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บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลกัการและเหตผุล 

กองทุนเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กําหนดให้จัดต้ังกองทุนขึ้นในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้โอนเงิน ทรัพย์สิน และหน้ีสินของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไทยตามระเบียบกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
พ.ศ. 2548 มาเป็นเงินของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามพระราชบัญญัติน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเท่ียว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การพัฒนาทักษะด้านการบริหารการตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีการ
ประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพ่ือส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธานกรรมการทําหน้าที่
บริหาร ควบคุมการปฏิบัติงาน และพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามภารกิจงานต่าง ๆ กองทุนฯ ได้
ดําเนินการให้ การสนับสนุนเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือนําไปใช้ดําเนินงานตาม
นโยบายหรือแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ รวมท้ังแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียว และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม 
การประชุม การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข้อมูล 

เป็นที่ยอมรับกันว่าในบรรดาทรัพยากรทางการบริหารทั้งหมด คนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากที่สุด 
ดังน้ันการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญมาก องค์การมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า เป็นผลมาจาก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงถือเป็นกุญแจ
สําคัญต่อความสําเร็จขององค์การ หากมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีย่อมจะทําให้การบริหารงานใน
ระบบต่าง ๆ ประสบความสําเร็จตามไปด้วย องค์การจําเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นต่องาน รวมท้ังสมรรถนะที่มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ 
และเป้าประสงค์ขององค์การและนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จ กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ให้
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกําหนดกรอบแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการกองทุนเพ่ือส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย รวมทั้งบุคลากรกองทุนฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
ในการทํางานและความผูกพันต่อกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย
ดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย สํานัก
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจําปีบัญชี 2562 โดยในตัวช้ีวัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้กําหนดให้ทุนหมุนเวียนมีปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดเกณฑ์ตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในทุน
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หมุนเวียน เพ่ือหาสาเหตุ วิเคราะห์ ควบคุม และให้คําแนะนํากรอบการทางานท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกองทุนฯ โดยองค์ประกอบที่ควรพิจารณา ได้แก่ การจัดให้มีปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการจัดและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจําปี 
ประกอบด้วย การจัดให้มีปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดให้มีปัจจัยพ้ืนฐานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย 1) กองทุนฯ มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนเพ่ือระบุงานและ
ตําแหน่งงาน 2) กองทุนฯ มีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพ่ือ
กําหนดตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
โครงสร้างทุนหมุนเวียน และ 3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน
ตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การทํางานของหน่วยงานตนเอง โดยการกําหนดเป้าหมายการทํางาน
จะต้องทําร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง และการจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจําปี โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของแผนต่อยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดขึ้นมาในแต่ละปีน้ันจะต้องมีความท้าทาย
ในการทํางานที่ชัดเจน เก่ียวข้องกับการดําเนินงานทุนหมุนเวียนและสามารถวัดผลได้ตามกรอบเวลาที่กําหนด 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว 
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565(ฉบับ
ทบทวนปี 2563) รวมถึงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2563 
รวมถึงแนวนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อมูลพ้ืนฐานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยจึงนําสาระสําคัญดังกล่าวดําเนินการทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของกองทุนฯ ทั้งน้ีได้มี การเช่ือมโยงแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กองทุนเพ่ือส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรของกองทุนฯ มีความ
เช่ียวชาญและได้รับการยอมรับเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการดําเนินการพันธกิจของกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทยและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ 
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บทที่ 2 
กรอบนโยบายและแผนงานบรหิารทรพัยากรบคุคลทีเ่กีย่วข้อง 

 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564-2566 และการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปี 2564 ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในครั้งน้ี ได้มีการทบทวนกรอบนโยบายและ
แผนในระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกําหนดแนวทางการวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งรวบรวมได้ ดังน้ี 

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

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะยาว สู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 

1) ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง

ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 

2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
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(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

  
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ประกอบด้วย 

(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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การท่องเท่ียวน้ันถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงต่อบทบาทด้านการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับประเทศ และจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องต่อการวางแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี 

 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวได้จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้
ประเทศไทยยังกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกต่อไป และสามารถช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ โดยยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศทั้งด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ความเป็นไทย และคุณค่ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติร่วมด้วย ทั้งน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึง
ต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด เพ่ือรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

การกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเท่ียวในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้ความสําคัญกับการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับ
สากล สิ่งสําคัญที่สุดคือการสร้างความเช่ือมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมาย
ให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเท่ียวทั้งในมิติของ
พ้ืนที่และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย
สูงสุดของการท่องเท่ียวในการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าของสังคมไทย โดยแผนแม่บทด้านการ
ท่องเที่ยวประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังน้ี 

1) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเท่ียว มุ่งเน้น 
การใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการ
นักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว 

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

3) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเท่ียวที่
เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเท่ียว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการให้บริการ
ตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และ ภูมิปัญญาไทย ที่พัฒนาต่อ
ยอดกับความคิดสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 

4) การท่องเที่ยวสาราญทางนํ้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ําให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการท่องเที่ยวไทย 
เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคํานึงถึงความย่ังยืนของแหล่งท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มนํ้าสําคัญ โดย การปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียวทางนํ้าให้ได้มาตรฐาน 
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงบริบทของ
พ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่ 

5) การท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชนจากที่ต้ังทางภูมิศาสตร์แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย 
คมนาคมทั้งทางถนน ราง นํ้า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการเช่ือมโยง 
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพ่ือส่งเสริมให้เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน 

6) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ การท่องเที่ยวไทย 

 
ทั้งน้ีมีการกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเท่ียว

จําแนกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ระหว่างปี 2561 - 2565 ระหว่างปี 2566 - 2570 ระหว่างปี 2571 - 2575 
และ ระหว่าง ปี 2576 – 2580 ด้วยการกําหนดค่าเป้าหมายในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ได้แก่ 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 22 

2) รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น โดยเทียบระหว่างอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองหลักและเมืองรอง อยู่ในอัตราส่วน 80:20 

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

 
โดยแผนย่อย 6 แผนตามแผนแม่บทดังกล่าวได้มีการจัดทาค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัดรายแผนไว้ด้วย 

แสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานที่มุ่งเป้า และนําไปสู่การขับเคลื่อนของภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวไทย 
ที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนแผนให้บรรลุเป้าหมายได้สําเร็จลุล่วง 

 
3. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้จัดทํายุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ สอดคล้องกับ
แผนในระดับต่าง ๆ ทั้งน้ีได้มีสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 
วิสัยทัศน์ 
คือ “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ” 
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พันธกิจ ได้แก่ 
1) จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาที่สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาของประเทศ 
2) กําหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และนํานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล 
3) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวและกีฬาที่จําเป็น ทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 

และปัจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่จําเป็นอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน 
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและเพ่ือการให้บริการ ตลอดจนองค์ความรู้

และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 
5) สร้างให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาในแบบ

บูรณาการร่วมกันกับทกุภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง 
 

เป้าหมาย (Goal) ของการดําเนนิงานตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
1) นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาประสบความสําเร็จในการพัฒนา

แหล่งสินค้า บริการและการอํานวยความสะดวกในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีความสมดุลและย่ังยืน และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศในภาพรวม 

2) การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานของทุกภาคส่วนน้ันเป็นไปอย่างสมดุลและเพียงพอ การ
กระจายการพัฒนาน้ันเป็นไปอย่างทั่วถึงในระดับพ้ืนที่ ทําให้ชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันและได้รับ
โอกาสจากตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างทั่วถึง 

3) บุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณภาพและสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับปัจจัยสนับสนุนและมาตรฐานต่าง ๆ ที่จาเป็นในการส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศประสบความสําเร็จในระดับสากล 

4) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้
ผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและให้บริการ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ 

5) การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการ
ร่วมกันกับทุกระดับและทุกภาคส่วนที่มีความเก่ียวข้อง และทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างแท้จริง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอํานวยความสะดวกและการสร้างความสมดุล

ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1) พัฒนาแหล่ง สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวบนฐานของความสมดุลและย่ังยืน โดยการเน้น

การยกระดับมาตรฐานของแหล่ง สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวของประเทศไทยที่มีศักยภาพ พร้อมกับ
การกระจายความเจริญเติบโตไปยังสถานที่ท่องเท่ียวที่มีศักยภาพแหล่งรองเพ่ือเป็นการรักษาสมดุลเชิงพ้ืนที่ 
พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนของแหล่ง สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวที่อาศัยทรัพยากรด้วยการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล 
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2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือรองรับการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว เพ่ิมความปลอดภัยและมั่นใจในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับมาตรการ วิธีการการ
ดําเนินการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

3) ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่เวลาและกลุ่มตลาด โดยการใช้ภาพลักษณ์และ
เอกลักษณ์ความเป็นไทยประสานกับการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระจาย การท่องเที่ยวในมิติเชิง
พ้ืนที่ เวลาในกลุ่มตลาด การเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การสร้าง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างด้วยเอกลักษณ์วิถึไทย การเพ่ิมการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพ
ทั้งชาวไทยและต่างชาติการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่และเวลาท่องเท่ียว การกระตุ้นการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลัก การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการท่องเที่ยวและเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันทางการตลาด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
พัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันโดยการเพ่ิมศักยภาพ พัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยศักยภาพนี้ยัง
หมายความรวมถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดี การมีสมรรถนะตามมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
และระดับสากล การสร้างระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น และการสร้าง
ภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอันจะนําไปสู่ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศที่ดีขึ้นได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
สนับสนุน ส่งเสริมการออกกําลังกาย การเล่นกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน โดย การส่งเสริม การ

พัฒนาการออกกําลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึง
การเล่นกีฬาและการประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นําการออกกําลังกาย
และการเผยแพร่ความรู้เพ่ือส่งเสริมการตระหนักด้านการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชนอันจะเป็นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการจัดทําแนวทาง เพ่ือ
สร้างกิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาสาหรับประชาชน คนพิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1) พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา

กีฬาจังหวัด (Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่งและจัดการแข่งขัน
กีฬาสําหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาต้ังแต่เยาว์วัย เริ่มต้ังแต่ระบบการเสาะหานักกีฬา 
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การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การจัดทําเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาส การแข่งขันกีฬา ทุกระดับ
และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับต่าง ๆ และการสร้างความ
ภาคภูมิใจของบุคลากรการกีฬาระดับต่าง ๆ เพ่ือ การพัฒนาองค์กรกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกมิติ 

2) พัฒนากีฬาเพ่ือสู่ความสําเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเร่ิมต้ังแต่การพัฒนา
หลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กีฬาอาชีพให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการส่งเสริม
ความสําเร็จและเชิดชูเกียรติบุคลากรการกีฬาในทุกระดับให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงผลตอบแทนและเกียรติยศ
ในฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สําคัญ นอกจากน้ีการพัฒนากีฬาสู่ความสําเร็จในระดับอาชีพน้ันยังรวมถึง 
การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความสําเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย 

3) พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยเริ่มจากการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาตินอกจากน้ียังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1) พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและ

นันทนาการโดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่ง
ถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึงของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับแนวโน้มระดับสากล 
ตลอดจนการจัดทาฐานข้อมูลสําหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ Sport Intelligence Center 
(SIC) และการทําการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพ่ือให้เมืองอ่ืน ๆ นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการในพ้ืนที่ของตนด้วย 

2) รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างเครือข่าย
และจัดทาฐานข้อมูลกลางสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
อย่างครบวงจรเพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการกีฬา และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้
ทุกฝ่ายสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันจะนําไปสู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศทั้งระบบ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการท่องเที่ยวทั้ง
ระบบ โดยการกําหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานและประเมินผล การ
พัฒนาตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการท่องเที่ยวชาติ การแก้ไขข้อบกพร่องและ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการท่องเที่ยว ติดตาม ประเมินและปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว และการจัดทําแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติทุกระยะ 5 ปีด้วย 
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2) ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทั้งระบบ 
โดยการกําหนดมาตรการและแผนงานท่ีมีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออก
กําลังกายและการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกกาลังกาย กีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาการพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทางกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี และการส่งเสริมและพัฒนาการออกกาลังกาย
และการเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นให้แพร่หลายและทั่วถึง 

 
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์และบทบาทในฐานะ
หน่วยงาน ผู้ขับเคล่ือนให้นโยบายด้านการท่องเท่ียว และกีฬาต่าง ๆ ของประเทศน้ันไปสู่การปฏิบัติทั้งในมิติ
ของด้าน การท่องเท่ียวและการกีฬา โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ขึ้น โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

 
วิสัยทัศน์ 
คือ “เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา” 
 
พันธกิจ 
1) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณในการบริหาร

จัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติ 

2) บริหารจัดการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรและการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง ตลอดจนการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 

4) ดําเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวและ
กีฬาทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  
 เป้าหมายของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประสบความสําเร็จในทาง
ปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้เติบโตอย่างได้ผล 

2) การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การติดตามและประเมินผลนําไปสู่การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลจําเป็นในการวางแผนและขับเคลื่อนงาน
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม 

3) ระบบงาน ระบบดิจิทัลและการบริหารบุคลากรมีความทันสมัยและมีผลิตภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารและพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก และสามารถยกระดับองค์กรสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง 
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4) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือข่ายระดับประเทศมีความเข้มแข็ง ตลอดจนมี
ความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวและกีฬาระหว่างประเทศที่สามารถ เอ้ือประโยชน์
ต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้

บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบงานระบบดิจิทัล และการบริหารบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือก้าวสู่ MOTS 4.0 
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือข่ายในระดับประเทศและ

ต่างประเทศ 
 
5. แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ประจําปี
งบประมาณ 2563) 
 
 วิสัยทัศน์ 

เป็นกองทุนที่มั่นคงที่สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 
พันธกิจหลัก 
1. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ 
2. ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความเช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 
3. บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์หลัก 
1. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีอัตลักษณ์และทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน 
2. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีผลการดําเนินงานกองทุนหมุนเวียนที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับประเทศ 
3. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากองทุนให้สามารถสนับสนุนเงินทุน เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การ 

ท่องเที่ยวของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพ่ือการดําเนินกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการท่องเที่ยวของไทย 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในภาครัฐและ/หรือเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนฯ ในรูปแบบการ สนับสนุนงบประมาณสมทบ (Matching 
Fund) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินให้กับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพในการจัดการรายได้และการใช้จ่ายของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวไทย 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาและจัดทาหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริหารการเงินของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนฯ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
กลยุทธ์ที่ 3.5 การตรวจสอบภายใน 
 

6. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุกเบกษา เล่ม 132 

ตอนที่ 92 ก หน้า 1 – 11 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารทุนหมุนเวียนให้
มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงิน การ
คลังของรัฐ และกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี พิจารณากลั่นกรองการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
กองทุน ดังน้ี 

1) การบริหารงาน กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล กําหนด
โครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ และให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนจัดทํา
แผนการดําเนินงานประจําปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมาแผนการ
ปฏิบัติงาน ประมาณการ รายรับรายจ่ายประจาปี และประมาณการกระแสเงินสด เพ่ือนําเสนอ คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อย 
30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 

2)  คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กําหนดให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานัก
งบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการ (3) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
จากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ดังต่อไปน้ี (1) กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน (2) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจน
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การกําหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน (3) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี และ (4) แต่งต้ังผู้บริหารทุน
หมุนเวียน 3) การบัญชีและการตรวจสอบ กําหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดทารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชี
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ กําหนดให้ 
คณะกรรมการบริหารนําส่งรายงานการเ งินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อ
กระทรวงการคลังภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี และกําหนดให้กองทุนหมุนเวียนต้อง
มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน 

 
7. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยตรง 
ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 11 ที่ระบุว่า 

มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 
มาตรา ๒๒ ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นในสํานักงานเรียกว่า “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวใน
ชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเท่ียวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้ง
การจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ 

มาตรา ๒๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปน้ี 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา ๓๑ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๓) เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา ๑๐/๒ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(๕) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๖) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงให้ตกเป็นของสานักงานเพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

โดยไม่ต้องนาส่งคลังเพ่ือเป็นรายได้ของแผ่นดิน 
 
มาตรา ๒๔ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือนาไปใช้ดาเนินงานตามนโยบายหรือ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมท้ังแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า 

การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล 
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว

ภายในประเทศ 
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
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มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่งต้ังจํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งต้ังข้าราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปน้ี 
(๑) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปีและแผนการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดไว้ใน

มาตรา ๒๔ 
(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน รวมท้ังค่าใช้จ่าย

ในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

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

กองทุนต่อคณะกรรมการ 
(๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย” 
 
จากเน้ือหาในพระราชบัญญัติน้ีสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจสําคัญที่กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตาม โดยเฉพาะการจัดทําประกันภัยแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในระหว่าง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งแหล่งที่มาของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นด้วยการได้รับเงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ตามมาตรา 10/2 ซึ่งส่งผลให้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต้องเตรียมพร้อมรับกับภารกิจและบทบาท
ใหม่น้ีต่อไป 

อย่างไรก็ตามมาตรา 10/2 ซึ่งเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติน้ีจะนาไปใช้เพ่ือการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการในการศึกษาแนวทางการ
ดําเนินการและการบริหารจัดการเงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีก่อนการดาเนินการจริงต่อไป 
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8. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ 
ทุนหมุนเวียน 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ 
ทุนหมุนเวียน ได้ลงนามเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพ่ือกําหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน 
มาตรฐานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียน โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานกองทุน ดังน้ี 

1) ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน และ
การกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง 

2) ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งต้ังผู้บริหารทุนหมุนเวียน เพ่ือทาหน้าที่บริหารงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน โดยแต่งต้ังจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน 
หรือสรรหาบุคคลภายนอกก็ได้ 

3)  กรณีสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารทุนหมุนเวียน ให้คณะกรรมการบริหารแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ-สรรหา ไม่เกิน 5 คน ทําหน้าที่สรรหาผู้มีความเหมาะสม และเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาแต่งต้ัง 

4) การทําสัญญาจ้างผู้บริหารทุนหมุนเวียน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาจ้าง และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอํานาจในการบรรจุแต่งต้ังหรือจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของทุนหมุนเวียน 
 
9. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ปัจจุบันกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยดําเนินงานภายใต้กลุ่มขับเคลื่อนงาคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเท่ียวและกีฬา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ภายใต้
การบริหารงานของปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ทําหน้าที่ประธานกรรมการบริหารกองทุน โดยมี
ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย และมีกรอบอัตรากาลังประเภทข้าราชการ 2 อัตรา และลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย 4 อัตรา 

