางการบริหารงาน การติดตามและประเมินผล มีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณสำนักงานไดดี 

 

3.2 พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหนงนิติกร 
ขอมูลท่ัวไป 
1) ชื่อตำแหนงในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นิติกร) 
2) ชื่อหนวยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
3) ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน สำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย  
4) ชื่อตำแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
5) อัตรา 1 ตำแหนง 
6) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1) เสนอความเห็นแกคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ ผูบริหารทุนหมุนเวียนหรือ

ผูบังคับบัญชา ในการตอบขอหารือหรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบ
ตอการดำเนินงานของกองทุน เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการพิจารณา 

2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื ่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี ่ยวกับกองทุน เพื ่อใหทันกับ
สถานการณและอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 

3) ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด 
ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงดำเนินการ
ใด ๆ ตามกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน และการดำเนินคดีของหนวยงานเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง 

4) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการ 
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

5) ประสานงานทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานของกองทุน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

6) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7) ใหคำปรึกษาแนะนำดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจใน
ขอกฎหมายที่เปนปญหา และใหความรูถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับการดำเนินงานของ
บุคคลหรือหนวยงานดังกลาว 

8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
เปนผูมีความคิดในเชิงวิเคราะหใชเหตุผลในการแกปญหา สามารถปฏิบัติในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน

ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานดานกฎหมาย มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณสำนักงานไดดี 

 
3.3 พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป 
1) ชื่อตำแหนงในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นักจัดการงานท่ัวไป) 
2) ชื่อหนวยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
3) ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน สำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย  
4) ชื่อตำแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
5) อัตรา 1 ตำแหนง 
6) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไปของกองทุน 
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2) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารกองทุนในดานตาง ๆ เชน  
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี 
และงานสัญญาตาง ๆ เปนตน 

3) จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให 
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

4) ประสานงาน/ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตาม 
ท่ีกำหนด 

5) ติดตามการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ เพื ่อการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการ 

6) วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการ 
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

7) ชี ้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที ่เกี ่ยวของ  
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8) ตอบปญหา ชี้แจง และใหคำแนะนำเกี ่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแก 
หนวยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที ่เกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงาน
กองทุน 

9) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
เปนผูมีความคิดในเชิงวิเคราะหใชเหตุผลในการแกปญหา สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน

ระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานดานบริหาร การจัดการ และการวาง
แผนการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณสำนักงานไดดี 

 
3.4 พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 

ขอมูลท่ัวไป 
1) ชื่อตำแหนงในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นักวิชาการเงินและบัญชี) 
2) ชื่อหนวยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
3) ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน สำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
4) ชื่อตำแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
5) อัตรา 1 ตำแหนง 
6) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1) วิเคราะห จัดทำแผนงบประมาณ แผนรายรับ-รายจายของกองทุน 
2) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใช

เปนฐานขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีการบัญชีของกองทุน 
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3) รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของกองทุน เพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและ
ทันสมัย 

4) จัดทำขอมูลและการนำสงรายงานของกองทุนผานระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-
Budgetary Management System : NBMS) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 

5) ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายเงินของกองทุน เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ 

6) ดูแลการรับและจายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จายเงิน เพื่อใหการ
รับ-จายเงินของกองทุนมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

7) วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการ 
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

8) ประสานงานทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานของกองทุน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

9) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือ
สรางความเขาใจ หรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10) ใหคำแนะนำ ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีในเบื้องตนแกหนวยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 

11) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของกองทุน และใชประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

12) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื ่นที ่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
เปนผูมีความคิดในเชิงวิเคราะหใชเหตุผลในการแกปญหา สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน

ระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานดานดานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ  
มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณสำนักงานไดดี 
 

3.5 พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
ขอมูลท่ัวไป 
1) ชื่อตำแหนงในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นักวิชาการคอมพิวเตอร) 
2) ชื่อหนวยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
3) ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน สำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย  
4) ชื่อตำแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
5) อัตรา 1 ตำแหนง 
6) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1) ติดตั ้งเครื ่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี ่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของกองทุน 

2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพ่ือใหขอมูลท่ีไดถูกตองแมนยำและทันสมัย 
3) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที ่ถูกตอง ตรงตามความ

ตองการและสภาพการใชงานของกองทุน 
4) เขียนชุดคำสั่งตามขอกำหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลที่ไดวางแผนไว เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5) เข ียนช ุดคำส ั ่ง ทดสอบความถูกต องของคำส ั ่ง แกไขข อผ ิดพลาดของคำส ั ่ง เพ ื ่อให

ระบบปฏิบัติการทำงานไดอยางถูกตองแมนยำและมีประสิทธิภาพ 
6) รวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลของ

หนวยงานท่ีไมซับซอน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ตองการของกองทุน 

7) รวบรวมขอมูลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต เพื่อใหไดระบบงาน
ประยุกตท่ีตรงตามคุณลักษณะและความตองการของกองทุน 

8) รวบรวมขอมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกต และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบ
เครื่อง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความตองการใชของกองทุน 

9) ตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเขาขายไมเหมาะสม ขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กำหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลหรือระบบ 

10) ชวยตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อการออกใบอนุญาต
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

11) วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการ 
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

12) ประสานงานทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานของกองทุน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

13) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

14) จัดทำคู มือระบบและคู มือผู ใช  เพื ่อใหผู ใช สามารถใชงานคอมพิวเตอรไดดวยตนเองอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

15) ดำเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานที่พัฒนาแกเจาหนาท่ี
ผูใชงาน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร 

16) ใหคำปรึกษาแนะนำแกผูใชเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อให
ผูใชสามารถแกไขและใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

17) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื ่นที ่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ ่งทาง

คอมพิวเตอร 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
เปนผูมีความคิดในเชิงวิเคราะหใชเหตุผลในการแกปญหา สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน

ระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ และ
อุปกรณสำนักงานไดดีพนักงานทุนหมุนเวียน 

จากหนังสือที่ กค. 0406.6/3597 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามที่ไดกลาวขางตนนั้น 
กรมบัญชีกลางไดมีบันทึกเพ่ิมเติมใหกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเทียวไทย ดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. คาตอบแทน และสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงานทุนหมุนเวียน ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 

2. การจางพนักงานหมุนเวียนใหถือปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของกองทุนฯ  
ที ่คณะกรรมการบร ิหารกองท ุนเพ ื ่อส  งเสร ิมการท องเท ี ่ยวไทยกำหนด ให สอดคล องก ับประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน วาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ประกาศ 
ณ วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

3. ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยสามารถปรับเปลี่ยนหนาที่ความ
รับผิดชอบหรือลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติของพนักงานทุนหมุนเวียนไดตามความจำเปนและเหมาะสม 

4. กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไดจางเหมาบริการบุคคล จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติการดาน
ตาง ๆ เชน ดานอำนวยการ ดานการเงินและบัญชี ดานระบบสารสนเทศ ดานระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ เพื่อมิใหกระทบกับสัญญาการจางเหมาบริการดำเนินงานกองทุนฯ ดังกลาว จึงใหดำเนินการจาง
พนักงานทุนหมุนเวียนในตำแหนงท่ีมีภาระงานเดียวกันกับภาระงานตามสัญญาจางเหมาบริการ หลังจากสิ้นสุด
สัญญาจาเหมาบริการดังกลาวแลว 

5. เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน วาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน 
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขอ 13 และ ขอ 20 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริม
การทองเท่ียวไทย ตองพิจารณากำหนดขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียนใหเปนไปตาม
ประกาศดังกลาวขางตน 

 

ตอมาสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดมีคำสั่ง ที่ 705/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม   
พ.ศ. 2563 กำหนดใหจัดตั้ง “สำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย” เปนหนวยงานภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อทำหนาที่ขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของกองทุนเพื่อสงเสริมการทอง
เทียวไทยใหบรรลุวัตถุประสงค เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองนโยบายไดทันทวงที หลังจากนั้น
ไดมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่ 567/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง 
“การปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาที่ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา” โดยไดกำหนดอำนาจหนาที่ของสำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ไทย ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พิจารณา
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารและพัฒนาการทองเทีย่ว 
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เพ่ือจัดใหมีการประกันภัยแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติ และเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวไทย 

2. ศึกษา วิเคราะห เสนอหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไข แกคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเที ่ยวไทย ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเที ่ยวภายในประเทศของนักทองเที ่ยว
ชาวตางชาติ เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการการทองเท่ียว 

3. ศึกษา วิเคราะห เสนอหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข แกคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวไทย ในการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย เพื่อใหการสนับสนุนเงินเปนไป
ตามแนวนโยบายในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยกำหนด 

4. ศึกษา วิเคราะห เสนอหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข แกคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริม
การทองเท่ียวไทยในการเก็บรักษาเงินและการใชเงิน เพื่อใชในการบริหารและเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินงานของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

5. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และจัดทำยุทธศาสตร แผนการจัดสรรเงินกองทุนเพื ่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย รวมถึงแผนปฏิบัติการตาง ๆ ของสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย เพื่อใชในการบริหารและเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

6. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทำขอเสนอแกคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ใน
การติดตามและประเมินผลการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ การ
ใชจายเงินของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย รวมถึงการปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย รายงานตอคณะกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือใชควบคุมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพื ่อใชในการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื ่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย และเปนฐานขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการของสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

8. บริหารจัดการ และดำเนินการตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที ่ยว
แหงชาติและพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 

9. ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
10. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ใหแบงหนวยงานภายในของสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก 
1. กลุมบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการใหคำปรึกษา วินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ขอพิพาท งานนิติกรรมและ
สัญญา และงานพัฒนากฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

