
ยุทธศาสตร์
สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�เป็นหน่วยง�นที่มีภ�รกิจหลักในก�รเป็นศูนย์กล�งก�รบริห�ร

ของกระทรวงฯ	 ในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์	 และก�รแปลงนโยบ�ยของกระทรวงไปสู่ก�รปฏิบัติทั้งในมิติของ 

ด้�นก�รท่องเที่ยวและก�รกีฬ�	ซึ่งในแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙) 

ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รยึดคนเป็นศูนย์กล�งของก�รพัฒน� ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วม 

ของทุกภ�คส่วนในสังคม	และก�รมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจของประช�ชน	ก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�มสมดุลในทุกมิติ 

อย่�งบูรณ�ก�รและเป็นองค์รวมรวมถึงแนวคิดก�รพัฒน�ในอน�คตที่ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

เชิงสร้�งสรรค์	ก�รเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รรวมตัวท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�ค

	 ในรอบปีที่ผ่�นม�กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ได้จัดทำ�แผนพัฒน�ก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙ 

และยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	เพื่อเป็นแผนแม่บทในก�รกำ�หนดทิศท�ง 

ก�รทำ�ง�นของกระทรวงฯ	 ซึ่งประสบผลสำ�เร็จอย่�งดียิ่ง	 ดังนั้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศ�สตร์ดังกล่�ว 

และก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องประสบผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยว 

และกีฬ�	จึงได้จัดทำ�ยุทธศ�สตร์สำ�นกัง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	เพื่อใช้เป็นกรอบ 

ในก�รกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

ให้มีประสิทธิภ�พ	

	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	จึงหวังว่�ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยว 

และกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕	 -	๒๕๕๙	จะส�ม�รถสนองตอบต่อนโยบ�ยด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�และสอดคล้องกับ 

สถ�นก�รณ์ด้�นก�รท่องเท่ียวและกีฬ�ของโลกและประเทศ	 เพื่อให้แผนยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�รของ 

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬ�	 เป็นกลไกหนึ่งในก�รผลักดันให้เกิดก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

ของประเทศต่อไป

          

                                                            

	 (น�ยสมบัติ		คุรุพันธ์)

	 ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

คํ า นํ า 

▲



ส่วนที่ หน้า
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร	 ก

๑.	 บทนำ�	 	 	 ๑

๒.	 นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 ๔
	 ๑.	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	 ๖
	 ๒.	 นโยบ�ยของรัฐบ�ล	 ๙
	 ๓.	 นโยบ�ยของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 ๑๑
	 ๔.	 ยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	 ๑๕
	 ๕.	 แผนพัฒน�ก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	 ๑๗

๓.	 ก�รประเมินสภ�พแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 ๑๙
	 ๑.	 ก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยใน	(Internal	Appraisal)	 ๒๐
	 ๒.	 ก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยนอก	(External	Appraisal)	 	๒๑

๔.	 ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	 ๒๓
	 วิสัยทัศน์	 	 ๒๔
	 พันธกิจ		 	 ๒๔
	 ยุทธศ�สตร์		 ๒๔

	 ยุทธศ�สตร์ที่	๑	 ก�รบริห�รจัดก�ร	บูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์	เชื่อมโยงนโยบ�ยและแผน	 ๒๕

	 	 	 	 	 ด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�รให้มีเอกภ�พ 

	 ยุทธศ�สตร์ที่	๒	 ก�รพัฒน�บุคล�กรของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ให้มีศักยภ�พ ๒๖

	 	 	 	 	 และส�ม�รถรองรับคว�มเปลี่ยนแปลงได้

	 ยุทธศ�สตร์ที่	๓	 พัฒน�ระบบง�น	ระบบบริห�รบุคคล	และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ๒๗

	 	 	 	 	 เพื่อส่งเสริมคว�มเป็นเลิศขององค์กร

	 ยุทธศ�สตร์ที่	๔	 เสริมสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�ร	 ๒๘ 

	 	 	 	 	 ในระดับประเทศและระดับน�น�ช�ติ

๕.	 ก�รนำ�ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	ไปสู่ก�รปฏิบัต	ิ ๓๔

๖.	 สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมยุทธศ�สตร์		สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 ๔๐
	 พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙

ภ�คผนวก			
	 ภ�คผนวก	ก.		ค่�นิยมองค์กร	 ๖๔
	 ภ�คผนวก	ข.		บัญชีอักษรย่อหน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�		 ๖๖
	 ภ�คผนวก	ค.		บรรณ�นุกรม	 ๖๘

คณะผู้จัดทำ�   ๗๐

ส า ร บั ญ

▲



ส า ร บั ญ ภ า พ

▲

หน้า

แผนภ�พที่	 ๑	 สรุปก�รเชื่อมโยงระหว่�งวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศ�สตร์	เป้�ประสงค์	ตัวชี้วัด	 ๒๙ 

	 	 และแนวท�งก�รพัฒน� 

แผนภ�พที่	 ๒	 คว�มเชื่อมโยงระหว่�งยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�		 ๓๓

	 	 กับยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเทียวและกีฬ�

แผนภ�พที่	 ๓	 Flow	Chart	ก�รจดัทำ�แผนปฏบิติัร�ชก�ร	๕	ปี	และแผนปฏบิติัร�ชก�รประจำ�ปี	 ๓๘

	 	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

แผนภ�พที่	 ๔	 วงจรก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยว	 ๓๙ 

	 	 และกีฬ�



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ก ก



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

๑
ความเป็นมา

 

	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�	มีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รเป็นศูนย์กล�ง	ก�รบริห�รของกระทรวง

ในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์	แปลงนโยบ�ยของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติง�น	จัดสรรทรัพย�กร	และบริห�รร�ชก�รทั่วไป

ของกระทรวงให้บรรลุเป้�หม�ยและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�มภ�รกิจของกระทรวง	 โดยในปี	 พ.ศ.	๒๕๕๔	ยุทธศ�สตร์ 

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๕๔	จะเข้�สู่ระยะเวล�สิ้นสุดของแผนฯ	สำ�นักง�น 

ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ได้ตระหนักถึงก�รพัฒน�และขับเคลื่อนนโยบ�ยและแผนด้�นก�รท่องเที่ยว 

และกีฬ�ให้มีประสิทธิภ�พ	ก�รนำ�ยุทธศ�สตร์ฯไปสู่ก�รปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยของแผนฯ	ส�ม�รถ 

บ่งชี้ถึงคว�มสำ�เร็จ	 คว�มล้มเหลว	 ปัญห�	 และอุปสรรคในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนฯ	 ประกอบกับสถ�นก�รณ์ 

ก�รเปลี่ยนแปลงทั้งในด้�นเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	 ทำ�ให้มีคว�มจำ�เป็นต้องกำ�หนดแนวท�งและทิศท�ง 

ก�รพัฒน�ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ของประเทศให้มีคว�มสอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ลและแผนในระดับต่�งๆ		

ได้แก่	แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	แผนพัฒน�ก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ 

พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	และยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�		พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	

๒
การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว

และกีฬา

 บริบทก�รเปลี่ยนแปลงด้�นเศรษฐกิจและสังคมมีนัยสำ�คัญต่อแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของโลก	 ซึ่งจะ 

สง่ผลกระทบตอ่เงือ่นไขก�รพฒัน�ประเทศในอน�คต	ประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชญิกบัก�รเปลีย่นแปลงทีส่ำ�คญั	ทัง้ทีเ่ป็น

โอก�สและอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ประเทศ	 จึงต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมของคนและระบบให้ส�ม�รถปรับตัว 

พร้อมรับกับก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต	ทั้งนี้บริบทก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญและเป็นแนวโน้มในอน�คต	ได้แก่	

	 ๑)	 ก�รท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่�งต่อเนื่อง	

	 ๒)	 ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

	 ๓)	 ก�รจัดทำ�ข้อตกลงระหว่�งประเทศและพันธกรณีต่�งๆ

	 ๔)	 ก�รเปลี่ยนแปลงของภูมิอ�ก�ศโลก

	 ๕)	 คว�มเสี่ยงของโรคระบ�ดมีเพิ่มขึ้น

	 ๖)	 คว�มไม่แน่นอนของสภ�วะเศรษฐกิจโลก

	 ๗)	 ก�รแข่งขันด้�นก�รท่องเที่ยวสูงขึ้น

	 ๘)	 คว�มขัดแย้งและก�รก่อก�รร้�ย

	 ๙)	 กระแสก�รให้คว�มสนใจต่อสุขภ�พ	 ก�รก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	 ก�รตื่นตัวในเรื่องก�รออกกำ�ลังก�ย 

เพื่อสุขภ�พของคนทั่วโลก

ข



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

	 ๑๐)	 คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี	มีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	ทำ�ให้ข่�วส�รด้�นก�รกีฬ�ทั่วโลก

เข้�ถึงประช�ชนได้อย่�งทั่วถึง

	 ๑๑)	 ก�รแข่งขันกันเป็นผู้นำ�ด้�นก�รกีฬ�	และก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รกีฬ�

	 ๑๒)	 ก�รใช้ก�รกีฬ�ในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นและภ�พลักษณ์ที่ดีของประเทศ

	 ๑๓)	 ก�รเติบโตของธุรกิจก�รกีฬ�และธุรกิจต่อเนื่อง

	 ก�รรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภ�คต่�งๆ	 ข้อตกลงเขตก�รค้�เสรีและคว�มร่วมมือในก�รพัฒน� 

กับประเทศเพื่อนบ้�น	 รวมทั้งก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นโอก�สในก�รพัฒน�ศักยภ�พ 

ก�รท่องเที่ยว	และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและบริก�ร	ขณะที่ก�รเปล่ียนแปลงของสังคมโลกเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ 

และสังคมเมืองจะเป็นโอก�สในก�รพัฒน�สินค้�ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของกลุ่มผู้สูงอ�ยุ	 นอกจ�กนี้ 

ก�รเปล่ียนแปลงด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมโลกที่มีแนวโน้มปัญห�โลกร้อน	ภ�วะภัยธรรมช�ติ	 และ 

คว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มม�กขึ้นจะเป็นภัยคุกค�มให้ต้องปรับทิศท�ง 

ก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวให้ส�ม�รถสร้�งคว�มมั่นคงท�งฐ�นทรัพย�กรและคว�มสมดุลของระบบนิเวศเพื่อพร้อม 

รับผลกระทบดังกล่�ว

	 สำ�หรับแนวโน้มท�งด้�นกีฬ�	 กระแสก�รให้คว�มสนใจต่อสุขภ�พ	 ก�รก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	 ก�รตื่นตัว 

ในเรื่องของก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พของคนทั่วโลก	ทำ�ให้ประช�ชนให้คว�มสนใจดูแลสุขภ�พ	 เล่นกีฬ�	และ 

ออกกำ�ลงัก�ยม�กข้ึน	ก�รกฬี�ยงัมสีว่นสำ�คญัในก�รสร�้งคว�มภ�คภมูใิจ	สร�้งแรงบนัด�ลใจ	กอ่ใหเ้กดิคว�มสม�นฉนัท์

และส�มัคคีของคนในช�ติ	ก�รกีฬ�ยังส�ม�รถเป็นอ�ชีพที่สร้�งร�ยได้และมีส่วนสำ�คัญในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของ 

ประเทศได้	 ดังนั้น	 ก�รกีฬ�และนันทน�ก�รจึงมีส่วนสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พของคนให้มีคว�มสมบูรณ์ 

ด้�นร่�งก�ย	มีคว�มพร้อมในก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว

๓
การประเมินสภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	 จ�กก�รประเมินสภ�พแวดล้อมของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 พบว่�ในภ�พรวม 

ขององค์กรมีจุดแข็งที่มีโครงสร้�งของหน่วยง�นในส่วนภูมิภ�คคือสำ�นักง�นก�รท่องเท่ียวและกีฬ�จังหวัด 

ครอบคลุมทุกจังหวัด	 และองค์กรมีขน�ดเล็กทำ�ให้มีคว�มสะดวกรวดเร็วในก�รติดต่อสื่อส�รทั้งในแนวร�บและ 

แนวดิ่ง	ส�ม�รถสั่งก�รและดำ�เนินง�นได้อย่�งรวดเร็ว	อย่�งไรก็ต�มยังพบว่�โครงสร้�งของกระทรวงก�รท่องเที่ยว 

และกีฬ�ไม่เอื้อต่อก�รปฏิบัติง�นต�มภ�รกิจ	เช่น	โครงสร้�งหน่วยง�นระดับจังหวัดยังข�ดคว�มชัดเจน	นอกจ�กนี้ 

มีบุคล�กรมีจำ�นวนน้อยไม่เพียงพอต่อภ�รกิจท้ังในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค	 บุคล�กรบ�งส่วนมีทักษะท่ีไม่ตรง 

กับส�ยง�นไม่มีคว�มรู้พื้นฐ�นด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	และข�ดแคลนงบประม�ณเมื่อเปรียบเทียบกับภ�รกิจ 

เป็นต้น

 

ค
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	 ก�รที่รัฐบ�ลมีนโยบ�ยสนับสนุนและส่งเสริมก�รพัฒน�ท่องเที่ยวและกีฬ�ที่ชัดเจน	 ตลอดจนคว�มตื่นตัว 

ของภ�คส่วนและภ�คีด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 จะมีส่วนสำ�คัญต่อก�รผลักดันง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวง 

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ให้บรรลุผลสำ�เร็จในอน�คต	ซึ่งมีปัจจัยที่อ�จเป็นอุปสรรคต่อคว�มสำ�เร็จที่ต้องพิจ�รณ�	เช่น 

ก�รข�ดเสถียรภ�พท�งก�รเมืองมีผลต่อก�รปฏิบัติง�นบ�งส่วน	ปัจจัยในเชิงลบทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ 

เช่น	เศรษฐกิจ	โรคระบ�ด	ภ�วะโรคร้อน	หรือก�รปรับปรุง	แก้ไข	กฎ	ระเบียบให้รองรับก�รปรับเปลี่ยนกระบวนง�น 

เป็นต้น

๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

 ยทุธศ�สตรส์ำ�นกัง�นปลดักระทรวงก�รท่องเท่ียวและกฬี�	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	ได้กำ�หนดแนวท�งก�รพฒัน�	

ดังนี้

วิสัยทัศน์

	 เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	เพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ยด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�และนันทน�ก�ร 

สู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีเอกภ�พ

พันธกิจ

	 ๑.	 จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยที่ส�ม�รถตอบสนองต่อก�รพัฒน�ประเทศและผลักดันนโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติ

	 ๒.	 กำ�หนดยทุธศ�สตร	์แผนง�นและงบประม�ณ	ในก�รบรหิ�รจดัก�รด�้นก�รทอ่งเทีย่ว	กฬี�	และนนัทน�ก�ร

ให้มีประสิทธิภ�พ	เพื่อเป็นศูนย์กล�งขับเคลื่อนนโยบ�ย	และยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติได้อย่�งบรรลุผล

	 ๓.	 กำ�กับ	 ติดต�ม	 เร่งรัด	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�น	 ในสังกัดกระทรวง 

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	

	 ๔.	 พัฒน�โครงสร้�ง	 อัตร�กำ�ลัง	 ระบบง�น	 ว�งแผนก�รจัดสรรทรัพย�กรและบุคล�กรให้มีศักยภ�พ 

ในก�รบริห�รง�น	

	 ๕.	 พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ	และเป็นศูนย์ข้อมูลกล�งเพื่อสนับสนุนก�รบริห�รง�นของกระทรวง	

และให้บริก�รแก่หน่วยง�นของรัฐและประช�ชน	

	 ๖.	 ดำ�เนนิก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืและประส�นคว�มรว่มมอืกบัเครอืข�่ยด�้นก�รทอ่งเทีย่ว	กฬี�	และนนัทน�ก�ร

ทุกภ�คส่วนทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	

ง
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ยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย	๔	ยุทธศ�สตร์		ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การบริหารจัดการ บูรณาการยุทธศาสตร์ เช่ือมโยงนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว 
กีฬาและนันทนาการให้มีเอกภาพ  มีแนวท�งก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ	ได้แก่

	 ๑.	 ส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดก�รบูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์/แผนง�น/โครงก�รด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	

	 ๒.	 	พัฒน�นโยบ�ย	แผนยุทธศ�สตร์	องค์คว�มรู้	นวัตกรรม	เทคโนโลยีด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ที่สอดคล้อง

กับนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาบุคลากรของสำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีศักยภาพ   
และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ มีแนวท�งก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ	ได้แก่

	 ๑.	 พัฒน�คว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ทักษะ	และสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง

	 ๒.	 พัฒน�คุณภ�พชีวิต	และศักยภ�พของบุคล�กรในก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลง	

	 ๓.	 ส่งเสริมก�รศึกษ�ดูง�นด้�นก�รท่องเทียว	กีฬ�	และนันทน�ก�รของบุคล�กรทั้งในและต่�งประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม

ความเป็นเลิศขององค์กร มีแนวท�งก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ	ได้แก่

	 ๑.	 	พฒัน�ปรบัปรงุโครงสร�้ง	อตัร�กำ�ลงั	และระบบง�นเพือ่สร�้งประสทิธภิ�พ	แรงจงูใจและคว�มผ�สกุใหแ้ก่

บุคล�กรในก�รปฏิบัติร�ชก�ร

	 ๒.	 	พัฒน�ระบบและกลไกก�รบริห�รง�น	ก�รติดต�มและประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

เพื่อให้ผู้รับบริก�รมีคว�มพึงพอใจในคุณภ�พก�รให้บริก�ร	

	 ๓.	 พัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น	ก�รให้บริก�ร	แก่ประช�ชน	

	 ๔.	 พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในภ�วะวิกฤต	และก�รอำ�นวยก�รช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เสรมิสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่ว กฬีา และนนัทนาการในระดบัประเทศ
และระดับนานาชาติ  มีแนวท�งก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ	ได้แก่

	 ๑.	 ส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�รระหว่�งประเทศ	

	 ๒.	 สนับสนุนก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รเปิดเสรีด้�นก�รท่องเที่ยว

	 ๓.	 พัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�รให้มีคว�มเข้มแข็ง

	 ๔.	 	ประช�สัมพันธ์เชิงรุก	เผยแพร่ข้อมูล	ข่�วส�รและบริก�รท่ีเป็นประโยชน์ต่อประช�ชนเพ่ือให้ประช�ชน 

เข้�ม�มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	

จ
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จ
๕

การนาํยทุธศาสตรส์าํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

ไปสู่การปฏิบัติ

	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ที่กำ�หนดขึ้นทั้ง	๔	ด้�นจะนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดทิศท�ง	โครงก�ร	และแผนก�รดำ�เนินง�น

ในแต่ละปีของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ต่อไปในระยะเวล�	๕	ปีข้�งหน้�	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙) 

ซึ่งจะเป็นกลไกสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รและพัฒน�ยุทธศ�สตร์ของกระทรวง	 โดยมีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น 

เพื่อก�รนำ�ยุทธศ�สตร์ไปสู่ก�รปฏิบัติดังต่อไปนี้

 ๑.  การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี โดยเริ่มจ�กก�รประเมินสภ�พแวดล้อม	 ในปัจจุบันของ 

แต่ละปี	(SWOT	Analysis)	เพื่อที่จะตรวจสอบจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอก�ส	และอุปสรรค	ในแต่ละปี	แล้วจึงนำ� 

ผลก�รดำ�เนินง�นในปีก่อนหน้�ม�วิเคร�ะห์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ปัญห�และ

อุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น	จ�กนั้นจึงนำ�แผนยุทธศ�สตร์ม�กำ�กับก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	

เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์นั้นมีประสิทธิภ�พม�กที่สุด 

 ๒.  การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดำ�เนินก�รให้มีก�รพิจ�รณ�จัดสรร 

งบประม�ณและทรัพย�กรที่จำ�เป็น	 เพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�ร	 โครงก�ร	 หรือ 

กิจกรรมสำ�คัญภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์	 ตัวชี้วัด	 และกลยุทธ์หลักต่�งๆ	 ที่ได้จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญไว้ 

ในตอนต้น	เพื่อให้มั่นใจว่�ภ�ระง�นที่ต้องดำ�เนินก�รนั้น	มีทรัพย�กรที่จำ�เป็นม�สนับสนุนให้บรรลุต�ม 

เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ 

 ๓.  การจัดกระบวนการมอบหมายภาระงาน ดำ�เนินก�รให้มีก�รมอบหม�ยภ�ระง�นและคว�มรับผิดชอบ 

ในง�นต�มยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รพัฒน�ที่กำ�หนดขึ้นทั้ง	๔	ด้�น	ตลอดจนม�ตรก�ร	 โครงก�ร 

หรือกิจกรรมสำ�คัญให้กับหน่วยง�น	 รวมทั้งบุคล�กรในสำ�นักง�นปลัดฯ	 ได้ทร�บอย่�งชัดเจน	 และ 

ให้กิจกรรมก�รมอบหม�ยภ�ระง�นดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของก�รปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	 ในช่วงเวล� 