9.1 โครงสร้างองค์การ 
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ได้กําหนดโครงสร้างการบริหารของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ดังน้ี 
การกําหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 22 ให้จัดต้ังกองทุน

ขึ้นในสานักงาน เรียกว่า “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การพัฒนาทักษะ
ด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตินโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ไม่ได้กําหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการดา
เนินงานด้านต่าง ๆ ดังน้ัน จึงอาศัยอํานาจมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ที่
ระบุ ให้ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกําหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ดาเนินงานของทุน
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หมุนเวียนน้ันเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ให้นาบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับ และมาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
กําหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการดําเนินงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ี
คณะกรรมการกําหนด กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดทําร่างโครงสร้างการบริหารกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยครอบคลุมภารกิจด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวและการจัดให้มีการ
ประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 ดังน้ี 

 
โครงสร้างกองทนุเพือ่สง่เสริมการท่องเที่ยวไทย (ปีงบประมาณ 2564) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวไทย

สาํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา

ผูอ้าํนวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

ผูบ้ริหารกองทุนเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวไทย

รองผูบ้ริหารกองทุนเพื่อสง่เสริมการทอ่งเท่ียวไทย

ฝ่ายจดัเก็บและบริหารรายได้ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายพฒันาบริหารจดัการฝ่ายอาํนวยการ

กองตรวจสอบภายใน

สาํนกังานปลดักระทรวง

การทอ่งเท่ียวและกีฬา
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โครงสร้างอัตรากาํลังบคุลากรกองทนุเพือ่สง่เสริมการท่องเที่ยวไทย 

ชื่อตําแหน่ง 

อัตรากําลัง 

รวมทั้งสิ้น 
ผู้บริหาร ฝ่ายอํานวยการ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

ฝ่ายจัดเก็บ
และบริหาร

รายได้ 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

1. ข้าราชการ 2 1 1 1 1 6 
1.1 ผู้บริหารกองทุน 

- ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

1      

1.2 รองผู้บริหารกองทุน 
- ข้าราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 

1      

1.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 1 1 1  

2. พนักงานกองทุน (ทุนหมุนเวียน)  3 2 2 1 8 

2.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   2 2   

2.2 นิติกร  1     

2.3 นักจัดการงานทั่วไป  1     

2.4 นักวิชาการเงินและบัญช ี  1     

2.5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์     1  

รวมทั้งสิ้น 2 4 3 3 2 14 
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หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 
ฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  
2. ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง   
3. ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ  
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ   
5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์  
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 
ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดทาข้อมูลในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานโครงการ /แผนการปฏิบัติงาน  
2. จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของ

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมท้ังเร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

3. จัดทําแผนการปฏิบัติราชการและงบประมาณประจาปีของกองทุน   
4. เสนอแนะมาตรการเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการนํานโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
5. กลั่นกรอง ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 
6. งานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และคณะอนุกรรมการ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
ฝ่ายจัดเก็บและบริหารรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. บริหารจัดการค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงเงิน ทรัพย์สินและรายได้ของกองทุน 
2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงและเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว 

ภายในประเทศ และแนวทางการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   
3. กําหนดเป้าหมายการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพ่ือนํามากําหนดกล

ยุทธ์ แผนงาน มาตรการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทุน 
5. เป็นศูนย์ข้อมูลและประมวลผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
ฝ่ายพัฒนาบริหารจัดการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   
3. ดําเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร   
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4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร  
6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารจัดการระบบสารสนเทศ   
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกองทุน ภายใต้มา๖รฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือมา๖รฐานสากลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

อัตรากาํลงัในปัจจุบนัของกองทนุเพือ่สง่เสริมการท่องเที่ยวไทย 

ตําแหน่ง สถานะ 
จํานวน 
(อัตรา) 

ผู้บรหารกองทุน 
- ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ข้าราชการ 1 

รองผู้บริหารกองทุน  
- หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

ข้าราชการ 1 

ฝ่ายอํานวยการ 
- นักจัดการท่ัวไป 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 

พนักงานทุนหมุนเวียน 
พนักงานทุนหมุนเวียน 

1 
1 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
พนักงานทุนหมุนเวียน 

 
2 

รวม 6 6 
หมายเหตุ ใช้บุคลากรข้าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
กรอบอัตรากําลังของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอนุมัติประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนฯ 1. ค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน 840,000 บาท เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จํานวน 2 ราย นักจัดการทั่วไป 1 ราย นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ราย และในส่วนของข้าราชการใช้บุคลากร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังน้ัน เพ่ือให้กรอบอัตรากําลังของกองทุนฯ สอดคล้องกับ
ภาระงานในปัจจุบันที่ต้องมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว การจัดให้มีการ
ประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุน จึงเห็นควรกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรของกองทุน ประเภทพนักงานทุนหมุนเวียน 5 ตําแหน่ง 
8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ชื่อตําแหน่ง 
อัตรากําลังพนักงานทุนหมุนเวียน 

รวมทั้งสิ้น 
กรอบอัตรากําลังเดิม 

กรอบอัตรากําลังท่ีต้องสรร
หาเพ่ิมเติม 

1. พนักงานทุนหมุนเวียน - 4 8 
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 2 4 
2) นิติกร - 1 1 
3) นักจัดการงานท่ัวไป 1 0 1 
4) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 0 1 

5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 4 4 8 

หมายเหตุ : ข้าราชการใช้บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายบคุลากรกองทนุเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามโครงสร้างการบรหิารกองทนุ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ตามเอกสาร ที่ กค.0506.6/3597 ลงวันที่ 27 ม.ค. พ.ศ. 2563 

ลําดับ ฝ่ายงาน ชื่อตําแหน่ง จํานวน 
อัตรา

เงินเดือน 
รวมเงินเดือน 

1 ผู้บริหาร ผู้บริหารกองทุน 
-ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

1 - - 

2 ผู้บริหาร รองผู้บริหารกองทุน 
-ข้าราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่
ได้รับมอบหมาย 

1 - - 

3 อํานวยการ ข้าราชการนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

1 - - 

4 นโยบายและแผน ข้าราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - 
5 จัดเก็บและบริหารายได้ ข้าราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - 
6 พัฒนาบริหารจัดการ ข้าราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - 
7 อํานวยการ นิติกร 1 18,000 18,000 
8 อํานวยการ นักจัดการงานท่ัวไป 1 18,000 18,000 
9 อํานวยการ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 18,000 18,000 

10 นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 18,000 36,000 
11 จัดเก็บและบริหารายได้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 18,000 36,000 
12 พัฒนาบริหารจัดการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 18,000 18,000 

รวมจํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ต่อปี) 14 - 
144,000 

(1,728,000) 
หมายเหตุ : ข้าราชการใช้บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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แผนการสรรหาบุคลากรกองทนุเพือ่สง่เสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มใหส้อดคล้องกบัโครงสร้างการบริหาร
กองทนุฉบบัใหม่  ระหว่างปี 2563-2565 

ลําดับ ฝ่ายงาน ชื่อตําแหน่ง จํานวน 2563 2564 2565 
1 ผู้บริหาร ผู้บริหารกองทุน 

ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

1 1  

 

2 ผู้บริหาร รองผู้บริหารกองทุน 
ข้าราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

1 1  
 

3 อํานวยการ ข้าราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  1  
4 นโยบายและแผน ข้าราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  1  
5 จัดเก็บและบริหารรายได้ ข้าราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  1  
6 พัฒนาบริหารจัดการ ข้าราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  1  
7 อํานวยการ นิติกร 1   1 
8 อํานวยการ นักจัดการงานท่ัวไป 1 1   
9 อํานวยการ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1   

10 นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 2   
11 จัดเก็บและบริหารรายได้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2  1 1 
12 พัฒนาบริหารจัดการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1  1  

รวมจํานวนข้าราชการท่ีเพ่ิมระหว่างปี 
14 

- 4  
รวมจํานวนพนักงานทุนหมุนเวียนท่ีเพ่ิมระหว่างปี - 2 2 
รวมจํานวนบุคลากรท้ังหมด 6 11 14 
หมายเหตุ : ข้าราชการใช้บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบจํานวน/ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(พนักงานทุนหมุนเวียน)ตามโครงสร้าง
การบริหารงานและกรอบอัตรากําลังของกองทุน ซึ่งใช้งบประมาณของเงินทุนฯ ปัจจุบัน (กรอบเดิม) กับ
ประมาณการงบประมาณระยะ 2 ปี ตามโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากําลังใหม่  

 

จํานวน/ค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
จํานวนบุคลากรพนักงานทุนหมุนเวียน (คน) 4 6 8 

 
ค่าใช้จ่ายบริหารด้านบุคลากรพนักงานทุน
หมุนเวียน (บาท) 

840,000.00 1,296,000.00 1,728,000.00 
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หน้าที่ ความรบัผดิชอบ และคณุสมบตัิของบุคลากร 
 

1. ผู้บริหาร 
1.1 ช่ือตําแหน่ง ผู้บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