(2) พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการขอมูลในระบบสารสนเทศของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบและเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(3) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานติดตอประสานงาน 
(4) ปฏิบัติงานพัสดุและครุภัณฑ งานบริหารบุคคล (พนักงานกองทุนฯ) 
(5) จัดทำบัญชี งบการเงิน รายงานทางการเงินของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครฐั 
(6) เผยแพรและประชาสัมพันธและประชาสัมพันธกิจกรรมผลงานของสำนักงานกองทุนเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวไทย 
(7) อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงใหบริการขอมูลท่ีเก่ียวของแกผูมาติดตอสำนักงาน

กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
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(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที่เกี ่ยวของตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

2. กลุมวิเคราะหและติดตามงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เสนแนะแนวนโยบาย ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อน และ

จัดทำยุทธศาสตรของสำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย เสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวไทย เพื่อทำเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสำนักงานกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทย 

(2) ศึกษา วิเคราะหขอมูล แนวทางในการการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระเบียบ
เกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนฯ รวมถึงการใชจายเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยพิจารณา 

(3) ศึกษา วิเคราะหขอมูล วิธีการ รวมถึงกำหนดแผน/เปาหมายในการบริหารรายได เพื่อนำ
เงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย มาใชจายในกิจการของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย 

(4) จัดทำขอเสนอแนะ รายละเอียดคำของบประมาณรายจายประจำปของสำนักงานกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทย และเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

(5) จัดทำแผนการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย เพ่ือใหเปนไปตามแนวนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยกำหนด 

(6) จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปของสำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวไทย เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค และขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยประจำป 

(7) กลั่นกรอง วิเคราะหขอเสนอ และจัดทำความเห็นประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
ที่สอดคลองหลักเกณฑและแผนการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย เสนอคณะอนุกรรมการ 
ท่ีเก่ียวของกลั่นกรอง และเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยพิจารณาอนุมัติ 

(8) ดูแลรับผิดชอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน
และตรงตามความจำเปนและวัตถุประสงคของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

(9) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทย เพ่ือใหการใชจายงบประมาณของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยเปนไปตามสัญญา
การรับเงินอุดหนุน 

(10) ขับเคลื่อนงานของสำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยและคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนด 

(11) ศึกษา วิเคราะหแนวทางการพัฒนาภาคีเครือขายในการสรางความรวมมือการปฏิบัติงาน
รวมกับสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

(12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที่เกี ่ยวของตามที ่ไดรับ
มอบหมาย 

 

3. กลุมจัดเก็บและบริหารรายได มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะหขอมูลปจจัยแวดลอมตาง ๆ ของการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเที ่ยว

ภายในประเทศของนักทองเที่ยวตางชาติ เพื่อกำหนดอัตราคาธรรมเนียม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม 
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(2) ศึกษา วิเคราะหขอมูล แนวทาง และวิธีการประกันภัยแกนักทองเที่ยว เพื่อใชประกอบการ
จัดหาประกันภัยแกนักทองเท่ียว 

(3) จัดทำหลักเกณฑในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย เพื่อให
ขอเสนอท่ีขอรับการสนับสนุนเปนไปตามแผนการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

(4) ใหคำปรึกษา แนะนำการใหกูยืมเงิน การชวยเหลือหรืออุดหนุนและการใชจายเงินกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทย ในการนำไปใชดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 

(5) จัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
(6) จัดหาและจัดทำประกันภัยใหกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
(7) จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวไทยพิจารณาอนุมัติ 
(8) จัดทำขอมูลสถิติการจัดเก็บรายได รวมถึงแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวตางชาติ เพื่อใหระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที่เกี ่ยวของตามที ่ไดรับ
มอบหมาย 

 

4. กลุมเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัต ิหนาที ่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื ่อส งเสร ิมการทองเที ่ยวไทย 

คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
(2) ศึกษา วิเคราะห การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย เพื่อเปนคาใชจายในการ

บริหารและพัฒนาการทองเที่ยว และการประกันภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ รวมทั้งคาใชจายในการบริหาร
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย และเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย
พิจารณา 

(3) จัดทำรายงานผลตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยประจำปบัญชี 

(4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียวภายในประเทศของ
นักทองเที่ยวตางชาติ และการประกันภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระหวางการทองเที่ยวในประเทศ เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการทบทวนหลักเกณฑการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ และการประกันภัยแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติในระหวางการทองเท่ียวในประเทศ 

(5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานกองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย  
เพ่ือทบทวนและพัฒนาการบริหารงานของสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(6) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการใชจายงบประมาณของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ไทย เพ่ือใหการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) รายงานผลการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื ่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที่เกี ่ยวของตามที ่ไดรับ
มอบหมาย 
 
  



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏิบัติการดานบริหารทรพัยากรบุคคลประจำปบัญชี 2566                                                           2-31 

 

อัตรากำลังในปจจุบันของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
 สำหรับอัตรากำลังในปจจุบันของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยนั้น มีอัตรากำลังตามตาราง 
ตอไปนี้ 

อัตรากำลังในปจจุบันของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

ตำแหนง สถานะ 
จำนวน 
(อัตรา) 

ผูบริหารกองทุน 
- ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสรมิการทองเท่ียวไทย 

 
ขาราชการ 

 
1 

รองผูบริหารกองทุน  
- หัวหนากลุมขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายดานการทองเท่ียวและกีฬา 

 
ขาราชการ 

 
1 

ฝายอำนวยการ 
- นักจัดการงานท่ัวไป 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
พนักงานตามสัญญาจางเหมา 
พนักงานตามสัญญาจางเหมา 

 
1 
1 

ฝายจัดเก็บและบริหารรายได 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
พนักงานตามสัญญาจางเหมา 

 
1 

ฝายนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
พนักงานตามสัญญาจางเหมา 

 
2 

รวม  7 
หมายเหตุ : ขาราชการเปนบุคลากรในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 
กรอบอัตรากำลังของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ปจจุบันคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ

สงเสริมการทองเที่ยวไทยอนุมัติประมาณแผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ 2565 (ระหวาง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) หมวดที่ 1 คาใชจายในการบริหารงานกองทุนฯ เปนคาจาง
เจาหนาที่ดำเนินงานตามสัญญาจางเหมาดำเนินการเปนจำนวนเงิน 1,140,000 บาท โดยเปนคาจาง
พนักงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน จำนวน 3 ราย นักจัดการงานทั่วไป 1 ราย นักวิชาการเงินและบัญชี      
1 ราย และสวนของขาราชการใชบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ดังนั้น เพื่อให
กรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ สอดคลองกับงบประมาณท่ีกองทุนคงเหลือตามแผนคาใชจายในการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามบันทึกขอตกลง
การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ กองทุนฯ จึงไดกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรของกองทุน 
ประเภทพนักงานทุนหมุนเวียน ประจำป พ.ศ. 2566 ไว 3 ตำแหนง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อตำแหนง 
อัตรากำลังพนักงานทุนหมนุเวียน 

จำนวนท่ีปรับ 
(+/-) 

กรอบอัตรากำลังป 
พ.ศ. 2565 

กรอบอัตรากำลังป      
พ.ศ. 2566 

1. ผูบริหารสำนักงานกองทุนฯ* 2 2 - 

2.  พนักงานทุนหมุนเวียน 5 5 - 

1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 3 - 

2) นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 - 

3) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 - 

รวมท้ังสิ้น 7 7 - 
หมายเหตุ : * ขาราชการเปนบุคลากรในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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ประมาณการคาใชจายบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

ตามโครงสรางการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ลำดับ กลุมงาน ชื่อตำแหนง จำนวน 
อัตรา

เงินเดือน 
รวมเงินเดือน 

1 ผูบริหาร 

ผูอำนวยการสำนักงาน
กองทุนฯ 

ผูบริหารกองทุน 
- ขาราชการ1  
   สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

1 - - 

2 ผูบริหาร  
ระดับรองผูอำนวยการ
กองทุนฯ 

รองผูบริหารกองทุน 
- ขาราชการ1 กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
1 - - 

3 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป2 ขาราชการ1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - - 
4 กลุมงานวิเคราะหและ

ติดตามแผนงาน2 

ขาราชการ1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
- - - 

5 กลุมงานจัดเก็บและบริหาร
รายได2 

ขาราชการ1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
- - - 

6 กลุมงานเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกองทุน2 

ขาราชการ1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
- - - 

7 ฝายอำนวยการ3 นิติกร - - - 
8 ฝายอำนวยการ3 นักจัดการงานท่ัวไป 1 19,000 19,000 
9 ฝายอำนวยการ3 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 19,000 19,000 

10 ฝายนโยบายและแผน3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 2 19,000 38,000 
11 ฝายจัดเก็บและบริหาร

รายได3 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

1 19,000 19,000 

12 ฝายพัฒนาบรหิารจดัการ3 นักวิชาการคอมพิวเตอร - - - 
รวมจำนวนบุคลากรและคาใชจายท่ีเบิกจายจากกองทุนฯ ตอเดือน  

(ตอป) 
7 - 

95,000 
(1,140,000) 

หมายเหตุ :      1  ขาราชการเปนบุคลากรในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
2 เปนชื่อกลุมงานตามคำส่ังสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่ 567/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 
3    เปนชื่อฝายที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 

5 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ขอมูลการเปรียบเทียบ จำนวนบุคลากร และคาใชจายดานบุคลากรเฉพาะสวนของพนักงานทุน
หมุนเวียน ท่ีมีการเบิกจายจากงบประมาณของกองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย ตามโครงสรางการ
บริหารงานและกรอบอัตรากำลังของกองทุนเพื ่อส งเสริมการทองเที ่ยวไทย ที ่ได ร ับอนุมัต ิจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยแลวในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 5 กันยายน 
พ.ศ. 2562 และตามแผนใชจายในการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวไทย โดยเปนการเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ตามตาราง
ตอไปนี้ 
 

