สรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจาปี 2562
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
__________________________
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจาปี 2562 ของ ททท. จัดทาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของ
แผนยุทธศาสตร์ ช าติร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12
นโยบายรัฐ บาล ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ : โมเดลประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 และแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562-2564)
ผนวกกับ การวิเคราะห์ ปัจ จั ย แวดล้ อมในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้ได้ แผนที่เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีประสิทธิผลสูงสุด
หัวใจของแผนปฏิบัติการ
มุ่งสู่ การเป็ น แหล่ งท่องเที่ย วยอดนิย ม (Preferred Destination) อย่างยั่ง ยืน ด้ว ยการเพิ่มรายได้
ทางการท่อ งเที่ย วอย่ างต่อเนื่ อ ง สมดุ ล และทั่ ว ถึ งผ่ านการนาเสนอคุ ณค่า ของการท่ องเที่ย วประเทศไทย
ที่จะทาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า (Value for Experience) และเปิดมุมมองใหม่ให้กับ
ชี วิ ต จากการสั ม ผั ส เสน่ ห์ วิ ถี ไ ทยเฉพาะถิ่ น (Unique Local Thai Experience) ภายใต้ ก ารด าเนิ น งาน
บนฐานข้อมูลอย่างมีนวัตกรรม รั บ ฟังความต้องการของลู กค้าและผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย รับผิ ดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ท้องถิ่น
เป้าหมายรายได้ภาพรวม
ปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะยังคงรักษาอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศที่สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว
สูงสุดของโลก โดยกาหนดเป้าหมายรายได้รวมทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 โดยเป็นรายได้ที่เกิดจาก
ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ
กาหนดเป้าหมายรายได้ ทางการท่องเที่ยวภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยให้ตลาดระยะใกล้และ
ระยะกลางคือ ตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ เติบโตร้อยละ 12 ตลาดระยะกลางและไกล คือ ยุโรป อเมริกา
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เติบโตร้อยละ 11 ทั้งนี้ ให้น้าหนักสัดส่วนรายได้จากตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
ร้อยละ 65 ขณะที่ตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกาอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 35
ทิศทางการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ
มุ่งสานต่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ปรับโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวสู่กลุ่มตลาดระดับกลาง-บน และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนจากการเติบโตของ
ค่าใช้จ่ายมากกว่าจานวนนักท่องเที่ยว ด้วยการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง
Thai Unique Local Experience ผ่านแคมเปญ “Amazing Thailand: Open to the New Shades”
โดยนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ากับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลก สัมผัสวัฒนธรรมที่เปลี่ยน
แปลงตามกาลเวลา แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ คนท้องถิ่นพร้อมแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ภูมิปัญญาที่สั่งสมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นประสบการณ์ที่จะเปิดประสาทสัมผัสของนักท่องเที่ยวทั้งร่างกาย
จิตใจและจิตวิญญาณ ภายใต้การดาเนินงาน 3 ทิศทางหลัก ประกอบด้วย
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1. ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพในการใช้จ่าย ที่มีรายได้ระดับกลาง-บน (รายได้ต่อคน
ตั้ ง แต่ 20,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ คนต่ อ ปี ขึ้ น ไป) โดยท าการตลาดในลั ก ษณะ Fragmentation เจาะกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะบุคคล ได้แก่ กลุ่ม DINKs, LGBTQ, Family, Millennial, นักท่องเที่ยวสตรี
และกลุ่ม Active Senior ในพื้นที่ตลาดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ฯลฯ ผนวกกับนาเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพระดับ Premium
Mass และหรูหราเหนือความคาดหมาย (Luxury) และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ ยวความสนใจพิเศษที่ใช้จ่ายสู ง
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มฮันนีมูนและแต่งงาน กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่ม ที่สนใจ
วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) ซึ่งนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Soft Adventure) การท่องเที่ยว
ชุมชน และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา (จักรยาน มาราธอน มวยไทย และไตรกีฬา)
2. เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย (First Visitor) โดยทาการตลาด
เชิงรุก ได้แก่ เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย จัด กิจกรรม Road Show เพื่อเจาะตลาดพื้นที่เมืองรอง จัดกิจกรรม
Seminar/ Workshop และจัด Fam Trip นาสื่อมวลชน/ผู้ประกอบการมาทดสอบสินค้า รวมถึงการส่งเสริม
การจัด Charter Flight จากพื้นที่ตลาดใหม่มายังประเทศไทย นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
2.1 กลุ่มเชิงพื้นที่ (Market Area) เน้นส่งเสริมนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ตลาดเกิดใหม่ เช่น ละติน
อเมริกา แคนาดา ยุโรปตะวันออก อิหร่าน และกาตาร์ในตะวันออกกลาง รวมถึงพื้นที่เมืองรอง (Tier 2-3
cities) ในตลาดเดิม เช่น เมืองอู่ฮั่น เซียะเหมิน หนานหนิง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองมิวนิก สตุ๊ดการ์ท
ดุสเซลดอร์ฟ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเกาหลี
2.2 กลุ่ ม ตลาดใหม่ (Segment) ที่ มีแนวโน้มเติบ โตดี ขนาดตลาดใหญ่ (Market Size) และมี
ศักยภาพใช้จ่ายสูง เช่น กลุ่มสตรีในญี่ปุ่น กลุ่ม High End ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มครอบครัวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน กลุ่มเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลในประเทศกลุ่ม CLMV กลุ่มมุสลิมในมาเลเซียและอินโดนีเซีย
3. เพิ่มมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า โดย
3.1 เลือกพื้นที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพร้อมขายและเหมาะกับ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มที่ไม่เคยและเคยเดินทางมาประเทศไทย แล้วทาการวิเคราะห์ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในแต่ละตลาด จากนั้นคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม โดยใช้เทคนิคทางการตลาดการเสนอขายสินค้า
พ่วงกับพื้นที่เมืองหลักหรือเมืองรองข้างเคียง เพื่อสร้างความน่าสนใจของสินค้าการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการขยาย
ระยะเวลาวันพักและดึงดูดให้ เกิดการใช้ จ่ายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ตลาดเยอรมันเสนอขายพื้นที่จันทบุรี -ตราด
,สุโขทัย-แพร่-น่าน-ลาปาง ตลาดอิตาลีเสนอขายพื้นที่เมืองรอง สุโขทัย-ลาปาง
3.2 ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงเวลา (All Year Round Destination) โดยเฉพาะช่วง
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และกันยายน-ตุลาคม) โดยนาเสนอสินค้าการท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมดนตรี กีฬา เทศกาล คาร์นิวัล งานศิลปะ แฟชั่น และงานส่งเสริมการช้อปปิ้ง เพื่อ
กระตุ้นและเพิ่มความน่าสนใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวนอกเหนือ
ช่วงเทศกาลหรือฤดูกาลท่องเที่ย ว ทั้งนี้ ยั งคงตระหนักถึงการบริหาร flow ของการเดินทางและพานักใน
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
3.3 ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV
จากประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในอาเซียนร่ว มกันทาตลาดเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปและ
อเมริ กาเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยแบบเชื่อมโยงในเส้นทาง AEC Connectivity ผสมผสานการเดินทาง
สัมผัส Local Experience ในพื้นที่เมืองรองของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ
กาหนดเป้ าหมายรายได้จ ากการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยภูมิภ าค
ภาคกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศจะสร้างรายได้ถึงร้อยละ 47 ของประเทศ รองลงมาคือ
ภูมิภาคภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลาดับ
ทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strengthen from within) ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่จะทาให้
คนไทยรั กและภาคภูมิใจในประเทศไทย สร้างความต้องการมีส่ ว นร่ว มในการดูแลสิ่ งแวดล้ อมและรักษา
เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย โดย ททท. จะเปลี่ ย นมุ ม มองให้ เ ห็ น ว่ า การเที่ ย วเมื อ งไทยนั้ น เท่ ก ว่ า ที่ เ คย
ด้วยการเที่ยวแบบลึกซึ้งและเข้าถึงผ่านการมีส่วนร่วมกั บคนท้องถิ่นหรือ Local Hero ผู้อนุรักษ์วิถีชีวิต
วัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ และทาให้คนไทยได้รับมุมมองใหม่
จากการเดินทางท่องเที่ย วผ่ านแคมเปญสื่อสารการตลาด “Amazing ไทยเท่” ซึ่งเรื่องราวประสบการณ์
การท่องเที่ย วในแต่ละภูมิภาคที่จะนาเสนอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้าทางการท่องเที่ยวนั้นประกอบ
ไปด้ว ยเรื่ องราวศิล ปวัฒ นธรรมที่บ อกเล่ าวิ ถีช าวเหนือ (More Authentic) เรื่องราวอาหารที่ถ่า ยทอดวิ ถี
คนอีสาน (More Gastronomy) เรื่องราวมรดกแห่งสยามในภาคกลาง ทั้งศิลปกรรมชั้นสูง การหลอมรวม
วั ฒ นธรรมนานาชาติ แ ละวิ ถี ช าวน้ า (More Legacy) เรื่ อ งราวกิ จ กรรมแสนสนุ ก ที่ จ ะเติ ม สี สั น ให้ ชี วิ ต
ในภาคตะวันออก (More Fun) และเรื่องราวนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ที่มีรากฐานมาจากวัฒ นธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคใต้ (More Inspired) ภายใต้การดาเนินงาน 3 ทิศทางหลัก ประกอบด้วย
1. กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลัก (Gen-Y, Multigeneration Family และกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ชื่ น ชอบกิ จ กรรมไลฟ์ ส ไตล์ ได้ แ ก่ อาหาร กี ฬ าและดนตรี )
และนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ าย (Silver Age กลุ่มผู้หญิง Millennial Family รวมถึงกลุ่มเฉพาะ
และกลุ่ ม ความสนใจพิ เ ศษ อาทิ กลุ่ ม Couple และกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ สู ง โดยแต่ ล ะภู มิ ภ าคจะด าเนิ น งาน
ด้วยแนวทางที่แตกต่างกัน ดังนี้
 ภาคเหนื อจะสร้ างแรงบั น ดาลใจจากการท่องเที่ยวในช่ว งนอกฤดูกาลด้ว ยการสร้างสรรค์
Content “Amazing Stories of the North” นาเสนอแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์และชุมชนที่บอกเล่า
เรื่องราวความเป็นมา ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสาหรับกลุ่ม Multi-generation Family และเจาะ
กลุ่มผู้หญิง ผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปะผ่านโครงการ “ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ” กระตุ้น
ความต้องการใช้จ่ายด้วยเรื่องราวผ้าพื้นเมืองที่บอกเล่าวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของคนในภูมิภาค
 ปรั บ ภาพลั ก ษณ์ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ให้ เ ป็ น Cool I-san ที่ ดู ทั น สมั ย เท่ แ ละเก๋ ไ ก๋
ด้ ว ยโครงการ “Cool I-san เด้ อ ” น าเสนออาหารท้ อ งถิ่ น งานฝี มื อ และเทศกาลที่ ต่ อ ยอดด้ ว ยความคิ ด
สร้างสรรค์ และขยายฐานกลุ่ม Silver Age ด้วยการเข้าร่วมงานบุญตามประเพณีฮีต 12 คอง 14 รู้จักวิถีชีวิต
ของคนอีสานผ่านอาหารในงานประเพณี ปฏิบัติธรรม ชมงานหัตถกรรมและทากิจกรรม D.I.Y
 ภาคกลางจะเจาะกลุ่ ม ศั กยภาพที่ ชื่ นชอบประวัติ ศ าสตร์ และวัฒ นธรรมให้ เ ดิ นทางสั ม ผั ส
ประสบการณ์ย้ อนอดีตภายใต้โ ครงการ “Premium Nostalgia: มรดกแห่งสยาม” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย
โดยน าเสนอสิ น ค้าทางการท่ องเที่ ย วที่เป็ นมรดกตกทอดตั้งแต่ส มัยกรุ งศรีอยุ ธ ยาจนถึงกรุง รัตนโกสิ นทร์
ทั้งวัด/วัง งานศิลปะชั้นสูงและโครงการพระราชดาริ
 ตอกย้ าความมี สี สั น ของภาคตะวั น ออกด้ ว ยการน าเสนอ Fun & Creative Activities
และยกระดับภาพลักษณ์ภูมิภาคด้วย Gastro-luxperience นาเสนอสินค้า บริการและประสบการณ์ท่องเที่ยว
แบบ Luxury ควบคู่กับ Creative Gastronomy ให้กับกลุ่ม Millennial Family ในโครงการLuxperience
@ตะวันออก
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 แก้ ปั ญ หานั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกระจุ ก ตั ว ในเมื อ งหลั ก ด้ ว ยการปรั บ มุ ม มองการรั บ รู้ ใ หม่
ว่าภาคใต้ไม่ได้มีดีแค่ทะเลผ่านโครงการ More than You can SEA นาเสนอนวัตกรรมและความสร้างสรรค์
ที่พัฒนามาจากรากฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และขยายฐานตลาดกลุ่มศักยภาพเพื่อลดการพึ่งพิง
รายได้จ ากตลาดต่า งประเทศ ด้ ว ยการน าเสนอประสบการณ์ ท่อ งเที่ ยวครั้ ง หนึ่ งในชีวิ ต (Once-in-a-life
Experience)
2. ส่ ง เสริ ม การกระจายตั ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วสู่ พื้ น ที่ ร องตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ผ่ า นโครงการ
“เมืองรอง ต้องลอง” โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายตรงกับ Destination Branding เพื่อคัดกรองเฉพาะนักท่องเที่ยว
ที่ชื่นชอบเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะแบ่งเมืองรองเป็น 3 ประเภทตามศักยภาพ ได้แก่
 เส้ น ทางเมื อ งหลั ก เชื่ อ มเมื อ งรอง (Additional): เชี ย งใหม่ - ล าพู น -ล าปาง ขอนแก่ น มหาสารคาม และหาดใหญ่-พัทลุง
 เมืองรองศักยภาพ (Brand New): แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เลย อุบลราชธานี บุรีรัมย์
สกลนคร จันทบุรี ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม สตูล นครศรีธรรมราช
 เส้ น ทางเมืองรองเชื่อมเมืองรอง (Combined): สุ โขทัย -กาแพงเพชร น่าน-แพร่ อุดรธานี หนองคาย นครพนม-มุกดาหาร สิงห์บุรี-อ่างทอง นราธิวาส-ยะลา-ปัตตานี
3. ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางท่องเที่ยว
ที่สาคัญของท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ผ่านโครงการ “เมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ” ที่ต้องการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลและพื้นที่ลุ่มแม่น้า
