ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
พ.ศ. 2551-2554

กระบวนการจัดทํางบประมาณตามกรอบปฏิทน
ิ งบประมาณป 2552
ครม.
ครม.แถลงนโยบาย
แถลงนโยบาย
ตตออรัรัฐฐสภา
สภา
(18-20
(18-20ก.พ.
ก.พ.2551)
2551)

นรม.
นรม.ประชุ
ประชุมมชีชี้แ้แจง
จง
นโยบาย/การจั
นโยบาย/การจัดดทํทําา
แผนบริ
แผนบริหหารราชการ
ารราชการ
แผ
แผนนดิดินน

รนรม./รมว.
รนรม./รมว.
มอบนโยบาย/กํ
มอบนโยบาย/กําากักับบ

การจั
การจัดดทํทําาแผนบริ
แผนบริหหาร
าร
ราชการแผ
ราชการแผนนดิดินน

((25
25ก.พ.
ก.พ.2551)
2551)

คณะกรรมการจัดทํา
แผนบริหารราชการ
แผนดิน
สศช./สงป./ก.พ.ร.
สศช./สงป./ก.พ.ร.
พิ
พิจจารณาและ
ารณาและ
บู
บูรรณาการแผน/
ณาการแผน/
งบประมาณ
งบประมาณ
(3-7
ค. 2551)
2551)
(3-7 มี
มี..ค.

สสววนราชการจั
นราชการจัดดทํทําา
แผนบริ
แผนบริหหารราชการ
ารราชการ
แผ
แผนนดิดินน

(26-29 ก.พ. 2551)

นํนําาเสนอ
เสนอ
นรม.
นรม.และ
และครม.
ครม.
(11
(11มีมี.ค.
.ค.2551)
2551)

แผนปฏิ
ิร
แผนปฏิบ
บัต
ัตร
ิ าชการ
าชการ
4
4 ป
ป เสนอ
เสนอ รมว.
รมว. กก.
กก.
-- ส
สงง กพร.
กพร.

(12
(12 มี
มี..ค.ค.- 33 เม.ย.
เม.ย. 51)
51)

แผนปฏิ
ิร
แผนปฏิบ
บัต
ัตร
ิ าชการประจํ
าชการประจําาป
ป
(คํ
(คําาของบประมาณป
ของบประมาณป 52)
52) เสนอ
เสนอ รมว.
รมว.
กก.
รองนายกฯ
เห็
น
ชอบ
และส
ง
กก. รองนายกฯ เห็นชอบ และสง สงป.
สงป.
(21
(21 มี
มี..ค.
ค. -- 17
17 เม.ย.
เม.ย. 51)
51)

วิสัยทัศน (Vision)
1. เปนองคกรหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ มีระบบ และเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและทองถิ่น
เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของประเทศใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน
และสามารถแขงขันได
2. เปนองคกรหลักดานกีฬา นันทนาการ การออกกําลังกาย และวิทยาศาสตรการกีฬา
ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลศึกษา เพื่อมวลชน (Sport for All) เพื่อความเปนเลิศ
และอาชีพ (Sport for Excellence) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการการตลาดและการทองเที่ยว อยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสรางรายไดเขาสูประเทศ
2. บูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการทองเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการใหมีเอกภาพเชื่อมโยงอยางเปนระบบกับทุกภาคสวน และเปนสวนสนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของประเทศใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการทองเที่ยวใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
ดานการทองเที่ยวของภูมิภาค
4. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และนันทนาการใหไดมาตรฐานสากล
5. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกําลังกาย
และวิทยาศาสตรการกีฬา
6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนํานโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุก ภาคสวนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
สรางความเชือ่ มั่นและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
เปาประสงค 1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิม่ ขึน้
2. สัดสวนของรายไดจากการทองเที่ยวตอผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) เพิม่ ขึน้
3. ประเทศไทยมีสวนแบงทางการตลาด (Market Share) ดานการทองเที่ยวที่สําคัญในภูมิภาคไดอยางตอเนือ่ ง
4. ประเทศไทยไดรับการยอมรับวามีสินคาและบริการการทองเทีย่ วที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ประเทศไทยมีบทบาทและภาพลักษณที่โดดเดนดานการทองเทีย่ วในภูมิภาคเอเชีย