อัตรา 1 ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน - บาท (อาจกําหนดค่าตอบแทนเฉพาะตําแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเห็นสมควร) 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
ดํารงตําแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
2. ด้านการบริหาร 
(1) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนดําเนินงาน แผนงบประมาณ 
(2) บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานกองทุน ที่ปฏิบัติงานในกองทุนเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวไทยให้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดําเนินงานกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีอํานาจแต่งต้ัง โยกย้าย พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน/ค่าจ้าง กําหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ของพนักงานกองทุน ที่ปฏิบัติงานในกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
(4) ประสานการปฏิบัติงานของกองทุนกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน ๆ ให้มีเอกภาพ

สอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 

1.2 ช่ือตําแหน่ง รองผู้บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
อัตรา 1 ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน - บาท (อาจกําหนดค่าตอบแทนเฉพาะตําแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเห็นสมควร) 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด้านการบริหาร 
(1) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและดําเนินงาน 
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(2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ที่ปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่าย
จัดเก็บและบริหารรายได้ ในกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผน
ดําเนินงานกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) กลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และรวบรวมเสนอผู้อํานวยการ/ผู้จัดการกองทุน
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน พร้อมทั้งปฏิบัติงานในการขอรับเอกสารหลักฐานประกอบโครงการ 
และข้อมูลเพ่ิมเติม หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้อานวยการ/ผู้จัดการกองทุนมอบหมาย 

(4) พิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว การจัดหาประกันภัยเพ่ือการท่องเที่ยว 
ตลอดจนการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่จัดเก็บได้ ให้การดําเนินงานบรรลุตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้อานวยการ/ผู้จัดการกองทุนมอบหมาย 

(5) มีอํานาจเสนอแต่งต้ัง โยกย้าย พิจารณาเล่ือนค่าตอบแทน/ ค่าจ้าง กําหนดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ของพนักงานกองทุน ที่ปฏิบัติงานในกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

(5) ประสานการปฏิบัติงานของกองทุนกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน ๆ ให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

(6) รักษาราชการแทนกรณีผู้อานวยการกองทุนไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ หรือนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ ข้าราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 

2. ข้าราชการ 
2.1 ช่ือตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

อัตรา 4 ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน - บาท (อาจกําหนดค่าตอบแทนเฉพาะตําแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเห็นสมควร) 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด้านการบริหาร 
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ที่ปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผน กองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
 

2. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และ

สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของกองทุน 
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบ้ืองต้น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของกองทุน หรือ

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือกําหนดแผนการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 
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(3) วิเคราะห์นโยบายหรือแผนงานของกองทุน และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

(4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนด
ยุทธศาสตร์ 

(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน 

(6) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
 

3. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

4. ด้านการบริการ 
(1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผน เพ่ือแก้ปัญหา

ในการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 

3. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พนักงานทุนหมุนเวียน 
3.1 พนักงานทุนหมุนเวียน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นักวิเคราะห์นโยบาย  และแผน) 
ช่ือหน่วยงาน               สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

อัตรา 4 ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม 

ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของกองทุน 
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบ้ืองต้น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของกองทุน หรือ

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือกําหนดแผนการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 
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3. วิเคราะห์นโยบายหรือแผนงานของกองทุน และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดทาแผนการปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

4. สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนด
ยุทธศาสตร์ 

5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน 

6. รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของ
หน่วยงาน 

7.วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

8. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานของกองทุน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

9. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 
11.ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผน เพ่ือแก้ปัญหา

ในการปฏิบัติงาน 
12.ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาสังคมศาสตร์ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน

ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การ
บริหารแผนงานนโยบายและโครงสร้างการบริหารงาน การติดตามและประเมินผล มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปและอุปกรณ์สํานักงานได้ดี 

 

3.2 พนักงานทุนหมุนเวียน ตําแหน่งนิติกร 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นิติกร) 
ช่ือหน่วยงาน   สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

อัตรา 1 ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. เสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารทุนหมุนเวียนหรือ

ผู้บังคับบัญชา ในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเก่ียวกับระเบียบของทางราชการท่ีมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของกองทุน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับกองทุน เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์
และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่องใด ๆ 
ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการ
ใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน และการดําเนินคดีของหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 

4.วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

5. ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานของกองทุน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

6. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7.ให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจในข้อ
กฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํเป็นสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่

ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมสําเร็จรูปและอุปกรณ์สํานักงานได้ดี 

 
3.3 พนักงานทุนหมุนเวียน ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นักจัดการงานทั่วไป) 
ช่ือหน่วยงาน               สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

อัตรา 1 ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปของกองทุน 
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารกองทุนในด้านต่าง ๆ เช่น งาน

บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และ
งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

4. ประสานงาน/ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนด 

5. ติดตามการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการ 

6. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

7. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. ตอบปัญหา ช้ีแจง และให้คําแนะนําเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วย
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานกองทุน 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุก

สาขาวิชา 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน

ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านบริหาร การจัดการ และการวาง
แผนการปฏิบัติงานมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปและอุปกรณ์สํานักงานได้ดี 

 
3.4 พนักงานทุนหมุนเวียน ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นักวิชาการเงินและบัญชี) 
ช่ือหน่วยงาน               สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

อัตรา 1 ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์ จัดทําแผนงบประมาณ แผนรายรับ-รายจ่ายของกองทุน 
2. จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น

ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของกองทุน 
3. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของกองทุน เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
4.จัดทําข้อมูลและการนําส่งรายงานของกองทุนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ(Non-

Budgetary Management System : NBMS) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 

5. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินของกองทุน เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 

6. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-
จ่ายเงินของกองทุนมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

7.วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

8. ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานของกองทุน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

9. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีในเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

11. จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกองทุน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

12.ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน

ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ มี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปและอุปกรณ์สํานักงานได้ดี 
 

3.5 พนักงานทุนหมุนเวียน ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน พนักงานทุนหมุนเวียน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
ช่ือหน่วยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
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ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
อัตรา 1 ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของกองทุน 

2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย 
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ

และสภาพการใช้งานของกองทุน 
4. เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการ

ทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ 
6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่

ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ
ของกองทุน 

7. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์
ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของกองทุน 

8. รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบ
เครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดต้ังระบบเคร่ือง 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของกองทุน 

9. ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
หรือระบบ 

10. ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือการออกใบอนุญาตเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

11. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

12. ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานของกองทุน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

13. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเทจ็จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14. จัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

15. ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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16. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถแก้ไขและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

17. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางคอมพิวเตอร์ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน

ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และ
อุปกรณ์สํานักงานได้ดี 
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บทที่ 3 
ผลการตดิตามและประเมินผลการดําเนินการที่ผา่นมาและการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 

 
ในช่วงปีที่ผ่านมา กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2563 

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทุนฯ กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กําหนดให้
กองทุนฯ มีการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจําปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังน้ัน การจัดทําแผนในคร้ังน้ีจึงได้มีการทบทวนผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 รวมทั้งดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
กองทุนฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติ
การของกองทุนฯ ต่อไป 

 
1. ผลการติดตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ประจําปีบัญชี 2563 
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ดําเนินการติดตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจําปีบัญชี 2563 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผน 
และนํามาพิจารณาปรับปรุงแผน ปฏิบัติการประจําปีในปีถัดไปให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สําหรับปี 2563 ผลการติดตามและประเมินผลพบผลการดําเนินการดังน้ี 
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กิจกรรม ขั้นตอน 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ผลการ

ปฏิบัติตาม
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ
ตาม

ตัวชี้วัด 

ปัจจัย
ความสําเร็จ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารอัตรากําลังเชิงกลยุทธ์ 
กิจกรรม 1.1 ทบทวน 
โครงสร้างการบรหิาร
กองทุนและอัตรากําลัง 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล ลักษณะงานปริมาณงานและวิเคราะห์ข้อมูล โครงสร้างและ
อัตรากําลังที่มีความเหมาะสมกับภารกิจกองทุน 
2. ดําเนินการทบทวนและจัดทาแผนโครงสร้างอัตรากําลังของกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 
3. เสนอแผนโครงสร้างและอัตรากําลังของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต่อผู้บริหาร 
4. ดําเนินการตามแผนโครงสร้างและอัตรากําลัง 

ระดับความสําเร็จใน
การทบทวน/จัดทํา
แผนโครงสร้างการ
บริหารงานกองทุน
และอัตรากําลัง
บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย 

ร้อยละ 80 
มีการดําเนินการ
ตามแผน
โครงสร้างการ
บริหารงาน
กองทุนและ
อัตรากําลัง
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

ร้อยละ 80 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

การกําหนด
อัตราบุคลากรที่
รับผิดชอบ 
มีความเหมาะสม
กับลักษณะงาน
และปริมาณงาน
ตามภารกิจ
กองทุน 

1.2 ทบทวนคําบรรยาย
ลักษณะงานของกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล ลักษณะงานปริมาณงานและวิเคราะห์งาน 
2. ดําเนินการทบทวน กําหนดขอบเขตงานแต่ละตําแหน่ง และจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 
3. กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรในตําแหน่งงาน เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
3. เสนอคาํบรรยายลักษณะงานแต่ละตําแหน่งของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยต่อผู้บริหาร 
4. สรุปอัตรากําลังเพื่อสรรหาอัตรากําลังให้เพียงพอ 

ร้อยละความสําเร็จ 
ในการทบทวน/จัดทํา
คําบรรยายลักษณะ
งานตําแหน่งงาน
บุคลากรกองทุน
ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย 
 

ร้อยละ 100 
มีการจัดทําคํา
บรรยายลักษณะ
งานบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

