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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 



คํานํา 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการเปน
ศูนยกลางการบริหารของกระทรวงฯ ในการพัฒนายุทธศาสตร และการแปลงนโยบายของกระทรวงไปสู
การปฏิบัติ ทั้งในมิติของดานการทองเที่ยวและการกีฬา ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ไดใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางแหลงรายไดหลักของประเทศ
ดวยการพัฒนาการทองเท่ียวไทย ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการกีฬาดวยการรณรงค สงเสริมใหคนไทยเลนกีฬาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ  
 

ในรอบปที ่ผ านมากระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬาไดจ ัดทําย ุทธศาสตรการทองเที ่ยว  
พ.ศ.2551 - 2554 แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550 - 2554) และยุทธศาสตร
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2551 - 2554 เพ่ือเปนแผนแมบทในการกําหนดทิศทางการ
ทํางานของกระทรวงฯ ซึ่งประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว และการดําเนินงานที่ เ ก่ียวของประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ กําหนดไว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงไดจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ.2551 – 2554 เพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใหมีประสิทธิภาพ  
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงหวังวายุทธศาสตรสํานักงานปลัด กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา พ.ศ.2551 - 2554 จะสามารถสนองตอบตอนโยบายดาน การทองเท่ียวและกีฬา 
และสอดคลองกับสถานการณดานการทองเท่ียวและกีฬาของโลกและประเทศ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา เปนกลไกหนึ่งในการผลักดันใหเกิด
การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬาของประเทศ ตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2551 - 2554 นี้ 
จะไมครบถวนสมบูรณ หากมิไดมีการรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 
ไดกรุณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนําไปสูการจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปลัด กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2551 - 2554 ที่สามารถผลักดันใหสํานักงานปลัดกระทรวง การทองเที่ยวและ
กีฬา กําหนดแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เปาประสงคที่กําหนดไว  

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาขอขอบคุณผูบริหารกระทรวงทุกทานที่
ไดสละเวลาใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการในการจัดทํายุทธศาสตร ขอขอบคุณ
ผูเขารวมประชุมทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาคที่เขารวมระดมความคิดเห็นในการประชุมเมื่อวันที่ 
22 28 และ 29 เมษายน 2551 ขอขอบคุณอาจารยฉัตรมงคล แนนหนา จากคณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และทีมงาน ที่รวมเปนวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งทําใหการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค และทายที่สุดการจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2551 - 2554 จะสมบูรณไมไดหากขาดผูที่อยูเบื้องหลังการทํางาน คณะผูจัดทําจึงขอบคุณ
บุคลากรและเจาหนาที่ของกลุมพัฒนายุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ที่ไดรวมจัดทํายุทธ
ศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 - 2554 จนบรรลุผลสําเร็จ 

 
 



คานิยมองคกร 

TOUR - SPORT  

T Teamwork   การทํางานเปนทีม หมายถึง มีความสามัคคี ประสานงานกัน ทํางานเพื่อองคกร 
ผสานความแตกตาง มีการระดมความคิดเห็นในการแกปญหารวมกัน พัฒนางานรวมกันมีลักษณะเปนหนึ่ง
เดียวในดานการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงานและดานกฎหมาย มีทีมงานรวมกัน มีลักษณะใหมๆ มาใช
พัฒนาการทํางานขององคกร ชักชวนใหคนอื่นในองคกรชวยกันขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติจริง  เพ่ือการทํางาน
ที่นําไปสูเปาประสงคขององคกร 

O Organization  ศรัทธาและภักดีตอองคกร หมายถึง มีความรัก เช่ือมั่นและภาคภูมิใจในองคกร  
มีความรูสึกเปนเจาขององคกร ชวยรักษาภาพพจนและผลประโยชนขององคกร 

U Unity  ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว  หมายถึง ใหความรวมมือในการทํางานรวมกัน มีจุดมุงหมาย
เดียวกัน รวมในพันธบริการ หลอมรวมกําลังใจ กําลังกาย กําลังปญญาเขาดวยกัน ทําใหเกิดพลังรวม พลังคูณ 
โดยผลที่ไดจากการกระทํารวมกันนั้น จะมีคามากยิ่งกวาตางคนตางทํา กอใหเกิดศักยภาพและทําใหองคกร
เขมแข็งและมีเอกภาพ 

R Response ตอบสนองตอประชาชน หมายถึง การมุงเนนประชาชน บริการและเอื้ออํานวยใหประชาชน
ไดรับการบริการและอํานวยความสะดวกที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชน 
อยางเต็มกําลังความสามารถตามหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยมองถึงความสําเร็จขององคกรในภาพรวม 

S Spirit มีน้ําใจนักกีฬา หมายถึง มีจิตวิญาณ ของความเปนนักกีฬา รูจักแพรูจักชนะ และใหอภัย
เมื่อผูอ่ืนกระทําผิด 

P Professional ทํางานอยางมืออาชีพ หมายถึง การทํางานดวยความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ 
ความตั้งใจจริง มีอิสระในการทํางานรับผิดชอบไดโดยไมตองมีการควบคุมจากผูอ่ืนมากนัก ทํางานเพื่อให
เกิดผลงานเปนหลัก และรักษาความรับผิดชอบและจริยธรรมของอาชีพของตนเองอยางเครงครัด 

O Optimise มีประสิทธิภาพ หมายถึง ใชทรัพยากรในการดําเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุงหวังถึง
ผลสําเร็จ และผลสําเร็จนั้นไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยที่สุด และการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด ไมวาจะ
เปนระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงตางๆ ที่ตองใชในการดําเนินการนั้นๆ ใหเปนผลสําเร็จและถูกตอง 

R Relationship มีมนุษยสัมพันธ หมายถึง การแสวงหา เพ่ือทําความเขาใจโดยการใชลักษณะ
รูปแบบการติดตอสัมพันธกันระหวางบุคคล เปนผลกอใหเกิดความเชื่อมโยง เพ่ือใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคกรของแตละบุคคล ที่ไดกําหนดไว 

T Transparency โปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความ
โปรงใสใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได และเปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย   



สารบัญ 
 

  หนา 
   
บทที่ 1 แผนพัฒนาประเทศระดับมหภาคและนโยบายของรัฐบาล 1-1 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 1-1 
      นโยบายของรัฐบาล 1-4 
      ผลการประมวลดานนโยบาย 1-7 
   
บทที่ 2 สถานการณดานการทองเทีย่วและการกฬีา 2-1 
      การประเมินสถานการณดานการทองเท่ียว 2-1 
      การประเมินสถานการณดานการกีฬา 2-8 
   
บทที่ 3 ยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 3-1 
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ภาคผนวก อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 5-1 
 กระบวนการจดัทํายุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 5-2 
   
 
 
  
 
 
 



บทที่ 1 
แผนพัฒนาประเทศระดับมหภาค และนโยบายของรัฐบาล  

   
ในหลักการบริหารการพัฒนา (Development Administration) วิธีการเปลี่ยนแปลง

สังคมไปไนทิศทางที่ดีกวาเดิมตองดําเนินการโดยอาศัยการวางแผน (Plan Change) ซึ่งประเทศไทย 
มีแผนพัฒนาประเทศหลายระดับ ตั้งแตระดับชาติ ระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง ลงไปจนถึงระดับทองถ่ิน  
  สําหรับการพัฒนาดานการทองเท่ียวและกีฬาซึ่งเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีแผนและนโยบายที่เก่ียวของ ดังนี้ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 ไดกําหนด
วิสัยทัศนและพันธกิจในการพัฒนาประเทศไวดังนี้ 

วิสัยทัศนของประเทศไทย : มุงพัฒนาประเทศสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and 
Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากร ธรรมชาติ
ย่ังยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

พันธกิจ : 4 ประเด็นสําคัญที่ตองเรงดําเนินการพัฒนาเพื่อใหประเทศไทยมี “สังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรมนําความรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดีอยูในครอบครัว
ที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม   

2. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัฒน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบน
ฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ
ความเปนไทยควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และการพัฒนาปจจัยสนับสนุน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการ
แขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 
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3. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพส่ิงแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางย่ังยืน เปนธรรมและมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและ
สรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือตอการ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส 
สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช
ทรัพยากร  

โดยกําหนดยุทธศาสตรหลักสําหรับพัฒนาประเทศในชวง พ.ศ. 2550- 2554 เปน 5 ดาน คือ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนรากฐานที่มั่นคงของ

ประเทศ 
3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

 
จากวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ดังกลาว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะตองนํายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
สมดุลและยั่งยืน มาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งยุทธศาสตรที่เก่ียวของโดยตรงกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดแก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ให
ความสําคัญกบั 

• การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูการ
พัฒนา การเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง มีทักษะ
ชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการพรอมกาวสูโลกของการ
ทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคน ที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรค
นวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตจัดการองคความรูทั้ง
ภูมิปญญาทองถ่ิน และองคความรูสมัยใหม ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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• การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธทาง
สังคมและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพ 
เชิงปองกัน การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

• การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข โดยเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีของคนในสังคมตั้งแตระดับครอบครัวใหมีความแข็งแรง พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการดํารงชีวิตที่มี
ความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณา
การ และการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิหนาที่ของพลเมือง 
และความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือลดความขัดแยง 

2. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 
• การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐาน 

ความรูและความเปนไทย โดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทานรามทั้งเครือขายชุมชน
บนรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการ
ลงทุนที่ดี เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ตลอดจนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนาระบบ
มาตรฐานในดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต 

• การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคง และสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตโดยการระดมทุน
ไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปน
หลักประกันในชีวิตของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงาน
ทางเลือก เพ่ือลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ 

• การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเปนธรรม โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบไดอยางเสรีและเปนธรรม การ
กระจายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพและความ
ครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานราก ใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากดวยการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร ใหสามารถบริหารจัดการเงินทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล และใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปน
กลไกในการระดมทุน รวมทั้งดําเนินนโยบายการคลังเพ่ือสงเสริมการกระจายรายไดดวยการกระจายอํานาจ
การจัดเก็บภาษี การจัดทํางบประมาณ การเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลัง 
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นโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลภายใตการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวช ไดแถลงนโยบาย

ตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ถึงปญหาที่ประเทศไทยตองเผชิญกับผลกระทบที่เกิดจาก
ปญหาเศรษฐกิจโลกทั้งดานปญหาเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ และปญหาราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกที่พุงสูงข้ึน และปญหาภายในประเทศไมวาจะดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอม ภัยธรรมชาติ ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงไดกําหนด
นโยบายการบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ โดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการในปแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ป  สรุปไดดังนี้ 

1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก รัฐบาลถือเปนความจําเปนเรงดวนใน
การสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคม ปราบปรามยาเสพติด สรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุน 
ฟนฟูเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง แกปญหาความยากจน โดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการหารายได ลดรายจาย สรางโอกาสในอาชีพอยางย่ังยืน โดยมีนโยบายสําคัญ คือ 

1.1  สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการ
เสริมสรางความเขาใจรวมกันและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

1.2 แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทาง
พระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา มาดําเนินภารกิจในดานความมั่นคงและดานการพัฒนา 

1.3  เรงรัดแกปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยยึดหลักการ "ผูเสพ คือ
ผูปวยที่ตองไดรับการรักษา สวนผูคา คือผูที่ตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม" 

1.4  ดํา เนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและ
ผูประกอบการ โดยดูแลเสถียรภาพของคาเงินบาท ระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานให
อยูในระดับที่เหมาะสม เปนธรรม 