จำนวน/คาใชจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 
จำนวนบุคลากรเฉพาะพนักงานทุนหมุนเวียน (คน) 5 5 
คาใชจายบริหารดานบุคลากร : พนักงานทุนหมุนเวียน (บาท) 1,140,000.00 1,140,000.00 
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บทที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการปที่ผานมา 

 และการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 
ในชวงปท่ีผานมา กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2565 

เพื่อใชเปนกรอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และตามบันทึกขอตกลงระหวางกองทุนฯ กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดกำหนดให
กองทุนฯ มีการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจำป 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น การจัดทำแผนในครั้งนี้จึงไดมีการทบทวนผลการดำเนินงานท่ี
ผานมาตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 รวมท้ังดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
กองทุนฯ เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติ
การของกองทุนฯ ตอไป 

 
1. ผลการติดตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย 

ประจำปบัญชี 2565 
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไดดำเนินการติดตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ประจำปบัญชี 2564 เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดำเนินการตามแผน 
และนำมาพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปในปถัดไปใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน สำหรับป 2565 ผลการติดตามและประเมินผล มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 
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กิจกรรม ขั้นตอน 
เปาหมาย /ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ

ตามกิจกรรม 
ผลสำเร็จตาม

ตัวชี้วัด 
ปจจัยความสำเร็จ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาระบบการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1.1 : ทบทวน/จัดทำ โครงสรางการบริหารงานกองทุนกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
ทบทวน/จัดทำโครงสราง
การบริหารงานกองทุนฯ ให
สอดคลองการบริหารงาน 

1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือปรับ
โครงสรางการบรหิารงานของกองทุนฯ 
2. คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมโดย
พิจารณาจากโครงสรางการบริหารงานท่ีคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเมื่อคราว
ประชุมวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2562 และ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวฯ 
ใหจัดตั้งสำนักงานกองทุนกองทุนฯ และ
โครงสรางการทำงานตามคำสั่งท่ี 
567/2564 
3. นำเสนอโครงสรางใหคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัต ิ

รอยละ 100 
ของการดำเนินการ 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดใหมี
โครงสรางการ
บริหารงานกองทุนฯ 
ท่ีเหมาะสม 

รอยละ 0 ยังไมมีการ
ดำเนินการ 

ผูบริหารเล็งเห็นถึงความ
จำเปนในการดำเนินงาน 
การปรับโครงสรางและอำนาจ
หนาท่ีของสำนักงานกองทุนฯ 
แตกองทุนมีปญหาขอจำกัด
เก่ียวกับงบประมาณในการ
ดำเนินงาน เน่ืองจากยังไมมี
การจัดเก็บคาธรรมเนียมจาก
นักทองเท่ียวตางชาติ และใน
ปงบประมาณท่ีผานมาไมได
เงินสนับสนุนจากสำนัก
งบประมาณ 

กลยุทธท่ี 1.2 : จัดทำขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกองทุนฯ 
จัดทำขอบังคับเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ
กองทุนฯ 

1. แตงตั้งคณะทำงานฯ เพ่ือจัดทำขอบังคับ
เก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลฯ  
2. คณะทำงานจัดทำรางขอบังคับโดยยดึตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน วาดวยมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน ลงวันท่ี 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขอ 13 และขอ 20 
3. นำเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาอนุมัติขอบังคับ 

รอยละ 100 การจัดทำ
ขอบังคับเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลฯ 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำขอบังคับ
เก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล
ของกองทุนฯ 

รอยละ 100 เปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารเล็งเห็นถึงความ
จำเปนในการดำเนินการ 
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กิจกรรม ขั้นตอน 
เปาหมาย /ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ

ตามกิจกรรม 
ผลสำเร็จตาม

ตัวชี้วัด 
ปจจัยความสำเร็จ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 
กลยุทธท่ี 1.3 : ทบทวน/ปรับเปลี่ยน บุคลากรใหมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานของแตตำแหนงงานของกองทุน และจัดใหมีการสรรหาพนักงานในตำแหนงท่ีตองการ 

ทบทวน/ปรับเปลี่ยน 
บุคลากรใหมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานของแตละ
ตำแหนงงานของกองทุนฯ 
และจัดใหมีการสรรหา
พนักงานในตำแหนงท่ี
ตองการ 

1. ศึกษารวบรวมขอมูล ลักษณะงานปริมาณ
งานและวิเคราะหงาน 
2. ดำเนินการทบทวน คุณสมบัติของบุคลากร
ในตำแหนงงาน เชน ประสบการณ ความรู 
ทักษะ และสมรรถนะ  
3. ปรับเปลี่ยนบุคลากรใหตรงตามมาตรฐาน
ของแตละตำแหนง 
4. จัดสรรคาตอบแทน สิทธิประโยชน
สวัสดิการตามระเบียบท่ีกำหนด 
5. สรรหาบุคลากรทดแทนใหครบตาม
แผนงานท่ีกำหนด 

รอยละ 100 มีบุคลากร
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีมี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ของแตตำแหนงงานของ     
กองทุนฯ 

รอยละความสำเรจ็ 
มีบุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ี มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานของ
แตตำแหนงงานของ
กองทุนฯ 

รอยละ 0 ยังไมมีการ
ดำเนินการ 

กองทุนมีปญหาขอจำกัด
เก่ียวกับงบประมาณในการ
ดำเนินงาน เน่ืองจากยังไมมี
การจัดเก็บคาธรรมเนียมจาก
นักทองเท่ียวตางชาติ และใน
ปงบประมาณท่ีผานมาไมได
เงินสนับสนุนจากสำนัก
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมนุเวียน 
กลยุทธท่ี 2.1 : ทบทวน/พัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลบุคลากรใหมีประสิทธภิาพ 
1. การทบทวนตัวช้ีวัดแต
ละตำแหนงงานของ
บุคลากรกองทุนฯ 

1. ศึกษารวบรวมขอมูล ลักษณะงานและ
ปริมาณงาน กระบวนการในภาระหนาท่ีของ
แตละตำแหนง 
2. ทบทวนตัวช้ีวัดแตละตำแหนงงานของ
บุคลากรกองทุนฯ 

รอยละ 100 ของ
ตำแหนงงานของ
บุคลากรกองทุนฯ 

รอยละ 100 ของ
บุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียว
ไทยไดรับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators: KPI) 

รอยละ 100 ของ
ตำแหนงงาน
บุคลากรกองทุนฯ 
ไดรับการทบทวน
ตัวช้ีวัด 

เปนไปตามเปาหมาย ผูบรหิารเห็นความสำคัญของ
การทบทวนตัวช้ีวัดแตละ
ตำแหนงงานของบุคลากร
กองทุนฯ เพ่ือนำไปใชในการ
ประเมิน 
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กิจกรรม ขั้นตอน 
เปาหมาย /ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ

ตามกิจกรรม 
ผลสำเร็จตาม

ตัวชี้วัด 
ปจจัยความสำเร็จ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 
2. การถายทอดตัวช้ีวัดการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ สู
รายบุคคล 

1. นำตัวช้ีวัดแตละตำแหนงงานของบุคลากร
กองทุนฯ ท่ีทบทวนแลวประชุมช้ีแจงเพ่ือทำ
ความตกลงเก่ียวกับภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบและตัวช้ีวัดรายบุคคล 
2. จัดทำตารางการถายทอดตัวช้ีวัดการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ในแตละตำแหนงสู
รายบุคคล 
3. เสนอตารางการถายทอดตัวช้ีวัดการ
ดำเนินงานของบุคลากรตอผูบริหาร 

รอยละ 100 ของ
บุคลากรกองทุนฯ ไดรับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) 

รอยละของบุคลากร
กองทุนฯ ไดรับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) 

รอยละ 100 เปนไปตามเปาหมาย มีการนำเครื่องมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไป
ใชในการประเมินตามรอบการ
ประเมิน 

กลยุทธท่ี 2.2 : พัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 
การจัดทำ/ปรับปรุง
รวบรวมขอมลูพ้ืนฐานของ
บุคลากร ภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ การฝกอบรม 
รายงานผลการฝกอบรมให
เปนปจจุบัน 

1. รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากร 
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ การฝกอบรม 
รายงานผลการฝกอบรม 
2. ดำเนินการจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ
บุคลากร ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ การ
ฝกอบรม รายงานผลการฝกอบรม 
3. ตรวจสอบความถูกตอง และเปนปจจุบัน 

รอยละ 100 ของ
บุคลากรกองทุนฯ มี
ฐานขอมูลของบุคลากรมี
ความทันสมัยและ
ถูกตอง ครบถวน 

รอยละของ
ฐานขอมูลของ
บุคลากรมีความ
ทันสมัย และถูกตอง 
ครบถวน 

รอยละ 100 เปนไปตามเปาหมาย มีการตดิตามขอมูลการพัฒนา
บุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสรมิ
การทองเท่ียวไทยอยาง
ตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนตอการทำงานอยางมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 3.1 : เสริมสรางความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยอยางตอเนื่อง 

1. จัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

1. ศึกษารวบรวมขอมูลการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเพ่ือใหมสีมรรถนะตามวิสัยทัศน
และการดำเนินภารกิจของกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทย 
2. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
3. เสนอแผนพัฒนารายบุคคลตอผูบริหาร 

บุคลากรกองทุนฯ มี
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

บุคลากรกองทุนฯ มี
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
จำนวน 1 คน/แผน 

มี  
จำนวน 1 คน ตอ

1 แผน 

เปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารของกองทุนฯ ให
ความสำคญัและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
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กิจกรรม ขั้นตอน 
เปาหมาย /ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ

ตามกิจกรรม 
ผลสำเร็จตาม

ตัวชี้วัด 
ปจจัยความสำเร็จ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 
2. รายงานผลการพัฒนา
บุคคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

1. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนารูปแบบตาง ๆ 
รายงานผลตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 
2. รวบรวมรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนารายบุคคล 
3. จัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคลประจำปเสนอผูบริหาร
รับทราบ 