ที่ต่อเนื่องกับก�รจัดทำ�แผนงบประม�ณของสำ�นักง�นปลัดฯ	โดยควรจะจัดให้มีกลไก	ก�รประเมินผล 

ก�รปฏบิตังิ�นและก�รจงูใจบคุล�กรทีส่อดคลอ้งกบัระดบัคว�มสำ�เรจ็ของยทุธศ�สตร	์ตวัชีว้ดั	กลยทุธห์ลัก	

ตลอดจนม�ตรก�ร	โครงก�ร	หรือกิจกรรมสำ�คัญที่รับผิดชอบ

 ๔.  การกำากับ ติดตาม และประเมินผล	มีก�รกำ�กับ	ติดต�มและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศ�สตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	ทั้งก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ระหว่�งป ี

ก�รติดต�มและสรุปผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	และก�รประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น

ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙

ฉ



ส่วนที่ ๑
บทนำ�
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

บทนำ�

 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�มีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รเป็นศูนย์กล�ง	ก�รบริห�รของกระทรวง 

ในก�รพฒัน�ยทุธศ�สตร	์แปลงนโยบ�ยของกระทรวงเปน็แผนปฏบิตั	ิจดัสรรทรพัย�กรและบรหิ�รร�ชก�รประจำ�ทัว่ไป

ของกระทรวงให้บรรลุเป้�หม�ยและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�มภ�รกิจของกระทรวง	

	 ก�รเปลีย่นแปลงก�รบรหิ�รร�ชก�รต�มพระร�ชบญัญตัริะเบยีบบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ	(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	

และพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ที่เน้นให้ใช้วิธีก�รบริห�ร

กิจก�รบ้�นเมืองท่ีดีเพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน	มีประสิทธิภ�พ	เกิดคว�มคุ้มค่�ในเชิงภ�รกิจของรัฐ	ตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของประช�ชน	 โดยมีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รอย่�งสมำ่�เสมอ	 ส่งผลให้หน่วยง�นร�ชก�ร 

ในทุกระดับต้องเพิ่มคว�มสำ�คัญในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ที่สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

ของสภ�วก�รณ์ทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	 รวมท้ังสถ�นก�รณ์เชิงมหภ�ค	 และเชื่อมโยงยุทธศ�สตร์ 

ก�รพฒัน�ดงักล่�วเข้�กบัก�รว�งแผนงบประม�ณ	ก�รจดัก�รด้�นทรพัย�กร	ตลอดจนก�รประเมนิผลก�รปฏบิตัริ�ชก�ร	

โดยมีก�รกำ�หนดตัวช้ีวัดคว�มสำ�เร็จ	(Key	Performance	Indicator;	KPI)	ให้เกิดคว�มมั่นใจว่�หน่วยง�นจะส�ม�รถ 

นำ�ยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�ทีก่ำ�หนดไว้ไปสูก่�รปฏบัิติ	เพ่ือสร้�งประโยชน์ให้กบัประช�ชนได้สูงสุด	ส่งผลให้มกีระบวนก�ร

จัดทำ�แผนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบ�ยที่รัฐบ�ลได้แถลงไว้กับรัฐสภ�	เพื่อเป็นกรอบช้ีนำ� 

ก�รพฒัน�ประเทศ	โดยหน่วยง�นร�ชก�รต่�งๆ	ต้องจัดทำ�แผนปฏบิติัร�ชก�รท่ีสอดคล้องกบัแผนบริห�รร�ชก�รแผ่นดนิ	

และใช้แผนปฏิบตัริ�ชก�รดงักล่�วเป็นกรอบก�รดำ�เนนิง�น	ตัง้แต่ก�รว�งแผนจดัสรรงบประม�ณ	ก�รจดัสรรทรพัย�กร

ไปจนถึงก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของหน่วยง�นและบุคล�กร			

	 เพ่ือให้ก�รบริห�รร�ชก�รของกระทรวงเกิดผลสัมฤทธิ์ต�มที่มุ่งหวัง	ส�ม�รถตอบสนองนโยบ�ยก�รบริห�ร

ประเทศของรัฐบ�ลและยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ

ประสทิธผิล	สำ�นกัง�นปลดักระทรวงก�รทอ่งเทีย่วและกฬี�	จงึไดจ้ดัทำ�ยทุธศ�สตรส์ำ�นกัง�นปลดักระทรวงก�รทอ่งเทีย่ว

และกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๕๙	ขึ้น	เพื่อให้ส�ม�รถนำ�องค์กรให้เป็นไปในทิศท�งที่ต้องก�รภ�ยใต้ก�รเปล่ียนแปลง 

ที่รวดเร็วในปัจจุบัน	มีก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ	และส�ม�รถติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติง�นที่ส�ม�รถ 

สะท้อนถึงก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งแท้จริง	

	 ก�รดำ�เนินง�นภ�รกิจดังกล่�วให้มีประสิทธิภ�พจะต้องมีบริบทก�รพัฒน�ที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รพัฒน�

ประเทศ	 ทิศท�ง	 และสถ�นก�รณ์ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 มีคว�มสอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙)	นโยบ�ยของรัฐบ�ลและยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

พ.ศ.	๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�จะต้องนำ�นโยบ�ยที่สำ�คัญและเกี่ยวข้องกับ 

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ม�ศึกษ�	เพื่อจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ที่ส�ม�รถตอบสนองต่อนโยบ�ยและขับเคลื่อนให้บังเกิดผล

ในท�งปฏบิตัทิีช่ดัเจนยิง่ข้ึน	ในทุกระดบั	โดยยดึคนเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันา ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รสร�้งกระบวนก�ร
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

บทนำ�

มีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในสังคม	และก�รมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจของประช�ชน	การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล

ในทกุมติ ิอยา่งบรูณาการ และเปน็องคร์วม รวมถงึแนวคดิก�รพฒัน�ในอน�คตทีใ่หค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รพฒัน�เศรษฐกจิ

เชิงสร้�งสรรค์	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รรวมตัวท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�ค	 คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี 

คว�มผันผวนและคว�มเสี่ยงในด้�นต่�งๆ	เช่น	ปัญห�ด้�นพลังง�น	ปัญห�ภัยคุกค�มจ�กภ�วะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อธรรมช�ติ	เศรษฐกิจ	และคุณภ�พชีวิต	เป็นต้น

	 ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๕๙	ประกอบด้วย	วิสัยทัศน์พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศ�สตร์	เป้�ประสงค์	ตัวชี้วัด	และแนวท�งก�รพัฒน�ที่สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รท่องเที่ยว 

และกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๕๙	ที่ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รภ�ครัฐ	และก�รบริห�รต�มหลักก�รบริห�ร 

กิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	ซึ่งจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นและก�รปฏิบัติร�ชก�รของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ� 

ส�ม�รถสอดรบัและเปน็ไปในทศิท�งเดยีวกบักระทรวง	ดังนัน้ยทุธศ�สตร์สำ�นกัง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกฬี�	

พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๕๙	เป็นส่วนประกอบสำ�คัญในก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีงบประม�ณเนื่องจ�กเป็นแผน

ระยะย�วที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีงบประม�ณใช้เป็นแนวท�ง	 หรือเป็นตัวกำ�กับทิศท�ง 

ในก�รดำ�เนินง�นของแต่ละปี	 โดยจะมีก�รปรับปรุงต�มผลก�รประเมินสภ�พแวดล้อม	 (SWOT	 Analysis) 

เพือ่ชว่ยใหแ้ผนปฏบิตัริ�ชก�รประจำ�ปสี�ม�รถทีจ่ะดำ�เนนิก�รภ�ยใต้บริบทก�รเปล่ียนแปลงท้ังด้�นเศรษฐกจิและสงัคม 

รวมทั้งส�ม�รถที่จะติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พอย่�งแท้จริง



ส่วนที่ ๒
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

ของสำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

 บริบทก�รเปลี่ยนแปลงด้�นเศรษฐกิจและสังคมมีนัยสำ�คัญต่อแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของโลก	 ซึ่งจะ 

ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขก�รพัฒน�ประเทศในอน�คต	 ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ 

ทั้งที่เป็นโอก�สและอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ประเทศ	 จึงต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมของคนและระบบให้ส�ม�รถ 

ปรับตัวพร้อมรับกับก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต	 ก�รห�แนวท�งก�รพัฒน�ประเทศด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

เพื่อให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

ต้องนำ�ม�พิจ�รณ�เพื่อกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ให้เหม�ะสม	 โดยให้มีอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้	 (กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๑)

	 ๑.	 ศึกษ�	วิเคร�ะห์	จัดทำ�ข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี	สำ�หรับใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย	เป้�หม�ย	และ 

ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

	 ๒.	 จัดทำ�และพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และ

นันทน�ก�ร	 ต�มนโยบ�ยของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ล	 รวมทั้งประส�นแผนปฏิบัติง�นและ 

เสนอแนะนโยบ�ยในก�รตั้งและจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี

	 ๓.	 แปลงนโยบ�ยเป็นแนวท�งและแผนก�รปฏิบัติร�ชก�รในระดับกระทรวง

	 ๔.	 จัดสรรและบริห�รทรัพย�กรของกระทรวง	เพื่อให้เกิดก�รประหยัด	คุ้มค่�	และสมประโยชน์

	 ๕.	 ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รประช�สัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม	ตลอดจนผลง�นของกระทรวง

	 ๖.	 กำ�กับ	เร่งรัด	ติดต�ม	และประเมินผล	รวมทั้งประส�นก�รปฏิบัติร�ชก�รของหน่วยง�นในสังกัดกระทรวง

	 ๗.	 ดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ	และเป็นศูนย์ข้อมูลกล�ง	เพ่ือสนับสนุนก�รบริห�รง�น

ของกระทรวง	และให้บริก�รค้นคว้�แก่หน่วยง�นของรัฐและประช�ชน

	 ๘.	 ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับง�นคว�มช่วยเหลือและคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศและองค์ก�รระหว่�งประเทศ 

ด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�ร

	 ๙.	 ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยนโยบ�ยก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ	รวมทั้งกฎหม�ยและระเบียบในคว�มรับผิดชอบ

ของกระทรวง	และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง
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นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

	 ๑๐.	 ปฏบิตักิ�รอ่ืนใดต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดใหเ้ปน็อำ�น�จหน�้ทีข่องสำ�นกัง�นปลดักระทรวงหรอืต�มทีร่ฐัมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย

	 ด้วยสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�เป็นศูนย์กล�งก�รบริห�รของกระทรวงในก�รพัฒน�

ยุทธศ�สตร์	 ก�รกำ�หนดนโยบ�ย	 ทั้งด้�นก�รท่องเที่ยว	 กีฬ�	 และนันทน�ก�ร	 บริบทก�รพัฒน�ประเทศ 

ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ท่ีมีส่วนสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

๑
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

    

	 หลักก�รสำ�คัญของแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕   -  ๒๕๕๙)		ซึ่งจะเป็น

แนวท�งในก�รพัฒน�ประเทศในระยะ	๕	ปี	ข้�งหน้�ประกอบด้วยแนวท�งก�รพัฒน�	ดังนี้	(สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ,	๒๕๕๔)

 l	 พัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในท�งปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ในทุกระดับ

 l	 ยึดคนเป็นศูนย์กล�งของก�รพัฒน�	ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน 

ในสังคม	และก�รมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจของประช�ชน

 l	 พัฒน�ประเทศสู่คว�มสมดุลในทุกมิติอย่�งบูรณ�ก�รและเป็นองค์รวม

 l	 ยึดวิสัยทัศน์ปี	พ.ศ.	๒๕๗๐	เป็นเป้�หม�ย	ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุก�รพัฒน�ที่อยู่บนร�กฐ�นของสังคมไทย 

อยู่บนกรอบแนวคิดของก�รพัฒน�บนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ประเทศมีสถ�บันพระมห�กษัตริย์เป็น 

เส�หลักของคว�มเป็นปึกแผ่นของคนในช�ติ	ครอบครัวมีคว�มสุขเป็นพื้นฐ�นที่สร้�งคนเป็นคนดี	 ชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง 

และมีบทบ�ทในก�รพัฒน�ระบบเศรษฐกิจ	มีเสถียรภ�พและคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	มีก�รบริก�รส�ธ�รณะ 

ที่มีคุณภ�พ	มีกฎระเบียบและกฎหม�ยท่ีบังคับใช้อย่�งเป็นธรรม	และประเทศไทยมีคว�มเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภ�ค 

และอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข

	 แนวท�งก�รพัฒน�ในแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕   -   ๒๕๕๙) 

ได้กล่�วถึงประเด็นด้�นก�รท่องเที่ยวและก�รกีฬ�ไว้	ดังนี้

 

 
 ๑. ด้านการท่องเที่ยว

 

  ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 

โดยสนบัสนนุก�รวจิยัพฒัน�และสร�้งนวตักรรมใหก้บัธรุกจิสง่เสรมิก�รใชอ้งคค์ว�มรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ 	ในก�รพฒัน�
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นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สินค้�และบริก�ร	และส่งเสริมก�รลงทุนธุรกิจบริก�รที่มีศักยภ�พโดยอ�ศัยคว�มได้เปรียบของทำ�เลที่ตั้งท�งภูมิศ�สตร์

ของประเทศ	คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและวัฒนธรรม	และเอกลักษณ์คว�มเป็นไทย	ตลอดจนส�ม�รถรองรับ 

ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�และกระแสคว�มต้องก�รของตล�ดโลก	 ได้แก่	 ธุรกิจก�รท่องเที่ยว	 ธุรกิจบริก�รสุขภ�พ 

ธุรกิจบริก�รโลจิสติกส์	ธุรกิจภ�พยนตร์	ธุรกิจก�รจัดประชุมและแสดงนิทรรศก�รน�น�ช�ติ	เป็นต้น 

  ๒) ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดย 

พฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของผูป้ระกอบก�รตลอดหว่งโซ่ก�รผลิตและบริก�รสนบัสนนุม�ตรก�รด้�นก�รเงนิ

และภ�ษีให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง	ส่งเสริมก�รค้นห�และบุกเบิกตล�ดใหม่ๆ	ที่มีศักยภ�พ	เสริมสร้�งเครือข่�ย 

คว�มร่วมมือของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก�รลงทุนในตล�ดต่�งประเทศเพ่ือสนับสนุนก�รขย�ยตล�ดของธุรกิจบริก�ร 

ที่มีศักยภ�พของไทย	 พัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรให้มีทักษะก�รบริห�รและคว�มเชี่ยวช�ญในส�ยอ�ชีพ	 และ 

พัฒน�ม�ตรฐ�นธุรกิจและวิช�ชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับส�กล

  ๓) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนภายในประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

ในภาคบริการ โดยปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รให้บริก�รของโครงสร้�งพื้นฐ�น	พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลภ�คบริก�ร 

โดยรวมของประเทศและข้อมูลเชิงลึกในส�ข�บริก�รที่มีศักยภ�พ	ปรับปรุงกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ให้เอื้อ 

ต่อก�รลงทุน	ส่งเสริมก�รวิจัยพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยี	ส่งเสริมก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รประกอบธุรกิจ	

ส่งเสริมธุรกิจบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนผลิตและพัฒน�บุคล�กรให้มีศักยภ�พสอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ของธุรกิจ

  ๔) ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยก�รฟื้นฟู

พัฒน�แหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม	พัฒน�เครือข่�ยวิส�หกิจของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภ�พสูง 

ส่งเสริมกิจกรรมก�รท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับศักยภ�พของพื้นที่และกระแสคว�มต้องก�รของตล�ดโลก	 เช่น 

ก�รท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ	 ก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 ก�รท่องเที่ยวเชิงศึกษ�เรียนรู้ประวัติศ�สตร์	 วัฒนธรรม	 และ 

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน	 รวมทั้งส่งเสริมก�รดำ�เนินกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดรูปแบบใหม่ที่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�และ 

ขย�ยไปยังตล�ดใหม่ๆ	ที่มีศักยภ�พ

  ๕) บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ก�ร 

ท่องเที่ยวเชิงสร้�งสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 คำ�นึงถึงคว�มสมดุลและคว�มส�ม�รถในก�รรองรับของ 

แหล่งท่องเที่ยว	 พัฒน�ยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�ร	 พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นให้มีคุณภ�พและเพียงพอ 

และบรูณ�ก�รก�รทอ่งเทีย่วใหเ้ชือ่มโยงกบัวถิชีวีติ	วฒันธรรม	ทรพัย�กรธรรมช�ต	ิรวมถงึส�ข�ก�รผลติและบรกิ�รอ่ืนๆ
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  ๖) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของภาคเอกชนทอ้งถิน่ชมุชน ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและวสิาหกจิชมุชน

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 

และประเทศ	โดยใช้แนวคดิก�รพฒัน�เครอืข่�ยวิส�หกจิเชงิกลุม่พืน้ที	่และก�รเชือ่มโยงระหว�่งส�ข�ก�รผลติและบรกิ�ร

เป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�ทักษะและองค์คว�มรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน	เสริมสร้�งศักยภ�พของ 

ผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมให้ส�ม�รถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง 

กฎระเบียบใหม่ของโลก

   ๗) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ โดยก�รพัฒน�ปัจจัยแวดล้อมด้�นต่�งๆ	ของพ้ืนที่หรือเมือง 

ทั้งในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งก�ยภ�พ	ทรัพย�กรมนุษย์	กฎระเบียบก�รบริห�รจัดก�รที่เอื้อต่อก�รพัฒน�เครือข่�ย

วิส�หกิจของธุรกิจสร้�งสรรค์ที่มีก�รสร้�งสรรค์สินค้�และบริก�รใหม่ๆ	ที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่

หรอืเมอืง	ส�ม�รถดงึดดูก�รลงทนุของธรุกจิต�่งๆทีเ่กีย่วขอ้งเข�้ม�ในพืน้ทีห่รอืเมอืง	รวมทัง้สง่เสรมิก�รลงทนุในโครงสร�้ง

พื้นฐ�นต่�งๆ	 เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศและสภ�วะที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์	 อ�ทิ	 

ก�รพฒัน�แหล่งเรยีนรู	้พืน้ทีส่�ธ�รณะรปูแบบต�่งๆ	ก�รจดักจิกรรม	และง�นแสดงสนิค�้และบรกิ�รสร�้งสรรคเ์พ่ือเป็น

ช่องท�งหรือเวทีในก�รพัฒน�และแสดงออกของนักคิดและนักสร้�งสรรค์ส�ข�ต่�งๆ

 
 ๒. ด้านการกีฬา

 

   ๑) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง โดยพัฒน�คุณภ�พคนไทยทุกช่วงวัย 

เสริมสร้�งทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภ�พที่เหม�ะสมและถูกต้องให้แก่เด็กโดยเฉพ�ะก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดี 

กบัผูอ้ืน่	ส�ม�รถจัดก�ร	ควบคมุ	ดแูลอ�รมณ์ไดอ้ย�่งเหม�ะสม	มคีว�มรู	้คว�มเข�้ใจในหลกัโภชน�ก�ร	คณุค�่ของอ�ห�ร	

ก�รออกกำ�ลังก�ย	และก�รใช้เวล�อย่�งสร้�งสรรค์และมีคุณภ�พ

   ๒) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม สร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มี 

ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะในก�รดูแลสุขภ�พของตนเอง	ครอบครัว	

ชุมชน	และลดปัจจัยเสี่ยงจ�กสภ�พแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภ�พ	รวมทั้งมุ่งสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน� 

นโยบ�ยส�ธ�รณะที่เอื้อต่อสุขภ�พ	

   ๓) พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้�งโอก�สก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย 

ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเรียนรู้และองค์คว�มรู้ที่หล�กหล�ย	พัฒน�และเปิดโอก�สให้ประช�ชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์

จ�กแหล่งเรียนรู้ทั่วไป	อ�ทิ	สถ�นศึกษ�	ห้องสมุด	พิพิธภัณฑ์	ศูนย์ก�รเรียนรู้	ศูนย์กีฬ�	รวมทั้งเปิดพื้นที่/เวทีส�ธ�รณะ

ให้เป็นศูนย์รวมก�รแลกเปลี่ยนให้กับนักคิด	และนำ�เสนอผลง�นเชิงสร้�งสรรค์	 โดยกระตุ้นให้เกิดก�รเรียนรู้ร่วมกัน 

เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก	เย�วชน	และประช�ชนให้เข้�ถึงอย่�งสะดวกและใช้บริก�รได้เต็มศักยภ�พ	มีก�รผสมผส�นภูมิปัญญ�

ท้องถิ่นและคว�มรู้สมัยใหม่ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ได้					



9

ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

๒
นโยบายของรัฐบาล

	 	 นโยบ�ยด้�นก�รท่องเท่ียวของทุกรัฐบ�ลได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ของ 

ประเทศ	เนน้ก�รพฒัน�ประเทศไทยใหเ้ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วคณุภ�พมมี�ตรฐ�นคว�มปลอดภยัและม�ตรฐ�นก�รบรกิ�ร

ระดับส�กล	เน้นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยควบคู่กับก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	ส่งเสริมก�รตล�ดท่องเที่ยว 