1.5  เพ่ิมศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหเปนแหลงเงินหมุนเวียนใน
การลงทุน สรางงานและอาชีพ สรางรายได ลดรายจาย พัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีใหสามารถยกระดับเปนธนาคารหมูบานและชุมชน 

1.6  จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรใหครบทุกหมูบานและชุมชน เพ่ือสราง
โอกาสใหชุมชนแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง 

1.7  สานตอโครงการธนาคารประชาชน 
1.8  สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 
1.9  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ โดยรัฐพรอม

สนับสนุนใหชุมชนเขาถึงแหลงองคความรูและแหลงเงินทุน 
1.10  พักหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจน 
1.11  สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผล

เสียหายจากภัยธรรมชาติ สรางกลไกในการสรางเสถียรภาพราคาของสินคาเกษตรที่เปนธรรม 
1.12  ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา 
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1.13  สรางโอกาสใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง เชน โครงการบานเอื้ออาทร บาน
รัฐสวัสดิการ และมีที่อยูอาศัยของตนเองเปนครั้งแรก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สามารถเดินทางเชื่อมตอ
ระหวางกทม.และปริมณฑล 

1.14  เรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ เชน การพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
ในกทม.และปริมณฑล 9 สาย รถไฟฟาความเร็วสูง รถไฟรางคู รถไฟชานเมือง และรถไฟกางปลา
เช่ือมโยงจังหวัดที่ยังไมมีรถไฟขนสงผูโดยสารและขนสงสินคา พัฒนาขีดความสามารถของทาอากาศยาน
สากล 

1.15 ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยเรงรัดโครงการสงเสริมการ
ใชพลังงานทดแทนจากกาซธรรมชาติ และผลผลิตทางการเกษตร เชน แกสโซฮอล ไบโอดีเซล และเรงรัด
มาตรการประหยัดพลังงาน 

1.16  ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทย โดย
ประกาศใหป 2551 - 2552 เปนปแหงการลงทุน และปแหงการทองเที่ยวไทย 

1.17  วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดินใหทั่วถึงและเปนธรรม 
1.18  ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟนฟูและขุด

ลอกแหลงน้ําธรรมชาติ พัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน โดยกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก บรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลงรวมถึงระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการกระจายน้ําโดยการพัฒนาระบบชลประทานรูปแบบตางๆ เชน ชลประทานระบบทอ 

1.19  เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกรอน โดยเฉพาะ
การปลูกและฟนฟูทรัพยากรปาไม รวมถึงสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใชจาก
การเกษตรในระดับครัวเรือน 

ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวง 4 ปของรัฐบาล ปรากฏตามนโยบายในขอ 
2 ถึงขอ 8 ดังนี้ 

2.  นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต สรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา
หลักสูตร บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย ดานการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน มีมาตรการเก็บภาษีการบริโภคสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพมาใชเพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุมเสี่ยงตอสุขภาพ เพ่ิมคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและใหประชาชนเขาถึง 
ดําเนินการระบบเฝาระวังและควบคุมโรคเชิงรุก เพ่ือปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหมและ
ระบาดซ้ําในคน 

3.  นโยบายเศรษฐกิจ ดูแลเงินเฟอและคาเงินบาทใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
กลไกตลาด รักษาวินัยการคลังเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนระยะยาว ปรับปรุงระบบภาษีใหเปนธรรม สงเสริม
การออมระยะยาว ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยวและบริการ 

นโยบายโครงสรางพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการขนสงมวลชนสินคาและบริการ พัฒนา
บริการโครงสรางพ้ืนฐานใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึง พัฒนาระบบขนสงและเชื่อมโยงเครือขายการ
บริหารจัดการขนสงมวลชนสินคาและบริการทั้งพ้ืนที่ชนบท เมืองและระหวางประเทศ 
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พัฒนาขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวีทั้งภายในและระหวางประเทศ พัฒนาทาเรือ
น้ําลึกที่ภาคใต พัฒนาใหไทยเปนศูนยการบิน การทองเที่ยวและการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนําของ
เอเชียและโลก 

นโยบายพลังงาน เรงรัดการลงทุนสํารวจและพัฒนาพลังงานทั้งในประเทศ เขตพัฒนา
และเพ่ือนบาน ดูแลราคาพลังงานใหเหมาะสม 

สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังตอเนื่อง สงเสริมการพัฒนา ผลิต
และใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และใหความสําคัญกับการจัดการกาซเรือนกระจก 

4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรงรัดจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถ่ิน อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม มี
มาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและการเตือนภัยทางธรรมชาติ เรงรัดควบคุมมลพิษ 

5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลจะสงเสริมการนํางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ เรงผลิตและพัฒนาบุคลาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปรับปรุงระบบวิจัยใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ จะดําเนินนโยบายเชิงรุกใน
การสงเสริมความรวมมือและขยายความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับเพื่อนบาน 

7. นโยบายความมั่นคงของรัฐ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย มิ
ใหผูใดลวงละเมิด เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมั่นคง ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิด
ประโยชนตอการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางผลประโยชนของชาติ พัฒนาระบบการเตรียมความ
พรอมแหงชาติ เนนการบริหารวิกฤตการณทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางข้ึน 

8. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี ปรับปรุงการบริการประชาชนดวยการสรางนวัตกรรม
และนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช พัฒนาระบบและกําหนดมาตรการดึงดูดผูมีความรู ความสามารถเขามารบั
ราชการ ดวยการปรับปรุงคาตอบแทนและสิ่งจูงใจใหเทียบเคียงหรือแขงขันไดในตลาดแรงงาน เสริมสราง
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติหนาที่อยางโปรงใส 

ดูแลการบังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม พัฒนากฎหมายใหทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงและความจําเปนของสังคม จัดใหมีองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองคกรเพื่อการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาร
ธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว 

รัฐบาลจะยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
โดยถือวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนรากฐานสําคัญ ในการวางระบบการบริหารประเทศให
เกิดความมั่นคง และสรางเสริมหลักประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสมเปนที่ยอมรับของชนในชาติ 
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ผลการประมวลดานนโยบาย 
จากนโยบายที่รัฐบาลเสนอตอรัฐสภาประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะตองนํานโยบายที่สําคัญและเกี่ยวของกับการทองเท่ียวและกีฬามาศึกษา 
เพ่ือจัดทําแผนฯ ที่สามารถสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลได   อันประกอบดวยนโยบายดังตอไปนี้ 

 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. นโยบายการศึกษา 

1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแต
ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.1 พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยาง
ทั่วถึง ตอเนื่องและกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

1.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน  อยาง
กวางขวาง พรอมทั้งจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนใหโรงเรียนอยาง
ทั่วถึง 

1.3 สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาค
การผลิตและบริการ และเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในสาขาตางๆ เชน ปโตรเคมี ซอฟตแวร อาหาร ส่ิงทอ บริการสุขภาพและการ
ทองเที่ยว และการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ เปนตน ดวยความรวมมือระหวางสถาน
ประกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทางตลอดจนใหมีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตาม
มาตรฐานสากล 

1.4 ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตางๆ เชน สํานักงาน 
บริหารจัดการองคความรู ระบบหองสมุดสมัยใหม หรืออุทยานการเรียนรู พิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรู
แหงชาติ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ศูนยพัฒนาดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนยบําบัดและพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิส้ันและผูดอยโอกาสอื่นๆ ศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพ่ือสรางเสริม สุขภาพ
และพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศที่จะนําช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ สราง
นิสัยรักการกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือหลีกเล่ียงการหมกมุนและมั่วสุมกับอบายมุขและยา
เสพติด 

3. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพ่ือสงเสริมให วัยรุนไทยเกิดการ
เรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณธรรมเอื้ออาทรตอผูอ่ืน และเกิดการเรียนรูศิลปะอยาง
สรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ 
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4. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเปน ทรัพยากรที่มีคุณคา

ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนผูสูงอายุทีมีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ โดยสราง
หลักประกันดานรายไดและระบบการออมในชวงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับชวงวัยชรา สรางพฤติกรรม
ดานสุขภาพที่เหมาะสมกับชวงวัย สนับสนุนครอบครับใหเขมแข็งสามารถดูและสมาชิกไดอยางมีคุณภาพ 
ขยายฐานการใหเบี้ยยังชีพแกคนชราที่ไมมีรายได และสงเสริมการใชประสบการณของผูสูงอายุใน
กระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง 

 นโยบายเศรษฐกิจ 
1. นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

1.1 ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
1) เรงสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยฟนฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ทองเที่ยวใหย่ังยืน และสรางแหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ควบคูกับการสงเสริม
ตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแลรักษาสุขภาพ กลุมประชาชนและแสดงสินคา 
และกลุมที่มีความสนใจดานระบบนิเวศวัฒนธรรมทองถ่ิน แหลงประวัติศาสตรและโบราณสถาน เปนตน 
และดูแลใหนักทองเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉอฉล และอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพรองของ
ผูประกอบการ 

1.2 พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือสรางโอกาสการขยายฐานการผลิตและ
การตลาดในระดับภูมิภาค เชน ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ การประชุมและแสดงสินคา การศึกษา
นานาชาติ การกอสราง ธุรกิจภาพยนตรและธุรกิจที่เก่ียวของกับกีฬาและนันทนาการ เปนตน โดยให
ความสําคัญและการพัฒนาความเขมแข็งของผูประกอบการ การเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน 
มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการขยายตัวของธุรกิจและการสงเสริมดานการตลาด 

2. นโยบายโครงสรางพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคาและบริการ 
 พัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย 
เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน การทองเท่ียว และการขนสง สินคาทางอากาศช้ันนําของเอเชีย
และโลก 

3. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการ
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงขอมูล การบริการจัดการขนสงสินคาและบริการ การเตือน
ภัยและความมั่นคงของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
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นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
1. สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ 

ควบคูกับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยูใหสนองความตองการของภาคการผลิต
และบริการ โดยใหความสําคัญแกการเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ซึ่งจะนําไปสูการวิจัย และพัฒนาตอยอดและมีการใชประโยชนองค
ความรูและเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย 

2. สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนทางดานวิทยาศาสตร พรอมทั้งเรงผลิตและ
พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลองกับการเจริญเติบโต
ของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนพัฒนาเสนทางอาชีพเพ่ือรักษาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไวในระบบ รวมทั้งจัดใหมีสิงอํานวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรูข้ันสูงจาก
ตางประเทศเพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรูแกบุคลากรไทย 

3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพและ
ปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ และสนับสนุนการสรางทรัพยสินทางปญญาของคนไทยเพื่อปองกันมิ
ใหไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโยลีจากตางประเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญาใหมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานใหทันสมัย รวมทั้งพัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจใหใชเทคโนโลยี 
อุทยานวิทยาศาสตร และศูนยแหงความเปนเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่สําคัญ 

4. ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดย
พัฒนามาตรการจูงใจและกฎหมายใหเอ้ือตอการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจ เอกชน และสงเสริมการ
ลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรจากตางประเทศมาใชประโยชน 
 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และส่ือมวลชน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางหัน อันจะ
นําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการ
คมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่นๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค เชน ยุทธศาสตรความ
รวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคกลุมแมน้ําโขง (GMS) แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-
GT) และความริเร่ิมแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) เปนตน 

 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
1. ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

1.1 ปรับปรุงการใหบริการประชาชน ดวยการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหมๆ 
มาใชในการใหบริการรูปแบบตางๆ เพ่ือลดภาระและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