1. รอยละของบุคลากร
กองทุนฯ มีการรายงาน
ผลการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. จำนวนการรายงาน
ผลการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนการพัฒนา
รายบุคคลตอป 

1. รอยละ 80 ของ
บุคลากรกองทุนฯ มี
การรายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 1 ฉบับ  
/ ป 

1. รอยละ 100 
2. มีรายงานผล
การพัฒนาฯ 
รายบุคคล 1 
ฉบับ / ป 

เปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารของกองทุนฯ ให
ความสำคญัและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : เสริมสรางวัฒนธรรมในการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
กลยุทธท่ี 4.1 : เสริมสรางวัฒนธรรมองคการภายใตแนวคิดหลกัธรรมาภิบาล 
โครงการภายใตการ
แผนงานการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกรตาม
แนวคดิหลักธรรมาภบิาล 

1. พิจารณาคัดเลือกหัวขอกิจกรรม/การ
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการทำงาน
และคณุภาพชีวิตในการทำงาน 
2. เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3. ดำเนินการโครงการภายใตการเสรมิสราง
วัฒนธรรมองคกร 
4. สรปุผลการดำเนินโครงการเสนอผูบริหาร 

รอยละของบุคลากรเขา
รวมโครงการเสริมสราง
และขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกร 
 
 
 

รอยละ 80 ของ
บุคลากรกองทุนฯ 
เขารวมโครงการ
เสรมิสรางและ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกร 

รอยละ 100 เขา
รวมโครงการของ

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและ

กีฬา 

เปนไปตามเปาหมาย - ผูบริหารสนับสนุนการจัด
โครงการฯ 

- บุคลากรเห็นความสำคญัใน
การเขารวมโครงการฯ 

 
 

กลยุทธท่ี 4.2 : เสริมสรางบรรยากาศในการทำงานเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงานและความสขุของบุคลากร 
1. โครงการเสริมสราง
บรรยากาศในการทำงาน มี
กิจกรรม ดังน้ี โครงการ
กิจกรรม 5 ส. 

1. จัดประชุมคณะทำงานฯ  
เพ่ือกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ
เสรมิสรางบรรยากาศในการทำงาน 

1. รอยละของบุคลากร
กองทุนฯ เขารวม
โครงการเสรมิสราง

1. รอยละ 80 ของ
บุคลากรกองทุนฯ 
เขารวมโครงการ
เสรมิสราง

รอยละ 100 
 
 
 

เปนไปตามเปาหมาย 
 
 
 

- ผูบริหารสนับสนุนการจัด
โครงการ 

- บุคลากรเห็นความสำคญั
ของการจัดกิจกรรม



   

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ระยะยาว พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏิบัติการดานบริหารทรพัยากรบุคคลประจำปบัญชี 2566                                                 3-6 
 

กิจกรรม ขั้นตอน 
เปาหมาย /ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ

ตามกิจกรรม 
ผลสำเร็จตาม

ตัวชี้วัด 
ปจจัยความสำเร็จ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 
2. ดำเนินการช้ีแจงใหบุคลากรกองทุนฯ 
รับทราบแผนการดำเนินงานโครงการ
เสรมิสรางบรรยากาศในการทำงาน 
3. ดำเนินการตามแผนโครงการเสริมสราง
บรรยากาศในการทำงาน 

บรรยากาศในการ
ทำงาน 
 

บรรยากาศในการ
ทำงาน 

 
 

 
 
 

เสรมิสรางบรรยากาศในการ
ทำงาน 

2. การสำรวจความ       
พึงพอใจของบุคลากร
กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย 

1. ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึง
พอใจในการทำงาน 
2. ดำเนินการสำรวจความพึงใจในการทำงาน
ของบุคลากรกองทุนฯ 
3. รวบรวมและวิเคราะหขอมลู 
4. สรปุผลความพึงพอใจในการทำงาน 
5. รายงานผลตอผูบริหารรับทราบ 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรกองทุนฯ 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร      
กองทุนฯ ไมต่ำกวา
ระดับ 4 

ระดับความ 
พึงพอใจอยูท่ี 

ระดับ 4 

เปนไปตามเปาหมาย แบบสำรวจความพึงพอใจท่ีมี
คุณภาพ 
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2. การวิเคราะหปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยใชแนวคิด SWOT Analysis เพื่อประเมินสถานการณที่มีผลกระทบตอกองทุนฯ ที่เปนอยูใน

ปจจุบัน และแนวโนมในในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
2.1 การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย โดยใชแนวคิด SWOT Analysis 
2.1.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
1. ผูบริหารกองทุนฯ สนับสนุนการจัดทำแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือนำไปสูการพัฒนาและเพ่ิมขีด
สมรรถนะกำลังคนของกองทุนฯ ใหมีความเขมแข็งและ
สอดรับกับภารกิจของกองทุนฯ 
2. คณะกรรมการกองทุนฯ มีองคประกอบกรรมการท่ี
เปนผูมีความรูความสามารถจากหลายหนวยงานภาครัฐ 
3. โครงสรางการบริหารกองทุนฯ ในปจจุบันมีขนาดเล็ก 
และโครงสรางการบรหิารงานท่ีเปนแนวราบทำใหการ
บริหารงานในดานตาง ๆ มีความคลองตัวท้ังในการบริหาร
จัดการและประสานงาน 
4. กองทุนฯ มีบุคลากรรุนใหม ท่ีมีความกระตือรือรน 
ในการทำงาน และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทำใหเปน
ประโยชนตอการทำงานในระยะยาว 

1. กองทุนฯ ยังขาดการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. โครงสรางการบริหารไมเปนอิสระ โดยปจจุบันยังคง 
ดำเนินงานโดยบุคลากรไดรับมอบหมายใหดูแลเพ่ิมเติมจากการ
ทำงานปกติของหนวยงานท่ีบุคลากรสังกัด ผลคือบุคลากรมไีม
เพียงพอตอการบริหารจัดการกองทุนฯ ทำใหการขับเคลื่อนยัง
ดำเนินงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีจำนวนไมเหมาะสมกับปริมาณงาน ทำใหยังไม
สามารถรองรับภารกิจงานท่ีกำหนดไดครบถวน 
4. ขอจำกัดดานบุคลากรท่ีมีจำนวนนอย อีกท้ังตองปฏิบัติภารกิจ
อ่ืนท่ีเปนไปตามหนาท่ีหลักของสวนงานท่ีสังกัด ทำใหการพัฒนา
แผนเชิงรุกในการปรับปรุงการใหบริการเปนไปโดยยากลำบาก 
5. สมรรถนะของบุคลากรในบางตำแหนงยังไมสอดคลองกับ
ลักษณะงาน และปรมิาณงาน 
6. บุคลากรของกองทุนฯ ไมมีทักษะดานการวิเคราะหกฎหมาย 
ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  
7. นโยบายในการพิจารณาปรับพนักงานสัญญาจางเปนพนักงาน
ทุนหมุนเวียนของกองทุนฯ ยังไมชัดเจน สงผลกระทบตอขวัญ
กำลังใจของบุคลากร 
8. กองทุนฯ ไดรับขาวสารประชาสัมพันธหลักสูตรการฝกอบรมท่ี
จำเปนสำหรับบุคลากรนอย หรือไดรับลาชากวาเวลาท่ีเปดรับ
สมัครสงผลใหบุคลากรเสียโอกาสในการเขารับการฝกอบรม 

 
2.1.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะ  
ผูประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ จัดหลักสตูร
อบรมตาง ๆ ใหบุคลากรท่ีดูแลทุนหมุนเวียน และมี
เครื่องมือและเจาหนาท่ีชวยเหลือการดำเนินงาน     
กองทุนฯ 
2. มีกองทุนหมุนเวียนท่ีประสบความสำเร็จสามารถให
ขอมูลและแบงปนองคความรูท่ีดไีด 
3.สภาวการณการแพรของโรคระบาดโคโรนา โควิด-19 
เริ่มบรรเทาลง ทำใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดรับ

1. นโยบายจัดเก็บคาธรรมเนียมจากนักทองเท่ียวตางชาติ
จำนวน 300 บาท ซึ่งจะเปนรายไดหลักของกองทุน ยังไมมี
ความชัดเจน เน่ืองจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมอาจจะสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทย 
2. กฎ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการบางประการไม
เอ้ือใหกองทุนขับเคลื่อนไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
3. ระเบียบ ขอบังคับในการกำหนดแนวทางปฏิบัติทุน
หมุนเวียนทำใหการปฏิบัติงานของกองทุนท่ีมีจำนวนบุคลากร
จำกัด มคีวามลำบากในการปฏิบัตงิาน โดยเฉพาะหากเมื่อ
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ผลกระทบนอยลง ซึ่งสงผลใหกองทุนฯ สามารถวาง
แผนการจดัเก็บคาธรรมเนียมนักทองเท่ียวตางชาติตามท่ี
กฎหมายกำหนดไดชัดเจนข้ึน 

เปรียบเทียบกับทุนหมุนเวียนท่ีมีทุนขนาดใหญ และจัดตั้งมา
นาน จะมีความพรอมมากกวา 
4. การอบรมความรูท่ีจำเปนตอบุคลากรในบางหลักสูตรมี
ขอจำกัดใหผูเขารับการฝกอบรมมคีุณสมบัติเปนขาราชการ 
สงผลกระทบใหบุคลากรของกองทุนฯ ในสถานะพนักงาน
สัญญาจางไมไดสามารถเขารับการฝกอบรมได 
5. ขาดการสนับสนุนอยางเพียงพอ สำนักงบประมาณจดัสรร
เงินงบประมาณประจำป 2566 ใหแกกองทุนฯ จำนวน        
6.0 ลานบาท ในขณะท่ี 2-3 ปท่ีผานมา กองทุนไมได
งบประมาณจัดสรรเลย จึงทำใหกองทุนมีงบประมาณในการ
ดำเนินงานเก่ียวกับดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป ท่ี
จำกัดเปนอยางมาก 