เชิงรุกทั้งในและต่�งประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลจึงได้กำ�หนดแนวท�ง 

นโยบ�ยด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	ดังนี้	(สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,	๒๕๕๔)

 นโยบายด้านการท่องเที่ยว

	 ๑.	 เร่งเพิ่มร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวท้ังในและนอกประเทศ	 โดยประก�ศให้ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔   -   ๒๕๕๕ 

เป็นปี	 “มหัศจรรย์ไทยแลนด์”	 (“Miracle	 Thailand	Year”)	 และประช�สัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ 

เข้�ร่วมเฉลิมฉลองในพระร�ชพิธีมห�มงคลที่จะมีขึ้นในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๔  -  ๒๕๕๕

	 ๒.	 ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวจ�กทั้งภ�ยนอกและภ�ยในประเทศ	จัดให้มีก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว	

รวมท้ังหลกัประกันคว�มปลอดภัยแกน่กัทอ่งเทีย่วในภ�วะปกตแิละภ�วะวกิฤต	รวมทัง้ก�รทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษเ์ชงิวฒันธรรม	

เชิงสุขภ�พและสป�ที่มีคุณภ�พและมูลค่�เพิ่มสูงให้มีร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	๒	เท่�ตัวในเวล�	๕	ปี

	 ๓.	 ยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและขย�ยช่องท�งก�รตล�ดของธุรกิจอุตส�หกรรม	 ธุรกิจบริก�ร 

ในประเทศ	และธุรกิจวิส�หกิจชุมชนให้เข้�สู่ระบบเศรษฐกิจสร้�งสรรค์	ในก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่มีคุณค่�และคุณภ�พสูง

ซึง่จะตอ้งสร�้งคนทีม่ฐี�นคว�มรู	้คว�มชำ�น�ญ	และคว�มคดิสร�้งสรรค	์ตอ่ยอดคว�มรูสู้ก่�รสร�้งนวตักรรมจ�กง�นวจิยั	พฒัน�	

สร้�งตร�สินค้�ใหม่จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่นโดยเฉพ�ะง�นศิลปหัตถกรรม	ผลิตภัณฑ์ชุมชน	อัญมณี	และอื่นๆ

	 ๔.	 ส่งเสริมก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สนับสนุนก�รท่องเที่ยวและเร่งรัดก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นในเรื่อง 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	คว�มปลอดภัย	และสุขอน�มัย	โดยคำ�นึงถึงก�รเข้�ถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิก�รและผู้สูงอ�ยุ

	 ๕.	 พัฒน�	 บูรณะ	และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ	ประวัติศ�สตร์	และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 

ส่งเสริมก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภ�พส�ม�รถเชื่อมโยงธรรมช�ติ	ศิลปวัฒนธรรม	และ 

วถีิชีวิตของชุมชนต�มแผนพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็กรอบแนวท�งก�รพฒัน�แหลง่ทอ่งเทีย่วต�่งๆ	ของประเทศรวมท้ัง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภ�คเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒน�แหล่งท่องเที่ยว

	 ๖.	 ยกระดบัและรกัษ�ม�ตรฐ�นบรกิ�รด้�นก�รทอ่งเทีย่วเพือ่ใหก้�รประกอบก�รและดำ�เนนิธรุกจิเปน็ไปต�ม

ม�ตรฐ�นส�กล	รวมทั้งพัฒน�ม�ตรฐ�นบุคล�กรที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเที่ยว	ตลอดจนปรับปรุงก�รบริก�รภ�ครัฐ 

เพื่อให้ส�ม�รถดึงดูดและรองรับตล�ดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภ�พได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 ๗.	 ส่งเสริม	สนับสนุนตล�ดนักท่องเที่ยวคุณภ�พท้ังจ�กต่�งประเทศและในประเทศโดยใช้กลยุทธ์ก�รตล�ด 

เชงิรกุในกลุม่ต�่งๆ	ทัง้ระดบัภ�ยในประเทศและระหว�่งประเทศเพือ่ใหป้ระเทศไทยเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วระดบัโลก	ศนูย์กล�ง

ก�รประชุมและแสดงสินค้�ระหว่�งประเทศ	และศูนย์กล�งก�รท่องเท่ียวเชิงสุขภ�พ	และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รตรวจ 
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

ลงตร�	ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รตรวจลงตร�ให้แก่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรอบก�รค้�เสรี	หรือมีคว�มสัมพันธ์ด้�นก�รค้�

ก�รลงทุนร่วมกับประเทศไทย	และก�รยกเว้นก�รตรวจลงตร�ให้แก่นักท่องเที่ยวจ�กประเทศกลุ่มเป้�หม�ย

	 ๘.	 สง่เสรมิกจิกรรมและรปูแบบก�รทอ่งเท่ียวเพ่ือสร้�งคณุค�่และมลูค�่เพ่ิมท�งก�รท่องเท่ียว	พัฒน�คณุภ�พ

ก�รบริก�รท่องเที่ยว	สนับสนุนก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ต่�งช�ติในประเทศไทย	และส่งเสริมก�รเสนอตัวให้ประเทศไทย

เป็นเจ้�ภ�พก�รจัดกิจกรรมน�น�ช�ติขน�ดใหญ่

	 ๙.	 ผลกัดนัคว�มรว่มมอืของหนว่ยง�นต�่งๆ	เพือ่ใหบ้รกิ�รนกัทอ่งเทีย่วอย�่งมคีณุภ�พ	รวมทัง้พฒัน�ม�ตรฐ�น

บุคล�กรที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเท่ียวให้เพียงพอกับคว�มต้องก�ร	ปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รท่องเที่ยว	และเพิ่มประสิทธิภ�พของก�รบังคับใช้กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก	ดูแลคว�มปลอดภัย	

และป้องกันก�รเอ�เปรียบนักท่องเที่ยว	พร้อมทั้งป้องกันแก้ไขปัญห�ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือพัฒน�อุตส�หกรรม

ก�รท่องเที่ยวสู่คว�มยั่งยืน

	 ๑๐.	 พัฒน�ด้�นก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์ส่งเสริมบทบ�ทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภ�คเอกชน

ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดนโยบ�ย	กลยุทธ์ด้�นก�รตล�ดและก�รประช�สัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 

ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

	 ๑๑.	 ก�รพัฒน�ภ�คบริก�ร	โดยเร่งรัดพัฒน�ผู้ประกอบก�รด้�นบริก�รให้มีองค์คว�มรู้	เสริมสร้�งนวัตกรรมและ 

ทักษะท้ังด้�นภ�ษ�	 ม�ตรฐ�นก�รบริก�ร	 และก�รจัดก�ร	 เพ่ือสร้�งคว�มเข้มแข็งและทันต่อก�รเปล่ียนแปลงของ 

คว�มตกลงระหว่�งประเทศด้�นก�รค้�บริก�ร	ก�รเสริมสร้�งบรรย�ก�ศก�รลงทุน	ม�ตรฐ�นธุรกิจและก�รพัฒน� 

บุคล�กรให้พร้อมรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจ	และส่งเสริมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของภ�คบริก�รไทย

	 ๑๒.	 พัฒน�ธุรกิจบริก�รที่มีศักยภ�พเพื่อขย�ยฐ�นก�รผลิตและก�รตล�ดสู่ระดับภูมิภ�ค	 โดยเพิ่ม 

คว�มหล�กหล�ย	มูลค่�	คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของธุรกิจบริก�ร	ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นแหล่งสร้�งร�ยได้เงินตร� 

ต่�งประเทศและร�ยได้ท้องถิ่น	เช่น	ก�รท่องเที่ยว	ธุรกิจบริก�รสุขภ�พ	ธุรกิจก�รประชุมและแสดงสินค้�	ก�รศึกษ�

น�น�ช�ติ	 ก�รก่อสร้�ง	 ธุรกิจภ�พยนตร์	 ธุรกิจออกแบบแฟชั่น	 ธุรกิจอัญมณี	 ก�รบริห�รจัดก�รขนส่งสินค้�และ 

บรกิ�รเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร	ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักฬี�และนนัทน�ก�ร	รวมทัง้สินค�้บริก�รทีใ่ชค้ว�มคิด

สร้�งสรรค์บนพื้นฐ�นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

 
นโยบายด้านการกีฬา

	 ๑.	 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งกีฬ�ของภูมิภ�คและของโลก	 จัดให้มีก�รแข่งขันกีฬ�และกีฬ� 

คนพิก�รระดับโลกท่ีสำ�คัญๆ	 ตลอดจนก�รประชุมเกี่ยวกับกีฬ�ระดับภูมิภ�คและระดับโลก	 เพื่อเชื่อมโยงกับ 

ก�รท่องเที่ยว	โดยคว�มร่วมมือและก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกฝ่�ยเป็น	“ทีมไทยแลนด์”

	 ๒.	 จัดห�และพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รกีฬ�ให้เพียงพอ	 โดยเฉพ�ะสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	 เช่น 

สน�มกีฬ�	วัสดุ	อุปกรณ์ท่ีทันสมัย	และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอ�ส�สมัครก�รกีฬ�ประจำ�ศูนย์และสน�มกีฬ�	รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้ภ�คเอกชนมีส่วนร่วมในก�รลงทุนและก�รบริจ�คเพื่อพัฒน�ก�รกีฬ�ด้วยม�ตรก�รจูงใจที่เหม�ะสม	เช่น	

ม�ตรก�รภ�ษี	ม�ตรก�รส่งเสริมก�รลงทุน	และม�ตรก�รก�รเงิน	ภ�ยใต้คว�มโปร่งใสและมีธรรม�ภิบ�ล
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

	 ๓.	 จัดให้มีทุนก�รศึกษ�และทุนสนับสนุนแก่เด็กและเย�วชนที่มีคว�มส�ม�รถและมีแนวโน้มว่�จะเป็นผู้มี 

คว�มส�ม�รถสูงด้�นกีฬ�ในระดับน�น�ช�ติ	ให้ส�ม�รถพัฒน�เป็นนักกีฬ�ทีมช�ติท่ีสร้�งช่ือเสียงและเป็นแบบอย่�งท่ีดีแก่เย�วชน

ของประเทศ	รวมท้ังปรับบทบ�ทของกองทุนพัฒน�กีฬ�แห่งช�ติให้สนับสนุนภ�รกิจในก�รพัฒน�นักกีฬ�ต้ังแต่ระดับเด็ก 

และเย�วชน

	 ๔.	 พัฒน�กีฬ�เพื่อคว�มเป็นเลิศ	ด้วยก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รกีฬ�ม�ประยุกต์ใช้อย่�งจริงจัง	

เพื่อพัฒน�กีฬ�ที่มีศักยภ�พไปสู่กีฬ�อ�ชีพ	พร้อมไปกับก�รพัฒน�ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล	

	 ๕.	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ย	กฎระเบียบ	เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในก�รบริห�รจัดก�รองค์กรกีฬ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

สนับสนุนให้ผู้พิก�รเข้�ถึงก�รกีฬ�และก�รแข่งขันกีฬ�ในทุกระดับเพ่ือพัฒน�ไปสู่ก�รเป็นนักกีฬ�ท่ีมีคว�มส�ม�รถในน�ม 

ทีมช�ติไทยในก�รแข่งขันกีฬ�และมหกรรมกีฬ�ต่�งๆ

๓
นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 กระทรวงก�รท่องเท่ียวและกฬี�ไดก้ำ�หนดนโยบ�ยใหม้คีว�มสอคลอ้งกบันโยบ�ยของรฐับ�ล	โดยมรี�ยละเอยีด	

ดังนี้

 
นโยบายด้านการท่องเที่ยว

 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศและกระจายรายได้สู่

ประชาชนอยา่งสมดลุและยัง่ยนื	โดยเสรมิสร�้งค�่นยิมใหป้ระช�ชนเดินท�งท่องเท่ียวในประเทศม�กข้ึน	โดยใหก้ระจ�ย

ไปทั่วทุกภูมิภ�คตลอดปี	ส่งเสริมก�รอนุรักษ์และพัฒน�ทรัพย�กรก�รท่องเที่ยวในทิศท�งยั่งยืน	พัฒน�แหล่งท่องเที่ยว

และกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ให้มีคว�มหล�กหล�ยเชื่อมโยงธรรมช�ติ	ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน	จัดให้มี 

บริก�รส�ธ�รณะขั้นพื้นฐ�นเพื่อก�รท่องเที่ยว	ที่พักและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกให้มีคว�มสมดุลกับปริม�ณนักท่องเที่ยว

ที่เพิ่มม�กขึ้น	มีคว�มสะอ�ด	สะดวก	ถูกสุขลักษณะ	และปลอดภัย	ตลอดจนก�รปกป้องคุ้มครองดูแลนักท่องเที่ยวและ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ให้เอ�เปรียบหลอกลวงนักท่องเท่ียว	จนเกิดภ�พพจน์ท�งลบต่อประเทศ	โดยส่วนรวม 

สง่เสรมิก�รตล�ดและประช�สมัพนัธเ์ชงิรกุ	เพือ่สนบัสนนุจุดข�ยท่ีมคีว�มโดดเด่นของไทยสู่ระดับโลก	เชน่	ก�รใหบ้รกิ�ร

ศูนย์กล�งก�รประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติ	เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นธุรกิจให้บริก�รถ่�ยทำ�

ภ�พยนตร์ในร�ชอ�ณ�จักรในแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญทั้งภ�คผลิต	ภ�คบริก�ร	และกิจก�รที่เกี่ยวข้อง	เพื่อผลักดันให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งในก�รให้บริก�รด้�นก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์อย่�งครบวงจร	ศูนย์กล�งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ

สุขภ�พ	กีฬ�เพื่อส่งเสริมก�รท่องเที่ยว	เป็นต้น		

 ๒. เสริมสร้างความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

โดยส่งเสริมก�รพัฒน�ธุรกิจท่องเท่ียวและบริก�รท�งก�รท่องเที่ยวให้มีม�ตรฐ�นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

ส่งเสริมก�รขย�ยร้�นค้�ปลอดภ�ษีให้กระจ�ยไปยังแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำ�คัญ	 สนับสนุนก�รลงทุนในอุตส�หกรรม 
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ก�รท่องเที่ยว	ก�รมีส่วนร่วมของผู้ประกอบก�รและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงธุรกิจภ�คบริก�รอุตส�หกรรม 

และเกษตรกรรมเข้�ด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้�	 เช่น	 ธุรกิจสุขภ�พ	อ�ห�ร	และก�รท่องเที่ยว	 รวมทั้งสินค้�บริก�ร 

ท่ีใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์บนพื้นฐ�นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ก�รพัฒน�

ม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�รท่องเที่ยว	 พัฒน�ระบบก�รตรวจประเมินและรับรองม�ตรฐ�นก�รท่องเที่ยวสู่ส�กล 

สนับสนุนให้มีก�รขึ้นทะเบียนม�ตรฐ�นด้�นก�รท่องเที่ยว	 เพิ่มมูลค่�สินค้�ท่องเที่ยวและคว�มหล�กหล�ยของ 

กิจกรรมก�รท่องเที่ยว	 เช่น	 ก�รจัดง�นแสดงแสง	 สี	 และเสียงต�มโบร�ณสถ�นที่สำ�คัญ	 ก�รเผยแพร่และ 

ประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับลักษณะก�รดำ�รงชีวิต	วิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ช�วไทยต�มท้องถิ่นในส่วนภูมิภ�ค	ขนบธรรมเนียม	

ประเพณี	 และวัฒนธรรมของภ�คต่�งๆ	 โดยส่งเสริมให้จังหวัดต่�งๆ	 ทั่วทุกภ�คของประเทศจัดง�นประเพณี 

หรือง�นประจำ�ปีท่ีสำ�คัญของท้องถ่ิน	 รวมถึงส่งเสริมก�รพัฒน�บุคล�กรในเชิงส�ข�อ�ชีพด้�นก�รท่องเที่ยว 

ในทุกส�ข�และทุกระดับให้มีคุณภ�พและปริม�ณที่เพียงพอ	 พร้อมกับพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นก�รท่องเที่ยว 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน และภ�คเอกชนให้มีคว�มพร้อมในก�รรองรับเข้�ร่วมประช�คม 

เศรษฐกิจอ�เซียน

 

 ๓. เสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ	 โดยจัดตั้ง 

เขตพัฒน�ก�รท่องเท่ียวเพื่อประโยชน์ในก�รรักษ�	ฟื้นฟูและคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยว	หรือก�รบริห�รและพัฒน� 

เศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นก�รเฉพ�ะ	 และกระจ�ยคว�มรับผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว 

โดยสนับสนุนก�รรวมกลุ่มในรูปของก�รท่องเที่ยวชุมชนหรือสหกรณ์ก�รท่องเท่ียว	กำ�หนดจุดข�ยของแหล่งท่องเที่ยว

ของแต่ละภ�คและกลุ่มจังหวัดให้มีคว�มเหม�ะสมเกื้อกูลกัน	 และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวเพื่อ 

ก�รว�งแผนและสนับสนุนข้อมูลด้�นก�รลงทุนแก่เอกชน	

 

 ๔. ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว	 ตล�ดต่�งประเทศ	ดำ�เนินก�รตล�ดสมัยใหม่	 (Modern	Marketing) 

ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เป็นเครื่องมือหลัก	 เช่น	Marketing	Online,	M.	Marketing,	 Application	 ต่�งๆ 

เสริมสร้�งภ�พลักษณ์ของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง	 เจ�ะกลุ่ม	 First	 Visitor	 ในตล�ดศักยภ�พ	 และรักษ�ฐ�น

ตล�ด	 Repeater	 เจ�ะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภ�พและกลุ่มคว�มสนใจพิเศษ	 เช่น	 กอล์ฟ	 แต่งง�นและฮันนีมูน 

กลุ่มสุขภ�พและคว�มง�ม	ช้อปปิ้ง	กลุ่มสนใจกีฬ�	กลุ่มดำ�นำ้�	กลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย	ฯลฯ	ส่งเสริม 

ก�รท่องเที่ยว	 เชิงสร้�งสรรค์	 (Creative	Tourism)	 	และตล�ดในประเทศ	ดำ�เนินก�รตล�ดสมัยใหม่	 (Modern	

Marketing)	ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยมี�ใช้เป็นเครือ่งมอืหลกั	เช่น	Marketing	Online,	M.	Marketing,	Application	ต่�งๆ	 

สร้�งกระแสก�รท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต		ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่�งภูมิภ�คและในภูมิภ�คเดียวกัน 

ส่งเสรมิก�รท่องเทีย่วเพือ่ก�รเรยีนรูแ้ละก�รท่องเทีย่วท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	(Green	Tourism)	ส่งเสริมก�รท่องเทีย่ว 

เชิงสร้�งสรรค์	(Creative	Tourism)
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   ๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	โดยก�รสร้�งนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้�ง

มลูค่�เพิม่	และก�รสร�้งคว�มสมดลุเพือ่นำ�ไปสูก่�รทอ่งเทีย่วทีย่ัง่ยนื	รวมทัง้มุง่เนน้ใหเ้กดิประสทิธภิ�พก�รพฒัน�ระบบ

สนับสนุนก�รส่งเสริมก�รตล�ด	ระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์กร	และระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

 ๖. สร้างภูมิคุ้มกันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	 เพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ก�รเมือง 

ก�รก่อก�รร้�ย	สงคร�ม	โรคติดต่อ	และภัยธรรมช�ติ	โดยก�รว�งม�ตรก�รและแนวท�งก�รป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น 

กับก�รท่องเที่ยว	 โดยเน้นก�รท่องเที่ยวอย่�งมีคุณภ�พ	 ก�รท่องเท่ียวท่ีมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	 และ 

คว�มปลอดภัย	 รวมถึงสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	จัดระบบและกลไกในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ในภ�วะวิกฤตท�งก�รท่องเที่ยว

 ๗. ผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว	 เพื่อก�รแก้ไขเยียวย�ปัญห�และ 

คว�มเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนกับนักท่องเท่ียว	 เช่น	 พระร�ชบัญญัตินโยบ�ยก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑ 

พระร�ชบัญญัติธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เป็นต้น	 และเสนอร่�งกฎหม�ยใหม่เพื่อแก้ไขปัญห� 

หรือส่งเสริมด้�นก�รท่องเที่ยว	เช่น	กฎกระทรวงกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รท่องเที่ยว	

 
นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ

 ๑. เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำาลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 

เพื่อการมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี	 โดยก�รจัดกิจกรรมและสร้�งกระแสนิยมในก�รออกกำ�ลังก�ย	 เล่นกีฬ� 

และนันทน�ก�รอย่�งทั่วถึงในวงกว้�งตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถ่ิน	 โรงเรียน	ระดับตำ�บล	จนถึงระดับจังหวัด	รวมทั้ง 

ปลูกฝังจิตสำ�นึกให้เย�วชนและประช�ชนรักกีฬ�	 ดูกีฬ�	 และเล่นกีฬ�อย่�งต่อเนื่อง	ก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน� 

ด้�นก�รกีฬ�และใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ด้วยก�รประกอบกิจกรรมนันทน�ก�ร	 รวมถึงสนับสนุน	 ส่งเสริม 