1.2 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ
ทองถ่ินเพิ่มข้ึน โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถ่ิน รวมทั้งความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายการใหบริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เช่ือมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับตางๆ ในพื้นที่ 
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1.3 สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัด ผาน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และการจัดทํางบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด เพ่ือใหจัด
หวัดและกลุมจังหวัดวางยุทธศาสตรการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคตที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพื้นที่และความตองการของ
ประชาชน 
 
ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ในการจัดทําแผนฯ ที่สามารถสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลได กระทรวงการทองเที่ยวและ 
กีฬาจึงไดจัดทํายุทธศาสตรของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2547 – 2551 เพ่ือเปนกรอบใน 
การพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน 

1. เปนองคกรหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการ 
การทองเที่ยวใหเปนไปอยางมีเอกภาพ มรีะบบ และเช่ือมโยงกัน ทั้งในระดบัชาต ิ
ภูมิภาคและทองถ่ินเพื่อใหประเทศไทยเปนศนูยกลางดานการทองเที่ยวของภูมิภาค
เอเชีย สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ของ
ประเทศใหเกิดความสมดุล ย่ังยืน และสามารถแขงขันได 

2. เปนองคกรหลักดานกฬีา นนัทนาการ การออกกําลังกาย และวิทยาศาสตรการกีฬา
ผลิตและพฒันาบคุลากรดานพลศึกษา เพ่ือมวลชน (Sport for All) เพ่ือความเปน
เลิศและอาชีพ (Sport for Excellence) เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

พันธกิจ 
1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการการตลาดและการทองเที่ยว อยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือสรางรายไดเขาสูประเทศ 
2. บูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการทองเที่ยว

ใหมีเอกภาพเชื่อมโยงอยางเปนระบบกับทกุภาคสวน และเปนสวนสนบัสนุนใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของประเทศใหเกิดความ
สมดุลย่ังยืน 

3. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการทองเที่ยวใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางดานการทองเที่ยวของภูมิภาค 

4. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และนันทนาการใหได
มาตรฐานสากล 

5. สงเสริม สนับสนุนและพฒันาการจดัการศึกษาดานพลศึกษา  กีฬา นันทนาการ การ
ออกกําลังกายและวิทยาศาสตรการกีฬา  

6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนํานโยบายและแผนพฒันาการทองเที่ยว
แหงชาติไปสูการปฏิบัต ิรวมทั้งกําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนบัสนนุใน
ทุกภาคสวนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร 
ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 4 ยุทธศาสตร ที่ครอบคลุมมิติทั้งดานการทองเที่ยวและ
การกีฬา ดังนี้ 
1. สรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย 
2. การปรับโครงสรางการทองเที่ยวและบริการ 
3. สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมมีโอกาสรวมกิจกรรม กีฬา ออกกําลังกาย นันทนาการ

และพลศึกษา รวมทั้งผลิตและพัฒนาบคุลากรที่เก่ียวของ 
4. พัฒนาการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือความเปนเลศิ เพ่ือการอาชีพ รวมทั้ง

จัดระบบสวัสดกิาร เศรษฐศาสตรการกฬีา และการสรางแรงจูงใจในการสงเสริมกีฬา 
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บทที่ 2 
สถานการณดานการทองเทีย่วและการกฬีา 

 
การประเมินสถานการณดานการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกอุตสาหกรรมหนึ่ง 
ในชวง 5 ทศวรรษกอนวิฤตการณกอการราย 9-11 ในสหรัฐอเมริกา การทองเที่ยวของโลกเติบโตใน
อัตรารอยละ 6.9 นับแตป พ.ศ. 2545 หลังวิกฤตการณ 9-11 การทองเที่ยวก็ตองเผชิญกับปจจัย
ภายนอกที่เปนอุปสรรค เชน SARS ไขหวัดนก ราคาน้ํามันสูง ฯลฯ แตการทองเที่ยวโลกในชวงป พ.ศ. 
2546-2549 ก็ยังขยายตัวในอัตราประมาณรอยละ 4.55 และ WTO คาดวาจะขยายตัวในอัตรารอยละ 
4.1 ในป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) โดยมีผูเดินทางทั่วโลกประมาณ 877 ลานคน และจนกระทั่งป 
พ.ศ. 2563 การทองเที่ยวโลกจะขยายตัวในอัตราไมต่ํากวารอยละ 4 ตอป โดยในป พ.ศ. 2553 จะมี
นักทองเที่ยวไมต่ํากวา 1,000 ลานคน และเพ่ิมเปน 1,600 ลานคน ในป พ.ศ. 2563 

แนวโนมการทองเที่ยวโลกในอนาคต สรุปไดดังน้ี 
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในยุโรปที่มีผูสูงวัยมากขึ้น ทําใหตลาดยุโรปมี

การขยายตัวในระดับปานกลาง การทองเที่ยวจากทวีปอเมริกามีแนวโนมชะลอ
เนื่องจากปญหาการเมืองระหวางประเทศ และความกังวลตอการกอการราย ตลาดที่
มีโอกาสขยายตัวมากจะอยูในแถบเอเชียและแปซิฟก และแอฟริกา 

2. ประเทศที่สงออกนักทองเที่ยวมากที่สุดในโลกไดแก เยอรมนี ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 
และฝรั่งเศส สวนตลาดที่เกิดใหม ไดแก จีน และรัสเซีย 

3. ในป พ.ศ. 2563 จีนจะเปนตลาดสงออกและนําเขาทองเท่ียวใหญที่สุดในโลกโดยมี
นักทองเที่ยว 100-120 ลานคน โดยนักทองเที่ยวจีนรวมทั้งการเดินทาง
ภายในประเทศจะมีจํานวนทั้งส้ิน 1.6 พันลานครั้ง หรือสองเทาของการเดินทางทั้งโลก 

4. แนวโนมการแขงขันดานการทองเที่ยวจะรุนแรงขึ้น นานาประเทศตางก็ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเปนอาวุธสําคัญในการชวงชิงตลาดในโลกของการพาณิชยผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ความรู สาระ และสารสนเทศ กลายเปนเครื่องมือสําคัญในการสราง
ความแตกตางและสรางคุณคาของสินคา นักทองเท่ียวรุนใหมมีแนวโนมที่จะใช
ขอมูลทองเที่ยวผานอินเทอรเน็ตเพื่อทําการสืบคนและเปรียบเทียบราคามากขึ้น 

5. เทคโนโลยีดานการบินและการขยายตัวของกิจการสายการบินตนทุนต่ําทําให
แนวโนมการทองเที่ยวโลกจะขยายตัวตอเนื่อง 

6. รูปแบบของการทองเที่ยวของประชาชนที่เกิดยุค baby boom ซึ่งไดเขาสูวัยใกล
เกษียณจะเปลี่ยนจากการทัศนาจรแบบที่มีกิจกรรมเขมขน ไปเปนการพักผอนและ
ซึมซับบรรยากาศ (chill & immerse) มากขึ้น และนักทองเท่ียวจะใหความสนใจใน
สาระความรูและวัฒนธรรมมากขึ้น และสาระความรูที่นาติดตามจะเปนที่มาของการ
ตัดสินใจทองเที่ยวที่สําคัญลําดับ 2 รองจากครอบครัวและเพื่อน  
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1. การทองเที่ยวแบบครอบครัวจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น นักทองเที่ยวกลุมนี้จะสนใจ
ในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย สามารถควบคุมความเสี่ยง โดยกลุมนักทองเท่ียวจากสแกนดิเนเวียและ
ตะวันออกมีแนวโนมที่จะพาครอบครัวและเด็กเล็กเดินทางมากขึ้น 

2. นักทองเที่ยวมีความสนใจการทองเที่ยวเฉพาะทาง เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Spa & Wellness) การทองเท่ียวแบบผจญภัย การทองเที่ยวเชิงศาสนามากขึ้น สงผลใหการทองเที่ยว
เฉพาะทางมีแนวโนมขยายตัว 

3. นักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงนิยมโรงแรมที่สามารถนําเสนอวิถีชีวิตแนวใหมๆ รวมทั้ง
ที่เปนเชิงนวัตกรรม เชน ice hotel หรือ  underwater hotel และนิยมการจายเพียงครั้งเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 
(all-inclusive price) ในขณะที่คนรุนใหมตองการจินตนาการและความตื่นเตนจากการผจญภัยมากขึ้น 

4. แบบแผนการทํางานและการดํารงชีวิตในประเทศตะวันตก มีผลใหการทองเที่ยว
นานาชาติในอนาคตมีแนวโนมที่จะเปนการทองเท่ียวบอยครั้งในหนึ่งป แตมีระยะเวลาสั้นลงในแตละคร้ัง
ของการเดินทาง กระแสเชนนี้อาจทําใหความพยายามที่จะเพิ่มจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวตางชาติที่มี
เยือนไทยเปนไปไดยากขึ้น และมูลคารายไดตอครั้งของการเดินทางลดลง 

แนวโนมการทองเที่ยวของไทย 
ประเทศไทยจัดวาเปนประเทศที่มีผูมาเยือนมากที่สุดเปนลําดับที่ 17 ของโลก ในป 

พ.ศ. 2548 และมีผูมาเยือนมากที่สุดลําดับที่ 4 ในเอเชีย รองจากจีน มาเลเซีย และฮองกง  
ในป พ.ศ. 2548 รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศไทยอยูในลําดับที่ 22 ของโลก 

และลําดับที่ 5 ของเอเชียและแปซิฟก รองจากจีน ออสเตรีย ญี่ปุน และฮองกง 
ประเทศไทยมีรายได ตอหัวเฉลี่ยที่ 874 เหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548 ซึ่งต่ํากวา

คาเฉล่ียของเอเชีย (890 เหรียญสหรัฐฯ) แตสูงกวาคาเฉล่ียของโลก (840 เหรียญสหรัฐฯ) และคาเฉล่ีย
ของคาใชจายนักทองเที่ยวในประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (577 เหรียญสหรัฐฯ) 

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2544-2549 การทองเท่ียวของไทยขยายตัวในอัตรารอยละ 6.2 
โดยทุกกลุมตลาดขยายตัวเกินกวารอยละ 8 ยกเวน เอเชียตะวันออก (รอยละ 4.5) และแอฟริกา (รอยละ 3.8) 

รายไดจากการทองเที่ยว จากนักทองเที่ยวตางชาติ เพ่ิมจาก 220,754 ลานบาท ในป 
พ.ศ. 2540 เปน 470.3 พันลานบาท ในป พ.ศ. 2549 ในรอบ 9 ป ที่ผานมาคิดเปนอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7.87 ตอป 

ในป พ.ศ. 2549 มีการทองเท่ียวในประเทศ 60.5 ลานครั้ง สรางรายได 365.3 
พันลานบาท เมื่อรวมรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ และนักทองเที่ยวไทยและรายไดจากการทองเที่ยว
ในป พ.ศ. 2549 สูงถึง 836 พันลานบาท 
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ตารางที่ 1 : รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศไทย 
หนวย : พันลานบาท 

ป รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ รายไดจากนักทองเท่ียวชาวไทย รวม 
2540 220.8 180.4 401.1 
2541 242.2 187.9 430.1 
2542 253.0 203.2 456.2 
2543 285.3 210.5 495.8 
2544 299.0 223.7 522.8 
2545 323.5 235.3 558.8 
2546 309.3 290.0 599.3 
2547 384.4 317.2 701.6 
2548 367.4 334.7 702.1 
2549 470.3 365.2 835.5 
ท่ีมา : ททท. (2550) ยกเวนรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติป พ.ศ. 2549 ไดรับจาก WTO (2007) 

