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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก

ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์และบทบาทในฐานะ             
หน่ ว ยงานผู ้ ขั บ เคลื่ อ นให้ น โยบายด้ านการท่ อ งเที่ ย ว และกี ฬ าต่ า งๆ ของประเทศนั้ น ไปสู ่ การปฏิ บั ติ                             
ทั้งในมิติของด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา  ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒                      
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ให้ความส�ำคัญกับการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ให้ความส�ำคัญ                       
กับการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
การพัฒนาประเทศสูค่ วามสมดุลในทุกมิตอิ ย่างบูรณาการและเป็นองค์รวมรวมถึงแนวคิดการพัฒนาในอนาคต
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมรองรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค
ในรอบปีที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ                  
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                          
และยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนแม่บท              
ในการก�ำหนดทิศทางของการท่องเที่ยวระดับประเทศและการท�ำงานของกระทรวงฯ ซึ่งประสบผลส�ำเร็จ
อย่างดียงิ่ ดังนัน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว และการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องประสบผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จึงได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบในการก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาให้มปี ระสิทธิภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จึงหวังว่ายุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวง                         
การท่องเทีย่ วและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จะสามารถสนองตอบต่อนโยบายด้านการท่องเทีย่ ว
และกีฬาและสอดคล้องกับสถานการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วและกีฬาของโลกและประเทศ เพือ่ ให้แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิ บั ติ ก ารของส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า  เป็ น กลไกหนึ่ ง ในการผลั ก ดั น                               
ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศต่อไป
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ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บริบทมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๓
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์  
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๒.๓ วิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความเสี่ยง
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ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๑๙
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทในการขับเคลือ่ นให้นโยบายด้านการท่องเทีย่ ว
และกีฬาของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ บทบาท และพันธกิจที่ส�ำคัญหลายประการ ได้แก่ การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย
ที่ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ การก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณในการบริ ห ารจั ด การ                     
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง การประเมินผลการปฏิบัติงานของ              
หน่วยงานในสังกัดน�ำไปสู่การพัฒนาโครงสร้าง อัตราก�ำลัง ระบบงาน และวางแผนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลตลอดจน                
การด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ              
และต่างประเทศให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไป          
อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนมีความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวงและแผนระดับชาติ                      
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา จึงได้มกี ารจัดท�ำยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาขึน้
เพือ่ เป็นแนวในการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา โดยทีผ่ า่ นมาได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์สำ� นักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาแล้ว ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐  ๒) ยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และ ๓) ยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญ
ของความต่อเนื่องโดยเพิ่มความเชื่อมโยงกับกระบวนงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย           
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา  การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ประเด็นต่างๆ ที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่จนส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมาย              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท�ำแผนด�ำเนินการศึกษา  วิเคราะห์ทิศทางสถานการณ์ความเป็นไปในตลาดการท่องเที่ยว
และกีฬาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล และ                   
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทต่อการปฏิบัติงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  การน�ำข้อมูล
ต่างๆ มาก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                             
และจัดท�ำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อีกทั้งให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง             
กับรายละเอียดของแผนพัฒนา การท่องเทีย่ วแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นส�ำคัญ
การประเมินสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview)                    
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนในประเด็น                   
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาข้อมูลน�ำไปก�ำหนดทิศทางและประเด็นส�ำคัญของยุทธศาสตร์
รวมทั้ง ศึกษาประเด็นสถานการณ์แนวโน้ม และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้สรุปข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) และการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนี้ออกมาในรูปของ              
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

บทวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค (SWOT Analysis) ของส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย ว                            
และกีฬาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในการเล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ อันจะน�ำไปสู                 ่
การวางยุทธศาสตร์และการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                
ต่อไปในอนาคต โดยกระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับใหม่ ฉบับที่ ๔                        
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นไป ดังแผนภาพต่อไปนี้
การทบทวนบทบาท ภารกิจ
และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

การทบทวนความเชื่อมโยงของแผน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ
• นโยบายของรั ฐ บาล กฎระเบี ย บต่ า งๆ และ
สถานการณ์ แ นวโน้ ม ที่ มี ผ ลต่ อ ส� ำ นั ก งานปลั ด                     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
• แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ่ ง ช า ติ                                
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
• แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒                        
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
• แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)
• ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า                     
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

การทบทวนบทบาท ภารกิจ
และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

กรอบยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เพื่อจัดกระบวนการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมวิเคราะห์เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์แนวทางการด�ำเนินงาน แผนงานโครงการส�ำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์
• ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เอ - วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
• ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่างยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย                     
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา                                     
นโยบายของรัฐบาล กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานสรุปผลกระทบจากสถานการณ์และแนวโน้มที่ส่งผลกระทบ                  
ต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อให้ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า  ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นี้ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละสอดคล้ อ ง                                    
ตามความเป็นไปในตลาดการท่องเทีย่ วและกีฬา อีกทัง้ สอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์อนื่ ๆ ทีม่ กี ารก�ำหนดเอาไว้ อันจะท�ำให้
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าในฐานะหน่ ว ยงานด้ า นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า น                           
การท่องเที่ยวและกีฬานั้นสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่

๒

การวิเคราะห์บริบทที่มีผลกระทบ
ต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลง
นโยบายให้เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปเพื่อให้การด�ำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยว                
และกีฬาบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงที่มีหน้าที่ในการจัดท�ำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็น
แผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาตามนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล              
ดังนั้น ในส่วนนี้จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว                       
และการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬา โดยในแต่ละส่วนนัน้ จะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนย่อย คือบทวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นสถานการณ์และแนวโน้มภายในประเทศ                
และสถานการณ์ ส่วนการปฏิบัติงานภายในของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส�ำคัญ

๒.๑

สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒.๑.๑ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์      
ในประเทศเต็มไปด้วย ความไม่แน่นอน มีความไม่มั่นคงทางการเมือง อีกทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็น         
ฟันเฟืองทีส่ ำ� คัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตไปได้ในท่ามกลางสถานการณ์ดงั กล่าวนี้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในด้านต่างๆ จึงมีบทบาทที่ส�ำคัญต่อการส่งเสริมนโยบายและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ สถานการณ์และแนวโน้ม                
ด้านการท่องเที่ยวที่มีผลต่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
			 ๑) ความเปลี่ยนแปลงในตลาดการท่องเที่ยวโลกท�ำให้การด�ำเนินงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ                    
เป็นสากลเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ นั้นประเทศไทยมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพิ่ม              
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ ๒๓ ต่อปี (เติบโตร้อยละ ๙ ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ และร้อยละ ๓๗
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘) จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าในจ�ำนวน                      
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดียคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุด ส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศ
นอกทวีปเอเชียนั้นมาจากประเทศรัสเซีย ประเทศในเครือสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกามากที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

ทีเ่ ดินทางเข้ามายังประเทศไทยนัน้ มาจากหลากหลายประเทศ และนักท่องเทีย่ วแต่ละกลุม่ ล้วนแต่มคี วามต้องการและพฤติกรรม
เฉพาะที่ตนให้ความส�ำคัญ เช่น นักท่องเที่ยวจีนต้องการการบริการที่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับคนจีน (เช่น มีข้อมูลภาษาจีน                     
ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ เป็นต้น) และนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาต้องการบริการสารสนเทศและความสะดวกสบาย                
ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มยังเปลี่ยนแปลง             
อยูเ่ สมอตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมด้วย ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้ความยืดหยุน่ และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  อีกทั้งความเป็นสากลในแง่การปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถศึกษาและรองรับความ
เปลีย่ นแปลงในบริบทโลกเพือ่ น�ำมาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านภายในจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ เช่น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กจิ กรรม
ตลอดจนผลงานของกระทรวง รวมไปถึงการพัฒนาระบบและบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา                    
ซึง่ ล้วนแต่เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาก็ควรค�ำนึงถึงนักท่องเทีย่ วต่างชาติและออกแบบ
การเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ด้วย
			 ๒) บทบาทที่มากขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทการท่องเที่ยว
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการด�ำเนินชีวิตมากขึ้นในทุกๆ ด้าน ในบริบทของ
การท่องเที่ยวนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผน ติดต่อสื่อสารนัดหมายและบริหารจัดการต่างๆ เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล เพื่อเตรียมตัวในการเดินทาง รวมไปถึงการจองเที่ยวบิน โรงแรม ร้านอาหาร และการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นรายการท่องเที่ยว รถเช่า  หรือแม้แต่บทความ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E book)             
ซึง่ แนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เป็นต้น ทัง้ หมดนีล้ ว้ นท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั ความสะดวกสบายมากขึน้ ความส�ำคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ส่งผลต่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในหลายๆ ด้าน เช่น การด�ำเนินงานภายในที่ต้องมี                  
ความทันสมัย เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายออนไลน์ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มี
ความครบถ้วนและสะดวกมากยิ่งขึ้น การปรับรูปแบบการให้บริการให้เป็นแบบ e - portal อันเป็นสากล เป็นต้น นอกจากนี้
ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายเพื่อให้เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรร
ทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปให้การด�ำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจ�ำเป็นต้องวางแผนและ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกประการนี้ โดยให้ความส�ำคัญกับยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติที่เป็น                        
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นด้วย
			 ๓) การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาความซ�้ำซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบก�ำลังอยู่ระหว่าง               
การด�ำเนินงาน
ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้มีการกล่าวถึงการสร้างและ
พัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ มีการบูรณาการร่วมกัน            
และลดความซ�้ำซ้อนของภารกิจ ในแง่ของการลดความซ�้ำซ้อนของภารกิจนั้น ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รายงานความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างกระทรวงให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในตลาด            
การท่องเทีย่ วโลกแก่นายกรัฐมนตรีในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแนวทางหนึง่ ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
การปฏิรูปร่วมกันกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิรูปด้วย เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
กรมเจ้าท่า  ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็นต้น การปรับโครงสร้างองค์กรและอาจรวมถึงการปรับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงานต่างๆ มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว             
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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5

