สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

คู่มือปฏิบัติงำน (Work Manual)
เรื่อง คู่มอื กำรดำเนินงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ

ปรับปรุงครั้งที่
ผู้จัดทำ
ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ

1
นำยปุญนดล นำทิพย์
นำยอัศฐำ ไชยำนุวงศ์
นำยมงคล วิมลรัตน์

กันยายน 2562

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
คู่มือปฏิบัติงำน

ปรับปรุงครั้งที่

เรื่อง คู่มือการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ

หน้าที่

คู่มือปฏิบัติงำน เรื่อง คู่มือกำรดำเนินงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ
ผู้จัดทำ นำยปุญนดล นำทิพย์

ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

ผู้ทบทวน นำยอัศฐำ ไชยำนุวงศ์

ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

ผู้อนุมัติ นำยมงคล วิมลรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน

บันทึกกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่
1

วัน เดือน ปี
20 สิงหาคม 2562

ผู้จัดทำกำรแก้ไข
นายปุญนดล นาทิพย์

รำยละเอียดกำรแก้ไข
- เพิ่ ม ขั้ น ตอนตามอ านาจ
หน้าที่ของ ท.ท.ช.
- เพิ่มเติมปัญหาและอุปสรรค
- เพิ่มข้อเสนอแนะ ตามมมติ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลตัวชี้วัดฯ

สำรบัญ
หน้ำ

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คาจากัดความ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
5.1 ขั้นตอนการกาหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ(ท.ท.ช.)
5.1.1 ก่อนการปรับปรุง
5.1.2 ภายหลังการปรับปรุง
5.1.3 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกาหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ(ท.ท.ช.)
5.1.4 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการกาหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ(ท.ท.ช.)
5.1.5 ข้อเสนอแนะการกาหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ(ท.ท.ช.)
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5.2 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
5.2.1 ก่อนการปรับปรุง
5.2.2 ภายหลังการปรับปรุง
5.2.3 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
5.2.4 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
5.2.5 ข้อเสนอแนะการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ

10
10
12
13
14
14

5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5.3.1 ก่อนการปรับปรุง
5.3.2 ภายหลังการปรับปรุง
5.3.3 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5.3.4 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5.3.5 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

15
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สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
คู่มือปฏิบัติงำน

เรื่อง คู่มือการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ปรับปรุงครั้งที่
หน้ำที่

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดาเนินการของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัด
ประชุมและติดตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการฯ โดยมี
กระบวนการที่ชัดเจนสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ตรวจสอบปัญหาจากการดาเนินการได้ มีการติดตามผลการดาเนินการและระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึง
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยศึกษาจากคู่มือฉบับนี้

2. ขอบเขต
คู่ มื อ การด าเนิ น งานฉบั บ นี้ มี ก ารก าหนดขั้ น ตอนและกระบวนการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ การจัดทา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และการติดตามประเมินผลการ

3. คำจำกัดควำม
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.) คือ หน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจ หลักเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวง ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจาทั่วไป
ของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) คือ คณะกรรมการที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ โดยมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับผิดชอบ

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่ งชาติ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 สานั กงานปลั ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทาหน้าที่ เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้

-2(๑) จัดทาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อกาหนดเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหาร และพัฒนาการท่องเที่ยว
(๓) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติกับ
ทุกภาคส่วน
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุน การนานโยบายและ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติต่อคณะกรรมการ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเสนอต่อคณะกรรมการ
(๖) จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
(๗) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
(๘) จัดทารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลการดาเนินงานของคณะกรรมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหาร และพัฒนาการท่องเที่ยวในทุก
ภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ
(๑๐) จัดทาและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และพัฒนาการท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย”
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากรัฐมนตรี
หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศ มีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดทาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว
(๔) กาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
(๕) ดาเนินการหรือจัดให้มีการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
รวมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
(๗) ประกาศกาหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

-3(๘) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเร่งรัดการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการ
เพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
(9) รายงานคณะรั ฐ มนตรี เพื่อให้ มีมติยับยั้งการดาเนินการของหน่ว ยงานใด ที่ไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยว
(10) พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ตามแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
(11) กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน
(๑2) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ท.ท.ช. มอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานให้แก่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน : รับนโยบายจากปลัดกระทรวงและถ่ายทอดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา: นาแนวทางการทางานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ อานวยการกองยุ ทธศาสตร์และแผนงาน มาถ่ายทอดสู่ เจ้าหน้าที่ของกลุ่ มขับเคลื่ อนงาน
คณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และกากับติดตามการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา: ดาเนินการตามแนวทาง
ที่ได้รั บ โดยมีการวิเคราะห์ ข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกากับ และติดตาม
ประเมินผล และดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพในการ
ทางาน
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5. ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart)
5.1 ขั้นตอนกำรกำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ(ททช.)
5.1.1 ก่อนกำรปรับปรุง
ลำดับ
1

2

ผังกระบวนงำน
การกาหนดวัน
ประชุม ท.ท.ช.