นอกจากแนวโนมดังกลาวแลว โครงสรางประชากรไทยก็เปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจาการ
เปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ ภายในป พ.ศ. 2563 จะเปนครั้งแรกที่ประเทศไทยมีจํานวนประชากรอายุ 
60 ป ข้ึนไปมากกวาประชากรเด็กอายุต่ํากวา 15 ป การลงทุนเพื่อใหบริการทองเที่ยวในป 5 ปขางหนา
ตองคํานึงถึงโครงสรางอายุประชากรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตดวย 

การประเมินยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2547-2551 
การประเมินยุทธศาสตร โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติ สิริธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550) ในภาพรวม พบวาเปาหมายดานปริมาณและรายได
ในภาพรวมไมเปนไปตามความคาดหมาย เนื่องจากปญหาผลกระทบจากความไมสงบดานการเมืองและ
ภัยธรรมชาติ แตเปาหมายทางดานคุณภาพ วัดจากรางวัลจากนานาประเทศ นับวาเกินเปาหมาย 

การประเมินในระดับกลยุทธพบวา ประสบความสําเร็จกับการตลาดและการใหขอมูล
ขาวสารแกนักทองเที่ยวไทย สําหรับนักทองเที่ยวตางชาตินั้น พบวาใหความสําคัญกับกลยุทธการให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงมากกวากลยุทธการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ 

การประเมินเชิงคุณภาพ โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิตางๆ เห็นวานโยบายและแผนทีผ่านมาไดมี
ความเดนชัดในเรื่องการใหความสําคัญกับงบประมาณแกการทองเท่ียว โดยเฉพาะงบดานการตลาดหนวย
ราชการตางๆ และองคการปกครองสวนทองถ่ิน ก็มีความตื่นตัวในการรองรับการทองเที่ยว 

อยางไรก็ดี การบริการจัดการที่ เนนปริมาณมากกกวาคุณภาพสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและสังคม ขาดความเขมงวดในการรักษากฎหมายเพื่อคุมครองนักทองเท่ียว และการปฏิรูป
โครงสรางการบริหารไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได แตกลับทําใหขาดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 
นอกจากนี้นโยบายของรัฐยังเนนดานการโฆษณาสินคาทองเที่ยวมากกวาการสนับสนุนลงทุนพัฒนาบุคลากร 
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การเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันในตลาดตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟก พบวา ไทยมีความสามารถในการเจาะตลาดสูงกวาระดับเฉลี่ยในทุกตลาด ยกเวน ในทวีป
อเมริกา และในประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร ซึ่งความสามารถในการเจาะตลาดเริ่มลดลง เมื่อ
วิเคราะหพลวัตรหรือแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน พบวาไทยเปนดวงรุงพุง
แรงในตลาดเอเชียใต ไทยตกอยูในสภาพควาโอกาสไวไมทันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และในเอเชีย
อาคเนย และเปนผูเสียโอกาส คือ การขยายตัวของไทยลดลงในขณะที่คูแขงทั้งหมดเพิ่มข้ึน ในตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและจีน 

การเปรียบเทียบศักยภาพดานการทองเที่ยว 124 ประเทศ ของ World Economic 
Forum โดยใช The Travel & Competitiveness Index : TTCI ของ  World Economic Forum, 2007 
พบวาประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 43 ของโลก โดยประเทศไทยเปนที่ยอมรับเรื่องการทองเที่ยวใน
ระดับนานาชาติเพราะทาทีที่เปนมิตรตอนักเที่ยว และการเปดรับนักทองเที่ยว สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ทองเที่ยว และโครงสรางพ้ืนฐาน การที่รัฐบาลใหความสําคัญตอการทองเที่ยว มีการทําการตลาดและการ
รณรงคเพ่ือสรางภาพลักษณในงานแสดงสินคาดานการทองเที่ยว อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีจดุออน
อยู เชน คุณภาพการขนสง โครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยวและถึงแมวารัฐบาลจะใหความสําคัญ แต
กฎระเบียบสภาพแวดลอม และกฎเกณฑในการควบคุมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังคงไมไดรับการ
พัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนหรือประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงพบวา
ประเทศไทยเปนรองประเทศสิงคโปร (อันดับ 6) และประเทศมาเลเซีย (อันดับ 31 ) แตมีอันดับที่ดีกวา
ประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง อาทิเชน จีน (อันดับ 71) เวียดนาม (อันดับ 87) และกัมพูชา 
(อันดับ 96) 

ผลกระทบจากปจจัยภายนอก 
1. ผลกระทบจากการเพิ่มของราคาน้ํามัน ราคาน้ํามันในตลาดโลกไดปรับตัวสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2546 จากราคาเฉล่ียตอเดือนที่ 23.74 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรล มาอยูที่ 120 – 130 เหรียญสหรัฐ ตอบารเรลในป พ.ศ. 2551 จะทําใหภาคการทองเท่ียวไดรับ
ผลกระทบมากกวาระบบเศรษฐกิจโดยรวมและมากกวาภาคนอกการทองเที่ยว ทําใหการขยายตัวในภาค
การทองเที่ยวลดลงเนื่องจากราคาการใชบริการทองเที่ยวสูงข้ึน  

2. อัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศเปนตัวแปรสําคัญ
ที่ทําใหราคาสินคาทองเท่ียวของประเทศตางๆ เปลี่ยนแปลงไป นับแตป พ.ศ. 2550 อัตราแลกเปลี่ยน
ของไทย หรือคาของเงินบาทเทียบกับยุโรปลดลงโดยตลอด ในป พ.ศ. 2550 อัตราแลกเปลี่ยนของไทย 
หรือคาของเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนกวารอยละ 20 มากกวาคูแขงสําคัญ เชน เวียดนาม 
และจีน การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้เกิดจากปจจัยที่รัฐบาลไทยควบคุมไมไดเปนสวนใหญ การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีนัยสําคัญตอการทําการตลาดทองเท่ียวเฉพาะระหวางตลาดสกุลเงินตางๆ และ
ระหวางตลาดตางประเทศและตลาดภายใน ประเทศ สวนราคาน้ํามันก็มีแนวโนมที่สูงข้ึนอยางรวดเร็วใน
เวลาที่ผานมา และคาดวาจะคงอยูในระดับสูงตอไปในอนาคต 
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3. การกอการรายและความไมสงบทางการเมือง การกอการรายระหวางประเทศเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเดินทางของนักทองที่ยวตางประเทศ เชน กรณี 9-11 ทําใหนักทองเท่ียวลดลง
เปนระยะเวลา 2 เดือน คิดเปนรอยละ 7.95 ในขณะที่ความไมสงบในประเทศก็มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดภายในประเทศ เชน การซบเซาของตลาดนักทองเท่ียวในประเทศที่
หาดใหญและจังหวัดภาคใต 

จากสถานการณและปจจัยภายนอกดังที่กลาวมาแลว สามารถสรุปไดวาแนวโนมการ
ทองเที่ยวในเอเชียแปซิฟกรวมทั้งประเทศไทยคอนขางสดใส แตประเทศตองเตรียมตัวรับความเสี่ยงใน
ดานตางๆ และภาวการณแขงขันที่จะรุนแรงมากขึ้น 

4. การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก นักวิทยาศาสตรไดมีความเห็นตรงกันวาโลกกําลังเขา
สูยุคที่ภูมิอากาศมีความแปรปรวนมากขึ้น เชน อาจจะทําใหมีน้ําทวมบอยขึ้น เกิดพายุที่รุนแรงขึ้น เกิดไฟ
ปา ปะการังซีดขาว การกัดเซาะชายฝง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการทองเที่ยวและเปนภัยคุกคามในอนาคต 
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงจุดขาย เสนทาง ตลอดจนฤดูกาลการทองเที่ยวใน
ระยะยาว และอาจจะตองมีการวางแผนการลงทุนที่จะลดความเสี่ยงจากการแปรปรวนของอากาศใน
อนาคต อีกทั้งจะตองใหความสําคัญกับระบบการจัดการวิกฤตการณและการบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น 

นอกจากนี้นานาชาติยังใหความสนใจตอการบรรเทาปญหาโลกรอนและเริ่มมีความ
พยายามที่จะมีมาตรการลดกาซคารบอนไดออกไซดจากการเดินทาง โดยจะเก็บภาษีคารบอนจากสายการ
บินในบางประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งอาจมีผลตอการเดินทางในระยะยางและตอทัศนคติของผูบริโภคใน
ระยะยาว 

5. การแขงขันระหวางบุคลากรในอาเซียน การรับรองมาตรฐานอาชีพในธุรกิจทองเท่ียว
ในกรอบความรวมมือของอาเซียน การเปดเสรีตลาดแรงงาน อาจจะสรางการแขงขันใหมในระดับ
บุคลากร ซึ่งไทยอาจไมใชประเทศที่ไดเปรียบที่สุดเนื่องจากทักษะทางดานภาษาตางประเทศของบุคลากร
ไทยคอนขางต่ํา แมเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน 

6. การแขงขันเพื่อเปนศูนยการบินนานาชาติ เดิมประเทศไทยมีความไดเปรียบสิงคโปร
และอินเดีย ในการเปนศูนยกลางการบินในเครือขายระหวางยุโรป และเอเชียแปซิฟก แตความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีของอากาศยานทําใหเครื่องบินรุนใหมๆ สามารถเดินทางไดไกลขึ้น ทําใหความไดเปรียบเชิง
ภูมิศาสตรของไทยลดลง ดูไบ กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร สิงคโปร ฮองกง ตางก็เร่ิมเขามาแขงขันเปนศูนย
การบิน นอกจากประเทศไทยจะตองแขงขันกับนานาชาติในดานการเปนศูนยกลางการบิน 

7. จีนเปดโอกาสใหประชาชนไปทองเท่ียวตางประเทศมากขึ้น จีนกําลังเปนตลาดสงออก
และนําเขานักทองเที่ยวที่สําคัญของโลกเพราะภายในสิ้นป พ.ศ. 2550 นี้คาดวาการขยายตัวดานรายไดของ
จีนจะทําใหคนจีนมีรายไดมากขึ้นเกิดความตองการดานการทองเที่ยวมาก ระหวางป ค.ศ. 2001-2005 
การขยายตัวของนักทองเท่ียวจีนที่ไปยังตลาดตางประเทศสูงถึงรอยละ 25 ตอป และตลาดท่ีชาวจีนนิยม
มากที่สุด คือ ยุโรป รองลงมาคือ ฮองกง และเอเชียอาคเนย ตามลําดับ มีการประมาณวา ปจจุบัน
ประชาชนจีนทองเที่ยวถึง 1.24 พันลานครั้งใน 1 ป ซึ่งเปนการทองเที่ยวในประเทศกวารอยละ 90 เพราะ
รัฐบาลจีนจํากัดประเทศที่รัฐบาลยอมใหประชาชนจีนสามารถออกไปทองเท่ียวได แตตั้งแตป พ.ศ. 2550 
เปนตนไป รัฐบาลไดอนุญาตใหคนจีนไปทองเท่ียวไดถึงกวา 130 ประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมทองเท่ียว
ของไทยตองแขงขันในตลาดจีนมากขึ้น 
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จุดออนและจุดแข็ง 
จุดออนและจุดแข็งของการจัดการการทองเที่ยวประมวลมาจากการรับฟงความคิดเห็น

จากผูประกอบการ ประชาชน และหนวยราชการที่เก่ียวของใน 8 กลุม จังหวัดทองเที่ยวหลัก และการประเมิน
จากการศึกษาวิจัย สรุปไดดังนี้ 