ของประเทศเป็นอย่างมากเนือ่ งจากความซ�ำ้ ซ้อนของภารกิจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบภายในกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬานัน้
เป็นประเด็นปัญหามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นยุทธศาสตร์ข้อหนึ่งที่ส�ำคัญของทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                 
และส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเช่นกัน
			 ๔) การท่องเที่ยวภายในประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การท่องเที่ยวภายในประเทศเติบโตขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา  จากการแถลงข่าวรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ ๗ (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ในส่วนของสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาสที่ ๑
และแนวโน้มไตรมาสที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(รมว.กก.) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงดังกล่าว มีจ�ำนวนกว่า ๓๑ ล้านครั้ง และ
มีการขยายตัวถึงร้อยละ ๕.๔๓ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ในด้านรายได้นั้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้สงู ถึง ๒.๓ แสนล้านบาท และมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ ๖.๕๓ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา 
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวในกลุ่ม ๑๒ เมือง ต้องห้าม...พลาด และ ๑๒ เมือง ต้องห้าม...พลาด พลัส สามารถสร้างรายได้เข้า
ประเทศรวมกันกว่า  ๓.๔ หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่ม ๑๒ เมือง ต้องห้าม...พลาด จ�ำนวน                        
๑.๖๘ หมื่นล้านบาท และจากกลุ่ม ๑๒ เมือง ต้องห้าม...พลาด พลัส จ�ำนวน ๑.๗๕ หมื่นล้านบาท คิดเป็นการขยายตัวกว่า            
ร้อยละ ๘.๐๙ และ ร้อยละ ๖.๒๘ ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรมตลอดจนผลงานต่างๆ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ถูกต้องโดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว                 
และกีฬา
		 ๕) ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศยังไม่ดีพอ
ในรายงานความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (The Travel and Tourism
Competitiveness Report ๒๐๑๗) ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ซึ่งเป็นการประเมิน                  
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วทุกๆ ๒ ปี ทีม่ กี ารวัดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยว (Enabling Environment) ด้านนโยบายและปัจจัยส่งเสริม                 
การท่องเที่ยว (Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)                        
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Resources) ใน ๑๐ ประเด็นย่อย พบว่าในภาพรวมนั้น
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ ๓๔ จาก ๑๓๖ ประเทศ ขึ้นมาจากอันดับที่ ๓๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และอันดับที่ ๔๓ ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเติบโตในทางบวกของการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วง ๕ ปีหลัง
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาความสามารถในการแข่งขันในแต่ละด้าน พบว่ามีเพียงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) และด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Resources) เท่านั้นที่ประเทศไทยอยู่
ในระดับที่น่าพอใจ กล่าวคือ ในประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในส่วนประเด็นย่อยโครงสร้างพื้นฐาน                   
ด้านการคมนาคมทางอากาศ (Air Transport Infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานการบริการการท่องเที่ยว (Tourism
Service Infrastructure) นั้น ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๒๐ และ ๑๖ ของโลกตามล�ำดับ ซึ่งล้วนถือว่าอยู่ในระดับสูง
กว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม ส่วนในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and              
Cultural  Resources) ในส่วนประเด็นย่อยด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) นัน้ พบว่าประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ
ที่ ๗ ของโลก ซึง่ ถือเป็นประเด็นย่อยทีป่ ระเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบในบรรดาประเด็นย่อย                
ทั้ง ๑๐ ที่มีการวิเคราะห์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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อย่างไรก็ดี ในอีกสองด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยว (Enabling Environment)
และด้านนโยบายและปัจจัยส่งเสริมการท่องเทีย่ ว (Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions) นัน้ ประเทศไทย
ยังท�ำได้ไม่ดพี อ โดยเฉพาะในประเด็นย่อยด้านสุขภาพและอนามัย (Health and Hygiene) ด้านความมัน่ คงและความปลอดภัย
(Safety and Security) และความยัง่ ยืนของสภาพแวดล้อม (Environmental Sustainability) ทีอ่ ยูใ่ นอันดับ ๙๐ อันดับ ๑๑๘
และอันดับ ๑๒๒ ของโลก ตามล�ำดับ
ความสามารถในการแข่งขันในด้านการท่องเทีย่ วนีเ้ ป็นตัวชีว้ ดั ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในตลาดการท่องเทีย่ ว
ของประเทศเป็นอย่างดี ดังนัน้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาในฐานะหน่วยงานทีม่ บี ทบาทและภารกิจในการศึกษา 
วิเคราะห์ จัดท�ำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีส�ำหรับใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง            
ตลอดจนการจัดท�ำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความสามารถ                           
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยวของประเทศดังกล่าวด้วย
แผนภาพ ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่มา: Travel & Tourism Competitiveness Report 2017
๒.๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
			 ๑) นโยบายตามค�ำแถลงของคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการแถลงนโยบาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมด ๑๑ ด้าน ได้แก่
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๓. การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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และนวัตกรรม
อย่างยั่งยืน

๕.
๖.
๗.
๘.
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การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒ นา                          

๙. การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต                  
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในนโยบายทั้ง ๑๑ ด้านนี้ มีนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีผลต่อส�ำนักงานปลัด                 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ ๒ ประการ ได้แก่
ด้านที่ ๖ การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อที่ ๖.๖ ว่าด้วยการชักจูงให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติ
เข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพืน้ ทีท่ มี่ ตี อ่ การท่องเทีย่ ว
ในโอกาสแรกที่จะท�ำได้ สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และสุขภาพ เช่น น�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติ ทัง้ จะให้เชือ่ มโยงกับผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาจากวิถชี วี ติ ชุมชน รวมทัง้ พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐาน              
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การควบคุมสินค้าและบริการให้มคี ณ
ุ ภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ�ำนวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
ด้านที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ข้อที่ ๗.๑ ว่าด้วยการเร่งสร้างความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้า การลงทุนภายใต้
กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลบังคับแล้ว การพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                    
ตามคุณวุฒิวิชาชีพ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควบคู่ไปกับการวางแผน            
ด้านการผลิต การเร่งขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผนงาน การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง                  
๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT - GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง
(ACMECS) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและ                    
การท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
			 ๒) นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในปั จ จุ บั น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยได้ ก ้ าวมาสู ่ ก รอบนโยบายตามแผนพั ฒ นา                        
การท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากแผนพัฒนา                         
การท่องเทีย่ วแห่งชาติและยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว โดยมุง่ เน้นการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ ว
คุณภาพมีอตั ลักษณ์ความเป็นไทยซึง่ มีการเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืนและสามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ไปสูภ่ าคส่วนต่างๆ
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติทั้งในฉบับก่อนและฉบับปัจจุบันยังคงให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม       
การท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่ทั้งในแง่ของการต่อยอดการรวมกลุ่มหรือคลัสเตอร์ท่องเที่ยวในรูปแบบของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว                 
ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๘ เขตการพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย เมืองต้องห้าม...พลาด และเมืองต้องห้าม...พลาด พลัส                
นอกจากนัน้ ยังมุง่ เม้นประเด็นการจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เกิดความสมดุลและการกระจายรายได้สเู่ มืองท่องเทีย่ วรองอีกด้วย การบริหาร
จัดการการท่องเทีย่ วก็จะต้องท�ำอย่างให้ทกุ ภาคส่วน มีสว่ นร่วมและมีความยัง่ ยืน ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อส�ำคัญทีท่ กุ หน่วยงาน
ที่ขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวจะต้องตระหนักถึงไว้
นโยบายของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬานัน้ มีเป้าหมายหลักในการด�ำเนินนโยบาย ๓ ประการ ได้แก่
(๑) การสร้างพลังประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน (๒) การมีสว่ นร่วม และ (๓) มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีนโยบาย
ในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ ๑๕ ประการ คือ
๑. การประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเทีย่ วผ่านสือ่ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ การสร้างสือ่ สัมพันธ์
กับการท่องเที่ยวโดยใช้สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น   แหล่งอารยธรรม และวิถีชีวิตคนไทยเป็นสื่อ               
ในการเผยแพร่
๒. การใช้สอื่ สังคม (Social Media) ด้วยวิธที หี่ ลากหลาย เช่น การถ่ายภาพแหล่งท่องเทีย่ วในประเทศไทย
เพื่อน�ำเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยวโลกผ่านสื่อสังคม การร่วมมือกับภาคเอกชนใน การเผยแพร่             
แหล่งท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์ เป็นต้น
๓. ส่งเสริมให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๖๑ เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เชื่อมโยงกับเมืองหลัก (๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด และ                    
๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส)
๕. สนับสนุนการพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ปลอดภัย และสนับสนุนให้ทอ้ งถิน่ และชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการดูแลรักษาให้สามารถใช้การได้ดีตลอดทั้งปี
๖. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามลักษณะของเส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้มี             
ความเหมาะสม
๗. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
และการเป็นเจ้าภาพที่ดี
๘. การป้องกันการค้ามนุษย์ การทารุณกรรม และการหาประโยชน์จากเด็กในระหว่างการท่องเที่ยว
๙. การจัดระเบียบการใช้รถรับจ้าง เรือรับจ้าง ร้านค้า  ร้านอาหาร ธุรกิจการ โรงแรม ที่พัก และ            
การป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว
๑๐. สนับสนุนการด�ำเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อาสาสมัครต�ำรวจท่องเที่ยว  
เจ้าบ้านน้อย ยุวทูตการท่องเที่ยว และอาสาสมัครชุมชนท่องเที่ยว เป็นต้น
๑๑. สนับสนุนการสอนวิชาหลักเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น ภาษาจีน ภาษารัสเซีย การเปิดสาขาวิชา
มัคคุเทศก์ในสถาบันการศึกษา
๑๒. การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ประเทศไทยเป็น (Medical Tourism Hub) โดยเฉพาะ
การขยายฐานการท่องเทีย่ วสูก่ ลุม่ ญาติทมี่ าพร้อมกับคนป่วย การส่งเสริมธุรกิจสปา การท�ำศัลยกรรม
และการแปลงเพศ
๑๓. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินเอสเอ็มอีและ
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๑๔. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อการส่งเสริมเงินทุนเพื่อการท่องเที่ยว
๑๕. การร่วมมือกับสนามบินและส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าออก
ประเทศให้มีความรวดเร็ว และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงานตามนโยบายประการต่างๆ ข้างต้นนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการ                 
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ดังนี้
- บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนามัคคุเทศก์ “เจ้าบ้านน้อย” และการสนับสนุนการสอน
วิชาภาษาหลักเพื่อการท่องเที่ยว
- บูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงและรักษาวัฒนธรรมประเพณีเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
- บูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอุทยาน             
ป่าชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
- บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพให้ประเทศไทยเป็น (Medical
Tourism Hub) และการขยายฐานการท่องเที่ยวสู่กลุ่มญาติที่มาพร้อมกับคนป่วย การส่งเสริมธุรกิจสปา              
การท�ำศัลยกรรม และการแปลงเพศ
- บู ร ณาการร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง ในการประสานงานกั บ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI)                            
และเอสเอ็มอีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
- บู ร ณาการร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งในการอ� ำ นวยความสะดวกในการเข้ า ออกประเทศให้ มี                     
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล               
รวมทั้งการแปลงนโยบายให้เป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการจึงจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจนโยบายทั้งสองระดับข้างต้น
เป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
			 ๓) โมเดลไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปกลไกการบริหารภาครัฐเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย
ตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐ ตามโมเดลดังกล่าวเห็นว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว                     
โดยภาครัฐถูกประเมินว่าเป็นอุปสรรคส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถขับเคลือ่ นประเทศไทยสูป่ ระเทศโลกทีห่ นึง่ ได้เนือ่ งจากกลไกภาครัฐ
ที่ขาดประสิทธิภาพเพราะมีการแทรกแซงและทุจริตคอรัปชั่น การขาดบทบาทและภารกิจที่ชัดเจนและการด�ำเนินการ                  
ในประเด็นที่ไม่จ�ำเป็น การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร และการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง
การปฏิรูประบบราชการนั้นตามโมเดลนี้ในเบื้องต้นภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท�ำงานโดยยึด              
หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ทั้งนี้ในเชิงโครงสร้างจะต้องเปิดให้
ภาคประชาสังคมและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นที่เรียกว่าการบริหารราชการแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งหมายถึงโครงสร้างใน
แนวระนาบทีเ่ ป็นเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันมากกว่าโครงสร้างการบริหารงานแนวดิง่ แบบบังคับบัญชา นอกจากนัน้ ข้าราชการ
ไทย ๔.๐ จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะเปิดกว้างและสามารถเชือ่ มโยงเข้ากับทุกฝ่ายได้ ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชน และต้องมีความฉลาดและรู้จักคิดริเริ่ม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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การจัดวางให้ภาครัฐเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลไก           
การขับเคลื่อนภาครัฐในประเด็นส�ำคัญ ๗ ประเด็น ได้แก่ การสร้างรัฐที่น่าเชื่อถือ แหล่งที่มาของนโยบายสาธารณะ                        
การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่และรูปแบบการปฏิบัติราชการ การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนต่างๆ การยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเงินและทรัพยากร
และการสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ
ระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ได้มีการวางรูปแบบไว้โดยแบ่งระบบการบริหาร
จัดการไว้เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการก�ำกับดูแลนโยบาย คณะท�ำงานวางแผนพัฒนาตามกรอบนโยบายหรือคณะท�ำงาน
ออกแบบ และคณะท�ำงานในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยในระบบของการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการนโยบาย                     
การท่องเทีย่ วแห่งชาตินนั้ เป็นคณะกรรมการก�ำกับดูแลนโยบาย ส่วนส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาจะมีบทบาท
ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน นอกจากนัน้ ในการขับเคลือ่ นจะต้องก�ำหนดบทบาทและภารกิจในชัดเจนส�ำหรับโครงสร้างทีก่ ล่าวมา 
เนื่องจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีบทบาทเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับนั่นเอง
๒.๑.๓ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ รวมถึงจัดสรร
ทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงให้สัมฤทธิ์ผล นอกจากนั้น พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังก�ำหนดให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (มาตรา  ๑๔) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดท�ำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการ                     
เพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวรวมถึงจัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (มาตรา ๑๐)
ในการนี้กฎหมายฉบับนี้ยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว              
และกีฬา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน                      
ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหารการตลาดหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึง                
การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น (มาตรา ๒๒) อีกด้วย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาจึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนและมีหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการก�ำหนดนโยบาย
ตลอดจนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงอีกด้วย                          
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑                
และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการเปลี่ยนชื่อส�ำนักบริหารกลางเป็นกองกลาง การเปลี่ยนชื่อส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
เป็นกองยุทธศาสตร์และแผนงานคงไว้ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งตั้งกองใหม่ทั้งสิ้น ๒ กอง เพื่อให้
เหมาะสมกับภารกิจทีม่ มี ากขึน้ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ได้แก่ กองมาตรฐานและก�ำกับความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวและกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา  จะเห็นได้ว่ากองที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นต่างก็มีบทบาทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว            
ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ              
การท่องเที่ยว
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๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แม้อุตสาหกรรมกีฬาจะมิใช่อุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากเท่ากับอุตสาหกรรม            
การท่องเที่ยว แต่ความคลั่งไคล้และหลงใหลในเกมกีฬาของคนไทยถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ภาครัฐและภาคเอกชนของ
ประเทศไทยให้ความสนใจและสนับสนุนด้านกีฬาอย่างเสมอมา ในรายงานส่วนนี้  จะท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
ด้านกีฬาในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบต่างๆ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา 
เพื่อน�ำไปผนวกกับบทวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้น�ำเสนอไปในรายงานส่วนก่อนหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการท�ำ  
ความเข้าใจสถานการณ์และบริบทของกีฬาในประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เพื่อน�ำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ต่อไป
๒.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาในภาพรวม
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาในภาพรวมที่มีผล                 
ต่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ ๙ ประการ
			 ๑) ประชาชนไทยเล่นกีฬาและออกก�ำลังกายน้อยลง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานผลส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาและการออกก�ำลัง
กายของประชาชน พบว่ามีคนไทยเพียงร้อยละ ๒๓.๔ เท่านั้นที่มีการเล่นกีฬาหรือการออกก�ำลังกาย ตัวเลขดังกล่าวนี้ลดลง  
จากร้อยละ ๒๖.๑ ในผลการส�ำรวจครั้งก่อนหน้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกาย
ที่น้อยลงของคนไทย
ตาราง อัตราการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกายของประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
เพศ และกลุ่มอายุ
รวม
เพศ
กลุ่มอายุ

ชาย
หญิง
๑๕ - ๒๔
๒๕ - ๔๔
๔๕ - ๕๙
๖๐ ขึ้นไป

อัตราของผู้มีกิจกรรมทางกาย
การเล่นกีฬา/ออกก�ำลังกายฯ
๒๓.๔
๒๗.๐
๒๐.๐
๔๐.๖
๒๖.๕
๑๗.๔
๙.๙

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปส�ำหรับผู้บริหาร การส�ำรวจกิจกรรมทางกายของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

		 ๒) คนไทยเพศชายมีอัตราการออกก�ำลังกายลดลงมากกว่าเพศหญิง
จากรายงานของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติฉบับเดียวกัน พบว่าการออกก�ำลังกายในประชากรทั้งเพศชาย
และเพศหญิงนั้นลดลงอย่างมาก โดยการออกก�ำลังกายในประชากรเพศชายนั้นมีเพียงร้อยละ ๒๗ เท่านั้น ซึ่งถือว่าลดลง             
อย่างรวดเร็วจากร้อยละ ๓๒.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๗.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนประชากรเพศหญิงมี                           
การออกก�ำลังกายร้อยละ ๒๐ ลดลงจากร้อยละ ๒๖.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
			 ๓) ปัญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยมีสาเหตุมาจากการออกก�ำลังกายที่ไม่เพียงพอ
จากผลส�ำรวจเยาวชนอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ซึง่ เป็นช่วงทีส่ ำ� คัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขลักษณะทีด่ นี นั้
พบว่าเยาวชนในช่วงอายุดังกล่าวมีอัตราการออกก�ำลังกายเพียงร้อยละ ๔๐.๖ เท่านั้น การออกก�ำลังกายที่ไม่เพียงพอนี้เอง          
เป็นสาเหตุประการส�ำคัญของการระบาดของโรคไม่ติดต่อ (Non - communicable Diseases: NCDs) ในเด็กและเยาวชน           
ของไทยเช่นกัน
			 ๔) ความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากการออกก�ำลังกายที่ไม่เพียงพอเช่นกัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์สุขภาพของคนไทยพบว่าอัตราการเจ็บป่วย
ของคนไทยส่วนใหญ่เกิดจากโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ และโรคเกี่ยวกับ
ระบบหมุนเวียนเลือด โดยสาเหตุของโรคต่างๆ นี้กว่าร้อยละ ๒๗ มาจากการออกก�ำลังกายที่ไม่เพียงพอ
			 ๕) คนไทยนิยมชมกีฬาฟุตบอลไทยผ่านโทรทัศน์มากขึ้น
จากรายงานของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยในหัวข้อ “ความนิยมในกีฬาฟุตบอลของไทย: กับบทบาทในกิจกรรม
เศรษฐกิจของประเทศ เม็ดเงินหมุนเวียนกว่า  ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าคนไทยร้อยละ ๗๕ รับชมการ
แข่งขันฟุตบอลไทยทางโทรทัศน์มากกว่าขึ้นกว่าแต่ก่อน และคนไทยกว่าร้อยละ ๓๐ มีการติดตามการแข่งขันฟุตบอลไทย               
ทางโทรทัศน์เป็นประจ�ำ
			 ๖) เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในตลาดกีฬามากขึ้น
พัฒนาการของเทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สารและสารสนเทศท�ำให้คนสามารถเข้าถึงข่าวสารด้านกีฬาได้งา่ ยขึน้
และมีต้นทุนต�่ำลง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และผลงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว                     
ในการประชาสัมพันธ์และติดต่อกับภาคเอกชนและภาคประชาชนเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของตนให้สงู ทีส่ ดุ ด้วย
			 ๗) พฤติกรรมการเชียร์กีฬาของคนไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร
พฤติกรรมการเชียร์กีฬาของคนไทยเป็นประเด็นปัญหาของวงการกีฬามาอย่างยาวนาน แม้ในระยะหลัง
จะถือว่าเปลีย่ นแปลงไปในแง่ดขี นึ้ มาก แต่กย็ งั พบปัญหาความรุนแรงในระหว่างเชียร์กฬี าอยูห่ ลายครัง้ เช่น เหตุการณ์แฟนบอล
รุมท�ำร้ายผู้ตัดสินภายหลังการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ระหว่าง สตูล ยูไนเต็ด กับ ขอนแก่น ยูไนเต็ด               
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น ปัญหานี้เป็นประเด็นที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาควรมีบทบาท
ในการประชาสัมพันธ์ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
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			 ๘) ผลงานของนักกีฬาไทยในระดับสากลพัฒนาขึ้น
ในช่วง ๓ – ๔ ปีหลัง ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาระดับสากลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลงาน
ของทีมฟุตบอลไทยที่เข้าถึงรอบคัดเลือกการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกด้วยผลงานที่ดี และ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ ที่สร้าง
ชื่อเป็นนักแบดมินตันแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น นอกจากนี้ นักกีฬาไทยยังท�ำผลงานได้ดี            
ในกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน ที่นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย โดยสามารถคว้าได้ ๒ เหรียญทอง                  
๒ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง รวม ๖ เหรียญ
			 ๙) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
การเติบโตขึน้ ของการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (Sports Tourism) นัน้ เป็นทิศทางของการท่องเทีย่ วระดับสากล
และเป็นทิศทางทีส่ ามารถพบเห็นได้ในประเทศไทยเช่นกัน จากข้อมูลสถิตกิ ารท่องเทีย่ วชีใ้ ห้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การท่องเทีย่ ว
เชิงกีฬาสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า  ๒.๑ หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการเล่นกิจกรรมกีฬา ๑.๘ หมื่นล้านบาท
รายได้จากการเข้าชมกิจกรรมกีฬา ๒ พันล้านบาท และรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ๕๒๗ ล้านบาท
ตาราง รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แยกตามประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
กิจกรรมปี ๒๕๕๙
การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
การเล่นกิจกรรมกีฬา
การเข้าชมกิจกรรมกีฬา
รวม