ขย�ยเครือข่�ยก�รประช�สัมพันธ์	เพื่อสร้�งขย�ยฐ�น	องค์คว�มรู้ท�งด้�นกีฬ�	สุขภ�พ	และนันทน�ก�ร

 

 ๒. เพิ่มศักยภาพ และยกมาตรฐานการจัดการศึกษา	มุ่งผลิตและพัฒน�บุคล�กรท�งก�รพลศึกษ�	ก�รกีฬ�	

นันทน�ก�ร	 วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ	และส่งเสริม	สนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับบุคล�กร 

ท่ีมีคว�มส�ม�รถพิเศษท�งก�รกีฬ�ในโรงเรียนกีฬ�	 และศูนย์กีฬ�เพื่อคว�มเป็นเลิศในวิทย�เขตที่จัดก�รศึกษ� 

จัดก�รศึกษ�บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย	สนับสนุน	ส่งเสริมก�รศึกษ�	วิจัยด้�นพลศึกษ�	กีฬ�	นันทน�ก�ร	

วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ	สร้�งเครือข่�ยก�รจัดก�รศึกษ�และก�รบริก�รวิช�ก�รและก�รกีฬ� 

ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
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นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

 ๓. อนุรักษ์และส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาเอกลักษณ์ไทยที่มีศักยภาพ	 เช่น	มวยไทย	ตะกร้อ 

เพื่อธำ�รงรักษ�ไว้ให้เป็นสมบัติของช�ติและให้เป็นที่รู้จักอย่�งกว้�งขว�ง	 โดยผลักดันให้กีฬ�เอกลักษณ์ไทยได้รับ 

ก�รบรรจุเป็นกีฬ�ที่แข่งขันในระดับส�กล

 ๔. พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำ�ชื่อเสียงม�สู่ประเทศช�ติ	โดยนำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รกีฬ� 

ม�ใช้ในก�รสร้�งเสริมคุณภ�พนักกีฬ�	จัดให้มีก�รควบคุมม�ตรฐ�นก�รฝึกสอนด้�นก�รกีฬ�	ม�ตรฐ�นด้�นนักกีฬ� 

รวมทั้งม�ตรฐ�นด้�นก�รแข่งขันกีฬ�ให้มีคุณภ�พ

 ๕. ผลกัดนักฬีาเพือ่การอาชพีใหเ้ปน็กิจกรรมสร้างความสุขและมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ 

โดยควบคุมม�ตรฐ�นด้�นนักกีฬ�	 บุคล�กรกีฬ�	 ก�รจัดก�รแข่งขัน	 ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรกีฬ�อ�ชีพ	 รวมทั้ง 

สร้�งกระแสคว�มนิยมและก�รประช�สัมพันธ์กีฬ�อ�ชีพ	โดยก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน

 ๖. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำานวยความสะดวก จัดสร้างสนามกีฬาและศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐาน 

และสนับสนุนให้มีก�รจัดก�รแข่งขันกีฬ�ในระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติอย่�งต่อเนื่อง	 รวมทั้งพัฒน�ศูนย์ฝึก 

กีฬ�แห่งช�ติให้เป็นสถ�นท่ีฝึกซ้อมและพัฒน�ทักษะของนักกีฬ�แบบครบวงจร	สำ�หรับพัฒน�นักกีฬ�ทีมช�ติไทย 

และประช�สมัพนัธท์ำ�ก�รตล�ดเพือ่พฒัน�ใหเ้ปน็ศนูยก์ล�งก�รฝกึซอ้ม	แขง่ขนั	และก�รจดักจิกรรมกฬี�และนนัทน�ก�ร

ในระดับอ�เซียน

 ๗. เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ ของหน่วยง�น

ท�งก�รกีฬ�	 และหน่วยง�นพัฒน�กีฬ�	 สม�คมกีฬ�	 เพื่อพัฒน�สมรรถภ�พก�รกีฬ�	 โดยกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ย 

นักกีฬ�	กลุ่มพัฒน�นักกีฬ�ใหม่	(ขั้นพื้นฐ�น)	ยังไม่มีโอก�สกลุ่มนักกีฬ�ที่มีโอก�สที่จะเข้�สู่คว�มเป็นเลิศ	กลุ่มนักกีฬ�

ทีมช�ติเป็นเลิศ	กลุ่มนักกีฬ�สูงสุดที่เตรียมเข้�สู่ก�รแข่งขันน�น�ช�ติ	โดยบูรณ�ก�รง�นด้�นกีฬ�กับหน่วยง�นภ�ครัฐ	

องค์กรภ�คเอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับช�ติ	ภูมิภ�ค	และท้องถิ่นให้เป็นไปอย่�งมีระบบที่ 

เชือ่มโยงสมัพนัธกั์น		โดยสนับสนุนเปิดโอก�สให้ประช�ชนและภ�คทีีเ่กีย่วขอ้งมบีทบ�ทและมสีว่นรว่มในก�รจดักจิกรรม	

และบริห�รจัดก�รสถ�นกีฬ�ในระดับหมู่บ้�น	 ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	 และให้มีก�รจัดต้ังศูนย์ข้อมูลส�รสนเทศ 

ด้�นก�รกีฬ�และออกกำ�ลังก�ยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในระดับช�ติและน�น�ช�ติ	ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์คว�มรู้

ต่�งๆ	 ที่ทันสมัยและทันเหตุก�รณ์	 รวมท้ังสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒน�ก�รกีฬ�ขั้นพื้นฐ�นและมวลชน 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�รพัฒน�ก�รกีฬ�ตั้งแต่ระดับชุมชน	ท้องถิ่น	จนถึงระดับช�ติ 

และผลักดันให้มีคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รกีฬ�แห่งช�ติ	 เพื่อเป็นกลไกก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รบริห�รจัดก�ร 

ก�รกีฬ�ของประเทศ
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นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

 ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในกิจการด้านการกีฬา โดยให้เอกชนลงทุนก่อสร้�งสถ�นกีฬ� 

ต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด	 โดยพิจ�รณ�จัดสรรสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีและผ่อนปรนเง่ือนไขต่�งๆ	 ให้เอื้อต่อก�ร 

ประกอบกิจก�รด้�นก�รกีฬ�ต�มกฎหม�ยที่มีอยู่แล้ว	เช่น	พระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน	เพื่อลดภ�ระก�รลงทุน 

ของภ�ครัฐและก�รสนับสนุนให้มีก�รเล่นกีฬ�อย่�งกว้�งขว�งและทั่วถึง		สนับสนุนส่งเสริมร�ยก�รแข่งขันกีฬ�เพื่อ 

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศ�สตร์ก�รท่องเท่ียว	 เพื่อเพิ่มมูลค่�เพิ่มท�งด้�นก�รท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมทั้งส่งเสริมกีฬ�เชิงเศรษฐกิจเพื่อนำ�ร�ยได้เข้�สู่ประเทศ	 และพัฒน�รูปแบบในก�รระดมทุนและสร้�งร�ยได้ 

โดยใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ๙. ผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา	 เช่น	 ร่�งพระร�ชบัญญัติ	 ก�รกีฬ�แห่ง

ประเทศไทย	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ร�่งพระร�ชบญัญตัคิวบคมุก�รใชส้�รตอ้งห�้มท�งก�รกฬี�	พ.ศ.	....	ร�่งพระร�ชบญัญัติ

ส่งเสริมกีฬ�อ�ชีพ	พ.ศ.	 ....	ร่�งพระร�ชบัญญัติสถ�บันก�รพลศึกษ�	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 	 เป็นต้น	และเสนอร่�ง 

กฎหม�ยใหม่	 เช่น	 พระร�ชบัญญัตินโยบ�ยก�รกีฬ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ....	 และพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน� 

ก�รกีฬ�และนันทน�ก�ร	 พ.ศ.	 ....	 เป็นต้น	 สร้�งองค์คว�มรู้	 เผยแพร่กฎหม�ยและส่ือส�รท�งก�รกีฬ�	 เพื่อให้ 

กฎหม�ยก�รบริห�รจัดก�รกีฬ�นำ�ไปสู่ม�ตรฐ�นก�รกีฬ�และก�รสร้�งคุณธรรม	 จริยธรรมท�งก�รกีฬ�	 และ 

กฎหม�ยอื่นๆ	 เพื่อเป็นเครื่องมือก�รบริห�รจัดก�รด้�นกีฬ�ให้มีประสิทธิภ�พ	 และทันต่อก�รเจริญเติบโตของ 

กีฬ�อ�ชีพในระดับน�น�ช�ติอันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภ�พรวม							

  

๔
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

 กระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�ได้จัดทำ�ยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

ขึ้นม�รองรับก�รพัฒน�ศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถของก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ของประเทศไทยโดยก�รประส�น 

คว�มร่วมมือและระดมทรัพย�กรทั้งด้�นบุคล�กร	เคร่ืองมือ	อุปกรณ์	ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก	และงบประม�ณที่มีอยู่ 

ให้ส�ม�รถทำ�ง�นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่�งแท้จริง	 ซึ่งจะเป็นกลไกสำ�คัญในก�รสนับสนุนศักยภ�พก�รแข่งขัน 

ท�งด้�นก�รท่องเที่ยวและก�รกีฬ�ของประเทศไทย	ให้อยู่ในระดับแนวหน้�ในระดับน�น�ช�ติต่อไป	โดยมียุทธศ�สตร์

และแนวท�งก�รพัฒน�	ดังนี้	(กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�,	๒๕๕๔)

 ๑. การพฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วใหม้คีณุภาพและปลอดภยั	โดยใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รฟืน้ฟ	ู

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภ�พเสื่อมโทรม	 และพัฒน�สร้�งแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ 

รองรับนักท่องเที่ยวคุณภ�พ	 ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นสินค้�และก�รให้บริก�ร	 ให้ส�ม�รถแข่งขันได้อย่�งยั่งยืนรวมถึง 

สถ�นประกอบก�รได้นำ�ม�ตรฐ�นด้�นก�รบริก�รท่องเที่ยวไปใช้	 นอกจ�กนี้	ก�รส่งเสริมและสนับสนุนอุตส�หกรรม 

ก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ต่�งประเทศในประเทศไทย	ก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รรับมือกับวิกฤตและคว�มเสี่ยงในด้�น 
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นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

ก�รท่องเที่ยวก�รสนับสนุนและกำ�หนดม�ตรก�รสร้�งคว�มเช่ือมั่น	ก�รให้บริก�ร	ก�รป้องกันดูแล	รักษ�คว�มปลอดภัย

ด้�นก�รท่องเที่ยว	ก�รพัฒน�บุคล�กรและเทคโนโลยีด้�นก�รท่องเที่ยวให้มีคว�มพร้อมในก�รรองรับนักท่องเที่ยว	

 ๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน		โดยให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รประช�สัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อสร้�งภ�พลักษณ์และคว�มเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	 ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว 

ด้วยก�รตล�ดสมัยใหม่	(Modern	Marketing)	ก�รส่งเสริมก�รข�ยในกลุ่มตล�ดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภ�พ	ส่งเสริม 

ก�รเดินท�งท่องเที่ยวภ�ยในประเทศ	และสร้�งสรรค์กิจกรรมก�รท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ	ให้สอดคล้องกับคว�มสนใจ

และคว�มต้องก�รของนักท่องเที่ยว	และส่งเสริมก�รกระจ�ยก�รเดินท�งท่องเที่ยว	และก�รเดินท�งท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ระหว่�งกลุ่มจังหวัดและภูมิภ�ค

 ๓.  การส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน นันทนาการ และวิทยาศาสตร์

การกีฬา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รรณรงค์ 

ใหเ้ดก็	เย�วชน	และประช�ชน	เหน็คว�มสำ�คญัและต่ืนตัวในก�รเลน่กฬี�	ออกกำ�ลงัก�ย	และประกอบกจิกรรมนนัทน�ก�ร	

ก�รจัดกิจกรรมก�รกฬี�	ก�รออกกำ�ลงัก�ย	และกจิกรรมนนัทน�ก�รสำ�หรบัประช�ชนทกุกลุม่อย่�งเหม�ะสมและทัว่ถงึ	

ก�รสร้�งองค์คว�มรู้ด้�นก�รเล่นกีฬ�	ก�รดูกีฬ�	และสร้�งวัฒนธรรมก�รเล่นกีฬ�ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต	ก�รจัดสร้�ง

สถ�นกีฬ�	ส่งเสริมก�รใช้และบริห�รจัดก�รสถ�นกีฬ�	อุปกรณ์กีฬ�	 ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกอื่นๆ	 ให้เพียงพอและ 

มีคุณภ�พ	ก�รสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	องค์กร	ชุมชน	และเครือข่�ยก�รกีฬ�และนันทน�ก�ร	และพัฒน�

บุคล�กรท�งก�รพลศึกษ�	กีฬ�	นันทน�ก�รและวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�

 ๔.  การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษาด้านการพลศึกษา 

นันทนาการ กฬีา วทิยาศาสตรก์ฬีา และสขุภาพ	โดยใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รจดัก�รศกึษ�และผลติบคุล�กรด�้นพลศกึษ�	

สุขศึกษ�	กีฬ�	นันทน�ก�ร	วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ	และส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง	ศึกษ�	วิจัย	ให้บริก�ร

ท�งวิช�ก�รแก่สังคม	สร้�งสังคมก�รเรียนรู้ให้แก่ท้องถิ่นก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับบุคคลที่มี

คว�มส�ม�รถพิเศษท�งก�รกีฬ�	 นันทน�ก�ร	 และบุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย	 และส่งเสริมทะนุบำ�รุง 

ศิลปวัฒนธรรม	ก�รละเล่นพื้นบ้�น	และกีฬ�ไทย

  ๕. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศและ

เพือ่การอาชพี	โดยใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�และสนบัสนนุวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยกี�รกฬี�เพ่ือใหเ้ปน็กลไกสำ�คัญ

ในคว�มสำ�เร็จของกีฬ�เพื่อคว�มเป็นเลิศ	กีฬ�เพื่อก�รอ�ชีพ	และก�รให้บริก�รท�งก�รกีฬ�	ก�รพัฒน�สถ�นกีฬ�	

อปุกรณก์ฬี�	สิง่อำ�นวยคว�มสะดวกและบุคล�กรเพือ่รองรบักฬี�เพือ่คว�มเปน็เลศิ	กฬี�เพือ่ก�รอ�ชพี	และก�รใหบ้รกิ�ร

ท�งก�รกีฬ�	ก�รสง่เสรมิ	สนบัสนนุในก�รเตรยีมทมี	ก�รเกบ็ตวัฝกึซอ้ม	ก�รเข�้รว่มก�รแขง่ขนั	รวมถงึกำ�หนดม�ตรก�ร
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นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

จูงใจในรูปแบบต่�งๆสำ�หรับนักกีฬ�	 เพื่อมุ่งเน้นคว�มเป็นเลิศในก�รแข่งขันกีฬ�ท้ังระดับเอเชียและน�น�ช�ติ	 

ก�รสง่เสรมิและพฒัน�ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รธรุกิจกฬี�	และก�รส่งเสริมและพัฒน�กฬี�ใหเ้ปน็กฬี�อ�ชพีทีไ่ด้ม�ตรฐ�น	 

สร้�งมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจ

  ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว

และกีฬา	โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์	และผลักดันให้ง�นเทศก�ล	ประเพณี	และกิจกรรมที่มี

เอกลักษณ์คว�มเป็นไทยเป็นง�นเทศก�ลระดับน�น�ช�ติ	ก�รดำ�เนินก�รตล�ดเชิงรุกเพ่ือประมูลสิทธิ์ก�รจัดง�นระดับ

โลก	ระดับภูมิภ�ค	รวมถึงก�รจัดง�นประชุม	ง�น	Event	ระหว่�งประเทศ	และก�รจัดก�รแข่งขันกีฬ�ระดับน�น�ช�ติ	

ก�รสร้�งเครือข่�ยก�รพัฒน�และคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	ก�รพัฒน�

ศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รองค์กร	ระบบง�น	และบุคล�กรในกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

 

๕
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

 ก�รแข่งขันในภ�คอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวมีแนวโน้มก�รแข่งขันที่รุนแรงม�กขึ้นทุกประเทศต่�งก็ 

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รลงทุนและพัฒน�ด้�นก�รท่องเที่ยวเพื่อสร้�งร�ยได้ให้ประเทศ	ประกอบกับบริบทที่เปล่ียนไป 

ทั้งสถ�นก�รณ์และปัจจัยเสี่ยงด้�นก�รท่องเท่ียวที่นับวันจะมีคว�มซับซ้อน	 รุนแรง	และเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น	 จึงมี 

คว�มจำ�เป็นต้องแสวงห�แนวท�งก�รพัฒน�ก�รท่องเท่ียวไทย	 คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รท่องเท่ียวจึงได้จัดทำ� 

แผนพัฒน�ก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๕๙	โดยมีร�ยละเอียดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�	 ดังนี้	 (กระทรวง 

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�,	๒๕๕๔)

  ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก	โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�และปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ 

และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเพื่อก�รท่องเที่ยว	ก�รสร้�งโครงข่�ยเส้นท�งคมน�คมและระบบเชื่อมโยงก�รเดินท�งท่องเที่ยว 

กับประเทศเพื่อนบ้�นและในภูมิภ�ค	เพื่อเตรียมคว�มพร้อมประเทศให้มีศักยภ�พในก�รรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่�งประเทศ	รวมทั้งให้เอื้ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่คนทุกกลุ่ม	(Tourism	for	All)

  ๒. การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน	โดยมุ่งเน้นก�รฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

ให้มีคว�มสมบูรณ์ดังเดิม	ก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดคว�มยั่งยืนก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวในลักษณะของกลุ่ม 

ก�รทอ่งเทีย่วเพือ่เชือ่มโยงระหว�่งแหลง่ทอ่งเทีย่วหลกัและแหลง่ทอ่งเทีย่วรอง	และยกระดบัคณุภ�พและม�ตรฐ�นของ

แหล่งท่องเที่ยวให้มีม�ตรฐ�นในระดับส�กล	และสอดคล้องกับกระแสก�รเปล่ียนแปลงของโลก	ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม

ของชมุชนและองคก์�รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในก�รพฒัน�ทอ่งเทีย่วเพือ่ใหแ้หลง่ทอ่งเทีย่วไดร้บัก�รพฒัน�อย�่งเปน็ระบบ	

มีคุณภ�พ	ม�ตรฐ�น	และส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มด้�นก�รท่องเที่ยวได้
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นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

  ๓. การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์	

กจิกรรม	นวตักรรมและมลูค�่เพิม่ด�้นก�รท่องเท่ียว	ก�รปอ้งกนัและรกัษ�คว�มปลอดภยัใหน้กัทอ่งเทีย่ว	ก�รเสรมิสร�้ง

คว�มเข้มแข็งและพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรด้�นก�รท่องเท่ียวให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	เพ่ือเสริมสร้�งโอก�ส

และแรงจูงใจเพื่อพัฒน�ก�รค้�	ก�รลงทุนด้�นก�รท่องเที่ยว	ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของนักท่องเที่ยวได้

  ๔. การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ภ�พลักษณ์ด้�นก�รท่องเที่ยว 

สร้�งสภ�พแวดล้อมและพัฒน�ระบบสนับสนุนก�รตล�ดท่องเที่ยว	เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้�ใจในภ�พลักษณ์ที่ดี

ของประเทศ	สร้�งคว�มเชื่อม่ันให้แก่นักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติสร้�งกระแสก�รรับรู้	 เพื่อเพิ่มมูลค่�ให้กับสินค้�ก�รท่องเที่ยว 

ก�รดำ�เนินก�รตล�ดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธิ์ดึงง�น	และจัดง�นแสดงต่�งๆ	(Event)	เผยแพร่ประช�สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

ในประเทศไทย	โดยมีเป้�หม�ยเพื่อให้นักท่องเท่ียวเดินท�งเข้�ม�ท่องเที่ยวในประเทศไทยม�กขึ้น	มีก�รใช้จ่�ยม�กขึ้น	

และสร้�งกระแสก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศม�กขึ้น	โดยมุ่งเน้นก�รท่องเที่ยวเชิงคุณภ�พ	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

ก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน

  ๕. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว	 โดยมุ่งเน้นก�รสร้�งและพัฒน�กลไกในก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว	 เพื่อให ้

ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รท่องเที่ยวมีเอกภ�พ	มีก�รบูรณ�ก�รร่วมกัน	ลดคว�มซำ้�ซ้อนของภ�รกิจ	และเปิดโอก�สให ้

ทุกภ�คส่วนเข้�ม�มีส่วนร่วมก�รบริห�รจัดก�รในทุกระดับ	ภ�ยใต้บริบททิศท�งก�รพัฒน�ประเทศดังกล่�ว	สำ�นักง�น

ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ในฐ�นะที่เป็นศูนย์กล�งก�รบริห�รของกระทรวงในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์	และ

แปลงนโยบ�ยของกระทรวง	จึงควรให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นบริห�รจัดก�รภ�ยใน	ดังนี้		