 
2.2 การวิเคราะหสภาวะปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

สภาวะปจจุบัน แนวโนมในอนาคต 
1. กองทุนฯ ยังขาดการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ใหมกีารเช่ือมโยงโครงสราง
การบริหารท่ีไดรับการอนุมัติแลวจากคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ เมื่อวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2562 และคำสั่งการ
จัดตั้ง สำนักงานกองทุนเพ่ือสงเสรมิการทองเท่ียวไทย  
ตามคำสั่งสำนักงานปลดักระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
ท่ี 567/2564 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ใหเปน
ระบบเดียวกัน 
2. ผูบริหารกองทุนฯ สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตรดาน
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ และการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ
และมมีาตรฐาน 

1. กองทุนฯ มีแผนการบริหารทรพัยากรบุคคล (HR 
Master Plan) (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำป ท่ีมีการกำหนดข้ึนอยางเปนระบบ
และมมีาตรฐาน ตามกรอบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งจะ
สามารถนำไปสูการพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกำลังคน
ของกองทุนฯ ใหมีความเขมแข็งและสอดรับกับภารกิจ 
ของกองทุนฯ ได 
2. กองทุนฯ มีปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูบริหาร
ของกองทุนเปนขาราชการท่ีสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา ทำใหระบบงานตาง ๆ ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมรีะบบท่ีดตีามท่ีสำนักงาน ก.พ. 
กำหนดไดกำหนดไวอยางเปนมาตรฐาน 
3. เมื่อกองทุนสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมกองทุน
นักทองเท่ียวตางชาติได ซึ่งจะทำใหกองทุนมีรายไดหลัก 
ยอมทำใหแผนงานการพัฒนางานดานตาง ๆ สามารถ
ขับเคลื่อนไดดีกวาเดิมเปนอยางมาก 
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บทที่ 4 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย (ระยะยาว) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทย (ระยะยาว) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ไดมีการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายใน และปจจัยแวดลอมภายนอก 
ปจจัยความสำเร็จ ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ  ที่กองทุนฯ ไดดำเนินการโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานดานทรัพยากรบุคคลในอดีต และไดสงผลตอดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ อีกท้ังได
มีการทบทวนเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา และแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจำป พ.ศ. 2566 ของกองทุนฯ รวมถึงกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจำปบัญชี 2566 เปนตน รวมถึงแนวนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

วิสัยทัศน 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และไดรับการยอมรับในความเปนเลิศ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตาม

พันธกิจของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยสูความเปนเลิศ 
2. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี ่ยวชาญอยางมืออาชีพ เพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
3. พัฒนามาตรฐานระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทุนมนุษย เพ่ือสงเสริมความกาวหนา เพ่ือสราง

ความพึงพอใจ ประสบการณท่ีดี และความผูกพันในงาน 
 

เปาประสงค 
1. กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญอยางมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการกองทุน 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
3. บุคลากรของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดรับการพัฒนาสมรรถนะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความสุขในการทำงานและความผูกพันตอกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานทุนมนุษย (Human Capital Management) 

กลยุทธท่ี 1.1  มีการทบทวน/จัดทำโครงสรางการบริหารงานของกองทุนสงเสริมการทองเที่ยวไทย
ใหสอดคลองกับภารกิจของกองทุนฯ  

กลยุทธท่ี  1.2 ทบทวน/จัดสรรบุคลากรใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของแตละตำแหนงงานของกองทุน 
และมีแผนงานสรรหาบุคลากรในตำแหนงที่ขาด โดยใหสอดคลองกับโครงสรางการ
บริหารงานท่ีมีการทบทวนแลว 

กลยุทธท่ี 1.3  จัดใหมีระบบการประเมินผลบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital Development) 
 กลยุทธท่ี 2.1  เสริมสรางความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยอยางตอเนื่อง 
 กลยุทธท่ี 2.2  การจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path Management) 
   

ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดสภาพแวดลอมการทำงานที่สนับสนุนการบริหารทุนมนุษย (Human 
Capital Management Environment) 

 กลยุทธท่ี 3.1  เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรภายใตแนวคิดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 3.2  เสริมสรางบรรยากาศในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและความสุข

ของบุคลากร   
 กลยุทธท่ี 3.3 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการทำงาน 
 กลยุทธท่ี 3.4  พัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 

 

ตารางแสดงความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1    พัฒนาระบบบริหารจัดการดานทุนมนุษย (Human Capital Management) 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด 
1.1 มีการทบทวน/จดัทำโครงสราง
การบริหารงานของกองทุนสงเสรมิการ
ทองเท่ียวไทยใหสอดคลองกับภารกิจ
ของกองทุนฯ 

กองทุนฯ มีโครงสรางและอัตรากำลังท่ี
มีความเหมาะสมกับภารกิจกองทุนฯ 
และสอดคลองกับทิศทางของแผน
แมบทกองทุนฯ 

ระดับความสำเร็จในการทบทวน/
จัดทำโครงสรางบรหิารงานกองทุนฯ  

1.2 ทบทวน/จดัสรรบุคลากรใหมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานของแตละ
ตำแหนงงานของกองทุน และมี
แผนงานสรรหาบุคลากรในตำแหนงท่ี
ขาด โดยใหสอดคลองกับโครงสราง
การบริหารงานท่ีมีการทบทวนแลว 

กองทุนฯ มีบุคลากรท่ีมีคณุสมบัตติาม
มาตรฐานของแตละตำแหนงงานของ
กองทุน และไดรับคาตอบแทน สทิธิ
ประโยชน สวัสดิการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 และมีการ
จัดสรรบุคลากรเพ่ิมเตมิในสวนท่ี
ตองการ 

รอยละความสำเรจ็บุคลากรมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานของแต
ตำแหนงงานของกองทุนฯ  

1.3 จดัใหมีระบบการประเมินผล
บุคลากรท่ีมปีระสิทธิภาพ 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
มีการนำระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators : KPI) มาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละของบุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทยไดรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicators : KPI) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital Development) 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด 
2.1 เสริมสรางความรู ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย
อยางตอเน่ือง 

บุคลากรทุกกลุมงานไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจำเปน และคณุลักษณะท่ี
พึงประสงคตอการปฏิบัติงาน 

รอยละของบุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทยไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะท่ีจำเปนและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอการ
ปฏิบัติงาน 

มีการรายงานผลการพัฒนาตนเองตาม
แผนรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 

รอยละของบุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทยมีการ
รายงานผลการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

2.2 การจัดการความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path Management) 

มีระบบการจัดการความกาวหนาใน
สายอาชีพของพนักงานอยางเหมาะสม 

รอยละของบุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทยมีความเขาใจ
ในการจัดการความกาวหนาในสาย
อาชีพของพนักงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3    การจัดสภาพแวดลอมการทำงานท่ีสนับสนุนการบริหารทุนมนุษย (Human Capital 
Management Environment) 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด 

3.1 เสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร
ภายใตแนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสรมิการ
ทองเท่ียวไทยมีวัฒนธรรมองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

รอยละของบุคลากรเขารวมโครงการ
เสรมิสรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกร 

3.2 เสรมิสรางบรรยากาศในการ
ทำงานเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ
ทำงานและความสุขของบุคลากร 

บุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสรมิการ
ทองเท่ียวไทย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี
ความสุขในการทำงาน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน
การทำงานกับกองทุนเพ่ือสงเสรมิการ
ทองเท่ียวไทย 

3.3 การสรางสภาวะแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับการทำงาน 

กองทุนมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานสำหรบั
พนักงานไดอยางเหมาะสม 

รอยละความสำเรจ็ของการทบทวน
และพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัตงิานของพนักงาน
กองทุน 

3.4 พัฒนาระบบสารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคล 

มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ี
ถูกตอง และเปนปจจุบันอยางตอเน่ือง 
สำหรับใชในการตดัสินใจดานบุคลากร 

รอยละของฐานขอมลูของบุคลากรมี
ความทันสมัยและถูกตอง ครบถวน 
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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย  ปงบประมาณ 2566 – 2570 
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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย (ระยะยาว) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการดานทุนมนุษย (Human Capital Management) 
เปาหมาย :   

1) รอยละ 100 ใหมีการทบทวน และจัดทำโครงสรางการบริหารงานกองทุนท่ีสอดคลองภารกิจของกองทุนฯ  
2) รอยละ 100 มีทบทวน/ปรับเปลี่ยน บุคลากรใหมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานของแตละตำแหนงงานของกองทุน และจัดใหมีแผนสรรหาบุคลากร ตามโครงสรางการ

บริหารงานกองทุนฯ 
3) รอยละ 100 ของบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไดรับการถายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 
4) รอยละ 100 ของบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไดรับการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานโดยมีการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 

Performance Indicators: KPI) มาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธท่ี 1.1 
มีการทบทวน/จัดทำ
โครงสรางการ
บริหารงานของ
กองทุนสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยให
สอดคลองกับภารกิจ
ของกองทุนฯ 

 
กองทุนฯ ทบทวนและ
จัดทำโครงสรางและ
อัตรากำลังท่ีมีความ
เหมาะสมกับภารกิจ
ของกองทุนฯ และมี
ความสอดคลองกับ
ทิศทางของแผนแมบท
กองทุนฯ 

 
ระดับความสำเร็จ 
ในการทบทวน/
จัดทำโครงสราง
บริหารงานกองทุนฯ 

 
จัดใหมีโครงสรางการ
บริหารกองทุนฯ ท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจของกองทุนฯ 

 
3,000,000 

 
- 

 
3,000,000 

 
- 

 
- 

 
6,000,000 

 
- คณะกรรมการ

บริหารกองทุน 
- ฝายอำนวยการ 
- ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 

กลยุทธท่ี 1.2 
ทบทวน/จดัสรร
บุคลากรใหมี
คุณสมบัตติาม
มาตรฐานของแตละ

 
กองทุนฯ มีบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานของแตละ
ตำแหนงงานของ