1. จุดแข็ง 
1) ความมีอัธยาศัยไมตรีของคนไทยเปนจุดแข็งที่สําคัญที่สุดของประเทศ ทั้งนี้ 

การศึกษาของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสัมภาษณนักทองเท่ียวนานาชาติกวา 5,000 
คน พบวา นักทองเที่ยวตางชาติใหไทยเปนลําดับ 1 ในดานนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในลุมแมน้ําโขง 
มาเลเซีย และสิงคโปร 

2) การลงทุนการบริการในภาคเอกชนของไทยอยูในระดับสูง มีความหลากหลาย ใน
สินคาและบริการทองเที่ยวรวมถึงสินคาดานของที่ระลึก ในการประเมินของนักทองเที่ยวตางชาติเปรียบเทียบกับ
อาเซียน พบวาประเทศไทยเปนรองเพียงสิงคโปรเทานั้น 

3) ประเทศไทยมีประสบการณดานการตลาดตางประเทศมากกวาประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆ และไดรับรางวัลนานาชาติทั้งในดานเมืองนาเที่ยวและบริการของโรงแรมไทยหลายตอหลายรางวัล
ติดตอกับมานาน นับไดวา Brand ประเทศไทย ติดตลาดโลกแลว 

4) ประเทศไทยเปนประตูสูประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงคือ พมา จีน (2 มณฑล 
คือ ยูนนาน และกวางสี) ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่มีส่ิงดึงดูดใจและทรัพยากร
ทองเที่ยวยังบริสุทธิ์อยู 

5) จุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของไทยก็คือ จุดดึงดูดใจที่เปนเอกลักษณและนวัตกรรม
ดานการบริการใหมๆ เชน มวยไทย สปา ก็มีรูปแบบหลากหลาย การใหบริการดานสุขภาพ ความงามอีกทั้ง
ยังมีภูมิปญญาดั้งเดิมซึ่งสามารถนํามาพัฒนาเปนสินคาทองเที่ยวที่มีความโดดเดนและนาสนใจได 

2. จุดออน 
1) โครงสรางการบริหารจัดการของรัฐเปนจุดออนของการจัดการ การทองเท่ียวไทย 

ตั้งแตนโยบายที่ไมชัดเจน เชน กรณีสนามบิน ซึ่งขาดความแนนอนในการกําหนดยุทธศาสตรระยะยาว การ
จัดการดานสาธารณูปโภคตางๆ เชน ไฟฟาตก/ดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ในการเปรียบเทียบสมรรถภาพของรัฐของไทยเทียบกับประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง 
สิงคโปรและมาเลเซีย พบวา การจัดการมลภาวะของไทยมีประสิทธิภาพต่ํากวาทั้งมาเลเซียและสิงคโปร 
สวนนโยบายสนามบินที่ยังไมชัดเจนและยังมีสนามบิน 2 แหง (ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) ก็สรางภาระ
การเดินทางและเคลื่อนยายสัมภาระเพิ่มเติมแกนักทองเทียว และสายการบิน อีกทั้งคาธรรมเนียมเขาจอด
สนามบินของไทยก็ยังแพงกวาของสิงคโปรและมาเลเซีย 

นอกจากนี้ กลไกของรัฐเพื่อจัดการทองเที่ยวยังออนแอ ขาดเอกภาพ ตางองคกรตาง
ทํา การเปลี่ยนผูนําทางการเมืองบอยครั้ง ทําใหขาดเสถียรภาพเชิงนโยบาย ขาดองคกรกลางที่มีอํานาจใน
การบังคับใหหนวยงานที่เก่ียวของกระทําตามแผนรวม และบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ การ
ปรับโครงสรางทําใหตองรับบุคลากรที่ไมมีคุณสมบัติเหมาะสม และรวมถึงกฎระเบียบของรัฐที่ตามไมทัน
การพัฒนาในภาคเอกชน การวางแผนที่ไมนําไปสูการปฏิบัติหรือการลงทุนใน Event ที่ไมมีการ
เตรียมพรอมหรือใหเวลาเพียงพอในการประชาสัมพันธ ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชน 
และการปกครองสวนทองถ่ิน 
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2) ในภาคเอกชนเองก็ขาดความสมานสามัคคีมักใชกลยุทธตัดราคาแยงลูกคามากกวา
การยกระดับคุณภาพ หรือสรางนวัตกรรมของตนเอง มีการเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักทองเที่ยวใหซื้อ
สินคาที่ไมมีคุณภาพ หรือหลอกลวงนักทองเที่ยวใหไปใชบริการอื่นๆ แทนโปรแกรมที่จองไวแลว ฯลฯ 

3) การลงทุนดานบุคลากรของไทยถือวาตามไมทันการขยายตัว และการ
เปลี่ยนแปลงไปสูความหลากหลาย และความซับซอนของธุรกิจทองเท่ียว รัฐใหความสนใจตอการโฆษณา
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวมากกวาการลงทุนดานบุคลากร บุคลากรจํานวนมากยังไมมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ขาดความหลากหลายดานทักษะภาษา การพัฒนาบุคลากรของไทยไมสอดคลองกับความ
ตองการของภาคเอกชนทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ เชน ภาคเอกชนมีการจางงานในลักษณะพีระมิด 
ซึ่งตองการสายอาชีวะมากกวาบัณฑิตมหาวิทยาลัย แตการผลิตในปจจุบันกลับสวนทางความเปนจริงใน
ภาคเอกชน ประกอบกับผูสอนก็ขาดประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังขาดสถาบันกลางที่จะ
กํากับมาตรฐานคุณภาพ นอกจากนี้ การผลิตบุคลากรเปนไปทางดานศิลปะศาสตรมากกวาวิทยากรการ
จัดการ ขาดหอง ปฏิบัติการและอุปกรณที่ทันสมัย ขาดการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
นับวันจะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ขาดหลักสูตรและการอบรมนอกเวลาปกติ เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากร
สามารถตอยอดทักษะไดอยางตอเร่ือง ขาดหลักสูตรใหมๆ ที่ตองตามใหทันการพัฒนาในภาคเอกชน 
เชน การจัดการพื้นที่สาธารณะ (Public venue management) 

4) ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว การขยายตัวของการทองเที่ยวโดยที่เนน
ปริมาณนักทองเท่ียวหรือการแสวงหารายไดจากการทองเที่ยวในขณะที่การรองรับขยายไปไมทัน ทําใหแหลง
ทองเที่ยวเสื่อมโทรมเกิดขยะ มลพิษทางน้ํา ความแออัด จอแจ ดานการจราจรทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนขาดความรูดานการจัดการภูมิทัศนและการ
วางแผนพัฒนาทองเที่ยวในระดับทองถ่ิน การลงทุนดานการทองเท่ียวเนนการทองเท่ียวมากกวาการ
จัดการภูมิทัศน และขาดการมีสวนรวมจากชุมชนในทองถ่ิน และหนวยงานทุกระดับ ทําใหการพัฒนาการ
ทองเท่ียวขาดความเชื่อมโยงระหวางทองถ่ิน จังหวัด กลุมจังหวัดและประเทศ และทําใหการพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหประโยชนกับทุนภายนอกมากกวาชุมชนในทองถ่ิน 

การขยายตัวของที่พักนักทองเที่ยวอยางไมสมดุลกับกําลังรองรับทางธรรมชาติทําให
แหลงทองเที่ยวและที่พักขาดการดูแลที่ไดมาตรฐาน การแขงขันตัดราคาทําใหมาตรฐานที่พักตกต่ําลงอยาง
รวดเร็ว ทําใหการทองเท่ียวในหลายพื้นที่ตกอยูในกับดักราคาต่ํา คือ แหลงทองเที่ยวและที่พักเส่ือมโทรม 
ราคาต่ํา กําไรนอย หรือขาดทุน ขาดการบูรณะดูแล ทําใหมีความเสื่อมโทรมและลดราคาอยางตอเนื่อง 

5) จุดออนที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ โครงสรางรายไดจากการทองเที่ยวใน
จังหวัดตางๆ มีลักษณะกระจุกตัวอยางมากในกรุงเทพมหานคร และมีแนวโนมกระจุกตัวมากขึ้นในป 
พ.ศ. 2548 สวนหนึ่งก็เพราะการเปนประตูสูอินโดจีน นอกจากนี้ การศึกษารายไดจากการทองเที่ยว
ระดับหมูบานยังพบวา ชาวบานที่มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวระดับหมูบานมักจะอยูในกลุมผูมีฐานะ
ดี การศึกษาในระดับ มหภาคพบวา แมวาทองเท่ียวจะทําใหการบริโภคและรายไดของทุกกลุมดีข้ึน แต
ผลประโยชนจะอยูในกลุมผูมีรายไดสูง และกลุมนอกภาคเกษตร  การพัฒนาดานการทองเท่ียวที่ผานมาจึง
ไมสามารถชวยขจัดความยากจน และลดชองวางดานการกระจายรายได 

6) ขาดขอมูลการลงทุนและความรูดานธุรกิจอุตสาหกรรม ทําใหมีการลงทุนเกิน
ขนาดในบางอุตสาหกรรมยอยต่ําเกินไปในบางอุตสาหกรรม และผูประกอบการไทยกาวไมทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดทําใหโอกาสใหมๆ ตกอยูในมือธุรกจิตางชาติ 
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โอกาสสําหรับการทองเที่ยวใน 5 ปขางหนา 
1. ความรวมมือระหวางประเทศที่ไทยเปนสมาชิกในกรอบตางๆ จะทําใหการไหลเวียนของ

นักทองเที่ยวในอนาคตสะดวกขึ้น เชน การยกเวนคาธรรมเนียมวีซา ในกลุมประเทศอาเซียนทั้งหมด
ภายในป พ.ศ. 2553 การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธในกรอบอาเซียน การขยายตัวของการคาและ
การลงทุนเนื่องจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน และขอตกลงการคาทวิภาคีตางๆ รวมถึงการขยายตัวของ
สายการบินตนทุนต่ํา และกระแส Asian Trend ทําใหพอที่จะคาดหมายไดวา จะทําใหการทองเที่ยว
ภายในภูมิภาคเอเชียขยายตัวอยางตอเนื่อง 

2. การขยายตัวที่เกิดขึ้นขางตนเปนโอกาสที่ไทยจะสามารถรองรับนักทองเท่ียวที่เพ่ิมข้ึน
แลวยังจะสามารถขายบริการการจัดการสินคาทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบาน การขายเฟรนไชร การ
จัดการธุรกิจอาหาร สปา ฯลฯ รวมถึงการจัดการสิ่งแวดลอมและโรงแรมใบไมเขียว 

3. ตลาดทองเที่ยวโลกที่จะขยายตัวสูงสุดไดแก ตลาดทองเที่ยวธรรมชาติ TOTEM 
Tourism Marketing พยากรณวา ตลาดทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Tourism) จะครอบครอง
ตลาดไดถึงรอยละ 20 ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) คิดเปนปริมาณนักทองเที่ยวถึง 170 ลานคน 

4. การขยายตัวของตลาดเฉพาะทางในแนวโนมโลกเปดโอกาสใหประเทศไทยสราง
นวัตกรรมใหมเพ่ือรองรับแนวทางการทองเที่ยวเฉพาะทางในอนาคต 

5. การเปดเสนทางเชื่อมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และการขยายตัวของสายการบินตนทุน
ต่ําเปดโอกาสใหมๆ ใหเมืองทองเที่ยวรองในเสนทางดังกลาวมากขึ้น 

 
การประเมินสถานการณดานการกีฬา 

แนวโนมและทิศทางการกีฬาของโลก 
1. กฎบัตรออตตาวา วาดวยการสงเสริมสุขภาพ ค.ศ. 1986 แนวโนมโนอนาคตทั่วโลก