	 	 	 ๑.	 จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยท่ีส�ม�รถตอบสนองต่อก�รพัฒน�ประเทศ	กำ�หนดยุทธศ�สตร์	แผนง�น

และงบประม�ณ	ในก�รบรหิ�รจดัก�รด�้นก�รทอ่งเทีย่ว	กฬี�	และนนัทน�ก�ร	โดยเฉพ�ะนโยบ�ยสำ�คญั	เชน่	เศรษฐกิจ

สร�้งสรรค์	ก�รฟืน้ฟภู�พลกัษณเ์พือ่สร�้งคว�มเชือ่มัน่ของประเทศ	ก�รพฒัน�แหลง่ทอ่งเทีย่ว	ก�รพฒัน�ด�้นก�รตล�ด	

ก�รเสริมสร้�งโอก�สให้ประช�ชนทุกกลุ่มออกกำ�ลังก�ยและเล่นกีฬ�	ก�รพัฒน�คว�มเป็นเลิศด้�นก�รกีฬ�	ก�รพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	และคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	เป็นต้น	

	 	 	 ๒.	 ก�รพัฒน�ระบบก�รกำ�กับ	ติดต�ม	เร่งรัด	ตรวจสอบ	และประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�น

ในสังกัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�		

	 	 	 ๓.	 พัฒน�โครงสร้�ง	อัตร�กำ�ลัง	ระบบง�น	ว�งแผนก�รจัดสรรทรัพย�กรและบุคล�กรให้มีศักยภ�พ 

ในก�รบรหิ�รง�น	รวมถงึระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ	และเปน็ศนูยข์อ้มลูกล�งเพ่ือสนบัสนนุก�รบริห�รง�นของกระทรวง	 

และให้บริก�รแก่หน่วยง�นของรัฐและประช�ชน	

 	 	 ๔.	 ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเท่ียว	 กีฬ�	 และนันทน�ก�รทุกภ�คส่วน	 ท้ังในประเทศ 

และต่�งประเทศ	และเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเปิดเสรีด้�นก�รท่องเท่ียว	และในกรอบคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศด้�นต่�งๆ



ส่วนที่ ๓
การประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ก�รประเมินสภ�พแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

	 ก�รประเมินสภ�พแวดล้อมเป็นก�รประเมินโดยวิเคร�ะห์ถึงจุดอ่อน	 จุดแข็ง	 โอก�ส	 และ 

อุปสรรคที่มีผลต่อก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ด้�นต่�งๆ	 เพื่อ 

ประเมินศักยภ�พของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ในปัจจุบัน	 โดยเป็นก�ร 

ตอบคำ�ถ�มว่�ปัจจุบันมีศักยภ�พด้�นก�รท่องเท่ียวและกีฬ�	 อยู่ในระดับใด	สำ�หรับใช้เป็นประโยชน์ 

ในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นในอน�คตต่อไป

๑
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Appraisal)

 

 ๑) จุดแข็งขององค์กร (Strengths)

	 	 	 ๑.	 มีโครงสร้�งของหน่วยง�นในส่วนภูมิภ�ค	คือ	สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัด

ครอบคลุมทุกจังหวัด	และมีเครือข่�ยหน่วยง�นในระดับกระทรวง	ได้แก่	ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

และก�รกีฬ�แห่งประเทศไทยกระจ�ยอยู่ในหล�ยพื้นที่

	 	 	 ๒.	 บุคล�กรของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�มีคว�มชำ�น�ญโดยเฉพ�ะ

ในด้�นกีฬ�	องค์กรมีขน�ดเล็กทำ�ให้มีคว�มสะดวกรวดเร็วในก�รติดต่อส่ือส�รท้ังในแนวร�บและแนวด่ิง	

ส�ม�รถสั่งก�รและดำ�เนินง�นได้อย่�งรวดเร็ว

  

 ๒) จุดอ่อนขององค์กร (Weaknesses) 

	 	 	 ๑.	 โครงสร�้งของกระทรวงก�รทอ่งเทีย่วและกฬี�ไมเ่อือ้ตอ่ก�รปฏบิตังิ�นต�มภ�รกจิ	เชน่	

โครงสร้�งหน่วยง�นระดับจังหวัดยังข�ดคว�มชัดเจน	

	 	 	 ๒.	 บุคล�กรมีจำ�นวนน้อยไม่เพียงพอต่อภ�รกิจทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค	

	 	 	 ๓.	 บุคล�กรบ�งส่วนมีทักษะที่ไม่ตรงกับส�ยง�น	ไม่มีคว�มรู้พ้ืนฐ�นด้�นก�รท่องเที่ยว 

และกีฬ�

	 	 	 ๔.	 ก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นของบุคล�กรในองค์กรยังไม่มี 

คว�มต่อเนื่อง		
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ก�รประเมินสภ�พแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

	 	 	 ๕.	 ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ก�รให้บริก�รด้�นข้อมูลต่�งๆ	 ฐ�นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กับก�รท่องเที่ยวและก�รกีฬ�มีไม่เพียงพอในก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของกระทรวงก�รท่องเที่ยว 

และกีฬ�

	 	 	 ๖.	 งบประม�ณมีจำ�นวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภ�รกิจ	และงบประม�ณในระดับจังหวัด

มีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนกล�ง

	 	 	 ๗.	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�มีก�รจัดทำ�แผนหล�ยแผน	 ที่มี 

คว�มทบัซอ้นจงึทำ�ใหเ้กดิคว�มสบัสนในก�รนำ�ไปปฏบิติั	แนวท�งในก�รพัฒน�แหล่งทอ่งเทีย่ว/แผนแมบ่ท 

ก�รพัฒน�แหล่งท่องเท่ียวยังไม่เป็นระบบและส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง	และมีคว�มล่�ช้�ไม่ทันต่อ 

ระบบงบประม�ณ

	 	 	 ๘.	 ส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�นยังมีปัญห�	โดยเฉพ�ะในระดับจังหวัดที่พบว่�สถ�นที่ทำ�ง�น 

ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ม�ตรฐ�น	ข�ดแคลนวัสดุ	อุปกรณ์	สำ�หรับใช้ปฏิบัติง�น

๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Appraisal)

 ๑) ปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities)

	 	 	 ๑.	 รัฐบ�ลมีนโยบ�ยสนับสนุน	และส่งเสริมก�รพัฒน�ท่องเที่ยวและกีฬ�ที่ชัดเจน	

	 	 	 ๒.	 ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ได้รับก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในระดับนโยบ�ยและในระดับท้องถิ่น

	 	 	 ๓.	 ภ�คีเครือข่�ยและภ�คเอกชนมีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�นกับสำ�นักง�นปลัด	กระทรวง 

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ม�กขึ้น

	 	 	 ๔.	 กระแสคว�มสนใจในสุขภ�พ	ส่ิงแวดล้อม	ก�รอนุรักษ์ประเพณี	วัฒนธรรม	ธรรมช�ติและ

ก�รท่องเท่ียว	ทำ�ให้อุตส�หกรรมท่องเที่ยวเป็นกระแสคว�มนิยมของโลก	   

	 	 	 ๕.	 ประช�ชนมีคว�มตื่นตัวในก�รออกกำ�ลังก�ยและเล่นกีฬ�ม�กขึ้น

	 	 	 ๖.	 ก�รมสีว่นรว่มของประช�ชน	เชน่	ก�รรอ้งเรยีน	ก�รใหข้อ้เสนอแนะ	ทำ�ใหท้ร�บทศิท�ง

ในก�รพัฒน�ที่ตรงกับคว�มต้องก�รของประช�ชน

	 	 	 ๗.	 เทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัยช่วยสนับสนุนก�รทำ�ง�นให้มีคว�มสะดวก	รวดเร็วม�กขึ้น																			          
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ก�รประเมินสภ�พแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

 ๒) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Threats)

	 	 	 ๑.	 ก�รข�ดเสถียรภ�พท�งก�รเมืองเป็นผลให้ก�รปฏิบัติง�นบ�งส่วน	และก�รบริห�ร 

งบประม�ณไม่มีคว�มต่อเนื่อง	

	 	 	 ๒.	 ปัจจัยในเชิงลบทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ	 เช่น	 เศรษฐกิจ	 โรคระบ�ด 

ภ�วะโรคร้อน	มีผลต่อก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ด้�นก�รท่องเที่ยวและก�รกีฬ�

	 	 	 ๓.	 ก�รบูรณ�ก�รร่วมกันระหว่�งสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�กับ 

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องภ�ยในกระทรวง	ยังไม่มีประสิทธิภ�พเท่�ที่ควร	มีคว�มซำ้�ซ้อนกันของภ�รกิจหน้�ที่

และคว�มรับผิดชอบ

	 	 	 ๔.	 ก�รปรับปรุง	แก้ไข	กฎ	ระเบียบให้รองรับก�รปรับเปลี่ยนกระบวนง�นขององค์กร 

สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีคว�มล่�ช้�	ไม่ทันต่อก�รพัฒน�	

	 	 	 ๕.	 ก�รไม่ประส�นง�นกันระหว่�งหน่วยง�นกล�ง	เช่น	ก.พ.ร.,		ก.พ.,	สำ�นักงบประม�ณ

และกรมบัญชีกล�ง	ทำ�ให้ส่วนร�ชก�รไม่ส�ม�รถทำ�ง�นต�มแผนได้



ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

วิสัยทัศน์

	 เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	เพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ยด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�และนันทน�ก�ร 

สู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีเอกภ�พ

พันธกิจ

	 ๑.		 จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยที่ส�ม�รถตอบสนองต่อก�รพัฒน�ประเทศและผลักดันนโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติ

	 ๒.		 กำ�หนดยุทธศ�สตร์	แผนง�น	และงบประม�ณในก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�ร 

ให้มีประสิทธิภ�พ	เพื่อเป็นศูนย์กล�งขับเคลื่อนนโยบ�ย	และยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติได้อย่�งบรรลุผล

	 ๓.		 กำ�กับ	ติดต�ม	เร่งรัด	ตรวจสอบ	และประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นในสังกัดกระทรวงก�รท่องเท่ียว 

และกีฬ�	

	 ๔.		 พัฒน�โครงสร้�ง	อัตร�กำ�ลัง	ระบบง�น	ว�งแผนก�รจัดสรรทรัพย�กรและบุคล�กรให้มีศักยภ�พในก�ร

บริห�รง�น	

	 ๕.		 พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ	และเป็นศูนย์ข้อมูลกล�งเพ่ือสนับสนุนก�รบริห�รง�นของกระทรวง	

และให้บริก�รแก่หน่วยง�นของรัฐและประช�ชน	

	 ๖.		 ดำ�เนนิก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืและประส�นคว�มรว่มมอืกบัเครอืข�่ยด้�นก�รทอ่งเทีย่ว	กฬี�	และนนัทน�ก�ร

ทุกภ�คส่วนทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	

ยุทธศาสตร์

	 ๑.		 ก�รบริห�รจัดก�ร	 บูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์	 เชื่อมโยงนโยบ�ยและแผนด้�นก�รท่องเท่ียว	 กีฬ�	 และ 

นันทน�ก�รให้มีเอกภ�พ	

	 ๒.		 ก�รพัฒน�บุคล�กรของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ให้มีศักยภ�พและส�ม�รถรองรับ

คว�มเปลี่ยนแปลงได้

	 ๓.		 พัฒน�ระบบง�น	ระบบบริห�รบุคคล	และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	เพื่อส่งเสริมคว�มเป็นเลิศขององค์กร	

	 ๔.		 เสริมสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ	 ด้�นก�รท่องเที่ยว	 กีฬ�	 และนันทน�ก�รในระดับประเทศและ 

ระดับน�น�ช�ติ					
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

การบริหารจัดการ บูรณาการยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงนโยบายและแผน
ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

เป้าประสงค์
 

 นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ที่มีคว�มชัดเจน	 สอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน� 

ประเทศ	และส�ม�รถแข่งขันกับต่�งประเทศได้ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.		รอ้ยละคว�มสำ�เรจ็ของโครงก�รต�ม

แผนยุทธศ�สตร์ก�รท่องเท่ียวของ

จังหวัด

๙๖% ๗๖% ๙๘% ๙๙% ๑๐๐%

๒.		รอ้ยละคว�มสำ�เรจ็ของโครงก�รต�ม

แผนยุทธศ�สตร์ก�รกีฬ�และนันทน�ก�ร

ของจังหวัด

๙๖% ๗๖% ๙๘% ๙๙% ๑๐๐%

๓.		ร้อยละคว�มสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ย 

ถ่วงนำ�้หนกัของคว�มสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ย

ผลผลิตของส่วนร�ชก�ร*																																																																																																																																									

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

หมายเหตุ : *		เกณฑ์ก�รพจิ�รณ�ค�่เป้�หม�ยเปน็ไปต�มทีก่ำ�หนดไวใ้นตวัชีว้ดัของสำ�นกัง�นปลดักระทรวงก�รทอ่งเทีย่ว

และกีฬ�

แนวทางการพัฒนา

	 ๑.		 ส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดก�รบูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์/แผนง�น/โครงก�รด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	

	 ๒.		 พฒัน�นโยบ�ย	แผนยทุธศ�สตร	์องคค์ว�มรู้	นวตักรรม	เทคโนโลยด้ี�นก�รทอ่งเทีย่วและกฬี�ทีส่อดคลอ้ง

กับนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ของประเทศ
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

การพัฒนาบุคลากรของสำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มี
ศักยภาพและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

เป้าประสงค์
 

 บุคล�กรของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น

 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.		ร้อยละของจำ�นวนบคุล�กรไดร้บัก�รพฒัน�

คว�มรู	้คว�มส�ม�รถ	ทกัษะ	สมรรถนะ	และ

คุณภ�พชีวิต

๕๐% ๕๕% ๖๐% ๖๕% ๗๐%

แนวทางการพัฒนา

	 ๑.		 พัฒน�คว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ทักษะ	และสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง

	 ๒.		 พัฒน�คุณภ�พชีวิต	และศักยภ�พของบุคล�กรในก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลง	

	 ๓.		 ส่งเสริมก�รศึกษ�ดูง�นด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�รของบุคล�กรทั้งในและต่�งประเทศ
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เป้าประสงค์  
	 ๑.		 มีโครงสร้�งองค์กรและระบบก�รบริห�รง�นที่มีประสิทธิภ�พ
	 ๒.		 มีระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศทีม่ศีกัยภ�พในก�รทำ�ง�น	และใหบ้รกิ�รขอ้มลูแกป่ระช�ชนไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ
	 ๓.		 ภ�คีที่เกี่ยวข้องมีคว�มพึงพอใจในก�รให้บริก�รของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.	 	ร้อยละคว�มพึงพอใจของบุคล�กรต่อก�รใช้เทคโนโลยี 
เพื่อก�รสร้�งประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น

๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% ๙๐%

๒.	 	ระดับคว�มสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในก�รรักษ�
ม�ตรฐ�นระยะเวล�ก�รให้บริก�ร	*

๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๓.	 	ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�ศูนย์บริก�รร่วมหรือ
เค�น์เตอร์บริก�รประช�ชน	*

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๔.	 	ระดับคว�มสำ�เร็จในก�รขับเคลื่อนระบบก�รตรวจร�ชก�ร 
เพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติร�ชก�ร	*

๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕.	 	ร้อยละคว�มพึงพอใจของบุคล�กรต่ออัตร�กำ�ลังและระบบง�น
ขององค์กร

๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% ๙๐%

หมายเหตุ : *			เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ค่�เป้�หม�ยเป็นไปต�มท่ีกำ�หนดไว้ในตัวช้ีวัดของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�

แนวทางการพัฒนา

	 ๑.		 พัฒน�ปรับปรุงโครงสร้�ง	อัตร�กำ�ลัง	และระบบง�นเพื่อสร้�งประสิทธิภ�พ	แรงจูงใจและคว�มผ�สุก 
ให้แก่บุคล�กรในก�รปฏิบัติร�ชก�ร
	 ๒.		 พัฒน�ระบบและกลไกก�รบริห�รง�น	ก�รติดต�มและประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
เพื่อให้ผู้รับบริก�รมีคว�มพึงพอใจในคุณภ�พก�รให้บริก�ร	
	 ๓.		 พัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น	ก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน	

	 ๔.		 พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในภ�วะวิกฤต	และก�รอำ�นวยก�รช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

เป้าประสงค์  
	 ๑.		 มีข้อตกลงและคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ในระดับประเทศ	และระดับน�น�ช�ติ
	 ๒.		 มีก�รจัดกิจกรรม	ส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ในระดับน�น�ช�ติ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.	 	จำ�นวนโครงก�ร/กจิกรรมคว�มร่วมมอืระหว่�ง 
ประเทศด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ที่ ได ้
ดำ�เนินก�รบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนด

๙๒% ๙๕% ๙๖% ๙๗% ๑๐๐%

๒.	 	ร ้อยละของระดับคว�มพึงพอใจของผู ้รับ
บริก�ร

๘๐% ๘๐% ๘๐% ๘๐% ๘๐%

แนวทางการพัฒนา

	 ๑.		 ส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�ร	ทั้งในประเทศและระหว่�งประเทศ	
	 	๒.	 สนับสนุนก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รเปิดเสรีด้�นก�รท่องเที่ยว
	 	๓.	 พัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�ร	ให้มีคว�มเข้มแข็ง
	 	๔.	 ประช�สัมพันธ์เชิงรุก	เผยแพร่ข้อมูล	ข่�วส�รและบริก�ร	ที่เป็นประโยชน์ต่อประช�ชน	เพื่อให้ประช�ชน

เข้�ม�มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๑ สรุปก�รเชื่อมโยงระหว่�งวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศ�สตร์	เป้�ประสงค์	ตัวชี้วัด	และแนวท�งก�รพัฒน�

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ยด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และ
นันทน�ก�รสู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีเอกภ�พ

➠
พันธกิจ ๑.	 จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยที่ส�ม�รถตอบสนองต่อก�รพัฒน�ประเทศและผลักดันนโยบ�ย 

ไปสู่ก�รปฏิบัติ

๒.	 กำ�หนดยุทธศ�สตร์	แผนง�นและงบประม�ณ	ในก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	

และนันทน�ก�รให้มีประสิทธิภ�พ	เพื่อเป็นศูนย์กล�งขับเคลื่อนนโยบ�ย	และยุทธศ�สตร์สู่ 

ก�รปฏิบัติได้อย่�งบรรลุผล

๓.	 กำ�กบั	ตดิต�ม	เรง่รดั	ตรวจสอบ	และประเมนิผลก�รปฏบิติัง�นของหนว่ยง�นในสังกดักระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	

๔.	 พัฒน�โครงสร้�ง	 อัตร�กำ�ลัง	 ระบบง�น	 ว�งแผนก�รจัดสรรทรัพย�กรและบุคล�กร 

ให้มีศักยภ�พในก�รบริห�รง�น	

๕.	 พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ	และเป็นศูนย์ข้อมูลกล�งเพื่อสนับสนุนก�รบริห�รง�น 

ของกระทรวง	และให้บริก�รแก่หน่วยง�นของรัฐและประช�ชน	

๖.	 ดำ�เนินก�รให้คว�มช่วยเหลือและประส�นคว�มร่วมมือกับเครือข่�ยด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	

และนันทน�ก�รทุกภ�คส่วนทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๑	 	สรุปก�รเชื่อมโยงระหว่�งวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศ�สตร์	เป้�ประสงค์	ตัวชี้วัด	และแนวท�งก�รพัฒน�	

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา

๑.   การบริหารจัดการบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ เ ช่ือมโยง