จองห้องประชุม

3
จัดทาหนังสือเชิญประชุม

4

5
6

ส่งหนังสือเชิญประชุม ท.ท.ช.

พร้อมติดตามการตอบรับ
การประชุม

ประสานหน่วยงานเตรียม
ข้อมูลวาระพร้อม Presentation

เตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม
ท.ท.ช.

รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับ
คณะทางานประธานกรรมการ ฯ
พร้อมจัดทาหนังสือเรียน
ประธานกรรมการ เพื่อพิจารณา
กาหนดวันประชุมและร่าง
ระเบียบวาระการประชุม

7 วัน

-หนังสือถึงประธาน
-ระเบียบวาระการ
ประชุม

ประสานงานกองกลางจอง
ห้องประชุม พร้อมทาหนังสือ
ขอใช้ห้องประชุม

ครึ่งวัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

หนังสือขอใช้ห้อง
ประชุม

จัดทาหนังสือเชิญ ท.ท.ช.
เข้าร่วมประชุม/จัดทาอนุมัติ
จัดประชุม/ประสานกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์เชิญสื่อมวลชน
และจัดเตรียมโสตทัศนอุปกรณ์
อานวยความสะดวกการ
ประชุม

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-หนังสือเชิญประชุม
ท.ท.ช.
-ระเบียบวาระการ
ประชุม

ส่งหนังสือเชิญประชุม ท.ท.ช.
พร้อมติดตามการตอบรับเข้า
ร่วมประชุม

5 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

ประสานหน่วยงานที่จะ
นาเสนอจัดส่งข้อมูลวาระ
พร้อมกับ ไฟล์ Presentation

2 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-หนังสือเชิญประชุม
ท.ท.ช.
-ระเบียบวาระการ
ประชุม
-แบบตอบรับ
- Presentation
-ระเบียบวาระ
การประชุม

จัดทาเล่มระเบี ยบวาระฉบั บ
สมบู ร ณ์ จั ด เตรี ย มเอกสาร
การประชุ ม พร้ อ มเตรี ย ม
Presentation เอกสารแถลง
ข่ า วและจั ด ท าผั ง ที่ นั่ ง ของ
คณะกรรมการ

3 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

- Presentation
-ระเบียบวาระ
การประชุม
- แผนผังที่นั่งของ
คณะกรรมการ
-เอกสารแถลงข่าว

-5ลำดับ

ผังกระบวนงำน

ไม่อนุมัติ

8

9

10

11
12

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ

ท.ท.ช. พิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุม

ประชุม
ท.ท.ช.

7

รำยละเอียดงำน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

อนุมัติ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

- Presentation
-ระเบียบวาระ
การประชุม
- แผนผังที่นั่งของ
คณะกรรมการ
-ใบสาคัญรับเงิน

แจ้งผลการพิจารณาของ
ท.ท.ช. แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-สรุปมติที่ประชุม

สรุปมติการประชุม ท.ท.ช.

จัดทาหนังสือสรุปมติการประชุม
เสนอนายกรัฐมนตรี และ
รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน
เพื่อโปรดทราบ

7 วัน

การจัดทารายงาน
การประชุม ท.ท.ช.

- จัดทาร่างรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนร่างรายงาน
การประชุมให้ ท.ท.ช. ทราบ
พร้ อ มรั บ รองรายงานการ
ประชุม

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-รายงานการประชุม
-หนังสือเวียนรายงาน
การประชุม
-แบบรับรองการประชุม

คณะกรรมการ แจ้ ง แก้ ไ ข
รายงานการประชุม (ถ้ามี)

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-หนังสือแก้ไขรายงาน
การประชุม

แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แก้ไขรายงานการประชุม
(ถ้ามี)

ยุติ/แล้วเสร็จ

-65.1.2 ภำยหลังกำรปรับปรุง
ลำดับ
1

2

ผังกระบวนงำน
การกาหนดวัน
ประชุม ท.ท.ช.