 
รอยละความสำเรจ็ 
ในการทบทวน/ 
จัดทำคำบรรยาย
ลักษณะงาน

 
ทบทวน/ปรับเปลี่ยน 
บุคลากรใหมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานของแตละ
ตำแหนงงานของกองทุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- ฝายอำนวยการ 
- ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ตำแหนงงานของ
กองทุน และมี
แผนงานสรรหา
บุคลากรในตำแหนง 
ท่ีขาด 

กองทุนฯ และจัดสรร
อัตรากำลังเพ่ิมเตมิได
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

ตำแหนงงาน
บุคลากรกองทุนฯ  

และจัดใหมีการสรรหา
พนักงานในตำแหนงท่ี
ตองการ 

กลยุทธท่ี 1.3 
จัดใหมีระบบการ
ประเมินผลบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยมีการนำ
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI) มา
ใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
รอยละของบุคลากร
กองทุนเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวไทย
ไดรับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดย
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) 

 
1. การทบทวนตัวช้ีวัด แตละ
ตำแหนงงานของบุคลากร
กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย 
2. การถายทอดตัวช้ีวัดการ
ดำเนินงานของกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทยสู
รายบุคคล 

 
5,000 

 
 

 
5,000 

 
 

 
5,000 
 
 

 
5,000 

 
 

 
5,000 

 
 
 

5,000 

 
5,000 
 
 
 
5,000 

 
5,000 
 

 
 
5,000 

 

 
25,000 

 
 

 
25,000 

 
 

 
- ฝายอำนวยการ 
- ฝายพัฒนาบรหิาร

จัดการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital Development) 
เปาหมาย :  

1) รอยละ 80 ของบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนตอการทำงาน และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

2) บุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จำนวน 1 แผน / คน 
3) รอยละ 80 ของบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
4) รอยละ 80 ของบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยผานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และมีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนพัฒนารายบคุคล 1 ฉบับตอป 
5) มีระบบการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานอยางเหมาะสม และพนักงานกองทุนมีความเขาใจในการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงาน 

 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 2.1 
เสริมสรางความรู 
ทักษะและ
สมรรถนะที่จำเปน
ตอการปฏิบัติงาน 
และคุณลักษณะที่
พึงประสงคของ
กองทุนเพือ่สงเสริม
การทองเที่ยวไทย
อยางตอเน่ือง 

 
1.มีคูมือมาตรฐานสมรรถนะ
หลักขององคกรในการ
ปฏิบัติงาน (Standard 
Competency Manual) 
2. บุคลากรทกุกลุมงาน
ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ ทกัษะและ
สมรรถนะที่จำเปน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคตอ
การปฏิบัติงาน 
3. มีการรายงานผลการ
พัฒนาตนเองตามแผน
รายบุคคล (IDP) 

 
1.มีคูมือมาตรฐาน
สมรรถนะหลักของ
องคกรในการ
ปฏิบัติงาน 
(Standard 
Competency 
Manual) 1 ฉบับ 
2. รอยละของ
บุคลากรกองทุนเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
ไทยไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ
ที่จำเปน และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคตอการ

 
1.ศึกษา วิเคราะห และ
ออกแบบโครงสราง
สมรรถนะหลักของ
องคกร  และคูมือ
มาตรฐานสมรรถนะหลัก
ขององคกรในการ
ปฏิบัติงาน (Standard 
Competency 
Manual)  
2. จัดทำ/ทบทวน
แผนพฒันารายบุคคล 
(IDP) 
3. โครงการพัฒนา
บุคลากรกองทุนสงเสริม
การทองเที่ยวไทย 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 
- 

 
600,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
- 

 
600,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

450,000 
 
 
- 

 
- ฝายอำนวยการ 
- ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานตามแผน
รายบุคคล (IDP) 
3. รอยละ 80 ของ
บุคลากรกองทุนเพื่อ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวไทยมีการ
รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
4. รอยละของ
บุคลากรที่ผานการ
ประเมินสมรรถนะ
ในระดับที่องคการ
คาดหวัง 

4. รายงานผลการ
พัฒนาบุคคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

  

กลยุทธท่ี 2.2 
การจัดการ
ความกาวหนาใน
สายอาชีพ 
(Career Path 
Management) 

 
มีระบบการจัดการ
ความกาวหนาในสายอาชีพ
ของพนักงานอยาง
เหมาะสม 

 
รอยละของ
บุคลากรกองทุน
เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยมี
ความเขาใจในการ
จัดการ
ความกาวหนาใน
สายอาชีพของ
พนักงาน 

 
1. จัดทำระบบการ
จัดการความกาวหนาใน
สายอาชีพของพนักงาน 
2. สรางความเขาใจ
ระบบการจัดการ
ความกาวหนาในสาย
อาชีพของพนักงาน 

 
- 
 
 
- 
 
 

 

 
- 
 
 
- 

 

 
2,000,000 

 
 
- 

 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
2,000,000 

 
 
- 

 

 
- ฝายอำนวยการ 
- ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนตอการทำงานอยางมืออาชีพ 
เปาหมาย :  

1) รอยละ 80 ของบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยเขารวมโครงการเสริมสรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคการ 
2) รอยละ 100 ของบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีสวนรวมในการสรรหาบุคลากรดีเดน 
3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไมต่ำกวาระดับ  
4) มีระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 3.1 
เสรมิสราง
วัฒนธรรม
องคการภายใต
แนวคิดหลัก  
ธรรมาภิบาล 

 
บุคลากรกองทุนสงเสริม  
การทองเท่ียวไทยมี
วัฒนธรรมองคการตาม
หลักธรรมมาภบิาล 

 
รอยละของบุคลากรเขา
รวมโครงการเสริมสราง
และขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกร 

 
โครงการภายใต 
การแผนงานการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคการตามแนวคดิ
หลักธรรมาภิบาล 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
100,000 

 
- ฝายอำนวยการ 
- ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 

กลยุทธท่ี 3.2 
เสรมิสราง
บรรยากาศใน 
การทำงานเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ในการทำงาน
และความสุขของ
บุคลากร 

 
บุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียว
ไทย มีคณุภาพชีวิตท่ีดี
และมีความสุขในการ
ทำงาน 

 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการทำงาน
กับกองทุนเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวไทย 

 
โครงการเสรมิสราง
บรรยากาศในการ
ทำงาน มีกิจกรรม
ดังน้ี 
1. โครงการ  5 ส. 
2. โครงการสรรหา
บุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยดีเดน
เพ่ือยกยอง 
3. การสำรวจความ 
พึงพอใจของ
บุคลากรกองทุนเพ่ือ

 
 
 
 
 

5,000 
- 
 

 
 
 

- 

 
 
 
 
 

5,000 
- 

 
 

 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

5,000 
- 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

5,000 
- 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 

5,000 
- 
 
 

 
 

- 

 
 
 
 
 

25,000 
- 

 
 

 
 
- 

 
- ฝายอำนวยการ 
- ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

สงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย 

กลยุทธท่ี 3.3 
การสรางสภาวะ
แวดลอมท่ี
เหมาะสมกับการ
ทำงาน 

 
กองทุนมีการพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานสำหรับ
พนักงานไดอยาง
เหมาะสม 

 
รอยละความสำเรจ็ของ
การทบทวนและพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
กองทุน 

 
1. สำรวจสิ่งอำนวย
ความสะดวกท่ี
ตอบสนองตอการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน พรอมท้ัง
จัดทำแผนงาน 
2. ดำเนินการตาม
แผนงานท่ีกำหนด
เพ่ือพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 

 
- 
 
 
 
 
 

3,000,000 

 
- 
 
 
 
 
 

5,000,000 

 
- 
 
 
 
 
 

10,000,000 

 
- ฝายอำนวยการ 
- ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 

กลยุทธท่ี 3.4 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคล 

 
มีระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลท่ี
ถูกตองและเปนปจจบัุน
อยางตอเน่ือง สำหรับใช
ในการตัดสินใจดาน
บุคลากร 

 
รอยละของฐานขอมลู
ของบุคลากรมีความ
ทันสมัยและถูกตอง 
ครบถวน 

 
การจัดทำ/ปรับปรุง
รวบรวมขอมลู
พ้ืนฐานของบุคลากร 
ภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 
การฝกอบรม 
รายงานผลการ
ฝกอบรมใหเปน
ปจจุบัน 

 
* 
 
 
 
 
 
 

 
* 
 
 
 
 

 
* 
 
 
 
 

 
* 
 

 
* 
 
 
 

 
* 
 
 
 
 

 
- ฝายอำนวยการ 
- ฝายพัฒนา

บริหารจดัการ 
 
 

 

* ดำเนินการโดยใชงบประมาณของโครงการพัฒนาระบบของกองทุนเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลทะเบียนบุคลากรของกองทุน 
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ระยะเวลาดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ป (1 ตุลาคม 2565 ถึง – 30 กันยายน 2570) 

 
งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใชดำเนินการ ตั้งแตปงบประมาณ 2566 – 2570 รวมทั้งสิ้นจำนวน 19,225,000 บาท มี
รายละเอียด ดังนี้ 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3,085,000 บาท 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน    735,000 บาท 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7,135,000 บาท 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3,135,000 บาท 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 5,135,000 บาท 
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ความสอดคลองและสนับสนุนแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางการดำเนินงาน 
ความสอดคลองและสนับสนนุแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย                        

พ.ศ. 2566– 2570 
1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ดานทุนมนุษย (Human 
Capital Management) 

1. การทบทวน/จัดทำโครงสรางการบริหารงานของกองทุนสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยใหสอดคลองกับภารกิจของกองทุนฯ 

2. ทบทวน/ปรับเปลี่ยนบุคลากรใหมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานของแต
ตำแหนงงานของกองทุน และสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมใหครบตาม
แผนงานการบรหิารงานของกองทุนฯ 

3. จัดใหมรีะบบการประเมินผลบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากองทุนสูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทางท่ี 4.1 การพัฒนาการบรหิารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน 
แนวทางท่ี 4.3 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน 
 