นโยบายและแผนด้าน

การท่องเที่ยว กีฬา และ

นันทนาการให้มีเอกภาพ

๒.	 	การพัฒนาบุคลากรของ	

สำานักงานปลัดกระทรวง

การทอ่งเทีย่วและกฬีาให้

มีศักยภาพและสามารถ

รองรับความเปล่ียนแปลง

ได้

	นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 						

ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�						

ท่ีมีคว�มชัดเจน	 สอดคล้อง			

กบัทศิท�งก�รพฒัน�ประเทศ 

และส�ม�รถแข่ งขั นกั บ 

ต่�งประเทศได้

บุ ค ล � ก ร ขอ ง ก ร ะท ร ว ง							

ก � รท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะกี ฬ �														

มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น

๑.	 	ร้ อ ย ล ะค ว �มสำ � เ ร็ จ 

ของโครงก�รต�มแผน

ยทุธศ�สตรก์�รทอ่งเทีย่ว

ของจังหวัด

๒.	 	ร้ อ ย ล ะค ว �มสำ � เ ร็ จ						

ของโครงก�รต�มแผน

ยุทธศ�สตร์ก�รกีฬ�และ

นันทน�ก�รของจังหวัด

๓.	 	ระดับคว�มสำ�เร็จของ

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก

ของคว�มสำ � เร็ จต�ม 

เป ้�หม�ยผลผลิตของ

ส ่วนร�ชก�ร	 ร ้อยละ 

ของจำ �นวนบุ คล�กร 

ได้รับก�รพัฒน�คว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถทักษะ	

สมรรถนะ	และคุณภ�พ

ชีวิต

ร้อยละของจำ�นวนบุคล�กร 

ไ ด้ รั บ ก � ร พั ฒน � ค ว � ม รู้ 	 

ค ว � ม ส � ม � ร ถ 	 ทั ก ษ ะ

สมรรถนะและคุณภ�พชีวิต

๑.	 	ส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดก�ร 

บูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์/แผนง�น/

โครงก�รด้�นก�รท่องเที่ยว

และกีฬ�	

๒.	 	พัฒน�นโยบ�ยแผนยุทธศ�สตร์	

องค์คว�มรู้	นวัตกรรมเทคโนโลยี	

ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

ที่สอดคล้องกับนโยบ�ยและ

ยุทธศ�สตร์ของประเทศ

๑.	 	พัฒน�คว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	

ทักษะ	และสมรรถนะที่ีจำ�เป็น 

สำ�หรับตำ�แหน่ง

๒.	 	พัฒน�คุณภ�พชีวิ ต 	 และ

ศักยภ�พของบุคล�กรในก�ร

รองรับก�รเปลี่ยนแปลง	

๓.	 	ส่งเสริมก�รศึกษ�ดูง�นด้�น 

ก�รท่องเที่ยว	 กีฬ�	 และ

นันทน�ก�รของบุคล�กร 

ทั้งในและต่�งประเทศ
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๑	 	สรุปก�รเชื่อมโยงระหว่�งวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศ�สตร์	เป้�ประสงค์	ตัวชี้วัด	และแนวท�งก�รพัฒน�	

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา

๓.  พัฒนาระบบงาน ระบบ

บ ริ ห า ร บุ ค ค ล แ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ

ขององค์กร 

๑.	 	มีโครงสร้�งองค์กรและ

ระบบก�รบริห�รง�นที่มี

ประสิทธิภ�พ

๒.	 มี ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี  

	 	ส�รสนเทศท่ีมีศักยภ�พ			

ในก�รทำ�ง�น	 และให้

บริก�รข้อมูลแก่ประช�ชน

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๓.	 	ภ�คีที่เกี่ยวข้องมีคว�ม 

พึงพอใจในก�รให้บริก�ร

ของสำ�นักง�นปลัดกระทรวง 

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

๑.	 	ร้อยละคว�มพึงพอใจของ

บุคล�กรต่อก�รใช้เทคโนโลยี

เพ่ือก�รสร้�งประสิทธิภ�พ	

ในก�รดำ�เนินง�น

๒.	 	ระดับคว�มสำ�เร็จของ				

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก															

ในก�รรักษ�ม�ตรฐ�น

ระยะเวล�ก�รให้บริก�ร

๓.	 	ระดับคว�มสำ�เร็จของ				

ก�รพัฒน�ศูนย์บริก�รร่วม

หรือเค�น์เตอร์บริก�ร

ประช�ชน

๔.	 	ระดับคว�มสำ�เร็จในก�ร 

ขับเคลื่อนระบบก�รตรวจ

ร�ชก�รเพื่ อสนับสนุน 

ก�รปฏิบัติร�ชก�ร

๕.	 	ร้ อยละคว�มพึ งพอใจ 

ของบุคล�กรต่ออัตร�กำ�ลัง 

และระบบง�นขององค์กร

 

๑.	 	พัฒน�ปรับปรุงโครงสร้�ง	

อัตร�กำ�ลัง	 และระบบง�น	

เ พื่ อ ส ร้ � ง ป ร ะสิ ท ธิ ภ �พ 

แรงจูงใจและคว�มผ�สุก 

ให้แก่บุคล�กรในก�รปฏิบัติ

ร�ชก�ร

๒.	 	พัฒน�ระบบและกลไกก�ร

บรหิ�รง�น	ก�รตดิต�ม			และ 

ประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ	

โปร่งใส	ตรวจสอบได้		เพื่อให้

ผูร้บับรกิ�รมคีว�มพงึพอใจใน

คุณภ�พก�รให้บริก�ร	

๓.	 	พัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ

เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ � พ 

ในก�รทำ�ง�น	ก�รให้บริก�ร	

แก่ประช�ชน	

๔.	 	พัฒน�ระบบก�รบริห�ร

จัดก�รคว�มเส่ียงในภ�วะ

วิกฤตและก�รอำ�นวยก�ร 

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	
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ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๑	 	สรุปก�รเชื่อมโยงระหว่�งวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศ�สตร์	เป้�ประสงค์	ตัวชี้วัด	และแนวท�งก�รพัฒน�	

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา

๔.  เสริมสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ ด้านการท่องเท่ียว

กีฬา และนันทนาการใน

ระดับประเทศ  และระดับ

นานาชาติ

๑.	 	มีข้อตกลงและคว�มร่วม

มอืด�้นก�รทอ่งเทีย่วและ

กีฬ�ในระดับประเทศ	

และระดับน�น�ช�ติ	

๒.	 	มกี�รจดักจิกรรมสง่เสรมิ	

คว�มร่วมมือด้�นก�ร 

ท่องเที่ยวและกีฬ�ใน

ระดับน�น�ช�ต	ิ				

๑.	 	จำ�นวนโครงก�ร/กิจกรรม	      

คว�มร่วมมือระหว่�ง

ประเทศด�้นก�รทอ่งเทีย่ว

และกีฬ�ที่ได้ดำ�เนินก�ร

บรรลุ วั ตถุประสงค์ที่

กำ�หนด

๒.	 	ร้อยละของระดับคว�ม

พึงพอใจของผู้รับบริก�ร

๑.	 	ส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�น 

ก�รท่องเที่ยว	 กีฬ�	 และ

นันทน�ก�ร	 ทั้งในประเทศ

และระหว่�งประเทศ	

๒.	 	สนับสนุนก�รเตรียมคว�มพร้อม

สำ�หรับก�รเปิดเสรี	ด้�นก�ร

ท่องเที่ยว

๓.	 	พัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือ

ด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�		และ

นันทน�ก�รให้มีคว�มเข้มแข็ง	

๔.	 	ประช�สัมพนัธเ์ชิงรกุ	เผยแพร่

ข้อมูลข่�วส�รและบริก�ร 

ที่เป็นประโยชน์ต่อประช�ชน

เพื่ อ ให้ ป ระช�ชน เข้ �ม�											

มี ส่วนร่วมในกิจกรรมของ

กระทรวงก�รท่องเที่ยวและ

กีฬ�	
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ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

 แผนภาพที่ ๒	 	คว�มเชื่อมโยงระหว่�งยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�กับยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น 
ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ยทุธศาสตรส์ำานกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

วิสัยทัศน์	 เป็นองค์กรหลักในก�รส่งเสริมและ
พัฒน�ก�รท่องเที่ยว	ก�รกีฬ�	และนันทน�ก�ร
เพ่ือเป็นกลไกในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	และ
พัฒน�สังคมอย่�งยั่งยืน

วิสัยทัศน์	เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบ�ยด้�นก�รท่องเที่ยวกีฬ�
และนันทน�ก�รสู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีเอกภ�พ

๑.	 	ก�รพฒัน�สินค�้และบรกิ�รด้�นก�รทอ่งเทีย่ว
ให้มีคุณภ�พและปลอดภัย

๑.	 	ก�รบริห�รจัดก�ร	 บูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์ 
เชือ่มโยงนโยบ�ยและแผนด�้นก�รทอ่งเทีย่ว	
กีฬ�	และนันทน�ก�รให้มีเอกภ�พ		

๒.	 	ก�รพัฒน�บุคล�กรของสำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 ให้มีศักยภ�พและ
ส�ม�รถรองรับคว�มเปลี่ยนแปลงได้		

๓.	 	พัฒน�ระบบง�น	ระบบบริห�รบุคคล	และ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 เพ่ือส่งเสริมคว�ม 
เป็นเลิศขององค์กร

๔.	 	เสริมสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ	 ด้�นก�ร 
ท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�ร	 ในระดับ
ประเทศและระดับน�น�ช�ติ		

๒.	 	ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวในเชิงคุณภ�พ 
ให้มีก�รเติบโตอย่�งสมดุลและยั่งยืน	

๓.	 	ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รพลศึกษ�	 กีฬ� 
ขั้นพื้นฐ�น	กีฬ�เพื่อมวลชน	นันทน�ก�ร	และ
วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	 เพื่อให้เย�วชนและ
ประช�ชนมีสุขภ�พ	และพล�น�มัยที่แข็งแรง		

๔.	 	ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�
ระดับพื้นฐ�น	 และระดับอุดมศึกษ�	 ด้�น 
ก�รพลศกึษ�	นนัทน�ก�ร	กฬี�	วทิย�ศ�สตร์
กีฬ�	และสุขภ�พ

๕.	 	ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รกีฬ�	 และ
วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�อย่�งเป็นระบบ	เพื่อ 
มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศและเพื่อก�รอ�ชีพ

๖.	 	ก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร	 และ
สนับสนุนก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์	
ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	



ส่วนที่ ๕
การนำายทุธศาสตรส์ำานกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

 พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติ
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ก�รนำ�ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่ก�รปฏิบัติ

 ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙	 จัดทำ�ขึ้นเพื่อ 

ให้มีกระบวนก�รวิเคร�ะห์	 ทบทวน	 และค�ดก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พแวดล้อมต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รพัฒน�ง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	และนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดกรอบทิศท�ง	จุดมุ่งหม�ย 

และเป�้ประสงค	์ก�รพฒัน�ทีช่ดัเจนโดยมุง่เนน้บรูณ�ก�ร	ก�รปฏบิติัร�ชก�รของส่วนง�นต่�งๆ	ใหเ้ปน็ไปอย�่งสอดคลอ้ง	

เชื่อมโยง	 ส�ม�รถประส�นก�รปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ประสิทธิผล	 เพื่อสนองคว�มต้องก�รของภ�ครัฐ 

และประช�ชน

	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ที่กำ�หนดขึ้นทั้ง	๔	ด้�นจะนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดทิศท�ง	โครงก�ร	และแผนก�รดำ�เนินง�น

ในแต่ละปีของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�ต่อไปในระยะเวล�	๕	ปีข้�งหน้�	(พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

ซึ่งจะเป็นกลไกสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รและพัฒน�ยุทธศ�สตร์ของกระทรวง	 โดยมีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น 

เพื่อก�รนำ�ยุทธศ�สตร์ไปสู่ก�รปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

	 สำ�นกัง�นปลดักระทรวงก�รทอ่งเทีย่วและกฬี�ควรจัดทำ�แผนปฏบิติัร�ชก�รประจำ�ป	ีโดยเร่ิมจ�กก�รประเมิน

สภ�พแวดล้อมในปัจจุบันของแต่ละปี	 (SWOT	Analysis)	เพื่อที่จะตรวจสอบจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอก�ส	และอุปสรรค 

ในแต่ละปี	 แล้วจึงนำ�ผลก�รดำ�เนินง�นในปีก่อนหน้�ม�วิเคร�ะห์	 เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติร�ชก�ร 

ปัญห�และอุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น	จ�กนั้นจึงนำ�แผนยุทธศ�สตร์ม�กำ�กับก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี 

เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์นั้นมีประสิทธิภ�พม�กที่สุด

	 ทั้งนี้	 ในก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีนั้น	ควรพิจ�รณ�ช่วงระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	 เพื่อให้ส�ม�รถ 

จัดทำ�แผนฯ	ดังกล่�วได้สอดคล้องกับปฏิทินงบประม�ณประจำ�ปี	รวมทั้งควรจัดให้มีก�รประชุมหรือก�รห�รือร่วมกัน

ระหว่�งหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังในหน่วยง�นระดับสำ�นัก	กอง	ตลอดจนหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ส�ม�รถ 

จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของก�รนำ�ยุทธศ�สตร์ไปปฏิบัติ	ตลอดจนเพื่อให้ส�ม�รถบูรณ�ก�รโครงก�ร	แผนง�นด้�นต่�งๆ 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุด
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๒ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
  

	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 ควรดำ�เนินก�รให้มีก�รพิจ�รณ�จัดสรรงบประม�ณและ

ทรพัย�กรทีจ่ำ�เปน็	เพือ่สนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นต�มม�ตรก�ร	โครงก�ร	หรือกจิกรรมสำ�คญั	ภ�ยใต้ยทุธศ�สตร์	ตวัชีว้ดั	

และกลยุทธ์หลักต่�งๆที่ได้จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญไว้ในตอนต้น	เพื่อให้มั่นใจว่�ภ�ระง�นที่ต้องดำ�เนินก�รนั้น	มีทรัพย�กร

ที่จำ�เป็นม�สนับสนุนให้บรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

๓ การจัดกระบวนการมอบหมายภาระงาน

	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�	 ควรดำ�เนินก�รให้มีก�รมอบหม�ยภ�ระง�นและคว�ม 

รับผิดชอบในง�นต�มยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รพัฒน�ที่กำ�หนดขึ้นทั้ง	 ๔	 ด้�น	 ตลอดจนม�ตรก�ร	 โครงก�ร 

หรือกิจกรรมสำ�คัญให้กับหน่วยง�น	รวมทั้งบุคล�กรในสำ�นักง�นปลัดฯ	ได้ทร�บ	อย่�งชัดเจน	และให้กิจกรรมก�ร 

มอบหม�ยภ�ระง�นดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของก�รปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	 ในช่วงเวล�ที่ต่อเนื่องกับก�รจัดทำ� 

แผนงบประม�ณของสำ�นักง�นปลัดฯ	 โดยควรจะจัดให้มีกลไกก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นและก�รจูงใจบุคล�กร 

ที่สอดคล้องกับระดับคว�มสำ�เร็จของยุทธศ�สตร์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์หลัก	ตลอดจนม�ตรก�ร	โครงก�ร	หรือกิจกรรมสำ�คัญ

ที่รับผิดชอบ

๔ การกํากับ ติดตาม และประเมินผล

	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 ควรมีก�รกำ�กับ	 ติดต�มและประเมิน	 	 ผลสัมฤทธิ์ของ 

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๕๙	ในรูปแบบต่�งๆ	ต่อไปนี้	
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 การติดตามความก้าวหน้าระหว่างปี

	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�	ควรดำ�เนินก�รให้มีก�รประชุมติดต�มผลง�นเป็นระยะๆ 

อย่�งต่อเนื่อง	 ทั้งในระดับผู้บริห�ร	 และระดับหน่วยง�น	 พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องมือสนับสนุนที่ เหม�ะสม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รติดต�มผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	เช่น	ก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศสนับสนุน	ซึ่งจะมุ่งเน้นก�รติดต�มเพื่อให้ทร�บถึง 

คว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร	กิจกรรมสำ�คัญต่�งๆ	รวมทั้งเป็นก�รประเมินคว�มเบี่ยงเบน	แปรปรวนระหว่�งผลง�น 

ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้	ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินง�นให้บรรลุ 

ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

 การติดตามและสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี

	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�	ควรดำ�เนินก�รให้มีก�รติดต�มและประเมินผลง�นประจำ�ปี	

รวมทั้งพัฒน�ห้องประชุม/ห้องบัญช�ก�ร	และจัดทำ�ร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�น	ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมท่ีมีคว�มสำ�คัญ

และสอดคล้องกับก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	 เนื่องจ�ก	 เป็นก�รเปิดโอก�สให้ทบทวนถึงผลสำ�เร็จของ

ยุทธศ�สตร์	กลยุทธ์หลัก	ตัวชี้วัด	เป้�หม�ย	ตลอดจนม�ตรก�ร	โครงก�ร	หรือกิจกรรมสำ�คัญต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	

ตลอดจนเปน็ก�รทบทวนถึงปัญห�และอปุสรรค	รวมทัง้ก�รประเมินสถ�นก�รณ์ทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกที่เปลีย่นแปลงไปเพื่อ

เป็นข้อมูลนำ�เข้�ที่สำ�คัญในก�รกำ�หนดค่�เป้�หม�ยของตัวชี้วัด	กลยุทธ์หลัก	ตลอดจนม�ตรก�ร	โครงก�ร	หรือกิจกรรม

สำ�คัญของก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รในปีถัดไป	

 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 ดำ�เนินก�รให้มีก�รประเมินผลแบบรวบยอดเพื่อสรุป 

ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๕๙	รวมทั้ง 

เป็นก�รสรุปผลก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�	ซ่ึงผลสรุปนี้จะส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของข้อมูลนำ�เข้�ในก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ในระยะต่อไป 
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ก�รนำ�ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่ก�รปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ก�รนำ�ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่ก�รปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการ

ระยะ ๕ ปี

ประเมินผล/ทบทวนแผน

ประเมินผล/ทบทวนแผน

ประเมินผล/ทบทวนแผน

ประเมินผล/ทบทวนแผน

ประเมินผล/ทบทวนแผน

แผนประจำ�ปีที่	๑

แผนประจำ�ปีที่	๒

แผนประจำ�ปีที่	๓

แผนประจำ�ปีที่	๔

แผนประจำ�ปีที่	๕

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๔	 วงจรก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สิ้นปีที่	๑

สิ้นปีที่	๒

สิ้นปีที่	๓

สิ้นปีที่	๔

สิ้นปีที่	๕



ส่วนที่ ๖
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

การบริหารจัดการ บูรณาการยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงนโยบายและแผน 

ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์  นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นก�รท่องเท่ียวและกีฬ�ท่ีมีคว�มชัดเจน	สอดคล้องกับ 

ทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	และส�ม�รถแข่งขันกับต่�งประเทศได้ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑	 	ส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกิดก�รบูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์/แผนง�น/โครงก�รด้�น 

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�		

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.	 	โครงก�รต�มแผนปฏิบัติ

ร�ชก�รประจำ�ปีของจังหวัด

ป ร ะ จำ � ปี ง บป ร ะม �ณที่

เกี่ยวข้องกับสำ�นักง�นปลัด

กระทรวงก�รท่อง เที่ ย ว 

และกีฬ�

สนย. ๔๓.๖๐๕๐ ๔๓.๖๐๕๐ ๔๓.๖๐๕๐ ๔๓.๖๐๕๐ ๔๓.๖๐๕๐

๒.	 	โครงก�รต�มแผนปฏิบัติ

ร�ชก�รประจำ�ปีของกลุ่ม

จงัหวดั	ประจำ�ปงีบประม�ณ

ที่ เกี่ ยวข้องกับสำ�นักง�น 

ปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียว

และกีฬ�

สนย. ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐

๓.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

ของสำ�นักง�นเลข�นุก�ร 

คณะกรรมก�รนโยบ�ย 

ก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ

สนย. ๔.๒๕๐๐ ๔.๒๕๐๐ ๔.๒๕๐๐ ๔.๒๕๐๐ ๔.๒๕๐๐

๔.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

สำ�นักง�นก�รท่องเท่ียวและ

กีฬ�จังหวัด

กปภ. ๑๒๕.๐๐๐๐ ๑๒๕.๐๐๐๐ ๑๕๐.๐๐๐๐ ๑๗๐.๐๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

การบริหารจัดการ บูรณาการยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงนโยบายและแผน 

ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร	์ 	นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นก�รท่องเท่ียวและกีฬ�ท่ีมีคว�มชัดเจน	สอดคล้องกับ

ทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	และส�ม�รถแข่งขันกับต่�งประเทศได้	

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒	 	พฒัน�นโยบ�ย	แผนยทุธศ�สตร	์องคค์ว�มรู	้นวตักรรม	เทคโนโลยดี�้นก�รทอ่งเทีย่ว

และกีฬ�ที่สอดคล้องกับนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ของประเทศ	 	 	 	

       
(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.		ค�่ใชจ้�่ยในก�รจดัทำ�และ 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�ร

ท่ อ ง เ ที่ ย ว เข ตพัฒน� 

ก�รท่องเที่ยว

สนย. ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐

๒.	 	โครงก�รเศรษฐกิจสร้�งสรรค์

ด้�นก�รท่องเที่ยว

สนย. ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐

๓.		โครงก�รสนบัสนนุก�รจดั

ง �น เทศก�ลประ เพ ณี

สำ�คัญด้�นก�รท่องเที่ยว

สนย. ๕๐.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐

๔.		โครงก�รส่งเสริมกระบวนก�ร

เรียนรู้ก�รท่องเที่ยวและ

พัฒน�แหล่งท่องเท่ียวในกลุ่ม

นกัเรยีน	เย�วชน	ผูส้งูอ�ย	ุ

ผู้พิก�ร	และผู้ด้อยโอก�ส

สนย. ๒๖๐.๐๐๐๐ ๒๖๐.๐๐๐๐ ๒๖๐.๐๐๐๐ ๒๖๐.๐๐๐๐ ๒๖๐.๐๐๐๐

๕.		โครงก�รเฉลิมพระเกียรติ	

เฉลิมพระชนมพรรษ� 

๘๔	พรรษ�	“ปีแห่งก�ร 

ท่องเที่ยวและกีฬ�ต�ม

รอยพระบ�ทวถีิเศรษฐกจิ 

พอเพียง”

สนย. ๒๖.๐๐๐๐ ๒๖.๐๐๐๐ ๒๖.๐๐๐๐ ๒๖.๐๐๐๐ ๒๖.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