กําลังรณรงคใหคนมีสุขภาพดีโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในดานตางๆ ซึ่งรวมถึงดานการออก
กําลังกายและเลนกีฬาเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง องคการอนามัยโลกไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสงเสริม
นโยบายการเสริมสรางสุขภาพแนวใหมจึงไดจัดทํา กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) วาดวยการ
สงเสริมสุขภาพ ค.ศ. 1986 ซึ่งเนนประเด็นนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแนวใหม ดังนี้ 

1) การสรางนโยบายสาธารณะที่ใหความสนใจกับมิติดานสุขภาพ 
2) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
3) การสรางส่ิงแวดลอมที่สรางเสริมสุขภาพ 
4) การสงเสริมสุขภาพโดยรวมมือกันหลายสาขา 
5) การปรับกรอบแนวคิดเดิมๆเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ 
6) การสรางศักยภาพของปจเจกบุคคลในการดูแลสุขภาพตนเอง 

 2-8



2. แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯวาดวยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียน (The Bangkok 
Agenda for Action on Physical Education and Sport in School) ในการประชุมระหวางประเทศดาน
การกีฬาและการศึกษา เพ่ือฉลองปแหงกีฬาและการศึกษา ขององคการสหประชาชาติ ป ค.ศ. 2005 ซึ่ง
จัดขึ้นโดยรัฐบาลไทยไดมีขอตกลงรวมกันในแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและพลศึกษาใน
โรงเรียน (The Bangkok Agenda for Action on Physical Education and Sport in School) ใหมีการนํา
แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียนบรรจุเปนประเด็นสําคัญลงในยุทธ
ศาสตรชาติ และใหมีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

 รายละเอียดขอตกลงรวมกันในแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและการพล
ศึกษาในโรงเรียน มีดังนี้ 

1) ตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ของการกีฬาและการพลศึกษาในมิติของการออกกําลัง
กาย การพักผอน และเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผาน
หลักสูตรกีฬาและโรงเรียนกีฬาที่มีคุณภาพ 

2)การกีฬาและการพลศึกษา ควรไดรับการยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาที่
มีคุณภาพ และควรใหยึดถือเปนประเด็นสําคัญสําหรับประเทศชาติ 

3) ทุกโรงเรียนควรจัดหลักสูตรดานการกีฬาและการพลศึกษาใหนักเรียนอยางนอย 
120 นาที ตอสัปดาห (2 ช่ัวโมง/สัปดาห) และอยางมากไมต่ํากวา 180 นาที (3 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

4) หนวยงานภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร ควรจัดหาอุปกรณกีฬาและบุคลากร
ดานการกีฬาสําหรับประชาชนทั่วไป 

5) ใหทุกประเทศจัดทํานโยบายเพิ่มประสิทธิภาพดานการกีฬา และการพลศึกษา
ประกอบ ดวยแผน 2 ระยะๆ ละ 5 ป 

6) ควรมีการรวมรวมผลการวิจัยองคความรู ผลของการวางแผนยุทธศาสตรที่เปน
รูปธรรมชัดเจน ระบบการจัดการ การวัดและการประเมินผลไวในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติและการ
พัฒนาแผนฯ 

7) ควรนํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยทุนและผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ
เชนเดียวกับผูรับผิดชอบดานการกีฬาและการพลศึกษาในกระทรวง เครือขายสถาบัน และสมาคมวิชาชีพ 
ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับสากล 

8) ขอบเขตของยุทธศาสตรชาติ ควรครอบคลุมถึงหลักสูตรการศึกษาดานการกีฬา
และการพลศึกษาสําหรับโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมไปถึงในโปรแกรม
การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน และโปรแกรมความเชี่ยวชาญดานการกีฬาและการพลศึกษาเพื่อเปน
พ้ืนฐานอาชีพดานการกีฬาสําหรับเยาวชน 

9) ประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรชาติ ควรใหมีเร่ืองของการขยายผลของการกีฬา
และการพลศึกษาไปสูเปาหมายของการพัฒนาในสหัสวรรษนี้โดยเฉพาะเปาหมาย เพ่ือขจัดความยากจน
การรณรงคดานการศึกษาสําหรับเยาวชน ความเสมอภาคทางเพศ และการดูแลสุขภาพ 

10) การจัดเตรียมผูฝกสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานการกีฬาและการพลศึกษาควร
จัดเปนประเด็นที่มีความสําคัญในยุทธศาสตรชาติ โดยเนนที่ความรูในหลักสูตรและขอมูลเก่ียวกับความ
เช่ียวชาญสวนบุคคลในระดับโรงเรียน รวมถึงขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ เชน เพศ ความบกพรองทางรางกาย 
จริยธรรม เปนตน 
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11) องคการสหประชาชาติ ควรใหการสนับสนุนการนําผลของยุทธศาสตรชาติไปสู
การปฏิบัติในระดับชาติ 

12) องคการสหประชาชาติ ซึ่งเปนหนวยงานผูรับผิดชอบในการจัดปแหงการกีฬา
และการพลศึกษาระหวางประเทศ ควรนําเสนอแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและการพล
ศึกษาในโรงเรียนตอที่ประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ 
    แนวโนมทางการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักกีฬาประสบความสําเร็จใน
การแขงขันกีฬาในทุกๆระดับ ดังนั้นการพัฒนาความรูและการนําความรูตลอดจนเทคนิคทางดาน
วิทยาศาสตรการกีฬามาใชในการฝกฝนและพัฒนาโครงสรางของรางกายตลอดจนอุปกรณหรือเครื่องมือ
ที่ใชในการเลนกีฬาจึงควรไดรับการสนับสนุนจากผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหนักกีฬาประสบความสําเร็จทั้งช่ือเสียง
และรายไดตอนักกีฬาเองและประเทศ เชนความสําเร็จของการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬาของสถาบันกีฬาแหงออสเตรเลีย (Australian Institute of Sport, AIS) ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในการพัฒนานักกีฬาโดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการตางๆดานการกีฬาใหได
ตามมาตรฐานสูงสุด และจัดทําโครงการใชวิทยาศาสตรการกีฬา ไดแก ไบโอแมคานิกส สรีรวิทยา และ
จิตวิทยานักกีฬาในการฝกนักกีฬาจํานวน 26 ประเภท เพ่ือสงเขาแขงขันกีฬาโอลิมปก ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2547 
พบวา นักกีฬาจากประเทศออสเตรเลียที่สงเขาแขงขันเปนนักกีฬาในโครงการของ AIS รอยละ 60 และ
ประสบความสําเร็จในการแขงขัน ไดเหรียญรางวัลรวม 32 เหรียญ จากจํานวนทั้งหมด 49 เหรียญ เปน
อันดับที่ 4 รองจากสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย 

แนวโนมและทิศทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ใน 5ดาน  

ที่สําคัญในประเทศไทยจะตองเผชิญไดแก 1) ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ไดแกการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค พหุภาคีและการเคลื่อนยายเงินทุน 2) เทคโนโลยี 3) ประชากรและสังคม ไดแก 
อัตราสวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนและการเกิดปญหาโรคระบาด 4) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
5) รูปแบบการบริโภคที่ตองคํานึงถึงสุขภาพกลุมประชากรผูสูงอายุที่มากขึ้น กลุมประชากรที่มีรายได
ปานกลางและสภาพความเปนเมืองเพ่ิมมากขึ้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) จึงไดกําหนดประเด็นการพัฒนาไวบนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) สราง
ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน 2) เพ่ิมมูลคาผลผลิตบนฐานความรู 3) นโยบายพัฒนาสังคมเชิงรุก  
4) เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 4 แนวคดิหลกั คอื 1) เปนกรอบ
ยุทธศาสตรระยะปานกลางที่ช้ีทิศทางการพัฒนาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนในระยะยาวมุงสูสังคมที่เขมแข็ง
มีคุณภาพ 2) แนวคิดพื้นฐานยังคงยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 4) ใหความสําคัญกับการ
สรางภูมิคุมกัน และสรางมูลคาเพ่ิมใหทุนสําคัญในสังคมไทย    และนโยบายรัฐบาลดานสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่เก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชน มุงสงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศที่จะนํา
ช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ สรางนิสัยรักการกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือหลีกเล่ียงการหมกมุน
และม่ัวสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 
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    แนวโนมการพัฒนาการกีฬาและการออกกําลังกาย 
ในชวงแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) และ ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2545-2549) คนไทยมีแนวโนมการเลนกีฬาและออกกําลังกายมากข้ึน มีสถิติการเลนกีฬาและ
ออกกําลังกายเพิ่มสูงข้ึน ดังนั้นในอนาคตแนวทางการพัฒนาการเลนกีฬาและการออกกําลังกายของคนไทย 
มีดังนี้ 

1.  แนวโนมการพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน เนนการนําประเด็นดานการ
พัฒนาการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใหเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาพของหนวยงานตางๆ
เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย
มากขึ้นดังนั้นในการพัฒนาการกีฬาข้ันพื้นฐานและการกีฬาเพื่อมวลชนจึงมีความสําคัญเพิ่มสูงข้ึน 

2.  โครงสรางสังคมไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น โดยประชากรกลุมผูสูงอายุมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 10 ในป พ.ศ. 2563 และจะเพิ่มข้ึนอีกเปนรอยละ 21 ในป พ.ศ. 2588 
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาและการออกกําลังกายในอนาคตจึงจําเปนตอง
คํานึงถึงการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย รวมทั้งการนันทนาการใหแกประชาชนทั่วไปให
สอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมในแตละชวงวัยของประชากรกลุมเปาหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในวัยเด็กเขาสูวัยผูใหญ และวัยสูงอายุมีความสมบูรณทั้งทาง
รางกายและจิตใจ 

3.  ปจจุบันเริ่มมีการแพรระบาดของยาเสพติดเขาสูกลุมเยาวชนใหมอีกครั้งหนึ่ง ทําให
ทุกฝายในสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการใชการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย เพ่ือชวยลดปญหา
ยาเสพติด โดยมีการรณรงคและสงเสริมใหเยาวชนหันมานิยมเลนกีฬาและออกกําลังกายเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี้ปญหาความไมสงบในสังคมไทยโดยเฉพาะปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่มีลักษณะยืดเยื้อและตอเนื่อง จึงควรมีการใชมิตกีิฬาดานความมั่นคงเพื่อลดปญหา 

4.  มีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือชวยใหขาวสารดานการ
กีฬาทั่วโลกเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน เพ่ือสรางกระแสคานิยมและ
วัฒนธรรมในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย 

5.  การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามีแนวโนมความตองการ
เพ่ิมสูงข้ึน ทั้งในดานการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและส่ิงประดิษฐ หรือธุรกิจอุปกรณและเคร่ืองมือที่ใช
สนับสนุนดานกีฬาและออกกําลังกายของประชาชน 

6.  จากความสําเร็จของนักกีฬาไทยในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ เชนกีฬา
เอเช่ียนเกมส ครั้งที่ 15 และกีฬาเฟสปกเกมส ครั้งที่ 9 ผานมาทําใหภาคธุรกิจเอกชนและสมาคมกีฬามี
ความตื่นตัวในการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ
สงผลใหประเทศไทยมีโอกาสที่จะใชการกีฬาในมิติเศรษฐศาสตรเปนเครื่องมือในการสรางรายไดเพ่ือ
พัฒนาประเทศ 