 

2.  การพัฒนาทุนมนุษย 
(Human Capital 
Development) 

1. เสริมสรางความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกองทุนเพ่ือสงเสรมิการทองเท่ียวไทย
อยางตอเน่ือง 

2. การจดัการความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path Management) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากองทุนสูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทางท่ี 4.1 การพัฒนาการบรหิารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน 
แนวทางท่ี 4.3 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน 

3.  การจัดสภาพแวดลอมการ
ทำงานท่ีสนับสนุนการ
บริหารทุนมนุษย (Human 
Capital Management 
Environment) 

1. เสรมิสรางวัฒนธรรมองคการภายใตแนวคิดหลักธรรมาภิบาล 
2. เสรมิสรางบรรยากาศในการทำงานเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงาน

และความสุขของบุคลากร 
3. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการทำงาน 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากองทุนสูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทางท่ี 4.1 การพัฒนาการบรหิารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน 
แนวทางท่ี 4.3 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน 
แนวทางท่ี 4.5 การพัฒนาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสีย่ง และการควบคมุภายใน 

 



 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ระยะยาว พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏิบัติการดานบริหารทรพัยากรบุคคลประจำปบัญชี 2566      5-1 
 

บทที่ 5 
แผนปฏิบัตกิารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป พ.ศ. 2566 

ภายใตแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย (ระยะยาว) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
เพื่อใหกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร

บุคคล กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย (ระยะยาว) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ไดกำหนดไว 
จึงจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 ในแตละยุทธศาสตรเพื่อใหกองทุนฯ 
ดำเนินการดานตาง ๆ ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 รวมท้ังเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
พ.ศ. 2566 – 2570  และแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2566 ของกองทุนฯ ดวย โดยกองทุนฯ ได
ดำเนินการตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2566 ที่ระบุวา
แผนการปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีองคประกอบอยางนอยไดแก (1) ชื่อแผนงาน (2) 
เปาประสงค (3) ชื่อหนวยงานและผูรับผิดชอบ (4) งบประมาณ (5) ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานใน    
แตละขั้นตอนที่ชัดเจน (6) เปาหมายที่ทาทาย และ (7) ตัวชี้วัดและคาเกณฑที่มีคุณภาพและสามารถนำไป
ติดตามประเมินผลไดจริง โดยกองทุนฯ ไดเพ่ิมองคประกอบขอมูลปจจัยความสำเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการ
ดำเนินงานในอดีตมาใชเปนปจจัยนำเขา ในการจัดทำยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลดวย เพื่อให
กองทุนฯ ไดมองเห็นทิศทางและผลลัพธของแผนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้อยางชัดเจน 
และกอใหเกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยอยางแทจริง 
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แผนงาน/โครงการ เปาประสงค 
หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เปาหมาย 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ
วัดท่ีมีคุณภาพ 

ปจจัย
ความสำเร็จ 

1 2 3 4 

ยุทศาสตรท่ี 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการดานทุนมนุษย (Human Capital Management) 

กลยุทธท่ี 1.1 : มกีารทบทวน/จัดทำโครงสรางการบริหารงานของกองทุนสงเสริมการทองเท่ียวไทยใหสอดคลองกับภารกิจของกองทุนฯ 

ทบทวน/จัดทำ
โครงสรางการ
บริหารงานกองทุนฯ ให
สอดคลองการ
บริหารงาน 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยมีโครงสราง
การบริหารงานกองทุนฯ 
ท่ีเหมาะสม 

- คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

- ฝาย
อำนวยการ 

- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

3,000,000 1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือ
ปรับโครงสรางการบริหารงานของ
กองทุนฯ 
2. คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุม
โดยพิจารณาจากโครงสรางการ
บริหารงานท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ อนุมัติเมื่อคราวประชุม
วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2562 และ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวฯ ใหจัดตั้งสำนักงาน
กองทุนกองทุนฯ และโครงสรางการ
ทำงานตามคำสั่งท่ี 567/2564 
3. นำเสนอโครงสรางใหคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
อนุมัต ิ

    รอยละ 100 
ของการ
ดำเนินการ 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดใหมี
โครงสรางการ
บริหารงานกองทุนฯ 
ท่ีเหมาะสม 

ผูบริหารใหความ
สนใจในการจัด
ใหมีโครงสราง
การบริหารงาน
กองทุนฯ ท่ี
เหมาะสม 
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แผนงาน/โครงการ เปาประสงค 
หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เปาหมาย 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ
วัดท่ีมีคุณภาพ 

ปจจัย
ความสำเร็จ 

1 2 3 4 
กลยุทธท่ี 1.2 : ทบทวน/จัดสรรบุคลากรใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของแตละตำแหนงงานของกองทุน และมีแผนงานสรรหาบุคลากรในตำแหนงท่ีขาด 

ทบทวน/ปรับเปลี่ยน 
บุคลากรใหมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานของแต
ละตำแหนงงานของ
กองทุนฯ และจัดใหมี
การสรรหาพนักงานใน
ตำแหนงท่ีตองการ 

กองทุนฯ มีบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ี มีคณุสมบัติ 
ตามมาตรฐานของแตละ
ตำแหนงงาน และไดรับ
คาตอบแทน สิทธิ
ประโยชน สวัสดิการตาม
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 และมีการจดัสรร
บุคลากรเพ่ิมเตมิในสวนท่ี
ตองการ 

- ฝาย
อำนวยการ 

- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

- 1. ศึกษารวบรวมขอมูล ลักษณะงาน
ปริมาณงานและวิเคราะหงาน 
2. ดำเนินการทบทวน  
คุณสมบัติของบุคลากรในตำแหนงงาน 
เชน ประสบการณ ความรู ทักษะ 
และสมรรถนะ  
3. ปรับเปลี่ยนบุคลากรใหตรงตาม
มาตรฐานของแตละตำแหนง 
4. จัดสรรคาตอบแทน สิทธิ
ประโยชนสวัสดิการตามระเบียบท่ี
กำหนด 
5. สรรหาบุคลากรทดแทนใหครบ
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 100  
มีบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ี มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานของแต
ตำแหนงงานของ
กองทุนฯ 

รอยละความสำเรจ็ 
มีบุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ี มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานของ
แตตำแหนงงานของ
กองทุนฯ  

บุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีมี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานของ
แตละตำแหนง
งานของ      
กองทุนฯ  
อีกท้ังมีระเบียบ
สำนัก
นายกรัฐมนตรี 
วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 
2547 ใหเปน
มาตรฐาน 

กลยุทธท่ี 1.3 : จัดใหมีระบบการประเมินผลบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. การทบทวนตัวช้ีวัด
แตละตำแหนงงานของ
บุคลากรกองทุนฯ 

กองทุนฯ มีการนำระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI) มาใช
ในการประเมินผลการ

- ฝาย
อำนวยการ 

ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

5,000 1. ศึกษารวบรวมขอมูล ลักษณะงาน
และปรมิาณงาน กระบวนการใน
ภาระหนาท่ีของแตละตำแหนง 
2. ทบทวนตัวช้ีวัดแตละตำแหนงงาน
ของบุคลากรกองทุนฯ 

 
 
 

 

   รอยละ 100 
ของตำแหนงงาน
ของบุคลากร
กองทุนฯ 

รอยละของตำแหนง
งานบุคลากร      
กองทุนฯ ไดรับการ
ทบทวนตัวช้ีวัด 

ผูบรหิารเห็น
ความสำคญัของ
การทบทวน
ตัวช้ีวัดแตละ
ตำแหนงงานของ
บุคลากรกองทุนฯ 



 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ระยะยาว พ.ศ. 2566-2570 
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แผนงาน/โครงการ เปาประสงค 
หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เปาหมาย 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ
วัดท่ีมีคุณภาพ 

ปจจัย
ความสำเร็จ 

1 2 3 4 
ปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือนำไปใชใน
การประเมนิ 

2.การถายทอดตัวช้ีวัด
การดำเนินงานของ
กองทุนฯ สูรายบุคคล 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยมีการนำ
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI) มาใช
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางมีประสิทธิภาพ 

- ฝาย
อำนวยการ 

- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

5,000 1. นำตัวช้ีวัดแตละตำแหนงงานของ
บุคลากรกองทุนฯ ท่ีทบทวนแลว
ประชุมช้ีแจงเพ่ือทำความตกลง
เก่ียวกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ
และตัวช้ีวัดรายบุคคล 
2. จัดทำตารางการถายทอดตัวช้ีวัด
การดำเนินงานของกองทุนฯ ในแต
ละตำแหนงสูรายบุคคล 
3. เสนอตารางการถายทอดตัวช้ีวัด
การดำเนินงานของบุคลากรตอ
ผูบริหาร 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 100 
ของบุคลากร
กองทุนฯ ไดรับ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
โดยระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI 

รอยละของบุคลากร
กองทุนฯ ไดรับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI) 

มีการนำ
เครื่องมือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปใช
ในการประเมิน
ตามรอบการ
ประเมิน 

  -      
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แผนงาน/โครงการ เปาประสงค 
หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เปาหมาย 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ
วัดท่ีมีคุณภาพ 

ปจจัย
ความสำเร็จ 

1 2 3 4 
ยุทศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital Development) 
กลยุทธท่ี 2.1 : เสริมสรางความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยอยางตอเนื่อง 
1. .จดัทำ/ทบทวน
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development Plan : 
IDP) 
 
 

มีแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

- ฝาย
อำนวยการ 

- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

 
 

- 1. ศึกษารวบรวมขอมูลการพัฒนา
บุคคลากรรายบุคคลเพ่ือใหมี
สมรรถนะตามวิสยัทัศนและการ
ดำเนินภารกิจของกองทุนฯ  
2. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
3. เสนอแผนพัฒนารายบุคคลตอ
ผูบริหาร 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