	 ๖.	 	โครงก�รเฉลิมพระเกียรติ	

๘๔	พรรษ�	มห�ร�ชันย	์

และบู รณ�ก�รแผน 

พัฒน�แหล่งท่องเท่ียว

ต�มรอยสมเด็จพระ 

พันวัสส�อัยยิก�เจ้�

สนย. ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐

	 ๗.	 	โครงก�รพฒัน�ขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันใน

อุตส�หกรรมท่องเที่ยว

ของประเทศไทย

สศทก. ๑๕.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๕.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๓๕.๐๐๐๐

	 ๘.	 	โครงก�รจัดทำ�	Tourism	

Satellite	Account	(TSA)	

ของประเทศไทย

สศทก. ๒๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๔๐.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ๖๐.๐๐๐๐

	 ๙.	 	โครงก�รศึกษ�ข้อมูล

ด้�นเศรษฐกิจก�รกีฬ�

สศทก. ๑๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๕.๐๐๐๐ ๒๕.๐๐๐๐ ๒๕.๐๐๐๐

๑๐.	 	โครงก�รเผยแพร่ข้อมูล

ด้�นเศรษฐกิจก�รกีฬ�

สศทก. - ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐

๑๑.	 	โครงก�รพัฒน�และ 

ส่งเสริมก�รกีฬ�ให้เป็น

ธุรกิจนำ�ร�ยได้	 เข้�สู่

ประเทศ

สศทก. - ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐

๑๒.	 	กองทุน เพื่ อส่ ง เสริม 

ก�รท่องเที่ยวไทย

สศทก. ๓๐๐.๐๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐๐

๑๓.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

จัดก�รภ�พรวมศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้�

น�น�ช�ติเชียงใหม่

สนย. ๑๖.๐๐๐๐ ๑๖.๐๐๐๐ ๑๖.๐๐๐๐ ๑๖.๐๐๐๐ ๑๖.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ บุคล�กรของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑	 พัฒน�คว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ทักษะ	และสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง  

           
(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๕ ปี ๕๙

	 ๑.	 	โครงก�รพฒัน�ข้�ร�ชก�ร

บรรจุใหม่ของกระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๐.๘๕๐๐ ๐.๙๐๐๐ ๐.๙๕๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๕๐๐

	 ๒.	 	โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พ

ข�้ร�ชก�รและเจ�้หน�้ที่

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	

สบก. ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

	 ๓.	 	โครงก�รพัฒน�สมรรถนะ

ท� งก� รบริ ห � รของ

ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น

ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก � ร 

ท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๐.๘๐๐๐ - ๑.๐๐๐๐ - ๑.๒๐๐๐

	 ๔.	 	โครงก�รฝึกอบรมหลักสูตร 

“นักบริห�รยุทธศ�สตร์																

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�”

สบก. ๔.๘๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

	 ๕.	 	โ ค ร ง ก � ร ฝึ ก อ บ ร ม	

หลกัสตูร	“ก�รพฒัน�ผูน้ำ�

ก�รเปลี่ยนแปลงของ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�”	

สบก. ๑.๒๐๐๐ - ๑.๔๐๐๐ - ๑.๖๐๐๐

	 ๖.	 	โครงก�รพัฒน�สมรรถนะ

บุคล�กรสำ�นักง�นก�ร

ท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัด

สบก. ๑.๖๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ ๑.๖๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๕ ปี ๕๙

	 ๗.	 	โครงก�รพัฒน�สมรรถนะ

เฉพ�ะต�มลักษณะง�น 

ที่ปฏิบัติของข้�ร�ชก�ร

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

จังหวัด

สบก. ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

	 ๘.	 	โครงก�รจัดก�รคว�มรู้

ข อ ง สำ � นั ก ง � น ป ลั ด

กระทรวงก�รท่องเที่ยว

และกีฬ�	(Knowledge	

Management	:	KM)

สบก. ๑.๐๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ ๑.๔๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ ๑.๘๐๐๐

	 ๙.	 	โครงก�รแลกเปลี่ ยน

เรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำ�ไป 

สู่ก�รเป็นองค์กรแห่ง 

ก�รเรยีนรูข้องสำ�นกัง�น

ปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียว

และกีฬ�

สบก. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๖๐๐๐ ๐.๖๕๐๐ ๐.๗๐๐๐

	๑๐.	 	โครงก�รฝึกอบรมหลักสูตร 

“ก�รพัฒน�สมรรถนะ 

ผู้ปฏิบัติง�นด้�นก�รเงิน	

บัญชี 	 และพัสดุของ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�”	

สบก. ๐.๘๐๐๐ ๐.๘๕๐๐ ๐.๙๐๐๐ ๐.๙๕๐๐ ๑.๐๐๐๐

๑๑.	 	โครงก�รเสริมสร้�งคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรม�ภิบ�ล 
ให้กับข้�ร�ชก�รและ 
เจ้�หน้�ที่กระทรวงก�ร
ท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๐.๘๐๐๐ ๐.๘๕๐๐ ๐.๙๐๐๐ ๐.๙๕๐๐ ๑.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๕ ปี ๕๙

๑๒.	 	โครงก�รพฒัน�บคุลกิภ�พ
และทักษะในก�รให้บริก�ร            
ของบุคล�กรสำ�นักง�น
ปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียว
และกีฬ�

สบก. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

๑๓.	 	โครงก�รเพิ่มพูนคว�มรู้
และพัฒน�ทักษะก�รใช้
ภ�ษ�อังกฤษในต่�งประเทศ
ของบุคล�กรกระทรวง
ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	

สบก. ๑.๒๐๐๐ ๑.๔๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ ๑.๘๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

๑๔.	 	โครงก�รพัฒน�ทกัษะก�ร
ใช้ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือก�ร
ปฏิบัติง�นของบุคล�กร
สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๐.๔๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๖๐๐๐

๑๕.	 	โครงก�รพัฒน�บุคล�กร
ด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร	

สบก. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๖๐๐๐ ๐.๖๕๐๐ ๐.๗๐๐๐

๑๖.		 	โครงก�รพัฒน�ทักษะ 
ก�รใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภ�พในก�ร
ปฏิบัติง�นของบุคล�กร
สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๖๐๐ ๐.๖๕๐๐ ๐.๗๐๐๐

๑๗.	 	โครงก�รติดต�มและ
ประเมินผลก�รพัฒน�
บุคล�กรของสำ�นักง�น
ปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียว
และกีฬ�

สบก. ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคล�กรของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒน�คุณภ�พชีวิต	และศักยภ�พของบุคล�กรในก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลง

 	 	 (หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๕ ปี ๕๙

	๑.	 	โครงก�รจัดทำ�แผนพัฒน�บุคล�กร
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยว 
และกีฬ�	ระยะย�ว	๔	ปี	

สบก. ๑.๐๐๐๐ - - - ๑.๐๐๐๐

	๒.	 	ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อจัดทำ� 
แผนพัฒน�บุคล�กรและแผนพัฒน�
บุคล�กรร�ยบุคคล	(IDP)	ประจำ�ปี

สบก. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

	๓.	 	โครงก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	 เพ่ือ
พัฒน�ระบบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ
ร�ชก�รของสำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๐.๗๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ ๐.๘๐๐๐ ๐.๘๕๐๐ ๐.๙๐๐๐

	๔.	 	ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อจัดทำ� 
แผนปฏิบัติก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รทุจริตภ�ครัฐของสำ�นักง�นปลัด
กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

	๕.	 	โครงก�รพัฒน�บุคล�กรส�ยทรัพย�กร
บุคคลเพ่ือรองรับพระร�ชบัญญัติระเบียบ
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

สบก. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

	๖.		 	โครงก�รสร้�งคว�มผ�สุกและคว�ม 
พึงพอใจในก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กร
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยว
และกีฬ�

สบก. ๑.๐๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ ๑.๔๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ ๑.๘๐๐๐

	๗.	 	โครงก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พและพัฒน�
คุณภ�พชีวิตบุคล�กร

สบก. ๑.๐๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ ๑.๔๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ ๑.๘๐๐๐

	๘.	 	โครงก�รพัฒน�จิตเพื่อพัฒน�คุณภ�พ
ชีวิตบุคล�กรสำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  บุคล�กรของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓   ส่งเสริมก�รศึกษ�ดูง�นด้�นก�รท่องเทียว	 กีฬ�	 และนันทน�ก�รของบุคล�กร 

ทั้งในและต่�งประเทศ	

	 (หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

 ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๕ ปี ๕๙

๑.	 	โครงก�รศึกษ�ดูง�นเพ่ือพัฒน�
เครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�ร
ท่องเท่ียวและกีฬ�ของสำ�นักง�น
ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและ
กีฬ�

สบก. ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

๒.	 	โครงก�รศึกษ�ดูง�นต่�งประเทศ
เพ่ือพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รบริห�ร
จัดก�รก�รท่องเท่ียวของกระทรวง
ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

๓.	 	โครงก�รศึกษ�ดูง�นต่�งประเทศ
เพ่ือพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รบริห�ร
จัดก�รก�รกีฬ�และนันทน�ก�รของ
กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

พฒันาระบบงาน ระบบบรหิารบคุคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ส่งเสรมิ

ความเป็นเลิศขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีโครงสร้�งองค์กรและระบบก�รบริห�รง�นที่มีประสิทธิภ�พ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑   พฒัน�ปรบัปรงุโครงสร�้ง	อตัร�กำ�ลงั	และระบบง�นเพือ่สร�้งประสทิธภิ�พ	แรงจงูใจ

และคว�มผ�สุกให้แก่บุคล�กรในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 	 	 	

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.	 	โครงก�รจัดทำ�แผนก�รสร้�ง

คว�มก้�วหน้�ของบุคล�กร	

(Career	 Path)	 สำ�นักง�น

ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยว

และกีฬ�

สบก. ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ - -

๒.	 	ก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนก�ร

สร้�งคว�มก้�วหน้�ของ

บุคล�กร	 (Career	 Plan)	

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. - ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

๓.	 	โครงก�รจัดทำ�แบบบรรย�ย

ลักษณะง�นของทุกตำ�แหน่ง

ง�นและทกุส�ยง�นในสงักดั

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. ๒.๐๐๐๐ - - - ๒.๐๐๐๐

๔.	 	โครงก�รพัฒน�ระบบง�น

และจดัทำ�คูม่อืก�รปฏิบติัง�น

ของบุคล�กรในสังกัดสำ�นักง�น

ปลดักระทรวงก�รทอ่งเทีย่ว

และกีฬ�

สบก. - ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๕.	 	โครงก�รพัฒน�ระบบบริห�ร

ของกระทรวงก�รทอ่งเทีย่ว

และกีฬ�

สพร. ๐.๗๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐

๖.	 	โครงก�รสร้�งต้นแบบก�ร

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์	

วฒันธรรมองคก์รและค�่นยิม

สพร. ๐.๕๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ ๒.๕๐๐๐ ๒.๕๐๐๐ ๒.๕๐๐๐

๗.	 	โครงก�รบริห�รจัดก�รอัตร�

กำ�ลังพลเสื่อม

สพร. ๐.๒๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ ๑.๕๐๐๐

๘.	  โครงก�รศึกษ�วิจัยคว�ม

เหม�ะสมของโครงสร้�ง

อัตร�กำ�ลังของกระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สพร. - ๕.๐๐๐๐ - - ๑๐.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

พฒันาระบบงาน ระบบบรหิารบคุคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ส่งเสรมิ

ความเป็นเลิศขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีโครงสร้�งองค์กรและระบบก�รบริห�รง�นที่มีประสิทธิภ�พ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ 	 	พัฒน�ระบบและกลไกก�รบริห�รง�น	ก�รติดต�มและประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ	

โปร่งใส	ตรวจสอบได้	เพื่อให้ผู้รับบริก�รมีคว�มพึงพอใจในคุณภ�พก�รให้บริก�ร	

              

	 (หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๕ ปี ๕๙

๑.	 	โครงก�รกำ�กับ	ติดต�ม	และประเมินผล

ก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนปฏบิตัริ�ชก�ร 

ประจำ�ปีงบประม�ณ	กระทรวงก�ร

ท่องเที่ยวและกีฬ�

สนย. ๐.๖๔๐๐ ๐.๖๔๐๐ ๐.๖๔๐๐ ๐.๖๔๐๐ ๐.๖๔๐๐

๒.	 	โครงก�รติดต�มและประเมินผล 

ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรของ

สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

จังหวัด

สนย. ๓.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐

๓.	 	โครงก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นและประเมนิ

ผลสัมฤทธิ์ก�รบริห�รสำ�นักง�น 

ท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัด

สนย. ๓.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ ๓.๕๐๐๐

๔.	 	โครงก�รจดัทำ�แผนกลยทุธก์�รบรหิ�ร

ทรัพย�กรบุคคล	(HR	Scorecard)	

ของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�ร 

ท่องเที่ยวและกีฬ�

สบก. - - ๑.๕๐๐๐ - -

๕.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

ของคณะกรรมก�รตรวจสอบและ

ประเมินผลประจำ�กระทรวงก�ร 

ท่องเที่ยวและกีฬ�	(ค.ต.ป.กก.)

สพร. ๒.๑๒๕๐ ๒.๑๒๕๐ ๒.๑๒๕๐ ๒.๑๒๕๐ ๒.๑๒๕๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

พฒันาระบบงาน ระบบบรหิารบคุคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ส่งเสรมิ

ความเป็นเลิศขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   มรีะบบเทคโนโลยีส�รสนเทศท่ีมศัีกยภ�พในก�รทำ�ง�น	และใหบ้ริก�รข้อมลูแกป่ระช�ชน

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓  	พัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น	ก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน	

	(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

	๑.	 	โครงก�รปรับปรุงเว็บไซต์
กระทรวงก�รท่องเที่ยวและ
กีฬ�

ศทส. ๑.๕๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

	๒.	 	โครงก�รจัดทำ�ระบบสำ�รอง
ก�รให้บริก�รข้อมูลส�รสนเทศ
แบบมีเสถียรภ�พ

ศทส. ๒.๘๐๐๐ ๒.๘๐๐๐ ๒.๘๐๐๐ ๒.๘๐๐๐ ๒.๘๐๐๐

	๓.	 	โครงก�รจดัทำ�ระบบฐ�นขอ้มลู
ผลก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์
และแผนปฏิบัติร�ชก�ร

ศทส. ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

	๔.	 	โครงก�รจัดจ้�งที่ปรึกษ� 
เพื่อทำ�ก�รค้นคว้�	 รวบรวม	
ศึกษ�	 วิ เคร�ะห์ 	 แสดง 
ข้อมูลเชิงสถิติที่ เกี่ ยวข้อง 
ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

ศทส. ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐

	๕.	 	โครงก�รพฒัน�ระบบสำ�นกัง�น
อัตโนมัติ		(e-Office)

ศทส. - ๑๐.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

	๖.	 	โครงก�รพฒัน�ระบบง�นเพือ่
สนับสนุนก�รให้บริก�รแก่
ผู้รับบริก�รและประช�ชน	
(e-Service)

ศทส. - ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐

	๗.	 	โครงก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนก�รตัดสินใจของ 
ผู้บริห�ร	(e-Management)

ศทส. - ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐



53

ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

	(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

	 ๘.	 	โครงก�รจัดจ้�งที่ปรึกษ�เพื่อ
จัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
ของกระทรวงก�รท่องเที่ยว
และกฬี�	พ.ศ.	๒๕๕๗-	๒๕๖๑

ศทส. - ๓.๐๐๐๐ - - -

	 ๙.	 	โครงก�รบูรณ�ก�รก�รเฝ้�
ระวังและติดต�มสถ�นก�รณ์
แหล่งท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม
ด้วยระบบกล้องวงจรปิด

ศทส. - ๒๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐

	๑๐.	 	โครงก�รพัฒน�ระบบให้
บริก�รก�รท่องเท่ียวโดยรถ
ออกหน่วยเคลื่อนที่

ศทส. - ๓๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐

	๑๑.	 	โครงก�รพัฒน�ระบบให้บริก�ร
ข้อมูลด้�นก�รท่องเที่ยวและ
กีฬ�แบบอัตโนมัติ	 ระบบจอ
สัมผัส

ศทส. - ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐

	๑๒.	 	โครงก�รพัฒน�ระบบให้บริก�ร
แบบเบด็เสรจ็ผ�่นเวบ็เพือ่ก�ร
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืนด้วยม�ยไกด์

ศทส. - ๕.๖๐๐๐ ๙.๕๐๐๐ ๙.๕๐๐๐ ๙.๕๐๐๐

	๑๓.	 	โครงก�รพัฒน�ศูนย์ข้อมูลกล�ง
ด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

ศทส. - ๕๙.๐๐๐๐ ๕๔.๐๐๐๐ ๔๖.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐

	๑๔.	 	โครงก�รบูรณ�ก�รง�นเอกส�ร
อิเล็กทรอนิกส์

ศทส. - ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

	๑๕.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รทำ�ระบบ	
E-Learning		และระบบฐ�นข้อมูล	
Online	 หลักสูตรสมรรถนะ	
ASEAN	Mutual	Recognition	
Arrangement	on	Tourism	
Professional	 -	MRA	 เพื่อ
เช่ือมโยงกับ	Web	site	ASEAN

สพบท. ๑๖.๘๐๐๐ ๑๖.๘๐๐๐ ๑๖.๘๐๐๐ ๑๖.๘๐๐๐ ๑๖.๘๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

พฒันาระบบงาน ระบบบรหิารบคุคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ส่งเสรมิ

ความเป็นเลิศขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   ภ�คีที่เกี่ยวข้องมีคว�มพึงพอใจในก�รให้บริก�รของสำ�นักง�นปลัดกระทรวง 

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ 	 	พฒัน�ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งในภ�วะวกิฤต	และก�รอำ�นวยก�รชว่ยเหลอื

นักท่องเที่ยว	

		(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.	 	โครงก�ร	One	Stop	Service	
สำ�หรับนักท่องเที่ยว

ศอบท. ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

๒.	 	โครงก�รอบรมเครือข่�ยด้�น
ก�รท่องเที่ยวไทย

ศอบท. ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

๓.	 	โครงก�รบริห�รจัดก�รวิกฤต
ก�รท่องเที่ยวไทย

ศอบท. ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

๔.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนนิโครงก�ร
จัดต้ังศูนย์ประส�นก�รอำ�นวยก�ร
และแก้ไขปัญห�นักท่องเที่ยว 
ถูกหลอกลวงในประเทศไทย

สนย. ๓๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐

๕.	 	ก�รประชุมด้ �นแผนวิกฤติ  
ก�รท่องเท่ียวและคว�มปลอดภัย 
นักท่องเที่ยว

ศอบท. ๑.๕๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

เสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   มีข้อตกลงและคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ในระดับประเทศ	 และ 

ระดับน�น�ช�ติ	

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ 	 ส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�รระหว่�งประเทศ	

 
(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.	 	โครงก�รส่งเสริมคว�มเป็น
ศูนย์กล�งก�รท่องเที่ยวเชิง
สุขภ�พต�มแนวท�งพัฒน�เขต
เศรษฐกิจส�มฝ่�ย	อินโดนีเซีย	
ม�เลเซีย	และไทย

สนย. ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐

๒.	 	โครงก�รพัฒน�ก�รทอ่งเทีย่ว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้�น

สนย. ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐

๓.	  ก�รประชุ ม เจรจ� เพื่ อ 
ก�รแลกเปลี่ยนและก�ร
ดำ�เนินก�รต�มข้อตกลง
ด้�นก�รท่องเที่ยวภ�ยใต้
กรอบ	GMS	และ	IMT-GT

	 -	 	ก�รประชุมคว�มร่วมมือ
กรอบ	GMS	ระดับคณะ

ทำ�ง�นและระดบัรฐัมนตร	ี
รวม	๒	คร้ัง																																																													

	 -	 	ก�รประชุมคว�มร่วมมือ
กรอบ	 IMT-GT	 รวม 
๓	ครั้ง

กกต. ๑.๕๐๐๐ ๑.๘๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๒๐๐๐ ๒.๕๐๐๐

๔.	 	คว�มรว่มมอืกบัองคก์รก�ร
ท่องเที่ยวโลก	(UNWTO)

กกต. ๔.๐๐๐๐ ๔.๔๐๐๐ ๔.๘๐๐๐ ๕.๓๐๐๐ ๕.๕๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๕.	 	ก�รประชุมเจรจ�คว�ม 
ร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว
และก�รเสริมสร้�งคว�ม
สัมพันธ์อันดีกับประเทศ 
ในกลุ่มเอเชีย

กกต. ๐.๘๗๕๐ ๐.๙๒๖๕ ๑.๐๕๘๘ ๑.๑๖๔๖ ๑.๒๘๑๑

๖.	 	ก�รเจรจ�เพือ่คว�มรว่มมอื

ในตล�ดเดมิทีเ่ปน็ตล�ดหลกั
กกต. ๑.๒๐๐๐ ๑.๓๒๐๐ ๑.๔๕๒๐ ๑.๕๙๗๒ ๑.๗๕๖๙

๗.	 	ก�รเจรจ�เพือ่คว�มรว่มมอื
และเปิดตล�ดก�รท่องเที่ยว
กับประเทศที่มีศักยภ�พ 
ในกรอบเอเปค	(APEC)