รายได้ (ล้านบาท)
๕๒๗
๑๘,๓๙๕
๒,๐๘๐
๒๑,๐๐๓

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
นอกจากนี้ ในระยะทีผ่ า่ นมากระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาได้มกี ารส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาหลาย
ประการ เช่น การจัดการงานเทศกาลมวยไทยโลกซึ่งเป็นการแข่งขันมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าจะสามารถดึงดูด              
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี ทิศทางของตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาที่คาบเกี่ยวกันมากขึ้นนี้จะท�ำให้ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องค�ำนึงถึงการพัฒนาตลาดทั้งสองในบริบทที่คาบเกี่ยวกันนี้ด้วยเช่นกัน
๒.๒.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
รายงานส่วนนี้จะน�ำเสนอนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาใน ๒ ระดับ คือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬาจากค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนโยบาย
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
			 ๑) นโยบายตามค�ำแถลงของคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการแถลงนโยบาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมด ๑๑ ด้าน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นในนโยบายทั้ง ๑๑ ด้านนี้ มีนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ         
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การกีฬาที่มีผลต่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยตรงอยู่ประการเดียว ได้แก่ นโยบายที่ ๕ การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ข้อ ๕.๕ ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อใน
การพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน�้ำใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬา
ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ โดยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นอยู่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาในเยาวชนเป็นส�ำคัญ
		 ๒) นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นมีเป้าหมายหลักในการด�ำเนินนโยบาย ๓ ประการดังที่
กล่าวเอาไว้ข้างต้น ได้แก่ (๑) การสร้างพลังประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน (๒) การมีส่วนร่วม และ (๓) มีความโปร่งใส            
และตรวจสอบได้ โดยมีนโยบายในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สามารถสรุปได้ ๖ ประการ คือ
๑. สนับสนุนการออกก�ำลังกายในเด็กและเยาวชนโดยให้มวี ชิ าพลศึกษาและกิจกรรมการออกก�ำลังกาย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละไม่ตำ�่ กว่า ๓๐ นาที อีกทัง้ ให้มกี จิ กรรมวันกีฬา (Sport Day) ในสถานศึกษาและแหล่งประกอบ   
การสัปดาห์ละ ๑ วัน
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาสถานที่ การบ�ำรุง
รักษาอุปกรณ์กีฬา และการจัดกิจกรรมกีฬาในสนามกีฬา  ลานกีฬา และสวนสาธารณะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สามารถยกระดับ            
ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาระดับโลก
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนหันมาเล่นกีฬาและออกก�ำลังกายมากขึน้
๕. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนผู้ชื่นชอบกีฬาสร้างวัฒนธรรมการรับชมและเชียร์กีฬาอย่าง
สร้างสรรค์
๖. ร่วมกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกีฬาร่วมกันเพื่อน�ำไปสู่การเป็น                 
เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกภายในภูมิภาคต่อไป
ในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายประการต่างๆ ข้างต้นนีก้ ระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาและส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ             
อย่างยิง่ การบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการออกก�ำลังกายหน้าเสาธงและการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
(After School) การส่งเสริมวิชาพลศึกษาและกิจกรรมการออกก�ำลังกายในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง และการส่งเสริมให้มวี นั กีฬา 
(Sport Day) ในสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ เป็นต้น
			 ๓) โมเดลไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปกลไกการบริหารภาครัฐเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย
ตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการ                    
การขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ได้มีการวางรูปแบบไว้โดยแบ่งระบบการบริหารจัดการไว้เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลนโยบาย คณะท�ำงานวางแผนพัฒนาตามกรอบนโยบายหรือคณะท�ำงานออกแบบ และคณะท�ำงานในการขับเคลื่อน
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นโยบาย โดยในระบบของการกีฬาจะเห็นได้วา่ ในปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการการกีฬาแห่งชาติเพือ่
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการก�ำกับดูแลนโยบาย ส่วนส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาจะมีบทบาทในฐานะหน่วย
งานสนับสนุน นอกจากนั้น ในการขับเคลื่อนจะต้องก�ำหนดบทบาทและภารกิจในชัดเจนส�ำหรับโครงสร้างที่กล่าวมาเนื่องจาก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีบทบาทเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์             
และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็ น แผนปฏิ บั ติ ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจึ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ                               
ในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนด้านการกีฬาในทุกระดับนั่นเอง
๒.๒.๓ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและเกี่ยวข้องกับการท�ำงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ได้แก่ พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีขึ้นเพื่อจัดท�ำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านการกีฬา  รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ            
ของประชาชน และเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นเลิศด้านกีฬา  กฎหมายฉบับนี้ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำนโยบาย ระบบบริหาร                     
การจัดโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในการส่งเสริมด้านกีฬา 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาด้วย รวมทั้งก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ                       
ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและหน้าทีใ่ นการจัดท�ำนโยบายและแผนการพัฒนาด้านกีฬา รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ด้วย
อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับในกรณีของการท่องเที่ยว การก�ำหนดนโยบายด้านกีฬานั้นมักข้องเกี่ยวกับหลาย         
หน่วยงาน ตลอดกระบวนการจัดท�ำนโยบาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ถือเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงาน
หนึ่งที่มีภารกิจในเชิงนโยบายเกี่ยวกับด้านกีฬา  กองยุทธศาสตร์และแผนงานก็มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท�ำข้อมูลเพื่อใช้
ในการก�ำหนดนโยบาย การท�ำแผนงานโครงการ และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แปลงนโยบายให้เป็นแผนการปฏิบัติในระดับ
กระทรวงทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วและกีฬา ส่วนกองเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและกีฬาก็มบี ทบาทในด้านกีฬาคือการศึกษาและ
จัดท�ำข้อมูลด้านเศรษฐกิจเกีย่ วกับการกีฬา รวมถึงศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาด้านเศรษฐกิจการกีฬาด้วย ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
และมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาอีกด้วย ท�ำให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีบทบาท               
ในการท�ำงานร่วมกันกับคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเช่นกัน