จองห้องประชุม

3
จัดทาหนังสือเชิญประชุม

4

5

ส่งหนังสือเชิญประชุม ท.ท.ช.

พร้อมติดตามการตอบรับ
การประชุม

ประสานหน่วยงานเตรียม
ข้อมูลวาระพร้อม Presentation

6
กาหนดวันประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
และกลั่นกรองวาระการ
ประชุม ท.ท.ช.

7

เตรียมการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารและ
กลั่นกรองวาระการประชุม.

รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับ
คณะทางานประธานกรรมการ ฯ
พร้อมจัดทาหนังสือเรียน
ประธานกรรมการ เพื่อพิจารณา
กาหนดวันประชุมและร่าง
ระเบียบวาระการประชุม

7 วัน

-หนังสือถึงประธาน
-ระเบียบวาระการ
ประชุม

ประสานงานกองกลางจอง
ห้องประชุม พร้อมทาหนังสือ
ขอใช้ห้องประชุม

ครึ่งวัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

หนังสือขอใช้ห้อง
ประชุม

จัดทาหนังสือเชิญ ท.ท.ช.
เข้าร่วมประชุม/จัดทาอนุมัติ
จัดประชุม/ประสานกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์เชิญสื่อมวลชน
และจัดเตรียมโสตทัศนอุปกรณ์
อานวยความสะดวกการ
ประชุม

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-หนังสือเชิญประชุม
ท.ท.ช.
-ระเบียบวาระการ
ประชุม

ส่งหนังสือเชิญประชุม ท.ท.ช.
พร้อมติดตามการตอบรับเข้า
ร่วมประชุม

5 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

ประสานหน่วยงานที่จะ
นาเสนอจัดส่งข้อมูลวาระ
พร้อมกับ ไฟล์ Presentation

2 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-หนังสือเชิญประชุม
ท.ท.ช.
-ระเบียบวาระการ
ประชุม
-แบบตอบรับ
- Presentation
-ระเบียบวาระ
การประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับ
คณะทางาน รมว.กก พร้อม
จัดทาหนังสือเรียนประธาน
และคณะอนุกรรมการ เพื่อ
พิจารณากาหนดวันประชุม
และร่างระเบียบวาระการ
ประชุม

4 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-หนังสือถึงประธาน
-ระเบียบวาระการ
ประชุม

จัดทาเล่มระเบียบวาระฉบับ
สมบูรณ์ จัดเตรียมเอกสาร
การประชุม พร้อมเตรียม
Presentation

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

- Presentation
-ระเบียบวาระ
การประชุม
- แผนผังที่นั่งของ
คณะอนุกรรมการ

-7ลำดับ

ผังกระบวนงำน

ประชุม
อนุกรรรม
การ
กลั่นกรองฯ

11

12

อนุมัติ

- Presentation
-ระเบียบวาระ
การประชุม
- แผนผังที่นั่งของ
คณะกรรมการ
-ใบสาคัญรับเงิน

1 วัน

แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-สรุปมติที่ประชุม

สรุปมติการประชุม.

จัดทาหนังสือสรุปมติการประชุม
เสนอ รมว.กก และผู้บริหาร
เพื่อโปรดทราบ
- จัดทาร่างรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนร่างรายงาน
การประชุมให้คณะอนุกรรมการ
บริหารและกลั่นกรองวาระ
การประชุมทราบพร้อม
รับรองรายงานการประชุม
จัดทาเล่มระเบียบวาระฉบับ
สมบูรณ์ จัดเตรียมเอกสาร
การประชุม พร้อมเตรียม
Presentation

7 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-รายงานการประชุม
-หนังสือเวียนรายงาน
การประชุม
-แบบรับรองการประชุม

3 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

- Presentation
-ระเบียบวาระ
การประชุม
- แผนผังที่นั่งของ
คณะอนุกรรมการ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

- Presentation
-ระเบียบวาระ
การประชุม
- แผนผังที่นั่งของ
คณะกรรมการ
-ใบสาคัญรับเงิน

การจัดทารายงาน
การประชุมพิจารณาการ
กลั่นกรองวาระการประชุม

เตรียมการประชุม ททช.

ท.ท.ช. พิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุม

ประชุม
ท.ท.ช.

13
ไม่อนุมัติ

14

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

แจ้งผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารและ
กลั่นกรองวาระการประชุม
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9

10

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการบริหารและ
กลั่นกรองวาระการประชุม
พิจารณาตามระเบียบวาระการ
ประชุม

8

ไม่อนุมัติ

รำยละเอียดงำน

อนุมัติ

แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

15
สรุปมติการประชุม ท.ท.ช.