ร้อยละ 
100 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีแหล่งข้อมูล
ลักษณะงาน 
หน้าที่ความ
รับผิดชอบและ
คุณสมบัติของแต่
ตําแหน่งงาน 
สอดคล้องกับ
ภารกิจกองทุนฯ 

แผนงาน  2 : พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
กิจกรรม  2.1 : ทบทวน/พัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.1 การทบทวนตัวชี้วัด
แต่ละตําแหน่งงานของ
บุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล ลักษณะงานและปริมาณงาน กระบวนการในภาระหน้าที่ของแต่ละ
ตําแหน่ง 
2. ทบทวนตัวชี้วัดแต่ละตําแหน่งงานของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ร้อยละของตําแหน่ง
งานบุคลากรกองทุน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยได้รับการ

ร้อยละ 100 
ของตําแหน่ง
งานของ
บุคลากรกองทุน

ร้อยละ 
100 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ผู้บริหารเห็น
ความสําคัญของ
การทบทวน
ตัวชี้วัดแต่ละ
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กิจกรรม ขั้นตอน 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ผลการ

ปฏิบัติตาม
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ
ตาม

ตัวชี้วัด 

ปัจจัย
ความสําเร็จ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ทบทวนตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
ได้รับการ
ทบทวนตัวชี้วัด 

ตําแหน่งงานของ
บุคลากรกองทุน
เพ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยเพื่อ
นําไปใช้ในการ
ประเมิน 

2.1.2 การถ่ายทอดตัวชี้วัด
การดําเนินงานของกองทุน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยสู่รายบุคคล 

1. นําตัวชี้วัดแต่ละตําแหน่งงานของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่ทบทวน
แล้วประชุมชี้แจงเพื่อทาความตกลงเกี่ยวกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและตัวชี้วัดรายบุคคล 
2. จัดทําตารางการถ่ายทอดตัวชี้วัดการดําเนินงานของกองทุนฯ ในแต่ละตําแหนง่สู่รายาบคุคล 
3. เสนอตารางการถ่ายทอดตัวชี้วัดการดําเนินงานของบุคลากรต่อผู้บริหาร 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย
ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดย
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI 

ร้อยละ 100 
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
ได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดย
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI 

ร้อยละ 
100 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีการนํา
เครื่องมือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้
ในการประเมิน
ตามรอบการ
ประเมิน 

กิจกรรม  2.2 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
2.2.1 การจัดทํา/ปรับปรุง
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
บุคลากร ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบการฝึกอบรม 
รายงานผลการฝกึอบรมให้

1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม รายงานผล
การฝึกอบรม 
2. ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการฝึกอบรม 
รายงานผลการฝกึอบรม 
3. ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละของ
ฐานข้อมูลของ
บุคลากรมีความ
ทันสมัยและถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี

ร้อยละ 
100 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีการติดตาม
ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
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กิจกรรม ขั้นตอน 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ผลการ

ปฏิบัติตาม
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ
ตาม

ตัวชี้วัด 

ปัจจัย
ความสําเร็จ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลของ
บุคลากรมีความ
ทันสมัยและ
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

อย่างต่อเนื่อง 

แผนงาน  3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการทํางานอย่างมืออาชีพ 
กิจกรรม  3.1 : เสริมสร้างความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง 
3.1.1 จัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคคลากรรายบคุคลเพื่อให้มีสมรรถนะตามวิสัยทัศน์และ
การดําเนินภารกิจของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
2. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
3. เสนอแผนพัฒนารายบุคคลต่อผู้บริหาร 

บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยมีแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
จํานวน 1 คน/
แผน 

มี จํานวน 1 
คน/1แผน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ผู้บริหารของ
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยให้
ความสําคัญและ
สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

3.1.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรกองทุนส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย 

1. พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนารายบุคคลประจาํปี 
2564 
2. เสนอหลักสูตรและรายชื่อบุคลากรต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติในหลักการให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
3. รวบรวมรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล 
4. จัดทํารายงานผลประจําปีเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 

1. ร้อยละของ
บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ
ที่จําเป็น และ
คุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ต่อการ
ปฏิบัติงานตามแผน

1. ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
ได้รับการพัฒนา
ตามแผน
รายบุคคล 
2. ร้อยละ 80 
ของบุคลากร

ร้อยละ 80 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- บุคลากรเห็น
ความสําคัญใน
การพัฒนา
ตนเอง 
- มีหลักสูตร
ฝึกอบรมตรง
ตามความ
ต้องการในการ
พัฒนา 



-36- 

 

กิจกรรม ขั้นตอน 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ผลการ

ปฏิบัติตาม
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ
ตาม

ตัวชี้วัด 

ปัจจัย
ความสําเร็จ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

รายบุคคล 
2. ร้อยละของ
บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยผ่านการพัฒนา
บุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบคุคล 

กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
ผ่านการพัฒนา
บุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 

3.1.3 รายงานผลการ
พัฒนาบุคคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ รายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
2. รวบรวมรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
3. จัดทํารายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลประจําปีเสนอผู้บริหาร
รับทราบ 

1. ร้อยละของ
บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยมีการรายงานผล
การพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. จํานวนการ
รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนา
รายบุคคลต่อปี 

1. ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี
การรายงานผล
การพัฒนา
บุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. รายงานผล
การพัฒนา
บุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 1 
ฉบับ / ต่อปี 
 

1.ร้อยละ 
80 
2.มีรายงาน
ผลการ
พัฒนา ฯ 
รายบุคคล 1 
ฉบับ/ต่อปี 

1.เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
2.เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

มีการกําหนด
ข้อบังคับให้มี
การรายงานผล
เมื่อได้รับการ
พัฒนาตามแผน 

แผนงาน 4 : เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 



-37- 

 

กิจกรรม ขั้นตอน 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ผลการ

ปฏิบัติตาม
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ
ตาม

ตัวชี้วัด 

ปัจจัย
ความสําเร็จ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กิจกรรม  4.1 : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 
โครงการภายใต้การ
แผนงานการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์การตาม
แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

1. พิจารณาคัดเลือกหัวข้อกิจกรรม/การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางานและ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
2. เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3. ดําเนินการโครงการภายใต้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
4. สรุปผลการดําเนินโครงการเสนอผู้บริหารรับทราบ 

ร้อยละของบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างและ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์การ 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างและ
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรม
องค์การ 

ร้อยละ 80 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

-ผู้บริหาร
สนับสนุนการจัด
โครงการ 
-บุคลากรเห็น
ความสําคัญใน
การเข้าร่วม
โครงการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมในการ
ทํางานและ
คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน 

กิจกรรม  4.2 : เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานและความสุขของบุคลากร 

4.2.1โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทํางาน มี
กิจกรรมดังนี้ 
1) โครงการกิจกรรม 5 ส. 
2) โครงการสรรหาบุคลากร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยดีเด่นเพื่อยก
ย่องอย่างเป็นธรรม 

1. จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างบรรยากาศใน
การทํางาน 
2. ดําเนินการชี้แจงให้บุคลากรกองทุนฯ รับทราบแผนการดําเนินงานโครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทํางาน 
3. ดําเนินการตามแผนโครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน 

1. ร้อยละของ
บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างและ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์การ 
2. ร้อยละของ
บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

1. ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างและ
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรม
องค์การ 

1.ร้อยละ 
80 
2.ร้อยละ 
100 

1.เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
2.เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

-ผู้บริหาร
สนับสนุนการจัด
โครงการ 
-บุคลากรเห็น 
บุคลากรเห็น
ความสําคัญของ
การจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
บรรยากาศใน
การทํางาน 
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กิจกรรม ขั้นตอน 
เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ผลการ

ปฏิบัติตาม
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ
ตาม

ตัวชี้วัด 

ปัจจัย
ความสําเร็จ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ไทยมี 
ส่วนร่วมในการ 
สรรหาบุคลากรดีเด่น 

2. ร้อยละ 100 
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี
ส่วนร่วมในการ
สรรหาบุคลากร
ดีเด่น 

4.2.2  การสํารวจความ 
พึงพอใจของบุคลากร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

1. ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการทํางาน 
2. ดําเนินการสํารวจความ พึงใจในการทํางานของบุคลากรกองทุนฯ 
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
4. สรุปผลความพึงพอใจในการทํางาน 
5. รายงานผลต่อผู้บริหารรับทราบ 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

ระดับความ  
พึงพอใจของ
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 
ไม่ต่ํากว่าระดับ 
4 

ระดับความ
พึงพอใจอยู่
ที่ระดับ 4 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

แบบสํารวจ
ความพึงพอใจที่
มีคุณภาพ 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุนฯ ที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน และแนวโน้มในในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผลการวิเคราะห์มีดังน้ี 
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis 
2.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารกองทุนฯ สนับสนุนการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
และเพ่ิมขีดสมรรถนะกําลังคนของกองทุนฯ ให้มี
ความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจของกองทุนฯ 
2. คณะกรรมการกองทุนฯ มีองค์ประกอบ
กรรมการที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจากหลาย
หน่วยงานภาครัฐ 
3. โครงสร้างของกองทุนฯ ในปัจจุบันมีขนาดเล็ก 
และโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นแนวราบทําให้
การบริหารงานในด้านต่าง ๆ มีความคล่องตัวทั้ง
ในการบริหารจัดการและประสานงาน 
4. กองทุนฯ มบุีคลากรรุ่นใหม่ ที่มคีวาม
กระตือรือร้นในการทํางานและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาํให้เป็นประโยชน์ต่อการทํางานใน
ระยะยาว 