ตัวชี้วดั

เปาหมายป 51- 54

1. มีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติและนักทองเที่ยวคนไทยเพิม่ ขึน้

1. จํานวนแผนงานในการสงเสริมการทองเที่ยวใหมี
นักทองเที่ยวคุณภาพเพิม่ ขึน้ รอยละ 10 ตอป
2. งบประมาณสนับสนุนการหารายไดจากนักทองเที่ยว
ไดรับการจัดสรรคิดเปนรอยละ 1 ของเปาหมายจํานวน
รายไดจากนักทองเทีย่ วทั้งในและตางประเทศ
3. ชองทางการเขาถึงประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ไมนอ ย
กวารอยละ 5 ตอป
4. งบประมาณสนับสนุนสินคาและบริการใหไดคณ
ุ ภาพ
เปนสัดสวน 3 ตอ 5 ของการตลาด
5. มีมาตรการและการอํานวยความสะดวก การรักษา
ความปลอดภัยแกนกั ทองเที่ยวเพิม่ ขึน้ รอยละ 10 ตอป
6. ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในดาน Friendly People /

2. สัดสวนรายไดจากทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศเพิม่ ขึน้

3. สามารถรักษาสวนแบงการตลาด (Market Share) ในภูมิภาคมากขึน้
ไดอยางตอเนือ่ ง
4. ประเทศไทยมีการพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหไดคุณภาพ
ไดมาตรฐานและเปนสัดสวนเหมาะสมกับการสงเสริมการตลาด
5. ประเทศไทยมีภาพลักษณความเชือ่ มัน่ ในมาตรฐานความปลอดภัย
6. ภาพลักษณของประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

Authenticity / Health & Wellness / Beautiful Nature/
Value for Money

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
สรางความเชือ่ มั่นและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
กลยุทธหลัก
1. สงเสริมใหป 2551-2552 เปนปแหงการทองเที่ยวไทย ประทับใจไทยแลนด
2. สงเสริมตลาดและการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน
3. เสริมสรางศักยภาพเครือขายพันธมิตรดานการเตรียมความพรอมสินคาและบริการ ดานการลงทุนและดานการตลาด
4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการและบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
5. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
6. สงเสริมสนับสนุน อุตสาหกรรมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย
7. เพิ่มความเขมงวดในการตรวจตรา ดูแล และการปฏิบัติตามกฎหมายของเจาหนาที่
8. ผลักดันมาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กในธุรกิจทองเที่ยว

หนวยงานหลัก
ททท.
สพท.
สป.กก.
บก.ทท.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การปรับโครงสรางการทองเที่ยวและบริการ
เปาประสงค 1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายการทองเที่ยวของประเทศใหมีเอกภาพ
2. สรางและพัฒนาระบบเชื่อมโยงกลไกในการบริหารจัดการการทองเที่ยวทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและทองถิน่
3. ผลักดันสินคาและบริการดานการทองเทีย่ วใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. สงเสริมและ/หรือฟน ฟู พัฒนาและสรางแหลงทองเที่ยวในพืน้ ที่ทมี่ ศี กั ยภาพ
5. เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจและบุคลากรดานการทองเที่ยว
6. สงเสริมและ/หรือฟน ฟูใหมสี ิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวทุกกลุม

ตัวชี้วดั

เปาหมายป 51- 54

1. แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติและแผนปฏิบัติการทองเที่ยว
2. การบริหารจัดการการทองเที่ยวมีประสิทธิภาพ

1. จัดทําแลวเสร็จและครบทุกเขตพัฒนาการทองเที่ยว
2. จํานวนระบบการบริหารจัดการทีน่ ํามาใชในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวครบทุกเขตพัฒนาการทองเที่ยว
3. เพิม่ ขึน้ รอยละ 10 ตอป
4. เพิม่ ขึน้ รอยละ 10 ตอป
5. เพิม่ ขึน้ รอยละ 10 ตอป
6. เพิม่ ขึน้ รอยละ 10 ตอป
7. เพิม่ ขึน้ รอยละ 10 ตอป

3. สินคาและบริการดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาเขาสูมาตรฐาน
4. จํานวนแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมไดรับการฟน ฟู
5. จํานวนแหลงทองเที่ยวใหมไดรับการพัฒนา
6. จํานวนผูประกอบการและบุคลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
7. จํานวนเขตพัฒนาการทองเที่ยวที่จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ
นักทองเที่ยวทุกกลุม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การปรับโครงสรางการทองเที่ยวและบริการ
กลยุทธหลัก
1. สงเสริม พัฒนาและยกระดับสินคา บริการ และมาตรฐานดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
2. เรงพัฒนา ฟนฟู แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมและสรางแหลงทองเที่ยวใหมในพื้นที่ที่มีศักยภาพใหไดมาตรฐาน และยั่งยืน
3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
4. ผลักดันใหมีการปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักทองเที่ยวทุกกลุม
5. สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการรวมกลุมความรวมมือและเครือขายพันธมิตร เพื่อสรางความเชื่อมโยง
ของพื้นที่ทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ
6. สงเสริมการทองเที่ยวในเชิงกลุมพื้นที่และกลุมจังหวัดที่มีศักยภาพในลักษณะของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน

หนวยงานหลัก
สพท.
ททท.
สป.กก.
บก.ทท.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมใหประชาชนทุกกลุม มีโอกาสรวมกิจกรรมกีฬา ออกกําลังกาย นันทนาการและพลศึกษา
รวมทั้งผลิตและพัฒนาบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
เปาประสงค
1. ประชาชนทุกกลุมเปาหมายเลนกีฬา ออกกําลังกายอยางถูกตอง เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีจนเปนวิถีชีวิต
2. ประชาชนทุกกลุมเปาหมายรวมกิจกรรมกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีจนเปน
วิถีชีวิต
3. มีสถานกีฬาใหประชาชนไดเลนกีฬา และออกกําลังกายอยางเพียงพอและมีคุณภาพ
4. มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา ทีม่ ีคุณภาพและเพียงพอและมีความมั่นคงในวิชาชีพ
5. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนากีฬาไปสูความเปนเลิศ
6. บัณฑิตที่มีคุณภาพดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา และวิทยาศาสตรสุขภาพ เพิ่มขึ้น
7. บุคลากรทางการศึกษาพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา และสาขาที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนา
ในดานศึกษา วิจัย และคนควาอยางสรางสรรค
8. การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยไดรับการสงเสริมและอนุรักษใหเปนมรดกของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมใหประชาชนทุกกลุม มีโอกาสรวมกิจกรรมกีฬา ออกกําลังกาย นันทนาการและพลศึกษา
รวมทั้งผลิตและพัฒนาบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
ตัวชี้วดั
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1. ประชาชนทุกกลุม เปาหมายเลนกีฬาและออกกําลังกายเปนประจํา
2. เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายเลนกีฬาและออกกําลังกายเปนประจํา
3. ประชาชนกลุมเปาหมายมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑทกี่ ําหนด
4. ประชาชนทุกกลุม เปาหมายรวมกิจกรรมกีฬา และใชเวลาวางประกอบกิจกรรมนันทนาการเปนประจํา
5 เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายรวมกิจกรรมกีฬา และใชเวลาวางประกอบกิจกรรมนันทนาการเปนประจํา
6. จํานวนสถานกีฬาที่จัดใหมีและเปดบริการเพือ่ เลนกีฬาและออกกําลังกายเพิม่ ขึน้
7. มีผูนําการเลนกีฬา ออกกําลังกาย นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬาที่มีความรูความสามารถเพิ่มขึน้
8. จํานวนนักเรียนในโรงเรียนกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติเพิม่ ขึ้น
9. จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาไดรับการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพภายในหนึ่งปหลังจากจบการศึกษา
เพิม่ ขึน้
10. จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนเพือ่ การศึกษาตอ เพิม่ ขึน้
11. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการตีพมิ พและเผยแพร
และหรือนําไปใชประโยชนเพิม่ ขึน้ เพิม่ ขึ้น
12. จํานวนชนิดการละเลนพืน้ บานและกีฬาไทยไดรับการสงเสริมและอนุรักษ

