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ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร อํานาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรา ๗ (๑) - (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบั ญญั ติก ารท่อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ยกเลิกประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
การบริหาร อํานาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ และให้ประกาศโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร
อํานาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
ททท. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๒) เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็น
การชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
(๓) ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจอั น ดี แ ละความเป็ น มิ ต รไมตรี ร ะหว่ า งประชาชนและ
ระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว
(๔) ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ททท. มีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ข้างต้น และ
อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ให้คําปรึกษา แนะนํา ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน
นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๒) ส่งเสริม ร่วมมือ หรือดําเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ
เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๓) ส่งเสริมการทัศนศึกษา
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(๔) สํ า รวจ กํ า หนดพื้ น ที่ แ ละสถานที่ เ ป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและทรั พ ยากร
ทางการท่องเที่ยวที่ต้องสงวนไว้เป็นของรัฐและให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ททท. โดยให้จัดทําเป็น
พระราชกฤษฎีกา
(๕) สํารวจ วางแผนและดําเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ
หรื อ พั ฒ นาสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจนทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วและคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง นี้
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ
(๖) ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่าที่จําเป็นรวมตลอดถึงการลงทุน หรือร่วมทุน
เพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว
(๗) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๘) ให้ กู้ หรื อให้ ยื มเงิ นโดยมี หลั กประกั นด้ วยบุ คคลหรื อทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
(๑๐) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา
ขาย จําหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจํานํา รับจํานอง ทําการแลกเปลี่ยน
โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับทรัพย์สิน
ที่มีผู้อุทิศให้
(๑๑) กระทํ า กิ จ การอย่ า งอื่ น บรรดาที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ เนื่ อ งในการจั ด ให้ สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของ ททท.
ข้อ ๒ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนที่สําคัญดังต่อไปนี้
๒.๑ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสองคนและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ
และให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสองคนตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกับประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้แทนนั้นจะอยู่ในสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได้
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กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มีอํานาจหน้าที่โดยสรุป คือ วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของ ททท. อํานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนงานของ ททท. เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ ททท.
๒.๒ ผู้ว่าการ
มีอํานาจหน้าที่โดยสรุป คือ ดําเนินกิจการของ ททท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าที่ของ ททท. และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ ททท. กําหนด
รวมทั้งมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง
หน่วยงานผู้ว่าการ แบ่งออกเป็น
๒.๒.๑ สํานักผู้ว่าการ
๒.๒.๒ สํานักตรวจสอบภายใน
๒.๓ รองผู้ว่าการ มีอํานาจหน้าที่โดยสรุป คือบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
ทุกตําแหน่งรองจากผู้ว่าการ และมีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการของ ททท. ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
รองผู้ว่าการ มีจํานวน ๗ ตําแหน่ง ดังนี้
๒.๓.๑ รองผู้ว่าการด้านบริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารด้านบัญชี
และงบประมาณ รวมถึงด้านการเงินขององค์กร งานสารบรรณขององค์กร ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการจัดหาพัสดุ ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และยานพาหนะขององค์กร
เพื่อสนับสนุนให้การทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หน่วยงานด้านบริหาร แบ่งออกเป็น
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(๒) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(๓) ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
(๔) ฝ่ายการเงิน
๒.๓.๒ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดนโยบาย การวางแผนขององค์ ก ร
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การกําหนดแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดการท่องเที่ยว
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ตลอดจนการจัดการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร
หน่วยงานด้านนโยบายและแผน แบ่งออกเป็น
(๑) ฝ่ายวางแผน
(๒) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง
๒.๓.๓ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสินค้า
การท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
รวมทั้งการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตและนํารายได้เข้าสู่ประเทศ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการตลาด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่อ งเที่ยว
ในประเทศไทย
หน่วยงานด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น
(๑) ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว
(๒) ฝ่ายกิจกรรม
(๓) ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว
๒.๓.๔ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาสินค้าที่นําเสนอต่อตลาดในประเทศ
กลยุทธ์และวิธีส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายในประเทศ รวมถึงการดําเนินงานด้านการตลาด
ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะแผนการท่องเที่ยว
หน่วยงานด้านตลาดในประเทศ แบ่งออกเป็น
(๑) ภูมิภาคภาคเหนือ
(๒) ภูมิภาคภาคกลาง
(๓) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๔) ภูมิภาคภาคใต้
(๕) ภูมิภาคภาคตะวันออก
๒.๓.๕ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาสิ น ค้ า ที่ นํ า เสนอต่ อ ตลาดเอเชี ย
และแปซิฟิกใต้ กลยุทธ์และวิธีการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายในตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
ตลอดจนกําหนดทิศทางและดําเนินงานด้านความร่วมมือด้านการตลาดทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและดําเนินงานด้านการตลาดส่งเสริมให้เกิด
การเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะแผนการท่องเที่ยว
หน่วยงานด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ แบ่งออกเป็น
(๑) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
(๒) ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้
๒.๓.๖ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา
รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาสินค้าที่นําเสนอต่อตลาดยุโรป แอฟริกา
ตะวันออกกลางและอเมริกา กลยุทธ์และวิธีการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายในตลาดยุโรป
แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา ตลอดจนกําหนดทิศทางและดําเนินงานด้านความร่วมมือด้านการตลาด
ทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและดําเนินงาน
ด้านการตลาดส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพิจารณา
เสนอแนะแผนการท่องเที่ยว
หน่ วยงานด้ านตลาดยุ โรป แอฟริ กา ตะวั นออกกลางและอเมริ กา
แบ่งออกเป็น
(๑) ภูมิภาคยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง
(๒) ภูมิภาคอเมริกา
๒.๓.๗ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดนโยบาย แผนกลยุ ท ธ์ ก ารโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของประเทศและภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อในทุกรูปแบบ
หน่วยงานด้านสื่อสารการตลาด แบ่งออกเป็น
(๑) ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(๒) ฝ่ายบริการการตลาด
ข้อ ๓ สถานที่ ติ ดต่ อเพื่ อขอรั บข้ อมู ลข่ าวสารของ ททท. คื อ ห้ องสมุ ด ททท. อาคาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๗๐-๒๑๗๔ โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๗๐
และทางเว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สุรพล เศวตรเศรนี
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