๒.๓ 		 วิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Appraisal) ทั้งจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Appraisal) ทั้งโอกาส (Opportunities) และความเสี่ยง (Threats)
สามารถสรุปผลกระทบจากสถานการณ์และแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว              
และกีฬา เป็นตาราง SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
หน้าที่และความรับผิดชอบของส�ำนักงานปลัด ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีก�ำหนดเอาไว้ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ห ลากหลาย ท� ำ ให้ ใ นทางปฏิ บั ติ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องประสบปัญหา
อย่างชัดเจนตามกฎกระทรวง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬามี ความไม่ชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีองค์ความรู้และ                    
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
ฐานความคิดในด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่ไม่เพียงพอต่อการให้
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูลที่จ�ำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นศูนย์กลางในการขับเคลือ่ นด้านการท่องเทีย่ ว ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาไม่สามารถบริหารงาน
และการกี ฬ าซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ของ ในแบบบูรณาการได้อย่างแท้จริง อีกทั้งการบริหารจัดการและ       
การถ่ายโอนภาระหน้าที่จากส่วนกลางไปสู่ระดับภูมิภาคยังขาด             
ประเทศ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา          ความเป็นเอกภาพ
มี ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี ค วามสามารถและให้           ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขาดการวิเคราะห์
ความส�ำคัญอย่างจริงจังในการผลักดันการพัฒนา กระบวนการท�ำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค ท�ำให้              
บุคลากรและความก้าวหน้าขององค์กร
ขั้นตอนในการด�ำเนินงานนั้นมีมากและซับซ้อนเกินความจ�ำเป็น
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา           ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่มีการวางแผน
มีเครือข่ายของหน่วยงานที่กว้างขวาง ท�ำให้               เชิงรุกในการจัดเตรียมวาระ
การด� ำ เนิ น งานนั้ น สามารถท� ำ ได้ ห ลายระดั บ            และข้อมูลในการประชุมอนุกรรมการ/
และเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ทั้งในระดับ    กรรมการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงและระดับภูมิภาค
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา         
มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานมากขึ้น
ในระยะหลัง และมีการใช้สื่อมัลติมีเดียในการ
ประชาสัมพันธ์และการติดต่อกับผูเ้ กีย่ วข้องต่างๆ
ด้วยวิธีที่ทันสมัย
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จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา             ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าไม่ มี ก ารสร้ า ง                
มี คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
ประสิทธิภาพ และได้รับรางวัล Certified PL
ระหว่างประเทศที่ดีพอ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่มีระบบบริหาร
จัดการองค์ความรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้ยงั ไม่สามารถบริหารจัดการ
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนินงานของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าขาดความชั ด เจนท� ำ ให้ ผ ลการ            
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น   
ขาดความครอบคลุมในเชิงนโยบาย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬามีระบบงานทีซ่ บั ซ้อน
เกินความจ�ำเป็นท�ำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร
ระบบสารสนเทศบางระบบยังมีปัญหาและ ไม่ได้รับการปรับปรุง              
ให้ทันสมัย
การบริหารจัดการด้านบุคลากรของส�ำนักปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬายังไม่ดีพอ โดยเฉพาะในด้านการวิเคราะห์และก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าไม่ ไ ด้ มี แ ผนงาน                   
ในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และแนวทางการพัฒนาบุคลากร
มิได้ด�ำเนินการแบบองค์รวม
บุคลากรของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังขาด
ทักษะที่จ�ำเป็นบางประการ เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ที่ทันสมัยและทักษะภาษาต่างประเทศ
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จุดแข็ง (Strengths)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา         
มีโอกาสจากปัจจัยสนับสนุนทางด้านนโยบาย         
ทัง้ จากแผนฯ ๑๒ และการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่การพัฒนาของประเทศ         
ในยุคใหม่ในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา
ภาครั ฐ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า น                    
การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และมีการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ                   
การสื่ อ สารเติ บ โตไปมากและมี แ ผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
รองรับ
บุ ค ลากรและระบบราชการในภาพรวมเริ่ ม                 
คุ้นชินกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มากขึ้น
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของคนรุ่นใหม่มากความสามารถที่เข้ามา
ท�ำงานในสาขานี้มากขึ้น และบุคลากรเหล่านี       ้
ถือเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพมาก
ทิ ศ ทางด้ า นกี ฬ าถื อ เป็ น แนวโน้ ม โลกที่ ส� ำ คั ญ
(Megatrends) ท�ำให้มีนโยบายภาครัฐตามมา           
อีกมาก
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จุดอ่อน (Weaknesses)
การท่องเทีย่ วเป็นตลาดทีซ่ บั ซ้อน ท�ำให้การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความซับซ้อนตามไปด้วย
ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองท�ำให้การบริหารงบประมาณของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขาดความต่อเนื่อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีปัญหาในเชิงโครงสร้าง ท�ำให้
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาไม่สามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ก�ำหนดไว้สูง และมีตัวชี้วัดหลายตัว           
ท�ำให้ไม่มีแนวทางการด�ำเนินงานตามแผนที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง                    
การท่องเที่ยวและกีฬา
การบูรณาการระหว่างส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กั บ หน่ ว ยงานภายในอื่ น ๆ ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ั ญ หา                  
ความซ�้ำซ้อนกันของหน้าที่และความรับผิดชอบ
งบประมาณและบุคลากรในส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬายังไม่พร้อมต่อการพัฒนาทักษะด้านไอทีของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในโลก
ในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง บุ ค ลากรหนึ่ ง คนต้ อ งท� ำ งานหลายหน้ า ที่                    
ท�ำให้ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีภาระความรับผิดชอบ           
มากเกินไป
ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละปั ญ หา                    
ความมั่นคงมีผลกระทบต่อตลาดการท่องเที่ยว ท�ำให้ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่สามารถด�ำเนินงานในเชิงรุก                
ได้อย่างเต็มที่

ส่วนที่

๓

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ นั้นสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาจึงได้มกี ารจัดท�ำยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬาฉบับใหม่ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยการจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับใหม่นี้จะท�ำให้มีความต่อเนื่องจากการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์เดิม อีกทั้ง ยังค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับแผน                      
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)               
เริ่มจากการก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่แสดงถึงต�ำแหน่งหรือสิ่งที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการ                 
จะเป็นหรือจะไปให้ถึงในปีที่ก�ำหนด พันธกิจ คือ บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดยมี               
เป้าหมาย (Goal) ที่ต้องการให้ประสบความส�ำเร็จ และมีประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ที่ชัดเจนในการด�ำเนินการ
พร้อมทัง้ ต้องมีตวั ชีว้ ดั ทีส่ ามารถประเมินการด�ำเนินงาน โดยมีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน ระยะเวลาทีน่ ำ� ไปสูเ่ ป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ (Roadmap) และเพื่อใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงานเพื่อก�ำหนดแผนปฏิบัติการที่จะเป็นเครื่องมือที่ท�ำให้              
การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จโดยแสดงส่วนประกอบของยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ดังนี้
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แผนภาพ ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Missions)
เป้าหมาย (Goal)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ตัวชี้วัด
แนวทางการด�ำเนินงาน
ระยะเวลาที่น�ำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์
(Roadmap)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วยรายละเอียด
ในส่วนต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่ด�ำเนินงานภายใต้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีจุดมุ่งหมายในการด�ำเนิน
งานในทิศทางเดียวกับส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว                 
และกีฬา  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Missions) และเป้าหมาย (Goal)               
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ตัวชี้วัด แนวทางการด�ำเนินงาน ระยะเวลาที่น�ำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์                      
(Roadmap) และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา”
๒. พันธกิจ (Missions)
๑. จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณในการบริหารจัดการ                  
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสามารถตอบสนอง                     
ต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติ
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๒. บริหารจัดการการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ทัง้ การจัดสรรทรัพยากร
และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว              
และกีฬา
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ของกระทรวง ตลอดจนการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
๔. ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทุกภาค
ส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. เป้าหมาย (Goal) ของการด�ำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)                
เป็นเป้าหมายที่เน้นประเด็นเรื่องขีดความสามารถขององค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายสู่นโยบายระดับประเทศ ๔.๐ ดังนี้ คือ                        
“เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการระบบการบริหารภาครัฐ ด้านการท่องเทีย่ วและกีฬามุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐”
โดยสามารถแยกออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สอดคล้องตามพันธกิจข้างต้น และเป็นรากฐานของการก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) ของยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประสบความส�ำเร็จในทางปฏิบัติตาม               
เป้าหมายที่วางไว้ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโต             
อย่างได้ผล
๒. การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตาม
และประเมินผลน�ำไปสู่การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็นในการวางแผนและขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
อย่างเป็นรูปธรรม
๓. ระบบงาน ระบบดิ จิ ทั ล และการบริ ห ารบุ ค ลากรมี ค วามทั น สมั ย และมี ผ ลิ ต ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ                    
สามารถบริหารและพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก และสามารถยกระดับองค์กรสู่ยุค ๔.๐ ได้อย่างแท้จริง
๔. ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วและกีฬากับภาคีเครือข่ายระดับประเทศมีความเข้มแข็ง ตลอดจนมีความสัมพันธ์
และเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วและกีฬาระหว่างประเทศทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว
และกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
(Vision)

“เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณาการ
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา”

เป้าหมาย
(Goal)

“เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการระบบการบริหาร
ภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐”
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
จากเป้าหมายของยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
สามารถจ�ำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็น ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้งสามนี้ล้วนถ่ายทอดมาจากแผนพัฒนา              
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ดังนี้

เป้าหมาย
(Goal)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)

“เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการระบบการบริหาร
ภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐”
๑. พัฒนาและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติและแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

๒. พัฒนาระบบงาน
ระบบดิจิทัล และการ
บริหารบุคลากรของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อก้าวสู่ MOTS ๔.๐

๓. พัฒนาความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬากับภาคีเครือข่ายใน
ระดับประเทศและต่าง
ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

๒๕๖๐
ร้อยละความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน ๘๐
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐

๒๕๖๔
๘๐
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แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. พัฒนาองค์ความรู้ ฐานความคิด ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาส�ำหรับการตัดสินใจ โดยเป็นการ
รวบรวม ปรั บ ปรุ ง จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล วิ ช าการ เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ทาง                            
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และด�ำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา                      
การท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยแนวทางการด�ำเนินการดังกล่าว              
มีความจ�ำเป็นต่อบทบาทของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดท�ำ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ ที่ต้องประสานกับส่วนราชการภายใน และภายนอกสังกัดกระทรวง                 
การท่องเที่ยวและกีฬา  โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องสามารถให้ค�ำแนะน�ำ ข้อสังเกต    
รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่จะสามารถท�ำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีทิศทางในการด�ำเนินการด้านท่องเที่ยว                   
และกีฬาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการในระดับต่างๆ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการ/แผนงาน/โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งชาติ
โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทเป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว             
แห่งชาติ (ท.ท.ช.) และมีการประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาในระดับต่างๆ โดยบทบาทดังกล่าว
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องมีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ตลอดจนจัดท�ำบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการระดับชาติทั้งในด้านท่องเที่ยวและกีฬา                    
อีกทัง้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเป็นกลไกส�ำคัญในการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการระดับชาติด้านท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านท่องเที่ยว              
และกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาระบบงาน ระบบดิจิทัล และการบริหารบุคลากรของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อก้าวสู่ MOTS ๔.๐
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