1. กองทุนฯ ยังขาดการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ 
2. โครงสร้างการบริหารไม่เป็นอิสระ โดยปัจจุบันยังคง 
ดําเนินงานโดยบุคลากรได้รับมอบหมายให้ดูแล เพ่ิมเติม
จากการทํางานปกติของหน่วยงานที่บุคลากรสังกัดผลคือ
บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ ทํา
ให้การขับเคลือ่นเป็นไปได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีจาํนวนไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและ ไม่
สามารถรองรับภารกิจตามโครงสร้างที่กําหนด 
4. ข้อจํากัดด้านบุคลากรที่มจีํานวนน้อย อีกทั้งต้อง
ปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่เป็นไปตามหน้าที่หลักของส่วน งานที่
สังกัด  
ทําให้การพัฒนาแผนเชิงรุกในการปรับปรุงการให้บริการ
เป็นไปโดยยากลําบาก 
5. สมรรถนะของบุคลากรไม่สอดคล้องกับลักษณะงาน 
และปริมาณงาน 
6. บุคลากรของกองทุนฯ ไม่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ 
กฎหมายที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของกองทุนฯ บทบาท
ของคณะกรรมการกองทุนฯ ในการติดตาม ประเมินผล 
ตลอดจนให้ข้อช้ีแนะเพ่ือนาไปสู่การ แก้ไขและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจนจึงทําให้ผู้ปฏิบัติงานไม่กล้าตัดสินใจ 
7. นโยบายในการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ชัดเจน 
ของกองทุนฯ ส่งผลกระทบต่อขวัญกําลังใจของบุคลากร 
8. กองทุนฯไม่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร การ
ฝึกอบรมที่จําเป็นสําหรับบุคลากร หรือได้รบั ล่าช้ากว่า
เวลาที่เปิดรับสมัครส่งผลให้บุคลากรเสีย สิทธิในการเข้า
รับการฝึกอบรม 
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2.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะ  
ผู้ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ จัด
หลักสูตรอบรมต่าง ๆ ให้บุคลากรท่ีดูแลทุน
หมุนเวียน และมีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
การดําเนินงานกองทุนฯ 
2. มีกองทุนหมุนเวียนที่ประสบความสําเร็จสามารถ
ให้ข้อมูลและแบ่งปันองค์ความรู้ได้ 

1. กฎ ระเบียบ และข้อบังคบัของทางราชการไม่เอ้ือ
ให้กองทุนขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ระเบียบ ขอ้บังคับในการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ทุนหมุนเวียนทําให้การปฏิบัติงานของกองทุน
ส่งเสริม การทอ่งเที่ยวไทยที่มีจํานวนบุคลากรจํากัด
มี ความลําบากในการปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
ทุนหมุนเวียนที่จัดต้ังมานานและมีความพรอ้ม 
3. การอบรมความรู้ที่จําเป็นต่อบุคลากรในบาง
หลักสูตรมีข้อจากัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
คุณสมบัติเป็นข้าราชการ ส่งผลกระทบให้บุคลากร
ของกองทุนฯ ในสถานะพนักงานจ้างเหมาไม่ได้
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ 

 
2.2 การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
สภาวะปัจจุบนั แนวโน้มในอนาคต 

1. กองทุนฯ ขาดการวางระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารกองทุนฯ สนับสนุนการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน
ฯ และการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัยยา
กรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 

1. กองทุนฯ มแีผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (HR 
Master Plan) และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัย
ยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกําลงัคนของ
กองทุนฯ ให้มคีวามเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจ
ของกองทุนฯ 
2. กองทุนฯ มปัีจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตรด์า้นบริหารทรพัยากรบคุคลกองทนุเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และปัจจัยแวดล้อมภายนอก ที่มี
ผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทั้งได้มีการทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 
2562 – 2565 รวมถึงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2563 
เป็นต้น รวมถึงแนวนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีได้มีการเช่ือมโยงแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-
2565เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรของกองทุนฯ มีความเช่ียวชาญและได้รับการยอมรับเป็นมืออาชีพ
ในการสนับสนุนการดําเนินการพันธกิจของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทุนฯไปสู่ วิสัยทัศน์ที่ ต้ังไว้โดยกองทุนฯ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน์ 
บุคลากรมีความเช่ียวชาญและได้รับการยอมรับเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจ

ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญอย่างมืออาชีพเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
3. ส่งเสริมความก้าวหน้า ความสําเร็จและความสุขของบุคลากรเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจและความ

ผูกพันต่อกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
 

เป้าประสงค์ 
1. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีความเช่ียวชาญอย่างมืออาชีพเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
3. บุคลากรของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้รับการพัฒนาสมรรถนะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และมีความสุขในการทํางานและความผูกพันต่อกองทนุเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารอัตรากาลังเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ทบทวน/สรรหาบุคลากรกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องตาม
โครงสร้างกองทุน 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ทบทวน/จัดสรรบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของแต่ตําแหน่งงานของกองทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
 กลยุทธ์ที่ 2.1  ทบทวน/พัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการทํางานอย่างมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมสร้างความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเน่ือง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 กลยุทธ์ที่ 4.1  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.2  เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานและความสุข

ของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารอัตรากาลังเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1.1 ทบทวน/จัดทําแผน สรรหา
บุคลากร ตามโครงสร้างการ
บริหารงานกองทุนกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมี
แผนสรรหา บุคลากรตามโครงสร้าง
และอัตรากําลังท่ีมีความเหมาะสมกับ
ภารกิจกองทุนฯ และสอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนแม่บทกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

ระดับความสําเร็จในการทบทวน/
จัดทําแผนสรรหาบุคลากรตาม
โครงสร้างบริหารงานกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

1.2 ทบทวน/ปรับเปลี่ยน บุคลากรให้
มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานของแต่
ตําแหน่งงานของกองทุน 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมี
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ของแต่ตําแหน่งงาน ของกองทุน 
 

ร้อยละ ความสําเร็จ   บุคลากรมี
คุณสมบัติ ตามมาตรฐานของแต่
ตําแหน่งงานของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
2.1 ทบทวน/พัฒนาเคร่ืองมือในการ
วัดและประเมินผลบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
มีการนาระบบการประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators : KPI) มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicators : KPI) 

2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ี
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
สําหรับใช้ในการตัดสินใจด้านบุคลากร 
 

1. ร้อยละของฐานข้อมูลของบุคลากร
มีความทันสมัยและถูกต้อง ครบถ้วน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นต่อการทํางานอย่างมืออาชีพ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
3.1 เสริมสร้างความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และคุณลักษณะท่ี พึงประสงค์ของ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรทุกกลุ่มงานได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะท่ีจําเป็น และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะท่ีจําเป็นและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

มีการรายงานผลการพัฒนาตนเองตาม
แผนรายบุคคล (IDP) 

ร้อยละของบุคลากรกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยมีการ
รายงานผลการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
4.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมีวัฒนธรรมองค์การตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์การ 

4.2 เสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทํางานเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ
ทํางานและความสุขของบุคลากร 

บุคลากรกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
ความสุขในการทํางาน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน
การทํางานกับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 
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ยุทธศาสตรด์้านบรหิารทรพัยากรบคุคล กองทนุเพือ่สง่เสริมการท่องเที่ยวไทย ปงีบประมาณ 2563 – 2565 
 

 
 

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอรับเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพเพื่อขันเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
3. ส่งเสริมความก้าวหน้า ความสําเร็จและความสุขของบุคลากรเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและความผูกพันต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารอัตรากําลัง

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์
1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีแผน

โครงสร้างและอัตรากําลังที่มีความเหมาะกับ
ภารกิจกองทุนฯ และสอดคล้องกับทิศทอง
ของแผนแม่บทกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย

2. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีคํา
บรรยายลักษณะงาน กําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่ละตําแหน่ง
งานสอดคล้องกับภารกิจกองทุนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การดําเนินงานของทุนหมุนเวียน

เป้าประสงค์
1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการนํา

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicators : KPI)

2. มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง สําหรับใช้ใน
การตัดสินใจด้านบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

ที่จําเป็นต่อการทํางานอย่างมืออาชีพ

เป้าประสงค์
1. บุคลากรทุกกลุ่มงานไดร้ับการพัฒนาความรู้

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็น 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการ
ปฏิบัติงาน

2. มีการรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผน
รายบุคคล (IDP)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางาน
และคุณภาพชีวิตในการทํางาน

เป้าประสงค์
1. บุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมี

วัฒนธรรมองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทํางาน

1. ทบทวน/จัดทําแผนโครงสร้างการบริหารงาน
กองทุนและอัตรากําลังบุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

2. ทบทวน/ปรับเปลี่ยน บุคลากรให้มีคุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานของแต่ตําแหน่งงานของกองทุน

1. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรพัยากรบุคคล

1. เสริมสร้างความรู้ทักษะและสมรรถนะที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของกองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทยวอย่างต่อเนื่อง

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การภายใต้แนวคิด
หลักธรรมาภิบาล

2. เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานและความสุข
ของบุคลากร
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แผนปฏบิตัภิายใตแ้ผนการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคลกองทนุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารอัตรากําลังเชิงกลยุทธ์ 
เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 ทบทวน/จัดทําแผน สรรหาบุคลากร ตามโครงสร้างการบริหารงานกองทุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  