เพื่อให้การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในภาพรวมประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ททท. จะสานต่อ
การทางานร่วมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งต้นน้า – กลางน้า – ปลายน้า
ตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่ น ภาครั ฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงธุรกิจ เกี่ยวเนื่ อง เพื่อ สนับสนุน การสร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พัฒนาความรู้ด้านการตลาด สร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ให้ชุมชน รวมถึงสร้างสรรค์แนวคิดทางการท่องเที่ยวที่ให้คุณค่าและคานึงถึงระบบนิเวศโดยรอบร่วมกับภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
แผนการบริหารจัดการองค์กร
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานให้ ททท. ต้องได้รับคะแนนประเมิ นผลการดาเนินงานตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (คะแนน SEPA) ไม่น้อยกว่า 181 คะแนน
ทิศทางการบริหารจัดการองค์กร
มุ่งเน้ น การเพิ่มศักยภาพของบุ คลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรและลดขั้นตอนการทางานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนาระบบ
สารสนเทศและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทางาน ส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร สร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร เพิ่มมูลค่าและบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร เพื่อนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ภายใต้การดาเนินงาน 4 ทิศทางหลัก ประกอบด้วย
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยปรับปรุงกระบวนการทางานให้สอดรับกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และมาตรฐานสากล เช่น การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี การติดตามและวัดผลตัวชี้วัด การรับฟังเสียงของลูกค้าและการ
บริ ห ารความสั ม พั น ธ์ มุ่ ง เน้ น การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ างหน่ ว ยงานภายในและภายนอกองค์ ก ร
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นอกจากนี้ ยังพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการทางานให้มีความแม่นยา เชื่อถือได้
ทันกาล ปลอดภัย และเป็นความลับ อีกทั้ง ส่งเสริมให้ เกิดเกิดการทางานตามระบบกากับดูแลกิจการที่ดี
ทางานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ขัดต่อกฎระเบียบขององค์กร
2. เพิ่ ม ผลิ ต ภาพ (Productivity) ของบุ ค ลากร โดยพั ฒ นาและขยายผลการด าเนิ น งานตาม
มาตรฐานด้านทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กร อาทิ การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ
(Career Path) การประเมินผลการดาเนินงานรายตาแหน่ง อีกทั้งมุ่งพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรให้
สอดรับกับทิศทางการทางานขององค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดเก็บองค์ความรู้และนาองค์ความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ พนักงานนานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างให้
ททท. เป็ น องค์ ก รแห่ ง นวั ต กรรมโดยมุ่ ง เป้ า การรั บ รางวั ล รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดี เ ด่ น ด้ า นนวั ต กรรมในปี 2564
พร้อมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (TAT’SPIRITS) ให้เป็นแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร งตั้งพนักงานระดับ
บริหาร เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทางานในภาระงานต่างๆ ในองค์กร
3. เพิ่มมูลค่าและบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร โดยกากับ ดูแล และบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ในครอบครองของ ททท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ที่ยังไม่มีการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ขององค์กร อาทิ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกน้องสุขใจ และเพิ่มมูลค่า อนุสาร
อ.ส.ท. ในการเป็นช่องทางการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
4. ส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพัฒนาและปรับปรุง
การสื่อสารภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการสื่อสารจากผู้นาระดับสูงสู่พนักงานภายใน
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมและสื่อสารในช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ นอกจากนี้ยังปรับปรุงการทางานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการสร้างการ
รั บ รู้ และการมีส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และลู ก จ้า ง ททท. ในการด าเนิ นงานด้ านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุงการดาเนินงานด้าน CSR เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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