๒๕๖๐
๑. ร้อยละความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบงาน
๙๐
๒. ร้อยละความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบดิจิทัล
๙๐
๓. ร้อยละจ�ำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม    ๑๐๐
แผนยุทธศาสตร์การบริหารบุคลากร/HR Scorecard
และแผนที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๒๕๖๔
๙๐
๙๐
๑๐๐
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แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและลดงานเอกสารที่สร้างคุณค่าน้อย เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพ   ในการท�ำงานโดย
เป็นการน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนงานเอกสารที่มีคุณค่าน้อย ลดภาระงานและส่งเสริมให้บุคลากรท�ำงาน          
ที่มีความส�ำคัญโดยมีแนวทางทางด�ำเนินงาน อาทิ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดท�ำคู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการกระตุ้นและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเชิงรุกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โครงการจัดท�ำระบบ        
จัดท�ำค�ำของบประมาณดิจิทัล
๒. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ MOTS ๔.๐ เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของประเทศที่มีนโยบาย          
ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดรับกับการยกระดับองค์กรสู่ยุค ๔.๐ จึงต้องมี
การวางโครงสร้างเพื่อรองรับการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในอนาคต โดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน
อาทิ แผนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) สป.กก. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ โครงการพัฒนาระบบ Tourism Intelligence Center (TIC) และโครงการ
พัฒนาระบบ Sport Intelligence Center (SIC)
๓. การบริหาร และพัฒนาบุคลากรเชิงรุก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานจึงต้องมี          
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมด้านจริยธรรมซึ่งจะเป็นการสร้างภาวะผู้น�ำที่ดีในอนาคต           
ให้แก่บุคลากรโดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน อาทิ มาตรการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารบุคลากร/
HR Scorecard  โครงการพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ การปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว มาตรการป้อมปรามการทุจริต โครงการสืบสานปณิธาน
สุจริต เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือข่ายในระดับประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

๒๕๖๐
๑. ร้ อ ยละแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมของส่ ว น ๘๐
ภูมิภาคที่มีการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
๒. ร้อยละจ�ำนวนข้อตกลง และกรอบความร่วมมือ ๑๐๐
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับต่างประเทศเป็นไป        
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
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ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๘๕
๙๐
๙๕ ๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือข่ายระดับประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมโยงเครือข่ายในประเทศในการร่วมมือด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งท�ำให้เกิดความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในประเทศโดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน อาทิ แผนงาน Amazing Thai Host
(การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ๗๖ จังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
และกีฬา การพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากร
ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดด้านการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐
๒. พัฒนาความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วและกีฬาระหว่างประเทศ เพือ่ เป็นการแสวงหา
โอกาสทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจากภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ โดยเป็น                    
การพิ จ ารณาจากกรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศต่ า งๆ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าโดยมี แ นวทาง                                
การด�ำเนินงาน อาทิ การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ แผนการสร้างประสิทธิภาพด้านการต่างประเทศ
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โครงการศึกษาประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจาก              
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑.๑ พัฒนา องค์ความรู้ ฐานความคิด
ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวและ
การกีฬาส�ำหรับการตัดสินใจ
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา
แห่งชาติ

แนวทางการด�ำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาระบบงาน ระบบดิจิทัลและการ
พัฒนาความร่วมมือ
บริหารบุคลากรของส�ำนักงานปลัด
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อ กับภาคีเครือข่ายในระดับประเทศ
ก้าวสู่ MOTS ๔.๐
และต่างประเทศ
๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและ ๓.๑ ส ่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ด ้ า น                      
ลดงานเอกสารที่สร้างคุณค่าน้อย
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ากั บ ภาคี                 
๒.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน
เครือข่ายระดับประเทศให้เข้มแข็ง
องค์กรสู่ MOTS ๔.๐
๓.๒ พัฒนาความสัมพันธ์และเครือข่าย
๒.๓ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร
ความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว
เชิงรุก
และกีฬาระหว่างประเทศ
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๕. ระยะเวลาที่น�ำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ (Roadmap)
       ระยะเวลาที่น�ำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ฉบับที่ ๔                        
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่
๑. ระยะที่ ๑ เป็นระยะเวลาในการด�ำเนินงานที่น�ำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ภายในปี ๒๕๖๐ โดยเป็น                
แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย โดยเปล่ า ประโยชน์ แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ                            
ของการด�ำเนินงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หรือเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ�ำเป็น
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ อย่างเร่งด่วน
๒. ระยะที่ ๒ เป็นระยะเวลาการด�ำเนินงานที่น�ำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –
๒๕๖๒ โดยเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๐ หรือแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่สามารถด�ำเนินงานภายในระยะเวลา ๑ – ๒ ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๓. ระยะที่ ๓ เป็นระยะเวลาการด�ำเนินงานที่น�ำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ –
๒๕๖๔ โดยเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินการต่อเนือ่ งตัง้ แต่ระยะที่ ๑ - ๒ หรือแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ด�ำเนินงานในช่วงปลายของแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
แผนภาพ ระยะเวลาที่น�ำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ (Roadmap)
ระยะที่ ๑ ภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๐
• โครงการเร่งด่วนเพื่อลด
ความสู ญ เสี ย โดยเปล่ า
ประโยชน์ ที่ ด� ำ เนิ น การ            
ได้ทันที

ระยะที่ ๒ ภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
• โครงการต่ อ เนื่ อ งจาก               
ปี ๖๐
• โครงการทีส่ ามารถด�ำเนิน
งานภายในระยะเวลา               
๑ - ๒ ปี

ระยะที่ ๓ ภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
• โครงการต่ อ เนื่ อ งจาก
ระยะที่ ๑ - ๒
• โครงการทีส่ ามารถด�ำเนิน
งานภายในช่วงปลายของ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

๖. การน�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครอบคลุมการปฏิบตั ิ                
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ยุทธศาสตร์ทกุ ด้านทีก่ ำ� หนดไว้เป็นการก�ำหนดทิศทาง
โครงการและแผนการด�ำเนินงานในแต่ละปีของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาในช่วงก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว
การด�ำเนินการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในแต่ละปีก็จะได้น�ำเอาแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ              
โดยภายใต้แนวทาง ดังต่อไปนี้
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
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๑) แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี การปฏิบัติงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวง                    
การท่องเทีย่ วและกีฬาควรจะจัดท�ำในลักษณะของแผนปฏิบตั ริ าชการ ๕ ปี และแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีเพือ่ ก�ำหนดแนวทาง
และเป้าหมายด�ำเนินงานในแต่ละปีให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว                
และกีฬา โดยจะต้องประเมินถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละปี และพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานที่พบก่อนหน้า
เพื่อจะได้ก�ำหนดแนวทางแก้ไขต่อไป ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีนี้ควรที่จะมีการวางแผนการด�ำเนินการ                      
ให้สอดคล้องกับงบประมาณและควรมีการประชุมและหารือในประเด็นต่างๆ ระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานในระดับต่างๆ    
เพื่อก�ำหนดแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมในประเด็นการจัดล�ำดับความส�ำคัญและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพรวมถึงประเด็นด้านงบประมาณ เพื่อที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม
๒) การสร้างความชัดเจนในประเด็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแนวทาง                  
การพัฒนาต่างๆ นั้น ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรด�ำเนินการให้เกิดความเข้าใจถึงภาระหน้าที่และ                
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และเพื่อสร้างความชัดเจนก็ควร
บรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการหรือโครงการใดโครงการหนึ่งก็จะต้องมีการท�ำความเข้าใจและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ              
อย่างชัดเจนเพื่อลดความทับซ้อนในการด�ำเนินการและท�ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
๓) การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมาย จึงจะต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุม
การติดตามความก้าวหน้าระหว่างปี การติดตามและสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี (เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปี)
และการประเมินผล เมือ่ สิน้ สุดแผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ระบบการติดตามและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถชีเ้ ห็นดัชนีชวี้ ดั ผล
ส�ำเร็จได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น ระบบการติดตามประเมินผลควรจะออกแบบให้ครอบคลุมโครงการต่างๆ และติดตามผล
เป็นประจ�ำทุกเดือนหรือทุกไตรมาสหรือทุกช่วงระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม โดยในการติดตามผลนั้นจะต้องพิจารณา
ว่าการปฏิบัติงานนั้นได้ด�ำเนินการลุล่วงไปภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ โครงการได้รับทรัพยากรในการสนับสนุน              
เพียงพอหรือไม่ และผลการด�ำเนินโครงการนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด หากในการติดตามผลดังกล่าว
พบอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ ทีอ่ าจจะท�ำให้การด�ำเนินโครงการไม่ประสบผลส�ำเร็จหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีความล่าช้า
ก็ควรมีการประสานงานหรือให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อให้ผลการด�ำเนินงานเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุด                    
นอกจากนั้น การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะท�ำให้เกิดการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีเพื่อให้สอดคล้อง                    
กับความคืบหน้าของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของบริบท ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาหรือบริบทอื่นๆ               
ได้อีกด้วย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

แผนภาพ การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนปฎิบัติการราชการ ๕ ปี
แผนประจ�ำปี
ที่ ๑

สิ้นปีที่ ๑

ประเมินผล/
ทบทวนแผน

ประเมินผล/
ทบทวนแผน

สิ้นปีที่ ๒

แผนประจ�ำปี
ที่ ๒

แผนประจ�ำปี
ที่ ๓

สิ้นปีที่ ๓

ประเมินผล/
ทบทวนแผน

ประเมินผล/
ทบทวนแผน

สิ้นปีที่ ๔

แผนประจ�ำปี
ที่ ๔

แผนประจ�ำปี
ที่ ๕

สิ้นปีที่ ๕

ประเมินผล/
ทบทวนแผน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็น
ส่วนส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบูรณาการ
การบริหาร การจัดการ
การท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับ
ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับ
การบริหารจัดการด้านการกีฬา
ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและต่อยอด
เพื่อความส�ำเร็จในระดับอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับ
ภาคีเครือข่ายในระดับประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม
ให้มวลชนมีการออกก�ำลังกาย
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและ
กีฬาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริม      
ให้เกิดความรู้และความตระหนัก
ด้านการออกก�ำลังกายและ
การกีฬาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงาน ระบบดิจิทัลและการบริหารบุคลากรของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อก้าวสู่ MOTS ๔.๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก�ำลังกายกีฬา
พื้นฐาน และกีฬามวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่ง
สินค้า บริการ การอ�ำนวยความ
สะดวกและการสร้างความสมดุล
ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่าน
การตลาดการตลาดการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้
กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด
เฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และ    
การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการขยายตัวของ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
ฉบับที่ ๔