แจ้งผลการพิจารณาของ
ท.ท.ช. แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

จัดทาหนังสือสรุปมติการประชุม
เสนอนายกรัฐมนตรี และ
รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน
เพื่อโปรดทราบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-สรุปมติที่ประชุม

-8ลำดับ

16

ผังกระบวนงำน

การจัดทารายงาน
การประชุม ท.ท.ช.

17

แก้ไขรายงานการประชุม
(ถ้ามี)

18

ติดตามมติการประชุม
และรายงานผล

19

รำยละเอียดงำน

- จัดทาร่างรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนร่างรายงาน
การประชุมให้ ท.ท.ช. ทราบ
พร้ อ มรั บ รองรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ แจ้ ง แก้ ไ ข
รายงานการประชุม (ถ้ามี)
ติดตามมติการประชุม และ
รายงานผลความคืบหน้า

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

7 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-รายงานการประชุม
-หนังสือเวียนรายงาน
การประชุม
-แบบรับรองการประชุม

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-หนังสือแก้ไขรายงาน
การประชุม

1 เดือน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนฯ

-รายงานการประชุม

ยุติ/แล้วเสร็จ

5.1.3 รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรกำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยว
แห่งชำติ(ททช.)
1) เจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ ประสานงานกับคณะทางานประธานกรรมการฯ เพื่อขอวันและเวลา
ประชุมพร้อมทาหนังสือเรียนประธานกรรมการ (รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย) เพื่อพิจารณากาหนดวันประชุม
และร่างระเบียบวาระการประชุม กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน
2) เจ้ าหน้ าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ ประสานงานกองกลางจองห้องประชุม พร้อมทาหนังสือถึง
ผู้อานวยการกองกลาง เพื่อขอใช้ห้องประชุม ภายในระยะเวลาครึ่งวัน
3) จัดทาหนังสือเชิญ ท.ท.ช. เข้าร่วมประชุม จัดทาอนุมัติจัดประชุม/ประสานกองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์
เชิญสื่อมวลชนและจัดเตรียมโสตทัศนอุปกรณ์ โดยจัดทาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วัน
4) เจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ ส่งหนังสือเชิญประชุม ท.ท.ช. พร้อมติดตามการตอบรับ
เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระยะเวลา 5 วัน
5) เจ้ าหน้ าที่ กลุ่ มขั บเคลื่ อนฯ ประสานหน่ วยงานที่ จะน าเสนอจั ดส่ งข้ อมู ลวาระพร้ อมกั บ
ไฟล์ Presentation ภายในระยะเวลา 2 วัน
6) เจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ ประสานกับคณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและกลั่ น กรองวาระการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดวั น ประชุ ม และ
ร่างระเบียบวาระการประชุมพร้อมจัดทาหนังสือเรียนประธานและคณะอนุกรรมการ โดยใช้ระยะเวลา 4 วัน
7) เตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุม จัดทาเล่ม
ระเบียบวาระฉบับสมบูรณ์ จัดเตรียมเอกสารการประชุม พร้อมเตรียม Presentation โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน
8) คณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการ
ประชุมโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ ร่วมกันอานวยความสะดวกการประชุม เชิญคณะกรรมการนั่งตามผังที่นั่ง
กาหนดไว้ และเจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนบันทึกการประชุมเพื่อสรุปผลการประชุม
9) แจ้งผลการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน

-910) จัดทาหนังสือสรุปมติการประชุมกลั่นกรองวาระการประชุม โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน
11) จัดทาร่างรายงานการประชุมแจ้งเวียนร่างรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการบริหารและ
กลั่นกรองวาระการประชุมทราบพร้อมรับรองรายงานการประชุม โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน
12) เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม ขั บ เคลื่ อ นฯ จั ด ท าเล่ ม ระเบี ย บวาระฉบั บ สมบู รณ์ จั ดเตรี ยมเอกสาร
การประชุมพร้อมเตรียม Presentation เอกสารแถลงข่าว และจัดทาผังที่นั่งของคณะกรรมการ โดยให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 3 วัน
13) การดาเนินการจัดการประชุม ท.ท.ช. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ และเจ้าหน้าที่ภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกันอานวยความสะดวกการประชุม เชิญคณะกรรมการนั่งตามผังที่นั่งกาหนดไว้
ซึ่งการประชุมปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย ท.ท.ช. พิจารณาตาม
ระเบียบวาระ และเจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนบันทึกการประชุมเพื่อสรุปผลการประชุม
14) เจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ แจ้งผลการพิจารณาของ ท.ท.ช. แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ทั้งนี้ หาก ท.ท.ช. ไม่อนุ มัติ ให้ ป ระสานหน่ว ยงานที่เสนอเตรียมข้อมู ล ให้ ครบถ้ว น เพื่ อเสนอการประชุ ม
ในคราวต่อไป ภายใน 1 วัน
15) เจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ จัดทาสรุปมติการประชุม ท.ท.ช. เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรีทุกท่าน เพื่อโปรดทราบภายใน 1 วัน หลังจากการประชุม
16) เจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ จัดทา (ร่าง) รายงานการประชุม ท.ท.ช. และแจ้งเวียนให้คณะ
กรรมการฯ ทราบพร้อมรับรองรายงานการประชุมภายใน 7 วัน โดยมีเอกสารประกอบด้วยรายงานการประชุม
หนังสือเวียนรายงานการประชุมและแบบรับรองการประชุม
17) คณะกรรมการฯ แจ้งแก้ไขรายงานการประชุม (ถ้ามี) ส่งกลับมาภายใน 1 วัน
18) เจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนฯติดตามมติการประชุมและขอให้รายงานผลความคืบหน้า ส่งกลับภายใน
1 เดือน
19) ยุติ/แล้วเสร็จ
5.1.4 กำรวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคของกำรกำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยว
แห่งชำติ(ท.ท.ช.)
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ซึ่งมีการดาเนินงานตามภารกิจ ประจา ทาให้กรรมการบางท่านส่งผู้แทนมาประชุม
หรือลาประชุม
2) ระเบีย บวาระการประชุมในการดาเนินงานที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการแจ้ง
หน่วยงานเพื่อเสนอวาระการประชุม และยกร่างเสนอประธานกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา
และมีหน่วยงานบางหน่วยงานนาเสนอข้อมูลในที่ประชุมซึ่งฝ่ายเลขานุการ ไม่ได้กลั่นกรองข้อมูล และนาเสนอใช้
ระยะเวลาที่นาน ทาให้เกิดความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงประเด็นของข้อมูลในการประชุม
5.1.5 ข้อเสนอแนะกำรกำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ(ททช.)
1) การนัดหมายการประชุมล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส หรือนัดหมายในการประชุม เพื่อให้
กรรมการได้รับทราบ
2) การใช้กลไกคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุม เพื่อกลั่นกรองวาระ
การประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมให้มีเนื้อหาที่ถูกต้อง กระชับ ครบถ้วน โดยจัดทาเป็น Template
3) การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ ท.ท.ช. สามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ และสามารถ
ติดตามความคืบหน้า

-105.2 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ
5.2.1 ก่อนกำรปรับปรุง
ลำดับ
1

ผังกระบวนงำน

รำยละเอียดงำน

1 เดือน

การประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนฯ
ฉบับที่ใช้ก่อนหน้า

-ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2555-2559

10 วัน

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ศึกษาสภาพแวดล้อม

-ศึกษาสภาพแวดล้อม
และบริบทการท่องเที่ยว
ของประเทศและของโลก

10 วัน

การทบทวนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศและ
ประเทศต้นแบบ

-ทบทวนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ
และประเทศต้นแบบราย
สาคัญ

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ทบทวนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ทราบปัญหาและอุปสรรค

10 วัน

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2 เดือน

กองยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว

จัดทาเล่มระเบียบวาระ
ฉบับสมบูรณ์ จัดเตรียม
เอกสารการประชุม พร้อม
เตรียมPresentation
เอกสารแถลงข่าวและ
จัดทาผังที่นั่งของ
คณะกรรมการ

1 เดือน

2

3

4

5

ทบทวนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว

การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

6
นาแผนเข้าสู่ ท.ท.ช
พิจารณา

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

กองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการ
และแผนงาน ท่องเทีย่ วแห่งชาติ

ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2555-2559

แห่งชาติ ตาม
กรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ
กองยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว
แห่งชาติ ตาม
กรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

-11ลำดับ

ผังกระบวนงำน

8

9

10

กองยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว

อนุมัติ
ปรับปรุง/แก้ไข
ตามมติ ท.ท.ช

ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
(ถ้ามี) ตามมติการประชุม

1 เดือน

เสนอ ครม. เห็นชอบ

15 วัน

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ประกาศบังคับใช้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้มีผลบังคับใช้และ
ถือปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25602564 นาไปสู่การปฏิบัติ
โดยแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ
-ติดตามผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2560-2564 พร้อม
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
และนาไปสู่การทบทวนแผน