บุคลากร      
กองทุนฯ มี
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
จำนวน 1 คน/
แผน 

บุคลากรกองทุนฯ มี
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

ผูบริหารของ
กองทุนฯ ให
ความสำคญัและ
สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร
อยางตอเน่ือง 

2. รายงานผลการ
พัฒนาบุคคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

มีการรายงานผลการ
พัฒนาตนเองตามแผน
รายบุคคล (IDP) 

- ฝาย
อำนวยการ 

- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

50,000 1. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา
รูปแบบตาง ๆ รายงานผลตาม
แบบฟอรมท่ีกำหนด 
2. รวบรวมรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
3. จัดทำรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
ประจำปเสนอผูบริหารรับทราบ  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รอยละ 80 
ของบุคลากร
กองทุนฯ มีการ
รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. รายงานผล
การพัฒนา
บุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 1 
ฉบับตอป 

1. รอยละของ
บุคลากรมีการ
รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. จำนวนการ
รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนา
รายบุคคลตอป 

มีการกำหนด
ขอบังคับใหมี
การรายงานผล
เมื่อไดรับการ
พัฒนาตามแผน 



 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ระยะยาว พ.ศ. 2566-2570 
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แผนงาน/โครงการ เปาประสงค 
หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เปาหมาย 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ
วัดท่ีมีคุณภาพ 

ปจจัย
ความสำเร็จ 

1 2 3 4 

ยุทศาสตรท่ี 3 : พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนตอการทำงานอยางมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 3.1 : เสริมสรางวัฒนธรรมองคการภายใตแนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

โครงการภายใตการ
แผนงานการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกรตาม
แนวคดิหลักธรรมาภบิาล 

บุคลากรกองทุนฯ  
มีวัฒนธรรมองคกรตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

- ฝาย
อำนวยการ 

- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

20,000 1. พิจารณาคัดเลือกหัวขอกิจกรรม/
การเรยีนรูเพ่ือเสรมิสรางวัฒนธรรม
ในการทำงานและคณุภาพชีวิตใน 
การทำงาน 
2. เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 
3. ดำเนินการโครงการภายใตการ
เสรมิสรางวัฒนธรรมองคการ 
4. สรปุผลการดำเนินโครงการเสนอ
ผูบริหารรับทราบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 80 ของ
บุคลากรเขารวม
โครงการ
เสรมิสรางและ
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรม
องคกร 

รอยละของบุคลากร
เขารวมโครงการ
เสรมิสรางและ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกร 

-ผูบริหาร
สนับสนุน
โครงการ 
-บุคลากรเห็น
ความสำคัญการ
เขารวมโครงการ
เสรมิสราง
วัฒนธรรมในการ
ทำงานและ
คุณภาพชีวิต 

กลยุทธท่ี 3.2 : เสริมสรางบรรยากาศในการทำงานเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงานและความสขุของบุคลากร 
1. โครงการเสริมสราง
บรรยากาศในการ
ทำงาน มีกิจกรรมดังน้ี 
โครงการกิจกรรม 5 ส.
โครงการสรรหา
บุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียว
ไทยดีเดนเพ่ือยกยอง 
  

บุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวไทย
ไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
ความสุขในการทำงาน 

- ฝาย
อำนวยการ 

- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

5,000 1. จัดประชุมคณะทำงานฯ  
เพ่ือกำหนดแผนการดำเนินงาน
โครงการเสรมิสรางบรรยากาศในการ
ทำงาน 
2. ดำเนินการช้ีแจงใหบุคลากร
กองทุนฯ รับทราบแผนการ
ดำเนินงานโครงการเสริมสราง
บรรยากาศในการทำงาน 
3. ดำเนินการตามแผนโครงการ
เสรมิสรางบรรยากาศในการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. รอยละ 80 
ของบุคลากร
กองทุนฯ เขา
รวมกิจกรรม 
 

1. รอยละของ
บุคลากรกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการ
ทองเท่ียวไทยเขา
รวมโครงการ
เสรมิสรางและ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกร 
 

-ผูบริหาร
สนับสนุนการจัด
โครงการ 
-บุคลากรเห็น 
ความสำคญัของ
การจัดกิจกรรม
เสรมิสราง
บรรยากาศใน
การทำงาน 
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แผนงาน/โครงการ เปาประสงค 
หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เปาหมาย 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ
วัดท่ีมีคุณภาพ 

ปจจัย
ความสำเร็จ 

1 2 3 4 
2. การสำรวจความ  
พึงพอใจของบุคลากร
กองทุนฯ  

บุคลากรฯ มีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีและมคีวามสุขในการ
ทำงาน 

- ฝาย
อำนวยการ 

- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

- 1. ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจ
ความพึงพอใจในการทำงาน 
2. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ในการทำงานของบุคลากรกองทุนฯ 
3. รวบรวมและวิเคราะหขอมลู 
4. สรปุผลความพึงพอใจในการ
ทำงาน 
5. รายงานผลตอผูบริหารรับทราบ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความ  
พึงพอใจของ
บุคลากร      
กองทุนฯ ไมต่ำ
กวาระดับ 4 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร      
กองทุนฯ 

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ 
ท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3.3 : พัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 
การจัดทำ/ปรับปรุง
รวบรวมขอมลูพ้ืนฐาน
ของบุคลากร 
ภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 
การฝกอบรม รายงาน
ผลการฝกอบรมใหเปน
ปจจุบัน 

มีระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอง
และเปนปจจุบันอยาง
ตอเน่ือง สำหรับใชในการ
ตัดสินใจดานบุคลากร 

- ฝาย
อำนวยการ 

- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

- 1. รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของ
บุคลากร ภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ การฝกอบรม รายงานผล
การฝกอบรม 
2. ดำเนินการจัดทำฐานขอมูล
สารสนเทศบุคลากร ภาระหนาท่ี
ความรับผิดชอบ การฝกอบรม 
รายงานผลการฝกอบรม 
3. ตรวจสอบความถูกตองและความ
เปนปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รอยละ 100 
ของบุคลากร
กองทุนฯ มี
ฐานขอมูลของ
บุคลากรมีความ
ทันสมัยและ
ถูกตอง ครบถวน 

รอยละของ
ฐานขอมูลของ
บุคลากรมีความ
ทันสมัย และถูกตอง 
ครบถวน 

มีการตดิตาม
ขอมูลการพัฒนา
บุคลากร     
กองทุนฯ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,085,000 สามลานแปดหมืน่หาพันบาทถวน 
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แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
จากแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 2566 ภายใตแผนปฏิบัติการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย (ระยะยาว) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -
2570 ไดกำหนดวิสัยทัศน “บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และไดรับการยอมรับในความเปนเลิศ เพ่ือการสนับสนุน
การดำเนินงานตามพันธกิจของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย” 

กำหนดพันธกิจหลัก ไว 3 ประการ ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยสูความเปนเลิศ 
2. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี ่ยวชาญอยางมืออาชีพ เพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
3. พัฒนามาตรฐานระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทุนมนุษย เพ่ือสงเสริมความกาวหนา เพ่ือสราง

ความพึงพอใจ ประสบการณท่ีดี และความผูกพันในงาน 
 

และกำหนดยุทธศาสตร ไว 3 ยุทธศาสตร ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานทุนมนุษย (Human Capital Management) 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital Development) 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดสภาพแวดลอมการทำงานท่ีสนับสนุนการบริหารทุนมนุษย (Human Capital 

Management Environment) 
 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 2566 ภายใตแผนปฏิบัติ
การดานการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย (ระยะยาว) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 -2570 ไดดำเนินการจัดทำโดยการยึดตามวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการดำเนินงานท้ัง 3 ยุทธศาสตร 
โดยนำเอาแนวทางการดำเนินการที่ไดกำหนดไวในแตละยุทธศาสตรมากำหนดแนวทางการดำเนินการใน
แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2566 โดยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน นโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อใหแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำป พ.ศ. 2566 ของกองทุนสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง กองทุนจึงไดกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

เพื่อใหมีการนำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัติ 
จำเปนตองใหความสำคัญตอการบริหารจัดการเพื ่อใหเกิดประสานความรวมมือในการดำเนินการแตละ
กิจกรรมใหสำเร็จตามเปาหมายที่ไดกำหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดกำหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจรวมกันของบุคลากรของกองทุน และกระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬาในสวนที่เกี่ยวของ ในเรื ่องการดำเนินงานตามกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับแผนปฏิบัติการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 2566 ตามแผนงานท่ีไดกำหนดไว เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร
จัดการ เพื่อนำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 
2566 อยางเปนระบบ 
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แนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 2566 ไปสูการ
ปฏิบัต ิ

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำป พ.ศ. 2566 ของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 
2566 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย ใหกับ
บุคลากรภายในกองทุน และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในสวนที่เกี่ยวของ ไดรับทราบถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบที่จะตองใหการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำป พ.ศ. 2566 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ อยางนอย 1 ชองทาง โดยผานทางหนังสือเวียนหรือการจัด
ประชุมชี้แจง 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกำหนด 
3. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนงานที่ไดกำหนดไว และนำไปสูการพิจารณาใหการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สรางกลไกการประสานงานภายใน รวมทั้งกับหนวยงานอื่น ๆ ใหรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมใหมี

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือ โดยเฉพาะดานการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลใหเขาถึง
และสามารถใชประโยชนไดโดยงาย 

5. ติดตามและตรวจสอบผลที่ไดจากการดำเนินกิจกรรม วาสามารถตอบสนองตอเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 2566 รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอยางเปน
รูปธรรม 

 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ. 2566 
การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหระสงค

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

1. พัฒนาองคความรู และเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลบุคลากรที่เกี่ยวของ เพ่ือ
สรางทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของ
กองทุน พ.ศ. 2566 อยางตอเนื่อง 

3. กำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป 
พ.ศ. 2566 ทุก ๆ 3 เดือน พรอมใหผูรับผิดชอบทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปสูการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 
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