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี

๗. ภาพแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่

๔

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา

๔.๑ สรุปแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา”
เป้าหมาย
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการระบบการบริหารภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ ๒. พั ฒ นาระบบงาน ระบบดิ จิ ทั ล และ                ๓. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬา การบริ ห ารบุ ค ลากรของส� ำ นั ก งานปลั ด และกีฬากับภาคีเครือข่ายในระดับประเทศ
แห่งชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อก้าวสู่ และต่างประเทศ
MOTS ๔.๐
ตัวชี้วัด
๑.๑ ร้อยละความส�ำเร็จของการบรรลุเป้า ๒.๑ ร้ อ ยละความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นา ๓.๑ ร้อยละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หมายตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ระบบงาน
ของส่วนภูมิภาคที่มีการด�ำเนินงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
๒.๒ ร้ อ ยละความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นา
ตามเป้าหมาย
ระบบดิจิทัล
๓.๒ ร้ อ ยละจ� ำ นวนข้ อ ตกลงและกรอบ
๒.๓ ร้ อ ยละจ� ำ นวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ                 
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและ
การพั ฒ นาตามแผนยุ ท ธศาสตร์                         
กี ฬ ากั บ ต่ า งประเทศเป็ น ไปตาม               
การบริหารบุคลากร/HR Scorecard
เป้าหมายที่ก�ำหนด
และแผนที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการด�ำเนินงาน
๑.๑ พั ฒ นา  องค์ ค วามรู ้ ฐานความคิ ด ๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและลด ๓.๑ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการ                  
ข้ อ มู ล ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและ          
งานเอกสารที่ สร้างคุณค่าน้อย
ท่องเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือข่าย
การกีฬาส�ำหรับการตัดสินใจ
๒.๒ พั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ระดับประเทศให้เข้มแข็ง
๑.๒ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
องค์กรสู่ MOTS ๔.๐
๓.๒ พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ย
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ๒.๓ การบริหาร และพัฒนาบุคลากรเชิงรุก
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและการกี ฬ า          
กีฬาระหว่างประเทศ
แห่งชาติ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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๔.๒

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

การด�ำเนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาต้องเป็นการท�ำงาน
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้แก่ กองตรวจสอบภายใน               
กองพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองกลาง กองมาตรฐานและก�ำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว           
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและกีฬา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กองการต่างประเทศ
กองตรวจราชการ และส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวง                         
การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกัน โดยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจะเป็นการด�ำเนินการให้สอดคล้องทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์
แผนภาพ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติและแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาระบบงาน ระบบดิจิทัล
และการบริหารบุคลากรของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อก้าวสู่
MOTS ๔.๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓           
พัฒนาความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวและกีฬากับภาคี
เครือข่ายในระดับประเทศ
และต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้มีแผนงาน/โครงการ/         
กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องตามแนวทางการด�ำเนินงาน และระยะเวลาที่น�ำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์
โดยให้สอดคล้องในแต่ละแนวทางการด�ำเนินงานของยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตัวชี้วัด

• ร้อยละความส�ำเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาและขับเคลือ่ น
แผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติและแผนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาติ
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑.๑ พัฒนาองค์ความรู้
ฐานความคิด ข้อมูลทาง
ด้านการท่องเที่ยวและ
การกีฬาส�ำหรับการ
ตัดสินใจ

แนวทางการด�ำเนินงาน

-

๒.๔

๖.๕

-

๑.๕ โครงการตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และส�ำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย
๑.๖ โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจราชการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๐.๕

๐.๕

๑.๔ โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลเฉพาะส�ำหรับ
อุตสาหกรรมการกีฬา

๕.๐

-

-

-

ระยะที่ ๑
๖๐
๒.๐

๑.๓ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

๑.๑ โครงการพัฒนาฐานข้อมูล คู่มือ และ
การประชาสัมพันธ์กฎหมาย/ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และสป.
๑.๒ ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสถิติความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๕.๐

-

๐.๕

๕.๐

-

๕.๐

-

-

-

-

๕.๐

-

-

-

-

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑.๐
-

๑๗.๔

๖.๕

๑.๕

๑๐.๐

-

๓.๐

รวม

กองตรวจราชการ

กองเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ วและกีฬา

กองมาตรฐานและ
ก�ำกับความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

กองกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตารางประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แนวทางการด�ำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีและงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน       
การขับเคลื่อนมาตรการ/
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
การกีฬาแห่งชาติ

แนวทางการด�ำเนินงาน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑.๑๑ โครงการเตรียมความพร้อมในการประกาศ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
๑.๑๒ รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด
๑.๑๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวใน เขตพื้นที่ชายแดน
๑.๑๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เรือ/ส�ำราญ/การท่องเที่ยวทางน�้ำ
๑.๑๕ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว
(Green Tourism)
๑.๑๖ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อ
กระตุ้นการท่องเที่ยว
๑.๑๗ ส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา (Sport Tourism)
๑.๑๘ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

๑.๗ แผนงานขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
๑.๘ แผนงานขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
๑.๙ โครงการจัดท�ำแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
\ท่องเที่ยวประจ�ำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
๑.๑๐ โครงการจัดท�ำแผนปฏิบัติการกองทุน
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๗.๙

๗.๙

๗.๙

-

๗.๙

๒๒.๒ ๒๒.๒ ๒๒.๒ ๒๒.๒

-

๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐

๑๕.๐

-

๕.๐

๖.๓

๓๑.๖

๘๘.๘

๗๕.๐

๗.๑๓

๓๐.๐

๓๑.๓๓

-

๕.๐

๖.๓

๗.๑๓

๕.๐

๖.๓
๕.๐

๒๐.๐

๑๐.๐

-

๖.๓

-

๖.๑๓

-

๑๒๐.๐ ๑๒๓.๖ ๑๒๗.๕ ๑๓๑.๒ ๖๐๘.๗

๒๐.๐

๑๕.๐

๗๕.๐

๔๐.๐

๕๕.๐

รวม

๑๐๖.๔

-

๓.๐

๓.๐

๓.๐

๓.๐

๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐

๑๕.๐
๓.๐

๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐

-

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑๐.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

แนวทางการด�ำเนินงาน

๓.๙
๖.๐

-

-

๑.๒๙ โครงการศึกษาพัฒนาเมืองส�ำหรับการ
ท่องเที่ยวพ�ำนักระยะยาว (Long Stay City)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๘.๐

-

-

-

-

ระยะที่ ๑
๖๐
-

๑.๒๘ โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ

๑.๑๙ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ในระบบ Digital Tourism
๑.๒๐ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
๑.๒๑ โครงการสนับสนุนการลงทุนโดยภาค
เอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
๑.๒๒ โครงการพัฒนาจังหวัดรองเพื่อส่งเสริม
ความสมดุลเชิงพื้นที่ในการท่องเที่ยวผ่าน
การปรับปรุงสินค้า บริการและแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีเอกลักษณ์และโดดเด่น ผ่านกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
๑.๒๓ โครงการส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยวโดยการพัฒนา
เส้นทางการบินจากต่างประเทศสู่จังหวัดรอง
ของประเทศไทย  
๑.๒๔ โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การกีฬาของประเทศไทยปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๑.๒๕ โครงการศึกษาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทะเลและ
ชายหาด Sea Sun Sand (Sea Sun Sand
Tourism Economic Competitiveness)
๑.๒๖ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวส�ำหรับชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างราย
ได้ในท้องถิ่น
๑.๒๗ โครงการส่งเสริมให้ความรู้และจัดตั้ง
ที่ปรึกษาเพื่อธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจรายย่อย
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

๖.๐

-

-

-

-

-

๖.๐

-

-

-

-

๘.๐

-

-

-

๖.๐

-

-

๕.๐

๖.๐

-

-

๖.๐

-

-

-

-

-

-

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๕.๐
-

๖.๐

๖.๐

๘.๐

๖.๐

๖.๐

๓.๙

๖.๐

๖.๐

๘.๐

๕.๐

๕.๐

รวม

กองเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ วและกีฬา

กองเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ วและกีฬา
กองเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ วและกีฬา

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตัวชี้วัด

๒. พัฒนาระบบงาน ๒.๑ ร้อยละความ
ระบบดิจิทัล และ  
ส�ำเร็จของการพัฒนา
การบริหารบุคลากรของ ระบบงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง       
การท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อก้าวสู่ MOTS ๔.๐

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒.๒ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดท�ำฐาน
ข้อมูลคุรุภัณฑ์ อาคาร/สถานที่สป.แผนการพัฒนา
ระเบียบระบบสารบรรณ
๒.๓ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบ
ราชการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และสนับสนุนการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ�ำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒.๔ แผนการจัดท�ำปฏิทินงบประมาณ และ
มาตรการจัดท�ำแผนการใช้งบประมาณประจ�ำปี
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสป.
๒.๕ กิจกรรมจัดตั้ง จัดประชุมคณะท�ำงาน
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
๒.๖ มาตรการกระตุ้น และติดตามการเบิกจ่ายงบ
ประมาณเชิงรุก (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
๒.๗ โครงการจัดท�ำระบบจัดท�ำค�ำของบประมาณ
ดิจิทัล สป.กก.