7.  อนาคตการเลนกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชนมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเพราะ
เร่ืองสุขภาพเปนเรื่องของทุกคน และเปนสวนหนึ่งที่เก่ียวของอยูกับชีวิต อาชีพ และความเปนอยู นั่นคือ
การกีฬาและการออกกําลังกายเปนเรื่องของวิถีชีวิต ดังนั้นในอนาคตจึงมีแนวโนมพัฒนาการกีฬาและการ
ออกกําลังกายใหเปนวิถีของคนไทย 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา พ.ศ. 2551 - 2554 

 
วิสัยทัศน  

 
“เปนองคกรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ ที่มุงสงเสริม สนับสนุนใหกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬามีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน” 
 
 

พันธกิจ  
1. จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบาย 
    ไปสูการปฏิบัติ 
2. วางแผนและจัดสรรทรัพยากรการบริหารใหเหมาะสมและเปนธรรม 
3. พัฒนาระบบและโครงสรางการบริหาร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวง 
4. เสริมสรางบุคลากรใหมีศักยภาพการบริหารและปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 
5. ประสานความรวมมือกับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
2. การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวและกีฬาใหเขมแข็ง 
3. การพัฒนาความรวมมือดานการทองเที่ยวและกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 
4. การเสริมสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยวและกีฬา 

  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงค  
1. พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ สรางและพัฒนาองคความรูเพ่ือ   
    การพัฒนา 
2. นโยบายและแผนดานการทองเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพและสามารถนาํไปปฏิบัตไิด 
3. มีเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยวและดานการกีฬา 

 4. สรางเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยวและกีฬากับกลุมประเทศและประเทศตางๆ  
             ทั้งในกรอบอนุภาคภูมิภาคและระดับโลก 

5. ประชาชนไดรับประโยชนจากการบริการอยางทั่วถึงและพึงพอใจในการบริการของกระทรวง 
    การทองเที่ยวและกีฬา 
6. ระบบการใหบริการสารสนเทศดานการทองเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในองคกร 
8. พัฒนาระบบงานสาํหรับบริหารจัดการองคกรแบบบรูณาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 
เปาประสงค • พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ        

สรางและพัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนา 
 

 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย เปาหมาย 51-54 

• ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของ
ขาราชการและลูกจางดานการทองเที่ยวและกีฬา

• รอยละ 80 

 
กลยุทธหลัก 

 

• สร
• พัฒ ง

กา
• กา

 

• สถาบ
• สํานัก
• สํานัก
• กลุม
• สํานัก

 
 
 
 

 

างเครือขายความรวมมือในการพัฒนาบคุลากร 
นาสมรรถนะบคุลากรในหนวยงานใหสามารถปฏิบตังิานตอบสนองตอภารกิจของกระทรว
รทองเที่ยวและกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
รจัดระบบบริหารงานบุคคลใหมีความโปรงใส เปนธรรม มีตัวชี้วัดการทํางานที่ชัดเจน 
เจาภาพ 

ันพฒันาบุคลากรการทองเที่ยวแหงชาต ิ
บริหารกลาง  
งานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
พัฒนาระบบบริหาร 
นโยบายละยุทธศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 
การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวและกีฬาใหเขมแข็ง 

 
เปาประสงค • นโยบายและแผนดานการทองเที่ยวและกีฬามีประสิทธภิาพและ

สามารถนาํไปปฏิบัตไิด 
• มีเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยวและดานการกีฬา 

 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย เปาหมาย 51-54 

• ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนา
ระบบบริหารที่ถูกนําไปปฏบิัต ิ

• รอยละ 70 
 

• มีองคกรเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยว
และองคกรเครือขายความรวมมือดานการกีฬา   

• ครบทุกจังหวัด 
 

 
กลยุทธหลัก 

 

• จัด
• พัฒ  

แล
• สร
• พัฒ

 

• สํานัก
• สํานัก
• สํานัก
• สํานัก
• สํานัก
• กลุม
• สถาบ
• สํานัก

 

การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการปฏิบัติงานของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
นาระบบการกําหนดนโยบายและแผนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาการทองเที่ยว
ะกีฬา 
างเครือขายความรวมมือในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬาอยางเปนเอกภาพ 
นาศักยภาพดานการบรหิารและปฏิบตัิราชการของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
เจาภาพ 
นโยบายและยุทธศาสตร 
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาต ิ
ผูตรวจราชการกระทรวง 
งานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
บริหารกลาง  
พัฒนาระบบบริหาร 
ันพฒันาบุคลากรแหงชาต ิ
อํานวยการและชวยเหลือนักทองเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 
การพัฒนาความรวมมือดานการทองเที่ยวและกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 

 
เปาประสงค • สรางเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยวและกีฬากับ  

กลุมประเทศและประเทศตางๆ ทั้งในกรอบอนภุาคภูมภิาค
และระดบัโลก 

 
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย เปาหมาย 51-54 
• จํานวนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ

ดานการทองเที่ยวและกีฬาที่ไดดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด 

• 8 โครงการตอป 

 
กลยุทธหลัก 

 

• พัฒ
• สงเ

 

• กลุม
• สําน
• สําน
 

 

นาระบบประสานความรวมมือดานการทองเที่ยวและกีฬาระหวางประเทศ 
สริมความรวมมือดานการทองเที่ยวและกีฬาระหวางประเทศ 
เจาภาพ 
วิเทศสัมพันธ 
ักนโยบายและยุทธศาสตร 
ักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 
การเสริมสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยวและกีฬา 

 
เปาประสงค • ประชาชนไดรับประโยชนจากการบริการอยางทั่วถึง และพึง

พอใจในการบริการของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
• ระบบการใหบริการสารสนเทศดานการทองเที่ยวและกีฬามี

ประสิทธิภาพ 
 

 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย เปาหมาย 51-54 

• รอยละของขอมูลดานการทองเที่ยวและกีฬาที่
เผยแพรสูประชาชน 

• รอยละ 90 

• คาเฉล่ียจํานวนนับของผูเขาใชระบบงาน/วัน • ปที่ 1  500 ราย/วัน 
• ปที่ 2  1000 ราย/วัน 
• ปที่ 3  2000 ราย/วัน 
• ปที่ 4  3000 ราย/วัน 

 
กลยุทธหลัก 

 
 

• สํานัก
• สํานัก
• สํานัก
• ศูนย
• สํานัก
• สํานัก

• ปร
• เนน

มีส
• เพ 

งาน
• ใชเ

 

ับบทบาทการประชาสัมพันธเชิงรุกมากขึ้น 
การเผยแพรขอมูล ขาวสารและบริการที่เปนประโยชนตอประชาชนและใหประชาชนเขามา
วนรวมในกิจกรรมของกระทรวง 
ิ่มบทบาทของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดใหเปนแกนหลักในการประชาสัมพันธ
ของกระทรวงในระดับทองถ่ิน 
ทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน 
เจาภาพ 
บริหารกลาง  
อํานวยการและชวยเหลือนักทองเที่ยว 
งานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผูตรวจราชการกระทรวง 
นโยบายและยุทธศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

 
เปาประสงค • พัฒนาระบบงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบคุลากร

ภายในองคกร 
• พัฒนาระบบงานสําหรับบรหิารจัดการองคกรแบบบูรณาการ 

 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย เปาหมาย  51-54  

• จํานวนระบบงาน • 1 ระบบงาน/ปงบประมาณ 
• คาเฉล่ียจํานวนผูเขาใชระบบงาน/วนั 
(ภายหลังจากระบบงานแลวเสร็จ/สงมอบ) 

• ปที่ 1 รอยละ 20 ของผูมีสิทธิ์ในการใชงาน
• ปที่ 2 รอยละ 40 ของผูมีสิทธิ์ในการใชงาน
• ปที่ 3 รอยละ 60 ของผูมีสิทธิ์ในการใชงาน
• ปที่ 4 รอยละ 80 ของผูมีสิทธิ์ในการใชงาน

 
กลยุทธหลัก 

• เพ่ิมประสิทธภิาพการทาํงานของบคุลากร 
• บริหารจดัการองคกรแบบบรูณาการ 
• สนบัสนนุขอมลูสารสนเทศสาํหรับการตดัสนิใจของผูบริหาร 
• บํารุงดูแลรักษาระบบงานใหมีประสิทธภิาพ 

 
เจาภาพ 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
• สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
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แผนที่ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 - 2554 

“เปนองคกรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ ที่มุงสงเสริม สนับสนุนใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา วิสัยทัศน 
มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน” 

1. จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
 

2. วางแผนและจัดสรรทรัพยากรการบริหารใหเหมาะสมและเปนธรรม พันธกิจ 
3. พัฒนาระบบและโครงสรางการบริหาร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวง 
4. เสริมสรางบุคลากรใหมีศักยภาพการบริหารและปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 
5. ประสานความรวมมือกับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ 

 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงาน 

 
การพัฒนาเครือข าย
การทองเที่ยวและกีฬา
ใหเขมแข็ง 

 
การพัฒนาความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวและกีฬา
ในระดับชาติและนานาชาต ิ
 

 
การเสริมสรางภาพลักษณ
ดานการทองเที่ยวและกีฬา 
 

 
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาบุคลากรในหนวยงานให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สราง
และพัฒนาองคความรูเพ่ือการ
พัฒนา 

2. นโยบายและแผนดานการ
ทองเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพ 
และสามารถนําไปปฏิบัติได 

3. มีเครือขายความรวมมือดาน
การทองเที่ยวและดานการกีฬา 

4. สรางเครือขายความรวมมือดาน
การทองเที่ยวและกฬีากับกลุม
ประเทศและประเทศตางๆ  ทั้งใน
กรอบอนุภาคภูมิภาคและระดบัโลก

5. ประชาชนไดรับประโยชนจาก
การบริการอยางทั่วถึงและพึงพอใจ
ในการบริการของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

6. ระบบการใหบรกิารสารสนเทศ
ดานการทองเที่ยวและกีฬามี
ประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทาํงานของ
บุคลากรภายในองคกร 

8. พัฒนาระบบงานสําหรับบรหิาร
จัดการองคกรแบบบูรณาการ 

1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ 
2. การจัดระบบบรหิารงานบุคคลใหมคีวามโปรงใส  
    เปนธรรม มีตัวชี้วัดการทํางานที่ชดัเจน 
3. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร 

3. สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวและกีฬาอยางเปนเอกภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพดานการบริหารและปฏิบัติราชการของ
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

1. จัดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ 
2. พัฒนาระบบการกําหนดนโยบายและแผนเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาการทองเทีย่วและกีฬา 

1. ปรับบทบาทการประชาสัมพันธเชงิรุกมากขึ้น 
2. เผยแพรขอมูล ขาวสารและบริการที่เปนประโยชนตอประชาชน 
3. เพ่ิมบทบาทของ สทกจ.ใหเปนแกนหลักในการประชาสัมพันธ 
งานของกระทรวงในระดับทองถิ่น 

1. สงเสรมิการเผยแพรขอมลูความรวมมอืดานการทองเที่ยวและ
   กฬีา 
2. สงเสรมิความรวมมือดานการทองเที่ยวและกฬีาระหวางประเทศ 

4. ใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร 
2. บริหารจัดการองคกรแบบบูรณาการ 

3. สนับสนุนขอมลูสารสนเทศสาํหรับการตดัสินใจของผูบรหิาร
4. บาํรุงดแูลรกัษาระบบงานใหมปีระสทิธิภาพ 

 
 
ศทส. 

 
 
 

สพทช.
สบก. 
กพร. 
สนย. 

สนย. 
สนช. 
สตร. 
สทกจ 
สบก.
สอช.
กพร.
สร. 

วิเทศฯ 
สนย. 
สทกจ. 