1. รอยละ 45 50 55 60
2. รอยละ 65 70 75 80
3. รอยละ 10 20 35 50
4. รอยละ 45 50 55 60
5. รอยละ 65 70 75 80
6. รอยละ 5 ตอป
7. รอยละ 5 ตอป
8. รอยละ 30 33 36 39
9. รอยละ 75 77 79 81
10. รอยละ 5 10 15 20
11. รอยละ 2 ตอป
12. รอยละ 5 ตอป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมใหประชาชนทุกกลุม มีโอกาสรวมกิจกรรมกีฬา ออกกําลังกาย นันทนาการและพลศึกษา
รวมทั้งผลิตและพัฒนาบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
กลยุทธหลัก
1. สงเสริมและสนับสนุนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน และกีฬาเพื่อสุขภาพ
2. พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา
3. สงเสริมความเขมแข็งของเครือขายพันธมิตรทุกระดับในการบริหารจัดการทางการกีฬา

4. จัดสรางสถานกีฬาและสงเสริมการใชและการบริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ใหเพียงพอและมีคุณภาพ
5. เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ
6. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และน้ําใจนักกีฬาใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
7. ประชาสัมพันธเชิงรุกเกี่ยวกับการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยกิจกรรมนันทนาการ
8. สงเสริมการใชและการบริหารจัดการสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการใหไดมาตรฐานและทั่วถึงทุกพื้นที่
9. จัดการศึกษาดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงานหลัก
10. สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหมทางวิชาการ
สพก.
11. สงเสริมใหอาจารยไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
สพล.
12. สงเสริมและอนุรักษ การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย
สป.กก.
กกท.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา เพือ่ ความเปนเลิศ เพื่อการอาชีพ รวมทั้งจัดระบบสวัสดิการ
เศรษฐศาสตรการกีฬา และการสรางแรงจูงใจในการสงเสริมกีฬา
เปาประสงค

1. ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
2. มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมใหกับบุคลากรทางการกีฬาของไทย
3. สรางพื้นฐานเศรษฐศาสตรการกีฬาและสรางแรงจูงใจในการสงเสริมการกีฬา

ตัวชี้วดั
1. อันดับที่ไดจากการแขงขันกีฬาสากลในระดับนานาชาติ
2. ชนิดกีฬาที่ไดรับการพัฒนาสูระบบกีฬาอาชีพ
3. จํานวนบุคลากรทางการกีฬาที่ไดรับการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม
4. จํานวนมาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของตอการสรางรายได
และสรางแรงจูงใจในการสงเสริมการกีฬา
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1. อันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย
2. 4 6 8 12 ชนิดกีฬา
3. เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
4. 2 3 3 3 เรื่องตอป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา เพือ่ ความเปนเลิศ เพื่อการอาชีพ รวมทั้งจัดระบบสวัสดิการ
เศรษฐศาสตรการกีฬา และการสรางแรงจูงใจในการสงเสริมกีฬา
กลยุทธหลัก
1. สงเสริมและสนับสนุนนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาใหมีโอกาสเขารวมการแขงขันและพัฒนา
ความสามารถ โดยมุงเนนเพื่อความเปนเลิศทางการแขงขัน และไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. สงเสริมและสนับสนุนนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ไดรับการพัฒนาเพื่อการอาชีพอยางเปนระบบ
ไดมาตรฐานสากล
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับ
การเลนกีฬา การฝกซอมและการแขงขันกีฬาทุกระดับ (ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ)
4. จัดตั้งสถานีโทรทัศนเพื่อการกีฬา
5. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรการกีฬาและนํามาประยุกตใชในการพัฒนากีฬา
เพื่อความเปนเลิศและเพื่อการอาชีพ
6. นํามาตรการทางภาษี โดยปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อสรางแรงจูงในการสงเสริม
และสนับสนุนทางกีฬา

หนวยงานหลัก
กกท.
สป.กก.
สพก.
สพล.