ปี 25602564

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

1 ปี

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

การนาแผนสู่การปฏิบัติ

การติดตามประเมินผล

ยุติ/แล้วเสร็จ

7 วัน

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

นาเสนอ ครม.เพื่อ
เห็นชอบ

13

14

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

แห่งชาติ ตาม
กรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

11

12

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ

นาเสนอ ท.ท.ช. เพื่อ
อนุมัติ

ประชุม
ททช.
ไม่อนุมัติ

รำยละเอียดงำน

กองยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว

แห่งชาติ ตาม
กรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

-12-

5.2.2 ภำยหลังกำรปรับปรุง
เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ จึ งต้ องมี การทบทวนขั้ นตอนการด าเนิ นงานเพื่ อให้ กั บ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
1

2

3

4

5

6

ผังกระบวนงำน

การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

การทบทวนแผนพัฒนา
การท่องเที่ยว

การปรับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
กรอบระยะเวลา

เสนอ ท.ท.ช. พิจารณา

รำยละเอียดงำน
ศึกษาและวิเคราะห์การ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการท่องเที่ยว และ
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และ
นาไปสู่การปรับแผนและ
เกิดความเชื่อมโยง
ปรับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
กรอบระยะเวลา และ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้ พร้อมจัดทา
ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ฉบับที่มีการปรับปรุงแล้ว
นาเสนอ ท.ท.ช. เพื่อ
พิจารณา

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
7 วัน

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

1 เดือน

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

2 เดือน

กองยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว

แห่งชาติ ตาม
กรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

1 เดือน

เสนอ ครม. เพื่อรับทราบ

7 วัน

การนาแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ
ตามกรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ นาไปสู่
การปฏิบัติ โดยแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

ปี 25602564

เสนอ ครม.รับทราบ

การนาแผนสู่การปฏิบัติ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

กองยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว

แห่งชาติ ตาม
กรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ
กองยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว
แห่งชาติ ตาม
กรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ
กองยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว
แห่งชาติ ตาม
กรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

-13ลำดับ

ผังกระบวนงำน

7
การติดตามประเมินผล

รำยละเอียดงำน

-ติดตามผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติ ตามกรอบ
ระยะเวลายุทธศาสตร์
ชาติฯ พร้อมวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และ
นาไปสู่การทบทวนแผน
ฉบับต่อไป

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ

1 ปี

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

กองยุทธศาสตร์ ร่างแผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว

แห่งชาติ ตาม
กรอบระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ยุติ/แล้วเสร็จ

5.2.3 รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ
1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
ระยะเวลา 7 วัน
2) กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ทบทวนการดาเนินงานที่ผ่ านมา เพื่ อวิเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรค และนาไปสู่การปรับแผนและเกิดความเชื่อมโยง โดยใช้ระยะเวลา 1 เดือน
3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา
และสอดคล้องกับ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ พร้อมจัดทาร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่มีปรับปรุง แล้ว โดยใช้
ระยะเวลา 2 เดือน
4) นาเสนอ ท.ท.ช. เพื่อพิจารณา
5) หลังจาก ท.ท.ช. ได้พิจารณาแล้ว นาร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่มีการปรับปรุงแล้ว
นาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณารับทราบ โดยใช้ระยะเวลา 7 วัน
6) น าแผนพั ฒ นาการท่องเที่ ยวแห่ งชาติ ตามกรอบระยะเวลายุ ทธศาสตร์ ช าติ ฯ น าไปสู่
การปฏิบัติ โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
7) มีการติดตามผลการดาเนินงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ตามกรอบระยะเวลายุทธศาสตร์ชาติ
ฯ พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และนาไปสู่การทบทวนแผนฉบับต่อไป
8) ยุติ/แล้วเสร็จ

-145.2.4 กำรวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคของกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ
1) การตั้งตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ที่ท้าทาย เช่น อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
(TTO) รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นต้น
2) ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) มีหน่วยงาน
ภายนอกสังกัด ร่วมบูรณาการทางาน โดยหน่วยงานให้ความสาคัญตามภารกิจก่อน และการติดตามการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ยังมีข้อจากัดในการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
5.2.5 ข้อเสนอแนะกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ
1) การตั้งเป้าหมายตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ งชาติ ควรมีการทบทวนตัวชี้วัด เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกมีการผั นผวน ตลาดการท่ องเที่ยวและกระแสการท่องเที่ยว มีการเปลี่ ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้
2) มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นรายไตรมาสหรือปีงบประมาณ โดยใช้ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