2. ร้อยละ 100 มีทบทวน/ปรับเปลี่ยน บุคลากรให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานของแต่ตําแหน่งงานของกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 
ทบทวน/จัดทําแผน สรร
หาบุคลากร ตามโครงสร้าง
การบริหารงานกองทุน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยแผนสรรหา 
บุคลากรตามโครงสร้างและ
อัตรากําลังที่มีความเหมาะสม
กับภารกิจกองทุนฯ และ
สอดคล้องกับทิศทางของแผน
แม่บทกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

 
ระดับความสําเร็จในการ
ทบทวน/จัดทําแผนสรรหา
บุคลากรตามโครงสร้าง
บริหารงานกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 
สรรหาบุคลากร ตาม โครงสร้างการ
บริหารกองทุน 

* * *   
ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
ทบทวน/ปรับเปลี่ยน 
บุคลากรให้มีคุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานของแต่
ตําแหน่งงานของกองทุน 

 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานของ
แต่ตําแหน่งงาน ของกองทุน 

 
ร้อยละความสําเร็จ 
ในการทบทวน/ 
จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน
ตําแหน่งงานบุคลากรกองทุน
ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย 

 
ร้อยละ ความสําเร็จ   บุคลากรมี
คุณสมบัติ ตามมาตรฐานของแต่
ตําแหน่งงานของกองทุน 

* * *   
ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

* ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน 

เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานโดยมีการนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators: KPI) มาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
ทบทวน/พัฒนาเครื่องมือ
ในการวัดและประเมินผล
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมีการนําระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Key Performance 
Indicators : KPI) มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละของบุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Key Performance 
Indicators : KPI) 

 
1. การทบทวนตัวชี้วัดแต่ละตําแหน่งงานของ
บุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดการดําเนินงานของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
สู่รายบุคคล 

 
5,000 

 
 
 

5,000 
 
 

 
5,000 

 
 
 

5,000 
 

 

 
5,000 

 
 
 

5,000 
 

 

 
15,000 

 
 
 

15,000 
 

 

 
ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

 
 

ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล 

 
มีระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง สําหรับ
ใช้ในการตัดสินใจด้านบุคลากร 

 
ร้อยละของฐานข้อมูลของ
บุคลากรมีความทันสมัยและ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

 
1. การจัดทํา/ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของบุคลากร ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การฝึกอบรม รายงานผลการ
ฝึกอบรม 
2. ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรภาระหน้าที่ความรับผดิชอบการ
ฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรม 
3. ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบัน 

 
** 
 
 
 

** 
 
 

** 

 
* 
 
 
 
* 
 
 
* 

 
* 
 
 
 
* 
 
 
* 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

 
 

ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

 
ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

* ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
** ดําเนินการโดยใช้งบประมาณของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากรของกองทุน 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการทํางานอย่างมอือาชีพ 
เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกองทุนเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการทาํงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

2. บุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีแผนพฒันารายบุคคล (IDP) จํานวน 1 คน / แผน 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพฒันารายบุคคล (IDP) 
4. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านการพัฒนาบุคลากรตามแผนพฒันารายบุคคล (IDP) 
5. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 1 ฉบับ / ต่อปี 

กลยุทธ์ที่ 3.1 
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของกองทุนเพื่อสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง 

 
1.มีคู่มือมาตรฐานสมรรถนะหลัก
ขององค์กรในการปฏิบัติงาน
(Standard Competency 
Manual) 
2. บุคลากรทุกกลุ่มงานได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเป็น และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. มีการรายงานผลการพัฒนา
ตนเองตามแผนรายบุคคล (IDP) 

 
1.มีคู่มือมาตรฐานสมรรถนะหลัก
ขององค์กรในการปฏิบัติงาน
(Standard Competency 
Manual) 1 ฉบับ 
2. ร้อยละของบุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวไทย
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเป็น และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการ
ปฏิบัติงานตามแผนรายบุคคล 
(IDP) 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมีการรายงานผล
การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพฒันารายบุคคล (IDP) 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะในระดับ
ที่องค์การคาดหวัง 

 
1.ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
โครงสร้างสมรรถนะหลกัขององค์กร  
และคู่มือมาตรฐานสมรรถนะหลักของ
องค์กรในการปฏิบัติงาน(Standard 
Competency Manual)  
2. จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรกองทุน
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวไทย 
4. รายงานผลการพัฒนาบุคคลากรตาม
แผนพฒันารายบุคคล (IDP) 

 
- 
 
 
 
 
* 
 

400,000 
 
       * 

 
600,000 

 
 
 
 
* 
 

400,000 
 
* 

 
- 
 
 
 
 
* 
 

400,000 
 
* 

 
600,000 

 
 
 
 
* 
 

1,200,000 
 
* 

 
ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

 
 
 

ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 
ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

* ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยงบประมาณ 400,000 บาท รวมกับแผนงานสารสนเทศ 100,000 บาทด้วยแล้ว 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การ 

2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรดีเด่น 
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไม่ต่ํากว่าระดับ 4 

กลยุทธ์ที่ 4.1 
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์การภายใต้แนวคิด
หลักธรรมาภิบาล 

 
บุคลากรกองทุนส่งเสริม การ
ท่องเที่ยวไทยมีวัฒนธรรม
องค์การตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างและ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การ 

 
โครงการภายใต้ 
การแผนงานการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์การตามแนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
300,000 

ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 
เสริมสร้างบรรยากาศใน 
การทางานเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการทํางานและ
ความสุขของบุคลากร 

 
บุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุขใน 
การทํางาน 

 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการทํางานกับ
กองทุนเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย 

 
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน มีกิจกรรมดังนี้ 
1. โครงการกิจกรรม 5 ส. 
2. โครงการสรรหาบุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยดีเด่นเพื่อยก
ย่องอย่างเป็นธรรม 
3. การสํารวจความ 
พึงพอใจของบุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 
 
 

5,000 
* 
 
 
 
* 

 
 
 

5,000 
* 
 
 
 
* 

 
 
 

5,000 
* 
 
 
 
* 

 
 
 

15,000 
* 
 
 
 
* 

 
 
 
ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ
ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารจัดการ 
 
กลุ่มขับเคลื่อนฯ 

รวมงบประมาณ 515,000 1,115000 515,000 2,145,000  

* ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
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ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 3 ปี (1 ตุลาคม 2563 ถึง – 30 กันยายน 2565) 

 
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565รวมท้ังสิ้นจํานวน 1,630,000 บาท 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1,115,000 บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 515,000 บาท 
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ความสอดคล้องและการสนบัสนนุแผนยุทธศาสตรก์องทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 
1. พัฒนาระบบการบริหาร
อัตรากําลังเชิงกลยุทธ์ 

1. ทบทวน/จัดทําแผน สรรหาบุคลากร ตาม
โครงสร้างการบรหิารงานกองทุนกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

2. ทบทวน/ปรับเปลี่ยน บุคลากรให้มีคุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานของแต่ตําแหน่งงานของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- กองทุนฯ จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

บุคลากรของกองทุนฯ 
- กองทุนฯ มีการจัดสรรและสรรหาบุคลากรที่ลักษณะงานตามโครงสร้างและมีคุณสมบัติ ตาม

มาตรฐานของต่ละตําแหน่งงาน 
2. พัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลการดําเนินงาน
ของทุนหมุนเวียน 

1. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- กองทุนฯ จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

บุคลากรของกองทุนฯ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ทักษะและสมรรถนะที่
จําเป็นต่อการทํางานอย่าง
มืออาชีพ 

เสริมสร้างความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาสมรรถนะและทักษะเฉพาะด้านให้

สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกองทุน 
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมในการ

งานและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การภายใต้แนวคิด
หลักธรรมาภิบาล 

2. เสริมสร้างบรรยากาศในการทางานเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการทํางานและความสุขของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- กองทุนฯ จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

บุคลากรของกองทุนฯ 
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บทที่ 5 
แผนปฏบิตักิารดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล พ.ศ. 2564 

 
เพ่ือให้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ที่ได้กําหนดไว้ จึงจัดทํา
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือให้กองทุนฯ ดําเนินการ
ด้านต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์หลักขององค์การด้วย โดยกองทุนฯ ได้ดําเนินการตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2563 ที่ระบุว่าแผนการปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อยได้แก่ 1. ช่ือแผนงาน 2. เป้าประสงค์ 3. ช่ือหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 4. 
งบประมาณ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 6. เป้าหมายที่ท้าทาย และ 7. 
ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถนําไปติดตามประเมินผลได้จริง โดยกองทุนฯ ได้เพ่ิมองค์ประกอบ
ข้อมูลปัจจัยความสําเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยนําเข้าหน่ึงในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย เพ่ือให้กองทุนฯ ได้มองเห็นทิศทางและผลลัพธ์ของแผนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ีอย่างชัดเจนและก่อให้เกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างแท้จริง 
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แผนงาน เป้าประสงค์ 
หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ์
วัดที่มีคุณภาพ 

ปัจจัย
ความสําเร็จ 

1 2 3 4 
ยุทศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารอัตรากาลังเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : สรรหาบุคลากร ตามโครงสร้างการบริหารงานกองทุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

สรรหาบุคลากร ตาม
โครงสร้างการ
บริหารงานกองทุน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี
อัตรากําลังตามโครงสร้าง
ตามโครงสร้างการ
บริหารงานกองทุน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