๒.๑ เพิม่ ประสิทธิภาพ ๒.๑ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดท�ำคู่มือ
ระบบงานและลดงาน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารทีส่ ร้างคุณค่าน้อย

แนวทางการด�ำเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

๕.๑

๑.๐

-

-

-

๔.๑

-

๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐

๕.๑

๓.๒

-

๑.๐

๒.๐

ระยะที่ ๑
๖๐
๒.๐

๕.๐

-

-

-

๔.๑

-

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑.๐ ๑.๐
-

๓๕.o

-

-

-

๒๑.๖

๔.๐

๔.๐

รวม

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน และ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

กองกลาง/กองพัฒนา
ระบบบริหาร/
กองตรวจสอบภายใน

กองกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

๒.๒ ร้อยละความ
ส�ำเร็จของการพัฒนา
ระบบดิจิทัล

ตัวชี้วัด

๒.๙ โครงการพัฒนาระบบ Sport Intelligence
Center (SIC)
๒.๑๐ แผนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) สป.กก.
๒.๑๑ มาตรการบริหารความเสี่ยง การบริหาร
จัดการความต่อเนื่อง (BCM) และแผนฉุกเฉิน
ด้านดิจิทัล
๒.๑๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส�ำนักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation System)
๒.๑๓ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
เว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/
สป.กก./สทกจ.
๒.๑๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ
โดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๒.๑๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server
Consolidation) ส�ำหรับการวิเคราะห์ (Big Data)
และออกรายงานอัจฉริยะ
๒.๑๖ โครงการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูล
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
๒.๑๗ โครงการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security) ของ สป.กก.
-

-

๒๐.๐

๕.๐

๕.๐

๕.๐

๕.๐

๕.๐

๓๐.๐ ๒๐.๐ ๑๐.๐

๑.๕
-

๑.๕
-

๑.๕

๐.๙

๕.๐

๐.๙

๕.๐

๓.๐

๑๙.๒ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐

๑๐.๐

๓.๐

๔.๒

-

-

๓.๐

๑๐.๐ ๑๐.๐

๑๕.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐

๕.๐

-

-

๑.๐

-

-

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
แนวทางการด�ำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๒.๒ พัฒนาระบบดิจิทัล ๒.๘ โครงการพัฒนาระบบ Tourism Intelligence ๑๒.๐ ๑๐.๐ ๕.๐ ๕.๐ ๕.๐
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ Center (TIC)
MOTS ๔.๐

๓๐.๐

๑๕.๐

๖๐.๐

๖.๓

๖๘.๔

๔๖.o

๒๐.๐

๑๔.๐

๒๐.๐

๓๗.๐

รวม

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ วและกีฬา

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการด�ำเนินงาน

๒.๓ การบริหาร และ
พัฒนาบุคลากรเชิงรุก

ตัวชี้วัด

๒.๓ ร้อยละจ�ำนวน
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การ
บริหารบุคลากร/HR
Scorecard และแผน
ที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๘ โครงการพัฒนาระบบการประชุม
e - Conference
๒.๑๙ โครงการจ้างที่ปรึกษาในการวางแผน
การบูรณาการระบบสื่อสารของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
๒.๒๐ โครงการปรับปรุงห้องประชุมและติดตั้ง
ระบบสั่งการแบบรวมศูนย์ War Room
๒.๒๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) เพื่อรองรับ
The Internet of Things (IoT)
๒.๒๒ มาตรการการด�ำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารบุคลากร/HR Scorecard
(อาทิ แผนปฏิบัติการบริหาร HR รายปี ค�ำบรรยาย
ลักษณะงาน อัตราก�ำลัง/แผนก�ำลังคน ทบทวน
และจัดท�ำหลักเกณฑ์/แนวทางในการแต่งตั้งโยก
ย้าย ความก้าวหน้าในสายอาชีพ สวัสดิการ HRIS
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น และคู่มือ HRM)
๒.๒๓ มาตรการการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร(พัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนพัฒนา
ความก้าวหน้า แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร เส้นทางการฝึก
อบรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
ภายในองค์กร แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานตามสายงาน ระบบพี่เลี้ยงและ
การสอนงาน ระบบ e-Learning ระบบติดตาม/
ประเมินผลการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร)
๒.๒๔ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

๒.๕

๓๑.๕ ๓๑.๕

๕.๐

-

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๓.๓

๒๗

๕.๐

๕.๐

๓.๐

๒๐.๐

๑๐.๐

-

-

๓.๐

-

-

ระยะที่ ๑
๖๐
-

๕.๐

๔๐

๑.๐

๕.๐

-

-

๑๑.๓

๓๐.๐

๑๐.๐

๓.๐

๖๐.๐

รวม

๕.๐

๒๕.๐

๔๒.๕ ๑๗๒.๕

๑.๕

๕.๐

-

-

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓๐.๐ ๓๐.๐
-

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

กองกลาง

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

๓.๑ ร้อยละแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของ
ส่วนภูมิภาคที่มีการ
ด�ำเนินงานตามเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

๓. พัฒนาความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬากับภาคีเครือข่าย
ในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ

๓.๑ ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
และกีฬากับภาคีเครือ
ข่ายระดับประเทศ
ให้เข้มแข็ง

แนวทางการด�ำเนินงาน

๓.๓ โครงการอ�ำนวยการแก้ไขปัญหาการ
หลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
๓.๔ โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัย
ด้านการท่องเที่ยว
๓.๕ โครงการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
๓.๖ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว

๗.๔

๗.๔

๗.๔

-

๗.๔

๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐

-

๒๙.๖

๔๐.๐

๔๐.๐

๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐

๑๔.๖

-

๒.๔๓

-

๓.๑

-

๐.๕

๕๐.๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ ๑๕๐.๐

๓.๑

-

๐.๕

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
กองพัฒนา
ระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กองกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ

-

-

-

๓.๑

-

๐.๕

๑๕.๐

รวม

กองมาตรฐานและ
ก�ำกับความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว
๕๗.๒ ๖๑.๕ ๖๗.๘ ๗๕.๙ ๒๖๒.๔

๓.๑

๒.๒

๓.๑ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ นโยบายของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กิจกรรม
แถลงข่าวประจ�ำสัปดาห์/วารสารกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดิทัศน์)
๓.๒ แผนงาน Amazing Thai Host (การสร้าง
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ๗๖ จังหวัด)

-

-

๒.๒๗ มาตรการป้อมปรามการทุจริต

๐.๕

๐.๔๓

ระยะที่ ๑
๖๐
-

๒.๒๖ โครงการสืบสานปณิธานสุจริต

๒.๒๕ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๕.๐ ๕.๐ ๕.๐

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๓.๒ ร้อยละจ�ำนวนข้อ
ตกลง และกรอบความ
ร่วมมือด้านการท่อง
เที่ยวและกีฬากับต่าง
ประเทศเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด

ตัวชี้วัด

๓.๒ พัฒนาความ
สัมพันธ์และเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ระหว่างประเทศ

๓.๑๐ แผนปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
๓.๑๑ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวนานาชาติและการ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผ่านกรอบความร่วมมือ
และข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๑๒ แนวทางการบูรณาการการตรวจราชการ
และการตรวจสอบภายในส�ำนักงานหน่วยงาน
ในภูมิภาค
๓.๑๓ พัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชือ่ มโยง CLMV (๒)
-

-

-

๓.๐

-

๓.๐

-

๓.๐

-

๓.๐

-

๑๓.๘ ๑๓.๘ ๑๓.๘ ๑๓.๘
๑๐.๐
-

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
แนวทางการด�ำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๗ โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรส�ำนักงาน          
๑.๓๕ ๑.๓๕ ๑.๓๕ ๑.๓๕
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดด้านการท่องเที่ยว
และกีฬามุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐
๓.๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
๑๘.๐ ๑๘.๐ ๑๘.๐ ๑๘.๐ ๑๘.๐
จัดการการท่องเที่ยวและกีฬา
๓.๙ การพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒.๐

-

๕๕.๒
๑๐.๐

๔๐.๐

๙๐.๐

๕.๔

รวม

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

กองตรวจสอบภายใน

กองเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ วและกีฬา

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

แนวทางการด�ำเนินงาน
๓.๑๔ แผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ สป.กก.
๓.๑๕ แผนการสร้างประสิทธิภาพด้านการ
ต่างประเทศ สป.
๓.๑๖ โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT
๓.๑๗ โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(Greater Mekong Sub-region : GMS)
๓.๑๘ แผนงานการจัดท�ำและขับเคลื่อนข้อตกลง
และกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
กับต่างประเทศ
๓.๑๙ โครงการบูรณาการการเชื่อมโยงการท�ำงาน
ในกรอบอาเซียน (ASEAN UNIT)
๓.๒๐ โครงการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก
๓.๒๑ โครงการส่งเสริมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองค�ำ
เพื่อการท่องเที่ยว
๓.๒๒ แผนงานจัดท�ำแนวทางการเจรจาเพื่อจัด
ท�ำความตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬากับต่างประเทศ
๓.๒๓ การจัดท�ำฐานข้อมูลด้านความร่วมมือ             
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างประเทศใน
ระดับส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และระดับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓.๒๔ โครงการจัดงาน UNWTO World
Forumon Gastronomy  Tourism ครั้งที่ ๔
๓.๒๕ โครงการจัดประชุม ASEAN Tourism
Forum (ATF 2018) ครั้งที่ ๓๗ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๕.๐
๓๐.๐

-

-

-

๕.๐

๒.๐
-

๒.๐
๑๐.๐

-

๐.๘

๐.๘

-

-

๓.๐

-

๒.๐
-

๐.๘

-

-

-

-

๒.๐
-

๐.๘

-

-

-

-

๒.๐
-

๐.๘

๔.๖

๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐

๔.๖

๑๐.๐

๔.๖

๓.๐

๔.๖

๓.๐

๔.๖

๓.๐

๓.๐

๓.๐

ระยะที่ ๑
๖๐
๕.๐
-

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
-

๓๐.๐

๑๕.๐

๘.๐

-

๑๐.๐
๑๐.๐

๔.๐

๕๐.๐

๒๓.๐

๑๕.๐

๙.๐
-

รวม
กองการต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

41

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
๑. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. ผู้ตรวจราชการกระทรวง
๔. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองบรรณาธิการ โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministry of Tourism and Sports

๔ ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๔๖ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๐๔
www.mots.go.th