---------------------------------------------------------------

-155.3 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564)
การประเมินความสาเร็จของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยใช้ระบบที่มีมาตรฐานสามารถประเมินผลการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ
การยอมรั บจากส่ วนราชการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ แนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนาในแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) กาหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบ และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
รายงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของแผนพัฒนาฯ และตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.3.1 ก่อนกำรปรับปรุง
ลำดับ
1

2

3

4

5

ผังกระบวนงำน

รำยละเอียดงำน
- ศึกษาและสรุปภาพรวม

จัดทากรอบการประเมินผล
ศึกษาแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)

สรุปผลการดาเนินและ
การติดตามประเมินผล

สรุปประเด็นปัญหา/
อุปสรรคในการดาเนินงาน

จัดทาข้อเสนอแนะจากการ
ติดตามประเมินผล

ยุติ/แล้วเสร็จ

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
1 เดือน

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2564)
เช่นเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
และยุทธศาสตร์

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

กองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
และแผนงาน การท่องเที่ยว

แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)

-สรุปผลการดาเนินตาม
ตัวชี้วัดตามแผนฯ ปีที่ 1
-สรุปผลการดาเนินตาม
ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ ปีที่ 1
-สรุปผลการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างแผนบูรณา
การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ และ
แผนพัฒนาฯ
-การประเมินผลกระทบตาม
แผนพัฒนาฯ
-สรุปประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคตามตัวชี้วัดภาพรวม
และตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์

3 เดือน

-สรุปข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
-สรุปข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะแยกราย
ยุทธศาสตร์
-สรุปข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของผลกระทบ
(Impact)

1 เดือน

กองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว

แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)

2 เดือน

กองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว

แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)
กองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
และแผนงาน
การท่องเที่ยว

แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

5.3.2 ภำยหลังกำรปรับปรุง
ลำดับ
1

2

3

4

5

ผังกระบวนงำน
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รำยละเอียดงำน
- ศึกษาและสรุปภาพรวม

การศึกษาทบทวนแผน
แผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)

ติดตามความก้าวหน้าด้าน
การท่องเที่ยวตาม
แผนพัฒนาฯ ปีที่ 1
และระยะครึ่งแผน พร้อม
วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
อุปสรรค

ทบทวน ปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล

จัดประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

จัดทารายงานความก้าวหน้า
ในการติดตามประเมินผล
ระยะครึ่งแผน พร้อมทั้ง
วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
1 เดือน

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2564) เช่น
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
และยุทธศาสตร์

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

กองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
และแผนงาน การท่องเที่ยว

แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)

-ติดตามความก้าวหน้าด้าน
การท่องเที่ยวตามแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25602564) ปีที่ 1 และระยะ
ครึ่งแผนแรก พร้อมวิเคราะห์
สภาพปัญหาและอุปสรรค

1 เดือน

ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางหรือหลักเกณฑ์ใน
การติดตามประเมินผล ให้มี
ความเหมาะสมตามตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ และแนวทางที่
กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์

1 เดือน

-จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อ
รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ พร้อมชีแ้ จง
แนวทางและหลักเกณฑ์ใน
การติดตามประเมิน
จัดทารายงานความก้าวหน้า
ในการติดตามประเมินผล
ระยะครึ่งแผน พร้อมทั้ง
วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ

1 วัน

กองยุทธศาสตร์ -แผนพัฒนา
การท่องเทีย่ ว
และแผนงาน

แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)
-รายงานความก้าวหน้า
ด้านการท่องเที่ยว
ตามแผนพัฒนาฯ
ปีที่ 1

15 วัน

กองยุทธศาสตร์ -แผนพัฒนา
การท่องเทีย่ ว
และแผนงาน

แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)
-รายงานความก้าวหน้า
ด้านการท่องเที่ยว
ตามแผนพัฒนาฯ
ปีที่ 1
กองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
การท่องเที่ยว
และแผนงาน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)

กองยุทธศาสตร์ -สรุปรายงานความ
ก้าวในการติดตาม
และแผนงาน
ประเมินผลระยะ
ครึ่งแผน

-17ลำดับ

6

ผังกระบวนงำน

จัดประชุมการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ระยะครึ่งแผนแรก

7
จัดทารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผล
ระยะครึ่งแผนแรก พร้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการขับเคลื่อนแผนฯ
รวมทั้งสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ปัญหา และอุปสรรค
การดาเนินงาน