สบก.
สตร. 
สนย. 
สอช. 
สทกจ. 
ศทส. 
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บัญชีอักษรยอชื่อหนวยงาน 
 

อักษรยอ ชื่อหนวยงาน 
สบก. สํานักบริหารกลาง 
สนย. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สนช. สํานักนโยบายการทองเที่ยวแหงชาต ิ
สตร. สํานักผูตรวจราชการกระทรวง 
กพร. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
สทกจ. สํานักการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
ศทส. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สพทช. สถาบันพฒันาบุคลากรทองเที่ยวแหงชาติ 
กลุมวิเทศฯ กลุมวิเทศสัมพันธ 
สอช. สํานักอํานวยการและชวยเหลือนักทองเที่ยว 
ตสน. กลุมตรวจสอบภายในกระทรวง 
สร. สํานักงานรัฐมนตร ี
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บทที่ 4 
การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ

 
จากวิสัยทัศนของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่กําหนดวา “เปน 

องคกรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ ที่มุงสงเสริม สนับสนุนใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา         
มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน” ไดนําไปสูการกําหนดพันธกิจ เปาประสงค 
และกําหนดกลยุทธ ซึ่งการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวจึงได
กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป   

ยุทธศาสตรที่สมบูรณจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อประกอบแผนหลัก เพ่ือให 
สามารถนําแผนฯ ไปปฏิบัติไดจริง และนําไปใชเปนกรอบในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ภายใตยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย จุดมุงหมายที่ตองการในแตละยุทธ
ศาสตร จะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  พันธกิจ และวิสัยทัศนในที่สุด สําหรับยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 – 2554 มีกรอบแนวคิดการดําเนินงานดังนี้ 

ยุทธศาสตรสาํนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 - 2554 

 
 
 
 

 
 

แผนประจําปท่ี 1 สิ้นปท่ี 1 ประเมินผล/ทบทวนแผน 

 
แผนปฏบิัติการ 
ระยะ 4 ป 

แผนประจําปท่ี 2 

แผนประจําปท่ี 3 

แผนประจําปท่ี 4 

สิ้นปท่ี 2 

สิ้นปท่ี 3 

ประเมินผล/ทบทวนแผน 

ประเมินผล/ทบทวนแผน 

สิ้นปท่ี 4 ประเมินผล/ทบทวนแผน 
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การจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป และแผนปฏิบตัิราชการประจําป ของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มแีนวทางการปฏิบตัิดังนี ้  
 1) หนวยงานผูรับผิดชอบการจัดทําแผนกีฬา ช้ีแจงวัตถุประสงค ความสําคัญและความ
จําเปนในการจัดทําแผนกีฬา 4 ป ใหผูเก่ียวของทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป 
 2) การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 2.1) หนวยงานที่รับผิดชอบจะตองจัดประชุมผูเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา
คัดเลือกยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาที่สมควรจะนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนในแตละป
และเพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแตละปตอไป 
 2.2) ประชุมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่จะตองดําเนินการ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน โดยการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย การประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา การจัดลําดับ
ความสําคัญของแนวทางการพัฒนา และการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา 
 3) ประชุมพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตองดําเนินการตาม
แนวทางที่คัดเลือก ซึ่งในการพิจารณาควรคํานึงถึง 
 3.1) กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน จังหวัดอาจดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่น หรือใหหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ 
 3.2) การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใต
แนวทางเดียวกัน และระหวางแนวทางการพัฒนา 
 3.3) ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดเนินงานและในดาน
ผลการดําเนินงาน  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 3.4) คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจําเปนเรงดวน ขีดความสามารถ
ทางทรัพยากรการบริหารของจังหวัด ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่ดําเนินการ 
 3.5) การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 
2. การถายทอดกลยุทธ เปาหมายและตัวช้ีวัดใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง 
 1. จัดประชุมหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือนําเสนอยุทธศาสตร และแนวทางในการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุตามเปาประสงคของยุทธศาสตร  
 2. ผลักดันใหหนวยงานในระดับสํานัก/กองจัดทํายุทธศาสตรในระดับสํานัก/กอง ที่มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 – 2554 
 3. ประสานแนวนโยบายในการบูรณาการทรัพยากร  เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
และวิเคราะหประเด็นปญหาอุปสรรคดานการทองเที่ยวและการกีฬา  
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3. การติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใหการตดิตาม และประเมินผล ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

พ.ศ. 2551 – 2554 บรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรดําเนนิการ ดังนี้ 
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 – 2554 โดยผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของรวมเปนคณะทาํงานฯ  
บทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่สําคัญ ไดแก 
  1) ติดตามการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

2)  เสนอการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs)  
ของการพัฒนาการกีฬาระดับจังหวัดตอหนวยงานรับผิดชอบ (ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
จังหวัด) ดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการกีฬาระดับจังหวัดตามความเหมาะสม 

3)  รายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานรับผดิชอบ (ศูนยการทองเท่ียว กีฬาและ 
นันทนาการจังหวัด) ตามระยะเวลาที่กําหนด 

3.2 ใหมีการประเมินผลตามเปาหมายรวม และเปาหมายรายยุทธศาสตรของยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 – 2554 และประเมินผลในระดับแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เมื่อถึงระยะครึ่งแผนฯ และส้ินสุดแผน   

  4.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและระบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน                
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 
2551 – 2554 

  4.4 ใหหนวยงานที่เก่ียวของสรางระบบฐานขอมูลสําหรับการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยราชการในระดับปฏิบัติ ตามที่มีการประเมินทุกระยะจนสิ้นสุดแผนฯ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแผนฯ ใหสอดคลองกับสถานการณ   

  4.5 ทบทวนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 – 2554 
ทุกป เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและปรับปรุงแผนฯ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณดานตาง ๆ 
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ภาคผนวก 1 
 

อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีบทบาทภารกิจในการเปนศูนยกลางการ
บริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร แปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร 
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวงใหบรรลุเปาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของ
กระทรวงโดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

1. จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตรซึ่งเปนแผนแมบทของกระทรวง ในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการ และตามนโยบายของกระทรวง นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานของหนวยงานและเสนอแนะนโยบาย
ในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําป รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง  

2. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง  
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนผลงานของ

กระทรวง  
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนศูนยขอมูลกลาง 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และใหบริการคนควาแกหนวยงานของรัฐ
และประชาชน  

6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศดานการ
ทองเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ  

7.ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของ  

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ภาคผนวก 2 
 

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรสํานกังานปลดักระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
พ.ศ. 2551 – 2554 

 
จากอํานาจหนาที่ บทบาทภารกิจ และแนวโนมของการทองเที่ยวและการกีฬาดังกลาว 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดนํามาดําเนินการเพื่อกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงโดยการพัฒนาวิสัยทัศนที่กําหนดไวเดิมไปสูวิสัยทัศนใหม พันธกิจที่ตองดําเนินการ 
รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และแผนยุทธศาสตรของกระทรวง ดวยวิธีการระดมสมองขาราชการระดับบริหารเพื่อกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 - 2554 
ตามกระบวนการ ดังนี้ 

 
1. ขออนุมัติดําเนินโครงการจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 – 2554 

และปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดอนุมัติใหดําเนินการโครงการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551  
 
2. การเก็บรวบรวมเอกสารและขอมูลที่เก่ียวของ 

การจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 – 2554  
ไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2551-2554 
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 - 2554 ยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2551 - 2554 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และนโยบายของรัฐบาล 
มาวิเคราะห โดยจําแนกตามปจจัยไดดังนี้  

- ปจจัยภายนอก 
1) สถานการณและแนวโนมของการทองเที่ยวและกีฬา 
2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
3) นโยบายของรัฐบาล 
- ปจจัยภายใน 
1) ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 - 2554  
2) แผนพฒันาการกีฬาแหงชาต ิฉบับที ่4 พ.ศ. 2550 - 2554  
3) ยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2551 - 2554  
4) การสอบถามความคดิเห็นรวมทั้งสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ของกระทรวง 

การทองเที่ยวและกีฬา 
5) ผลการประเมินแผนพฒันาการกีฬาแหงชาติ ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2545 – 2550 และผลการ

ประเมินยุทธศาสตรการทองเท่ียว พ.ศ. 25547 – 2551 
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3. วิเคราะหขอมูลและจัดทํารางยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในเบื้องตน 
  สํานักนโยบายและยุทธศาสตรไดรวมกับคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิเคราะห
ขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของและนํามาจัดทํารางยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอและรับฟงความคิดเห็นตอยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 - 2554 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 22  
เมษายน 2551 ณ หองประชุมพัชราวดี 3 โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อระดม
ความคิดเห็น  และวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที ่ยวและกีฬา โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมประกอบดวยหนวยงานในสังกัดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสวนกลาง จํานวน 22 คน และสวนภูมิภาค จํานวน 18 คน รวม 40 คน  
 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอและรับฟงความคิดเห็นตอยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 - 2554 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 28 – 29 เมษายน 2551 ณ หองประชุมบงกชรัตน A 
โรงแรมรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดทํารางยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา 
โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมประกอบดวยหนวยงานในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาสวนกลาง จํานวน 22 คน และสวนภูมิภาค จํานวน 18 คน รวม 40 คน และหนวยงานราชการอื่น
ในสวนกลาง 10 คน รวม 50 คน 
 
6. สงแบบสอบถามความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
พ.ศ. 2551 – 2554 ใหหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา พิจารณา เพ่ือนํามาปรับปรุงยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
พ.ศ. 2551 – 2554 
 
7. จัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 – 2554 
 
8. เสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
9. เผยแพร ประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เก่ียวของเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใหมีประสิทธิภาพ  
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กระบวนการจดัทํายุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551-2554) 

 

ทบทวนวิสัยทัศน 

ทบทวนพันธกิจ 

บุคลากรจาก บุคลากรจากสวนกลาง 
ระดมความคิด สนย. สบก. สนช. สตร. 

สทกจ. กพร. สพทช. สอช. 
วิเทศฯ ตสน. สร. 

- สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา   
   จังหวัด      
- หนวยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
 

SWOT Analysis 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

วิธีการ Log-Frame  ปจจัยแหงความสําเร็จ – KSF รางแผนยุทธศาสตร 
(Key Success Factors)  

และตัวชี้วัดการดําเนินงาน – KPI 
(Key Performance Indicators) 

 

เวทีระดมความคิดเห็น ทิศทาง/แนวทางการดําเนินงาน นโยบายที่เก่ียวของ 
- ระดับประเทศ 
- ระดับภาค 
-  ระดับจังหวัด 
          ฯลฯ 

ยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียว 
และกีฬา พ.ศ. 2551-2554) 
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คณะผูจัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
นางสาวศศธิารา   พิชัยชาญณรงค ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
นายภิรมย   สิมะเสถียร   รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
นายทินกร   นําบญุจติต   รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
นายปรีด ี  โชติชวง   ผูตรวจราชการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
นายเสกสรร   นาควงศ     ผูตรวจราชการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 
กองบรรณาธิการ 
นายยศศักดิ ์  สาริบตุร   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นางพรรณนิภา   ชยสมบัติ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
นางสาวจรรยารักษ   สาธติกจิ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
นายอุดม   โอษฐยิ้มพราย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
นางดวงสมร   ปองกันภัย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
นางหทัยกาญจน   อิภิชาต ิ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
นายธราพงษ   รักขนาม   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
นางสาวศิรานชุ   ไตรบญัญตัิกุล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวนันทพร   ศรีจําปา  เจาหนาทีโ่ครงการ 
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