* 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนฯ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาฯ เพื่อพิจารณา
รายละเอียด 
เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานกองทุนฯ
เช่น ร่างประกาศรับสมัคร ฯลฯ 
3. ประกาศและดําเนินการรับสมัคร 
4. ดําเนินการสอบ (ข้อเขียนและ
สัมภาษณ์) และประกาศผลสอบ 
5. บรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น 
พนักงานกองทุนฯ  

    ร้อยละ 70 
มีตามโครงสร้าง
การบริหารงาน
กองทุนกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

ระดับความสําเร็จ
ในการสรรหา
บุคลากร ตาม
โครงสร้างการ
บริหารงานกองทุน
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย  

มีบุคลากรตาม
โครงสร้าง
บริหารงาน
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
ตามแผน 

   
 
 
 

     
 
 

   

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ทบทวน/ปรับเปลี่ยน บุคลากรให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานของแต่ตําแหน่งงานของกองทุน 
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แผนงาน เป้าประสงค์ 
หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ์
วัดที่มีคุณภาพ 

ปัจจัย
ความสําเร็จ 

1 2 3 4 
ทบทวน/ปรับเปลี่ยน 
บุคลากรให้มีคุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานของแต่
ตําแหน่งงานของ
กองทุน 

กองทุนเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทยมี
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  
มีคุณสมบัติ ตาม
มาตรฐานของแต่ตําแหน่ง
งานของกองทุน 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

* 1. ศึกษารวบรวมข้อมูล ลักษณะงาน
ปริมาณงานและวิเคราะห์งาน 
2. ดําเนินการทบทวน  
คุณสมบัติของบุคลากรในตําแหน่งงาน 
เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  
3.ปรับเปลี่ยนบุคลากรให้ตรงตาม
มาตรฐานของแต่ละตําแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ร้อยละ 100  
มีบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานของ
แต่ตําแหน่งงาน
ของกองทุน 

ร้อยละความสําเร็จ 
มีบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานของ
แต่ตําแหน่งงานของ
กองทุน 

บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานของแต่
ตําแหน่งงานของ
กองทุน 

ยุทศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 : ทบทวน/พัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
1. การทบทวนตัวชี้วัด
แต่ละตําแหน่งงานของ
บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมีการนํา
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI) มาใช้
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

5,000 1. ศึกษารวบรวมข้อมูล ลักษณะงาน
และปริมาณงาน กระบวนการใน
ภาระหน้าที่ของแต่ละตําแหน่ง 
2. ทบทวนตัวชี้วัดแต่ละตําแหน่งงาน
ของบุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

    

ร้อยละ 100 ของ
ตําแหน่งงานของ
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
ได้รับการทบทวน
ตัวชี้วัด 

ร้อยละของตําแหน่ง
งานบุคลากร
กองทุนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยได้รับ
การทบทวนตัวชี้วัด 

ผู้บริหารเห็น
ความสําคัญของ
การทบทวน
ตัวชี้วัดแต่ละ
ตําแหน่งงานของ
บุคลากรกองทุน
เพ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 
เพื่อนําไปใช้ใน
การประเมิน 
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แผนงาน เป้าประสงค์ 
หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ์
วัดที่มีคุณภาพ 

ปัจจัย
ความสําเร็จ 

1 2 3 4 
2.การถ่ายทอดตัวชี้วัด
การดําเนินงานของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยสู่
รายบุคคล 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมีการนํา
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI) มาใช้
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

5,000 1. นาตัวชี้วัดแต่ละตําแหน่งงานของ
บุคลากรกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยที่ทบทวนแล้วประชุม
ชี้แจงเพื่อทาความตกลงเกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ตัวชี้วัดรายบุคคล 
2. จัดทําตารางการถ่ายทอดตัวชี้วัด
การดําเนินงานของกองทุนฯ ในแต่ละ
ตําแหน่งสู่รายาบุคคล 
3. เสนอตารางการถ่ายทอดตัวชี้วัด
การดําเนินงานของบุคลากรต่อ
ผู้บริหาร 

 

  

 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
ได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดย
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย
ได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดย
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI 

มีการนํา
เครื่องมือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้
ในการประเมิน
ตามรอบการ
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
การจัดทํา/ปรับปรุง
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ของบุคลากร 
ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
การฝึกอบรม รายงาน
ผลการฝึกอบรมให้เป็น
ปัจจุบัน 

มีระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง สําหรับใช้ในการ
ตัดสินใจด้านบุคลากร 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

** 1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
บุคลากร ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การฝึกอบรม รายงานผล
การฝึกอบรม 
2. ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศบุคลากร ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบการฝึกอบรม 
รายงานผลการฝกึอบรม 
3. ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เป็นปัจจุบัน 

   

 
 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี
ฐานข้อมูลของ
บุคลากรมีความ
ทันสมัยและ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ร้อยละของ
ฐานข้อมูลของ
บุคลากรมีความ
ทันสมัยและถูกต้อง 
ครบถ้วน 

มีการติดตาม
ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
อย่างต่อเนื่อง 
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แผนงาน เป้าประสงค์ 
หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ์
วัดที่มีคุณภาพ 

ปัจจัย
ความสําเร็จ 

1 2 3 4 
ยุทศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการทํางานอย่างมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : เสริมสร้างความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง 
1. จัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

มีแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลการพัฒนา
บุคคลากรรายบคุคลเพื่อให้มี
สมรรถนะตามวิสัยทัศน์และการ
ดําเนินภารกิจของกองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย 
2. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
3. เสนอแผนพัฒนารายบุคคลต่อ
ผู้บริหาร 

 
 

 

 

 
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
จํานวน 1 คน/แผน 

บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

ผู้บริหารของ
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยให้
ความสําคัญและ
สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

2. รายงานผลการ
พัฒนาบุคคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

มีการรายงานผลการ
พัฒนาตนเองตามแผน
รายบุคคล (IDP) 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

- 1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
รูปแบบต่าง ๆ รายงานผลตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด 
2. รวบรวมรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
3. จัดทํารายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
ประจําปีเสนอผู้บริหารรับทราบ 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี
การรายงานผล
การพัฒนา
บุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนา

1. ร้อยละของ
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมีการ
รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. จํานวนการ
รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนา
รายบุคคลต่อปี 

มีการกําหนด
ข้อบังคับให้มี
การรายงานผล
เมื่อได้รับการ
พัฒนาตามแผน 
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แผนงาน เป้าประสงค์ 
หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ์
วัดที่มีคุณภาพ 

ปัจจัย
ความสําเร็จ 

1 2 3 4 
รายบุคคล 1 ฉบับ 
/ ต่อปี 

ยุทศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 
โครงการภายใต้การ
แผนงานการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์การตาม
แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรกองทุนส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทยมี
วัฒนธรรมองค์การตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

20,000 1. พิจารณาคัดเลือกหัวข้อกิจกรรม/
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
ในการทํางานและคุณภาพชีวิตใน 
การทํางาน 
2. เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 
3. ดําเนินการโครงการภายใต้การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
4. สรุปผลการดําเนินโครงการเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 80 ของ
บคุลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยเข้า
ร่วมโครงการ
เสริมสร้างและ
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์การ 

ร้อยละของบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างและ
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์การ 

-ผู้บริหาร
สนับสนุนการจัด
โครงการ 
-บุคลากรเห็น
ความสําคัญใน
การเข้าร่วม
โครงการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมในการ
ทํางานและ
คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานและความสุขของบุคลากร 
1.โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการ
ทํางาน มีกิจกรรมดังนี้ 
โครงการกิจกรรม 5 ส. 

บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุขในการทํางาน 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

5,000 1. จัดประชุมคณะทางานฯ  
เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงาน
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทํางาน 
2. ดําเนินการชี้แจงให้บุคลากร
กองทุนฯ รับทราบแผนการ

    

1. ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยเข้า
ร่วมโครงการ

1. ร้อยละของ
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยเข้า
ร่วมโครงการ
เสริมสร้างและ

-ผู้บริหาร
สนับสนุนการจัด
โครงการ 
-บุคลากรเห็น 
บุคลากรเห็น
ความสําคัญของ
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แผนงาน เป้าประสงค์ 
หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน  
(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ 
  

ตัวชี้วัดและเกณฑ์
วัดที่มีคุณภาพ 

ปัจจัย
ความสําเร็จ 

1 2 3 4 
ดําเนินงานโครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทํางาน 
3. ดําเนินการตามแผนโครงการ
เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน 

เสริมสร้างและ
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์การ 
2. ร้อยละ 100 
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี
ส่วนร่วมในการ
สรรหาบุคลากร
ดีเด่น 

ขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์การ 
2. ร้อยละของ
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยมี 
ส่วนร่วมในการ 
สรรหาบุคลากร
ดีเด่น 

การจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
บรรยากาศใน
การทํางาน 

2. การสํารวจความ  
พึงพอใจของบุคลากร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 

บุคลากรกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุขในการทํางาน 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

- 1. ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจในการทํางาน 
2. ดําเนินการสํารวจความ พึงใจใน
การทํางานของบคุลากรกองทุนฯ 
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
4. สรุปผลความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
5. รายงานผลต่อผู้บริหารรับทราบ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความ  
พึงพอใจของ
บุคลากรกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 
ไม่ต่ํากว่าระดับ 4 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย 

แบบสํารวจ
ความพึงพอใจที่
มีคุณภาพ 

รวมงบประมาณ 1,315,000 หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน 

 