8

9

10

เสนอ ท.ท.ช.
เพื่อพิจารณา

รำยละเอียดงำน

ประชุมการติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน ระยะครึ่ง
แผนแรก

จัดทารายงานผลการติดตาม
และประเมินผล ระยะครึ่ง
แผนแรก พร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อน
แผนฯ รวมทั้งสรุปผลการ
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรคการดาเนินงาน

เสนอ ท.ท.ช. เพื่อพิจารณา
การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2564)
-ดาเนินการตามมติ ท.ท.ช.

ดาเนินการตามมติ ท.ท.ช.

ยุติ/แล้วเสร็จ

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

กองยุทธศาสตร์ -สรุปรายงานความ
ก้าวในการติดตาม
และแผนงาน
ประเมินผลระยะ
ครึ่งแผน

15 วัน

รายงานผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล ระยะครึ่ง
แผนแรก พร้อม
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ

รายงานผลการติดตาม
และประเมินผล ระยะ
ครึ่งแผนแรก พร้อม
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ

-185.3.3 รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนพัฒนำ
กำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1) ศึกษาและสรุปภาพรวมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25602564) เช่นเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ โดยใช้ระยะเวลา 1 เดือน
2) ติดตามความก้าวหน้าด้านการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564) ปีที่ 1 และระยะครึ่งแผนแรก พร้อมวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค โดยใช้ระยะเวลา
1 เดือน
3) ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผล ให้มีความ
เหมาะสมตามตัวชี้วัด เป้าประสงค์ และแนวทางที่กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยใช้ระยะเวลา 1 เดือน
4) จั ดประชุม กลุ่ มย่ อย เพื่อ รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจง
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมิน โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน
5) จัดทารายงานความก้าวหน้า ในการติดตามประเมินผล ระยะครึ่งแผน พร้อมทั้งวิเคราะห์
สภาพปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ประเมิน โดยใช้ระยะเวลา 15 วัน
6) ประชุมการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ระยะครึ่งแผนแรก โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน
7) จั ดทารายงานผลการติดตามและประเมินผล ระยะครึ่งแผนแรก พร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนฯ รวมทั้งสรุปผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค
การดาเนินงาน โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน
8) เสนอ ท.ท.ช. เพื่อพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
9) ดาเนินการตามมติการประชุม ท.ท.ช.
10) ยุติแล้วเสร็จ
5.3.4 กำรวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคของกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนพัฒนำ
กำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1) ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงาน ต่ากว่าเป้าหมาย/ไม่เป็นตามเป้าหมาย
2) ตั วชี้ วั ดที่ มี ข้ อมู ลอยู่ แต่ ข้ อมู ลเหล่ านั้ นยั งไม่ มี การจั ดเก็ บอย่ างเป็ นระบบ หรื อมี ข้ อมู ลแต่ ไม่
ครอบคลุมตามเขตเขตของตัวชี้วัด ซึ่งไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเหล่านั้นได้
3) ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลอยู่เลย ไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานตามระยะครึ่งแผนแรกได้
4) การใช้ตัวชี้วัดที่อ้างอิงข้อมูลจากการวิเคราะห์ของหน่วยงานสากล ที่มีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่สามารถทราบสาเหตุของค่าที่ได้
5) ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต้องอาศัยข้อมูลการดาเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน มีความเสี่ยงในการรวบรวมข้อมูล
6) มีความไม่สอดคล้องกันระหว่าง ค่าเป้าหมายที่กาหนดในตัวชี้วัดหลักกับตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
7) การขาดความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดหลักกับตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ที่จะเชื่อมโยงความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากระดับไปยังตัวชี้วัดหลัก

-195.3.5 ข้อเสนอแนะกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1) จัดตั้งคณะทางาน ได้แก่ คณะทางานเพื่อประสานกับหน่วยงานผู้ประเมินสากล และทาการศึกษา
พิจารณามิติต่างๆ ที่เป็นเกณฑ์ในตัวชี้วัดแต่ละตัว และคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดแต่ละตัว
2) ทบทวนและปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดทั้งตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ให้ตรงกัน
3) ปรับนิยามของตัวชี้วัด
4) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

---------------------------------------------------------

6. เอกสำรอ้ำงอิง
6.1 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
6.2 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