กกต. ๑.๓๕๐๐ ๑.๔๘๕๐ ๑.๖๓๓๕ ๑.๗๙๖๙ ๑.๙๗๖๕

๘.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รเป็นเจ้�ภ�พจัด
ประชุมร่วมคณะกรรม�ธิก�ร
ภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก	 และคณะ
กรรม�ธิก�รภูมิภ�คเอเชียใต้	
ครั้งที่	๒๔	

กกต. ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

เสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   มีข้อตกลงและคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ในระดับประเทศ	 และ 

ระดับน�น�ช�ติ	

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ 	 สนับสนุนก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รเปิดเสรีด้�นก�รท่องเที่ยว

   
(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รเจรจ�และ
ประชุมน�น�ช�ติ

กกต. ๒๐.๑๐๐๐ ๒๐.๑๐๐๐ ๒๐.๑๐๐๐ ๒๐.๑๐๐๐ ๒๐.๑๐๐๐

๒.	 	โครงก�รคว�มรว่มมอืพหุภ�คี
กรอบอ�เซียน																		                 

	 -	 	ก�รจดัประชุมคณะทำ�ง�น
ทอ่งเทีย่วอ�เซยีน	(จำ�นวน 
๒	ครั้ง														

	 -	 	ก�รประชุม	 ATF	 ระดับ
รัฐมนตร	ี(จำ�นวน	๑	ครั้ง)	
และ	ASEAN	NTO	(จำ�นวน 
๑	ครั้ง)

กกต. ๒.๒๐๐๐ ๒.๕๐๐๐ ๒.๘๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๕๐๐๐

๓.	 	ก�รเปิดตล�ดท่องเที่ยว 
ในตะวันออกกล�งและ
เอเชียกล�ง

กกต. ๐.๗๕๐๐ ๐.๘๒๕๐ ๐.๙๐๗๕ ๐.๙๙๘๓ ๑.๐๙๘๑

๔.	 	ก�รเจรจ�เพ่ือคว�มร่วมมือและ
สร้�งพันธมิตรท�งยุทธศ�สตร์		           
ด้�นก�รท่องเท่ียวในตล�ดใหม่

กกต. ๐.๙๒๐๐ ๑.๐๑๒๐ ๑.๑๑๓๒ ๑.๒๒๔๕ ๑.๓๔๗๐

๕.	 	ก�รแลกเปลี่ ยนข้อตกลง 
และก�รประชุมระหว่�งกัน 
เพื่อเสริมสร้�งคว�มร่วมมือ
ด้�นก�รท่องเท่ียวระหว่�ง
ประเทศ

กกต. ๑.๐๗๐๐ ๑.๑๗๗๐ ๑.๒๙๔๗ ๑.๔๒๔๒ ๑.๕๖๖๖
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๖.	 	คว�มร่วมมือด้�นก�รท่อง
เที่ยวภ�ยใต้คว�มตกลงหุ้น
ส่วนท�งเศรษฐกิจไทย-
ญี่ปุ่น	(JTEPA)

กกต. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๖๐๕๐ ๐.๖๖๕๕ ๐.๗๓๒๑

๗.	 	คว�มร่วมมือด้�นก�รท่อง
เที่ยวภ�ยใต้คว�มตกลงเสรี
ก�รค้�	อ�เซียน-จีน	

	 ๑)	 ด้�นที่พักของโรงแรม
		 ๒)	 ด้�นร้�นอ�ห�ร	
	 ๓)	 	ด้�นบริก�รธุรกิจนำ�

เที่ยวและผู้ประกอบ
ก�รท่องเที่ยว

	 ๔)	 ด�้นบรกิ�รจดัเลีย้ง	และ
	 ๕)	 	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

โรงแรม

กกต. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๖๐๕๐ ๐.๖๖๕๕ ๐.๗๓๒๑

๘.	 	คว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเท่ียว
ภ�ยใต้คว�มตกลงเสรีก�รค้� 
อ� เซี ยน -ออส เตร เลี ย -
นิวซีแลนด์	

	 ๑)	 ด้�นที่พักของโรงแรม
	 ๒)	 ด้�นร้�นอ�ห�ร			
	 ๓)	 	ด�้นบริก�รธรุกจินำ�เทีย่ว

และผู้ ประกอบก�ร 
ท่องเที่ยว

	 ๔)	 ด้�นบริก�รจัดเลี้ยง	
	 ๕)	 	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

โรงแรม	
	 ๖)	 	ด้�น	 Camping	 and	

Caravan]

กกต. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๖๐๕๐ ๐.๖๖๕๕ ๐.๗๓๒๑
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

	 ๙.	 	คว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเท่ียว

ภ�ยใต้คว�มตกลงเสรีก�รค้�	

อ�เซียน-	เก�หลี	

	 	 ๑)	 ด้�นที่พักของโรงแรม	

	 	 ๒)	 ด้�นร้�นอ�ห�ร	

	 	 ๓)	 	ด้�นบริก�รธุรกิจนำ�เท่ียว

และผู้ประกอบก�ร

ท่องเที่ยว	

	 	 ๔)	 ด้�นบริก�รจัดเลี้ยง	

	 	 ๕)	 	ด�้นก�รบรหิ�รจดัก�ร

โรงแรม

	 	 ๖)	 	ด้�น	Camping	and	

Caravan]

กกต. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๖๐๕๐ ๐.๖๖๕๕ ๐.๗๓๒๑

	๑๐.	 	คว�มร่ วมมื อด้ �นก�ร 

ท่องเท่ียวภ�ยใตค้ว�มตกลง

เสรกี�รค�้	ไทย-ออสเตรเลยี 

	 	 (๑)	 	ด้�นที่พักโรงแรมและ

รีสอร์ทระดับหรู	

	 	 (๒)	 ด้�นร้�นอ�ห�ร

	 	 (๓)	 	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

โรงแรม

กกต. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๖๐๕๐ ๐.๖๖๕๕ ๐.๗๓๒๑

	๑๑.	 	โครงก�รจดัทำ�แผนก�รฝกึ

อบรมและส่ือประสมประกอบ

ก�รฝึกอบรมหลักสูตร

สมรรถนะ	ASEAN	Mutual 

Recognition	Arrangement 

on	Tourism	Professionals– 

MRA

สพบท. ๗.๐๐๐๐ ๑๒.๐๐๐๐ ๑๒.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑๒.	 	โครงก�รจัดทำ�ระบบประเมิน
ม�ตรฐ�นสมรรถนะของ
บุคล�กรที่ประกอบวิช�ชีพ
ท่องเที่ยวต�มม�ตรฐ�น	
ASEAN	Mutual	Recognition	
Arrangement	on	Tourism	
Professionals	–	MRA

สพบท. ๑๙.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ ๗.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐

๑๓.	 	ค่�ใช้จ่�ยคณะกรรมก�ร
บุคล�กรวิช�ชีพท่องเที่ยว
แห่งช�ติ

สพบท. ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

๑๔.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดทำ�แผน 
ก�รฝึกอบรม/ก�รเรียนก�รสอน	
(Study/Training	 Plan)	 
และสือ่ประสมประกอบก�ร 
ฝึกอบรมหลักสูตรอ�เซียน
ส�ข�ธุรกิจโรงแรม

สพบท. ๑๖.๘๐๐๐ ๑๖.๘๐๐๐ ๑๖.๘๐๐๐ ๑๖.๘๐๐๐ ๑๖.๘๐๐๐

๑๕.	 	โครงก�รพัฒน�ระบบฝึก
ทักษะท�งภ�ษ�	 (Sound	
Laboratory)	 เพ่ือรองรับ
ก�รเปิดเสรีก�รค้�ภ�คบริก�ร
ในภูมิภ�คอ�เซียน

สพบท. - ๔.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐

๑๖.	 	โ ค ร ง ก � รพัฒน � ร ะบบ
ส�รสนเทศ	 ICT	 เพื่อก�ร
ดำ�เนินง�นของ	 สพบท.						
ต�มกรอบ	ASEAN-MRA

สพบท. - ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

	๑๗.	 	โครงก�รจัดจ้�งท่ีปรึกษ�

เพือ่สำ�รวจเพ่ือเพ่ิมศกัยภ�พ

รองรับก�รท่องเที่ยวเฉพ�ะ

ประเทศในกลุ่มอ�เซียน

สพบท. - ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐

๑๘.	 	โครงก�รจัดจ้�งท่ีปรึกษ�

สำ�รวจคว�มต้องก�รจ้�ง

บุคล�กรวิช�ชีพท่องเที่ยว

ต่�งด้�วส�ข�ก�รโรงแรม

สพบท. - ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐

๑๙.	 	โครงก�รจัดจ้�งท่ีปรึกษ�

สำ�รวจคว�มต้องก�รจ้�ง

บุคล�กรวิช�ชีพท่องเที่ยว

ต่�งด้�วส�ข�ธุรกิจนำ�เที่ยว

สพบท. - ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐

๒๐.	 	ค่�ใช้จ่�ยในก�รพัฒน�ขีด

คว�มส�ม�รถในก�รบรหิ�ร

จัดก�รด้�นก�รท่องเที่ยว

และกีฬ�เพือ่รองรบัก�รเปดิ

เสรีประช�คมเศรษฐกิจ

อ�เซียน

สนย. ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

เสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ในระดับน�น�ช�ติ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓  พัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว	กีฬ�	และนันทน�ก�รให้มีคว�มเข้มแข็ง	

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.	 	แผนง�นโครงก�รพัฒน�
จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 ปี	
๒๕๕๕	-	๒๕๕๗

สนย. ๗๐.๐๐๐๐ ๗๐.๐๐๐๐ ๗๐.๐๐๐๐ ๗๐.๐๐๐๐ ๗๐.๐๐๐๐

๒.	 	โครงก�รต�มแผนบูรณ�ก�ร 
เรือ่งก�รพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่ว	
สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

สนย. ๑๐๕.๘๐๐๐ ๑๐๕.๘๐๐๐ ๑๐๕.๘๐๐๐ ๑๐๕.๘๐๐๐ ๑๐๕.๘๐๐๐

๓.	 	โครงก�รก�รส่งเสริมก�ร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

กปภ. ๗๙.๐๔๐๐ ๘๕.๐๐๐๐ ๙๐.๐๐๐๐ ๙๕.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐

๔.	 	โครงก�รส่งเสริมก�รกีฬ�
และนันทน�ก�รชุมชน

กปภ. ๔๘.๖๔๐๐ ๗๕.๐๐๐๐ ๘๐.๐๐๐๐ ๘๕.๐๐๐๐ ๙๐.๐๐๐๐

๕.	 	โครงก�รสร้�งเครือข่�ยคว�ม
ร่วมมือหลักสูตรม�ตรฐ�น	
ASEAN	Mutual	Recognition	
Arrangement	on	Tourism	
Professionals	-	MRA

สพบท. ๔.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

เสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ในระดับน�น�ช�ติ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ 	 	ประช�สมัพนัธเ์ชงิรกุ	เผยแพรข่อ้มลู	ข�่วส�รและบรกิ�รทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ประช�ชน	

เพื่อให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	

              

(หน่วยล้�นบ�ท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ (พ.ศ.)

ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙

๑.	 โครงก�รว�รส�ร	MOTS	กระทรวง สบก. ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๒๐๐ ๐.๒๓๐๐ ๐.๒๔๐๐ ๐.๒๔๐๐

๒.	 โครงก�รเสียงต�มส�ย สบก. ๐.๐๘๐๐ ๐.๐๘๘๐ ๐.๐๙๒๐ ๐.๐๙๖๐ ๐.๐๙๖๐

๓.	 โครงก�รสื่อวิทยุกระจ�ยเสียง สบก. ๘.๐๐๐๐ ๘.๘๐๐๐ ๙.๒๐๐๐ ๙.๖๐๐๐ ๙.๖๐๐๐

๔.	 โครงก�รสื่อโทรทัศน์แพร่ภ�พ สบก. ๑๒.๐๐๐๐ ๑๓.๒๐๐๐ ๑๓.๘๐๐๐ ๑๔.๔๐๐๐ ๑๔.๔๐๐๐

๕.	 โครงก�รสื่อสิ่งพิมพ์มวลชน สบก. ๗.๐๐๐๐ ๗.๗๐๐๐๐ ๘.๐๕๐๐ ๘.๔๐๐๐๐ ๘.๔๐๐๐๐

๖.	 โครงก�รแผน่พบั	แผน่พลกิ	แผน่ภ�พ สบก. ๔.๐๐๐๐ ๔.๔๐๐๐ ๔.๖๐๐๐ ๔.๘๐๐๐ ๔.๘๐๐๐

๗.	 โครงก�รผลิตและเผยแพร่	VTR สบก. ๘.๐๐๐๐ ๘.๘๐๐๐ ๙.๒๐๐๐ ๙.๖๐๐๐ ๙.๖๐๐๐

๘.	 โครงก�รสื่อมวลชนสัมพันธ์ สบก. ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๕๐๐ ๐.๕๗๕๐ ๐.๖๐๐๐ ๐.๖๐๐๐



ภ�คผนวก ก
ค่านิยมองค์กร
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ยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ค่ � นิ ย ม อ ง ค์ ก ร T O U R - S P O R T

T   Teamwork	ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	หม�ยถึง	มีคว�มส�มัคคี	ประส�นง�นกัน	ทำ�ง�นเพ่ือองค์กร	ผส�นคว�มแตกต่�ง 
มีก�รระดมคว�มคิดเห็นในก�รแก้ปัญห�ร่วมกัน	พัฒน�ง�นร่วมกันมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้�นก�รบริห�ร
จัดก�ร	ก�รปฏิบัติง�นและด้�นกฎหม�ย	มีทีมง�นร่วมกันมีลักษณะใหม่ๆ	ม�ใช้พัฒน�ก�รทำ�ง�นขององค์กร	
ชกัชวนใหค้นอืน่ในองคก์รชว่ยกนัขบัเคลือ่นใหเ้กดิก�รปฏบิตัจิรงิเพือ่ก�รทำ�ง�นทีน่ำ�ไปสูเ่ป�้ประสงคข์ององคก์ร

O   Organization ศรัทธ�และภักดีต่อองค์กร	หม�ยถึง	มีคว�มรัก	เชื่อมั่นและภ�คภูมิใจในองค์กร	มีคว�มรู้สึก
เป็นเจ้�ขององค์กร	ช่วยรักษ�ภ�พพจน์และผลประโยชน์ขององค์กร

U   Unity	 คว�มเป็นนำ้�หนึ่งใจเดียว	 หม�ยถึง	 ให้คว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�นร่วมกันมีจุดมุ่งหม�ยเดียวกัน	 
ร่วมในพนัธบรกิ�ร	หลอมรวมกำ�ลงัใจ	กำ�ลงัก�ย	กำ�ลงัปัญญ�เข้�ด้วยกนั	ทำ�ให้เกดิพลงัร่วม	พลงัคณู	โดยผลทีไ่ด้จ�ก
ก�รกระทำ�ร่วมกนันัน้	จะมีค่�ม�กย่ิงกว่�ต่�งคนต่�งทำ�	ก่อให้เกดิศกัยภ�พและทำ�ให้องค์กรเข้มแขง็และมเีอกภ�พ

R   Response	ตอบสนองต่อประช�ชน	หม�ยถึง	ก�รมุ่งเน้นประช�ชน	บริก�รและเอื้ออำ�นวยให้ประช�ชนได้รับ
ก�รบริก�รและอำ�นวยคว�มสะดวกที่ดี	รวดเร็ว	มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	ก่อให้เกิดประโยชน์อย่�งเต็ม
กำ�ลังคว�มส�ม�รถต�มหน้�ที่ที่รับผิดชอบ	โดยมองถึงคว�มสำ�เร็จขององค์กรในภ�พรวม

S   Spirit	มีนำ้�ใจนักกีฬ�	หม�ยถึง	มีจิตวิญ�ณของคว�มเป็นนักกีฬ�	 รู้จักแพ้รู้จักชนะ	และให้อภัยเมื่อผู้อื่น 
กระทำ�ผิด

P   Professional	 ทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพ	 หม�ยถึง	 ก�รทำ�ง�นด้วยคว�มรู้	 คว�มเชี่ยวช�ญ	 คว�มส�ม�รถ 
คว�มตั้งใจจริง	มีอิสระในก�รทำ�ง�น	รับผิดชอบได้โดยไม่ต้องมีก�รควบคุมจ�กผู้อื่นม�กนัก	ทำ�ง�นเพื่อให้เกิด
ผลง�นเป็นหลัก	และรักษ�คว�มรับผิดชอบและจริยธรรมของอ�ชีพของตนเองอย่�งเคร่งครัด

O   Optimise	มีประสิทธิภ�พ	หม�ยถึง	ใช้ทรัพย�กรในก�รดำ�เนินก�รใดๆก็ต�มโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำ�เร็จ 
และผลสำ�เร็จนั้นได้ม�โดยก�รใช้ทรัพย�กรน้อยท่ีสุด	และก�รดำ�เนินก�รเป็นไปอย่�งประหยัด	ไม่ว่�จะเป็น 
ระยะเวล�	ทรัพย�กร	แรงง�น	รวมทั้งสิ่งต่�งๆ	ที่ต้องใช้ในก�รดำ�เนินก�รนั้นๆ	ให้เป็นผลสำ�เร็จและถูกต้อง

R   Relationship	 มีมนุษยสัมพันธ์	 หม�ยถึง	 ก�รแสวงห�	 เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจโดยก�รใช้ลักษณะรูปแบบ 
ก�รติดต่อสัมพันธ์กันระหว่�งบุคคล	 เป็นผลก่อให้เกิดคว�มเชื่อมโยง	 เพื่อให้ได้ผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย 
ขององค์กร	ของแต่ละบุคคลที่ได้กำ�หนดไว้

T   Transparency	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	หม�ยถึง	ปรับปรุงกลไกก�รทำ�ง�นขององค์กรให้มีคว�มโปร่งใส 
ให้ประช�ชนตรวจสอบคว�มถูกต้องได้	และเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย

ภ�คผนวก ก

ค่�นิยมองค์กร



ภ�คผนวก ข
บัญชีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน

ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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บัญชีอักษรย่อชื่อหน่วยง�น

ในสังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

ตัวย่อ ชื่อหน่วยงาน

กกต. กองการต่างประเทศ

กปภ. กองประสานราชการภูมิภาค

กตร. กองตรวจราชการ

ศทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศอบท. ศูนย์อำานวยการและบริการนักท่องเที่ยว

สตน. สำานักตรวจสอบภายใน                                         

สนย. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

สบก. สำานักบริหารกลาง

สพร. สำานักพัฒนาระบบบริหาร

สพบท. สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว

สศทก. สำานักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

ภ�คผนวก ข

บัญชีอักษรย่อชื่อหน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�



ภ�คผนวก ค
บรรณานุกรม
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บรรณ�นุกรม

กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�.		๒๕๕๔.	 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙.  กระทรวง 

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�.	

กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�.	๒๕๕๔. ร่างยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. 

กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�.

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�.	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑. 

เล่ม	๑๒๕	ตอนที่	๖๐	ก	ลงวันที่	๒๘	เมษ�ยน	๒๕๕๑.

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสังคมแหง่ช�ติ.	๒๕๕๒.  เอกสารประกอบการประชมุประจำาป ี๒๕๕๔ 

แผนฯ ๑๑ ... สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วันพฤหัสบดีที่	๗	กรกฎ�คม	๒๕๕๔.

ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธ�นี	 จังหวัดนนทบุรี	 	สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี.	 	๒๕๕๔. 

คำาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ	:	สำ�นักพิมพ์	คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ�.

บ ร ร ณ � นุ ก ร ม
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คณะผู้จัดทำ�

ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ � 

ที่ปรึกษา
	 น�ยสมบัติ		คุรุพันธ์	 	 	 ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

	 น�งแสงจันทร์		วรสุมันต์	 	 	 รองปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

	 น�งธนิฏฐ�		เศวตศิล�		มณีโชติ	 	 รองปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

	 น�ยเสกสรร		น�ควงศ์	 	 	 หัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวง

	 น�ยสมประสงค์		โขมพัตร		 	 ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวง

	 ดร.สุรพิชย์		พรหมสิทธิ์	 	 	 ที่ปรึกษ�โครงก�ร

กองบรรณาธิการ
	 น�ยวัฒน�		ธรรมศิริ	 	 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

	 น�งธิด�		จงก้องเกียรติ	 	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ

	 น�ยอุดม		โอษฐยิ้มพร�ย	 	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ

	 น�งส�วแสงจันทร์		แก้วประทุมรัสมี	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

	 น�งส�วกิรด�		ลำ�โครัตน์	 	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

	 น�ยธร�พงษ์		รักขน�ม	 	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

	 น�งส�วไปรย�		ฉิมมี	 	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร

	 น�งส�วศิร�นุช		ไตรบัญญัติกุล	 	 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน

	 น�งส�วฐ�ดินี		พงษ์รูป	 	 	 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน

	 น�ยจิระเดช		ภูเต้�นิล	 	 	 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน


