


บทสรุปสาํหรบัผูบ้ริหาร 

 

ความเป็นมา 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา ไดด้าํเนินการ 

จดัทาํแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔        

เพือกาํหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมสนบัสนุนกีฬาเพือความเป็นเลิศและกีฬาเพือการอาชีพใหม้ี            

การ ดาํเนินการอย่างมปีระสิทธิภาพโดยมุ่งสนบัสนุนนกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬาใหม้ีขดีความสามารถ        

ในการแข่งขนัเพิมมากขึนดว้ยการนํานวตักรรม เทคโนโลยีทางการกีฬาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใช ้              

ในการพฒันา นกักีฬาอย่างไรก็ตามในช่วงระยะเดียวกนัรฐับาลไดม้ีการประกาศนโยบายการพฒันาประเทศ

ไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) จึงไดจ้ดัทําแผนปฎิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี                  

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ในขณะทปีี ๒๕๖๑ ไดม้กีารประกาศใชแ้ผนพฒันาประเทศระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๘๐) เพอืความ มนัคง มงัคงั และยงัยืนของประเทศ เพอืนาํคนไทยไปสู่ความสุขภายใตห้ลกั “ปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง” และสรา้งรายไดข้องประชาชาติใหสู้งขนึและหลุดพน้จากประเทศทมีีรายไดป้านกลาง 

เพือสรา้งชีวิตคนไทยให ้มีความสุข มคีวามเสมอภาค สงัคมมคีวามมนัคง และเป็นธรรม รวมถึงประเทศ        

มศีกัยภาพในการแขง่ขนั ในระบบเศรษฐกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

 จากเหตุผลดงักล่าวทาํให ้กกท. จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งทาํการทบทวนแผนปฏิบตัิการดิจิทลั             

การกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยตอ้งทาํการศึกษา วเิคราะหแ์ละปรบัปรุงจากแผน แมบ่ท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เดิมใหม้ี                

ความสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตรเ์ป้าหมายการพฒันาการทาํงานและพฒันาระบบการใหบ้ริการเพอื 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึนโดยนําระบบดิจิทลัมาใชเ้พือใหม้ี             

ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัและแผนพฒันาประเทศระยะยาวและแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคม แห่งชาติ ฉบบัท ี๑๒ ตามนโยบายรฐับาล ทงันีไดม้กีารปรบัระยะเวลาดาํเนินการจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑          

– ๒๕๖๓ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพอืใหส้อดคลอ้งกบั (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เป็นแผนยุทธศาสตรป์ฎิบตัิการดิจิทลั                  

การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

 



แนวทางการดําเนินงาน 

ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดิจทิลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๔) ไดท้าํการศึกษาทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นหลกั และไดศึ้กษายุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพือเป็นแนวทางททีาํใหเ้กิด

ความสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลดจิิทลั หรือ ประเทศไทย ๔.๐ ทไีดก้าํหนดอยู่ในแผนงาน ทงัระดบัชาติ 

ระดบักระทรวง และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในปัจจุบนั และทําการวิจยัเชิงปริมาณ เพือศึกษา                    

ความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทยในปีทีผ่านมา รวมถึงทาํการ สาํรวจ           

ความจําเป็นในการนําระบบดิจิทลัมาใชพ้ฒันางานของหน่วยงานของ กกท. จากกลุ่มตวัอย่างของผูม้ี              

ส่วนไดส่้วนเสยีและหน่วยงานทเีกียวขอ้งของการกีฬาแห่งประเทศไทยทงัในเชิงปริมาณดว้ยการเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม และในเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารระดบัสูงระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายรองผูว้่า

การ และผูว้่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย จาํนวน ๑๘ ท่าน และสุดทา้ยเป็นการสรุปผลการวจิยัโดยรวม ถูกใช ้

เพือเสนอแนะแนวทางในการพฒันาแผนปฏิบตัิการดว้ยการใชร้ะบบดิจิทลัเพือจดัทาํร่างแผนยุทธศาสตร์

ปฏิบตัิการดิจิทลัของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ                          

ของผูร้บับริการและสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพฒันา 

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพอืเป็นแนวทางททีาํใหเ้กดิ ความสอดคลอ้ง

กบันโยบายของรฐับาลดจิทิลั หรือ ประเทศไทย ๔.๐ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 สรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัต่อไปนี  

 ๑. จากการเปรียบเทียบระหว่างแผนพฒันาดิจิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

กบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร การกีฬาแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สามารถ

สรุปไดว่้า ทิศทางของยุทธศาสตรส์่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนั โดยแผนพฒันาดิจทิลัฯ มุ่งเนน้การ พฒันา

ในภาพกวา้งทีจะนําระบบดิจิทลัมาใชก้บัองคก์รดว้ยการบูรณาการและเชือมโยงฐานขอ้มูลเป็นปจัจยัหลกั 

ในขณะทีแผนมีบทเทคโนโลยีฯของ กกท. ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาโครงสรา้ง และระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศพนืฐานขององคก์รเพอืสนองตอบการใชใ้นกบัหน่วยงานภายในองคก์รเป็นหลกั ทาํใหม้ ีจุดอ่อน         

ในเรืองการบูรณาการระบบการปรบัฐานขอ้มูลและการเชือมโยงกนัระหว่างหน่วยงานทงัภายในและภายนอก 

ดงันนัจึงเป็นเหตุผลทีชดัเจนที กกท. จาํเป็นตอ้งมีการปรบัแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬา           

แห่ง ประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาดิจิทลัเพือเศรษฐกิจ               

และสงัคมในระยะยาว ต่อไป 



 ๒. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพอืประเมนิความพงึพอใจ ๖ ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นบริหารจดัการ 

ดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครือข่ายโทรคมนาคม ดา้นระบบงานสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล                

และดา้น สถานท ีอยู่ในระดบัมาก  

 ๓. สรุปการสมัภาษณผู์บ้ริหาร: ภาพรวมมคีวามคิดในเชงิบวกในการทจีะนาํเทคโนโลยดีจิิทลัเขา้มาใช ้

ในการพฒันางานของแต่ละฝ่ายของกกท. ในดา้นการจดัทาํฐานขอ้มูลบุคลากรทางการกีฬา ควรมแีนวทาง          

ในการบูรณาการการทาํงาน การเชือมต่องานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ       

ทีเกียวขอ้ง เช่น กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ฐานขอ้มูลมีความจําเป็นโดยเล็งเห็น 

ความสาํคญั ของการพฒันางานดา้นบคุลากร และการใหก้ารบริการมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนทคีวรใหค้วามสาํคญั 

และความ ปรบัปรุงโครงสรา้งพืนฐานเพือพฒันางานและสมรรถนะของฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ตลอดจนควรม ีการแต่งตงัคณะกรรมการกลางเพอืกาํกบัดูแลงานดา้นเทคโนโลยดีจิิทลัของ กกท. 

   

แผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดิจทิลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  สาํหรบัการแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑          

– ๒๕๖๔) นนัไดน้าํแนวยุทธศาสตรจ์ากแผนพฒันาดิจิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙          

– ๒๕๖๑ และแผนปฎบิตักิารดจิิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  มาเป็นหลกัในการจดัทาํ 

และนําผลทบทวนแผนและการศึกษาและการวิเคราะหข์อ้มูลความพึงพอใจ และการสาํรวจความจําเป็น                

ทงัจากแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์มาเป็นขอ้มูลนําเขา้ในการจดัทาํ เพือใหแ้ผนปฏิบตัิการดิจิทลั                   

เกิดความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม ซึงเป็นกรอบในการพฒันาประเทศ            

และแผนพฒันา กีฬาชาติ ฉบบัที ๖ และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรพ์ฒันากีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย          

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซงึเป็นกรอบการดาํเนินการในระดบักระทรวง และระดบัองคก์ร ดงัมรีายละเอยีดดงันี 

 วิสยัทศัน์: “การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานชนันําทีใช ้เทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ เพือสนับสนุน การพฒันากีฬาเพือความเป็นเลิศกีฬาเพือการอาชีพและอุตสาหกรรม

กฬีา  เพอืสรา้งความสุขและสรา้งมูล ค่าทางเศรษฐกจิใหก้บัสงัคม” 

พนัธกจิ: 

- กาํหนดนโยบาย ทศิทาง และการบริหารจดัการ ในการนาํเทคโนโลยดีจิิทลั มาใชพ้ฒันาศกัยภาพงาน 

ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด 

- นาํเทคโนโลยดีิจิทลัมาใชเ้พอืส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลศิ กีฬาเพอืการอาชพีอุตสาหกรรม 

กฬีาการท่องเทยีวกฬีา และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 



- นาํเทคโนโลยีดิจิทลัเพอืใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รเพอืนาํการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองคก์ร 

สมรรถนะสูง 

- นําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้พือเพิมขีดความสามารถการใหบ้ริการทางดา้นการกีฬาบุคลากรทาง        

การกฬีาและประชาชนทวัไปไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้งแมน่ยาํและปลอดภยั 

 

ยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ ี๑ การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานและความเชือมนัเพอืการรองรบัเทคโนโลยดิีจทิลั (Hard and 

Soft Infrastructure Development) 

เป้าหมาย จดัตงัคณะกรรมการเพือการวางแนวทางการบริหารจดัการ กาํกบัดูแล ประสานงานเพือ       

การเชือมโยงฐานขอ้มูล และการดาํเนินงานในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรเพือยกระดบัประสิทธิภาพ          

ในการปฏิบ ัติง านการบู รณาการขอ้มูล เพือการใชข้ อ้มูลให เ้ ป็นภาพเดียวทีสมบูรณ์ และเ ป็นไป                       

ตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท์ ี ๒ การพฒันาบุคลากรและองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยดิีจทิลัของ กกท. (Digital workforce 

Development) 

เป้าหมาย พฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละใชเ้ทคโนโลยดีิจิทลั 

ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลคุม้ค่าต่อการลงทุน รวมถงึพฒันาบุคลากรในองคก์ร ในทุกสายงาน 

ใหม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยดีจิิทลั เพอืสรา้งวฒันธรรมการเรียนรูร่้วมกนัอย่างยงัยนื 

 

ยุทธศาสตรท์ ี๓ การผลกัดนัเทคโนโลยดิีจทิลัเพอืการพฒันาประสทิธิภาพการสง่เสริมการกฬีาอตุสาหกรรม

กฬีาการท่องเทยีวกฬีา และวิทยาศาสตรก์ารกฬีา (Digital Economy and Efficiency Acceleration) 

เป้าหมาย  กระตุน้และเร่งรดัการดาํเนินงานดว้ยการนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชเ้พอืการเพมิประสทิธิภาพ 

ในการส่งเสริมการกีฬา อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทยีวกีฬาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬาอย่างเป็นระบบและ 

ครบวงจรดว้ยความเขม้แขง็จากโครงสรา้งพนืฐานและการเติบโตทยีงัยนืโดยอาศยัเทคโนโลยดีิจิทลัในการเพมิ

ศกัยภาพในการแข่งขนัทีสามารถลดตน้ทุนในการใหบ้ริการและสามารถเพมิประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน          

จากการวางรากฐานการแขง่ขนัเชงิธุรกจิในระยะยาว 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท์ี ๔ การพฒันาการกีฬาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์รทีเป็นสงัคมดิจิทลัและเป็นองคก์ร

สมรรถนะสูง (Sports Authority of Thailand Transforming into a high performance organization 

and digital society) 

เป้าหมาย     เสริมสรา้งคุณภาพการใหบ้ริการดว้ยการบูรณาการและรวบรวมขอ้มูลและองค์ความรู ้       

ในแต่ละส่วนงานใหอ้ยู่ในระบบดิจิทลัททีุกคนสามารถเขา้ถงึและสามารถนาํไปใชเ้กิดประโยชนไ์ดโ้ดยง่ายและ

สะดวก เพือทาํใหบุ้คลากรทงัองคก์รมีทีรูเ้ท่าเทียมกนั และเท่าทนักบัการเปลียนแปลงของขอ้มูลข่าวสาร 

รวมถึงมีทกัษะในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่างทวัถึงเพอืการนําการกีฬาแห่งประเทศไทย        

ใหเ้ป็นองคก์ร สมรรถนะสูง 

 

ยุทธศาสตรท์ี  ๕ การส่งเสริมการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีดิจิทลักบับุคลากรทางการกีฬาหน่วยงาน           

ทเีกยีวขอ้งและประชาชนทวัไป (Service Infrastructure Development) 

เป้าหมาย ปรบัเปลียนรูปแบบการใหบ้ริการจากเดิมมาเป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ดว้ยการจดัทาํ

ระบบ บริการพนืฐานทมีมีาตรฐาน สามารถเขา้ถงึแลกเปลยีนเชอืมโยง และใชง้านร่วมกนัไดร้ะหว่างหน่วยงาน 

ทงัภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร เพอืเพมิขดีความสามารถการใหบ้ริการทางดา้นการกีฬาใหก้บับุคลากร 

ทางการกฬีา หน่วยงานทเีกยีวขอ้งและประชาชนทวัไป 



สารบญั 

เรอืง                  หนา้ 

บทท ี๑ บทนํา            

- ความเป็นมาและความสาํคญั       ๑ 

- วตัถปุระสงคข์องแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดจิทิลั การกฬีาแห่งประเทศไทย   ๔ 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

- โครงสรา้งและอาํนาจหนา้ทขีองการกฬีาแห่งประเทศไทย     ๕ 

- วสิยัทศัน ์พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔       ๖ 

- พนัธกจิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔       ๖ 

บทท ี๒ การทบทวนวิสยัทศัน์ แนวคดิ และยุทธศาสตรต์่างๆ 

- การทบทวนวสิยัทศันแ์นวคิดและยุทธศาสตรต่์าง ๆ ทมีคีวามเกยีวขอ้งกบั   ๑๐ 

แผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดจิทิลัการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓   

- ยุทธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)     ๑๑ 

- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   ๑๖ 

- กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  ๑๘ 

ของประเทศไทย (National ICT Policy Framework ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐ : ICT ๒๐๒๐) 

- (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   ๑๙ 

(ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

- แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ๒๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 

- แผนพฒันาดจิิทลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓    ๒๙ 

- แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ๓๒ 

- แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาตฉิบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)    ๓๗ 

- แผนปฎบิตักิารดจิทิลัการกฬีาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   ๔๑ 

- สรุปผลการทบทวนวสิยัทศันแ์นวคิดและยุทธศาสตรต่์าง ๆ ทมีคีวามเกยีวขอ้ง  ๔๕ 

กบัแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของ กกท. 

 



บทท ี๓ วธิีการดําเนินการวจิยั 

- การวจิยัเชงิปริมาณ        ๔๙ 

- การวจิยัเชงิคุณภาพ        ๕๔ 

- การสรุปผลการวจิยัโดยรวม        ๕๕ 

บทท ี๔ ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

- ผลการวจิยัหน่วยงานภายในการกฬีาแห่งประเทศไทย     ๕๖ 

- ผลการวจิยัหน่วยงานภายนอกการกฬีาแห่งประเทศไทย     ๖๓ 

- อภปิรายผล         ๗๒ 

บทท ี๕ แผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดิจิทลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

- เหตุผลและทมีาของแผนพฒันาดิจิทลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  ๗๖ 

- แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาตฉิบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                               ๘๒ 

- วสิยัทศันข์องการพฒันาเทคโนโลยดีจิิทลัของการกฬีาแห่งประเทศไทย (Vision of SAT ๔.๐) ๘๗ 

บทท ี๖ กาํหนดแนวทางการติดตาม กาํกบัดูแลการดําเนินงาน 

- การกาํหนดแนวทางการติดตาม กาํกบัดูแลการดาํเนินงาน    ๙๕ 

- การติดตามและประเมนิผล        ๙๕ 

บทท ี๗ โครงการพฒันาและเพมิประสทิธิภาพระบบเทคโนโลย ี

- เกณฑท์ใีชใ้นการจดัลาํดบัโครงการ       ๑๐๐ 

- ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ                ๑๐๘ 

- สรุปภาพรวมงบประมาณโครงการจากแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดจิิทลั             ๑๑๓ 

การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)     

ภาคผนวก 

- ภาคผนวก ก ผงัโครงสรา้งแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดจิิทลั                                     ๑๑๔   

การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

- ภาคผนวก ข แผนผงัขอ้มลู (info graphic) แผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดจิิทลั          ๑๑๘ 

การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



- ภาคผนวก ค แผนผงัขอ้มลู (info graphic) แผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดจิิทลั          ๑๑๙  

การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

- ภาคผนวก ง แบบประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศ           ๑๒๐ 

และสาํรวจความคิดเหน็ทมีต่ีอการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดิจิทลั  

การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

- ภาคผนวก จ แบบประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและ           ๑๒๔ 

สาํรวจความคิดเหน็ทมีต่ีอการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดิจิทลั  

การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

- ภาคผนวก ฉ เพอืใหไ้ดข้อ้มลูความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชง้าน                    ๑๒๘ 

ระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. จากผูบ้ริหารระดบัสูงของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

- ภาคผนวก ช จดัการเก็บขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณผู์บ้ริหารระดบัสูง เพอืใหไ้ดข้อ้มลู          ๑๓๒ 

ความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท.  

จาํนวน ๑๘ คน 

- ภาคผนวก ซ จดัอบรมใหค้วามรู ้เพอืทาํการวเิคราะหข์อ้มลูในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร ์     ๑๓๓ 

ปฏบิตักิารดจิิทลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

- ภาคผนวก ฌ จดัการประชมุเพอืทาํการวเิคราะหข์อ้มลูในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร ์          ๑๓๕ 

ปฏบิตักิารดจิิทลัการกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

โดยการระดมความคิดเหน็จากคณะกรรมการและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

- ภาคผนวก ญ จดัการประชมุเพอืนาํเสนอแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตักิารดจิทิลั            ๑๓๗ 

การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ต่อผูบ้ริหารการกฬีาแห่งประเทศไทย 

- ภาคผนวก ฎ รายละเอียดแต่ละโครงการ              ๑๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑ 

บทท ี๑ 

บทนํา 

๑.๑ ความเป็นมาและความสาํคญั 

ความเปลียนแปลงจากโลกาภิวตัน์และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีทีไดร้ ับ                

การพฒันาอย่างกา้วกระโดดจะก่อใหเ้กิดนวตักรรมอย่างพลิกผนั อาทิ เทคโนโลยีป ัญญาประดิษฐ ์ 

อินเทอรเ์น็ต ในทุกสิง การวิเคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่หุ่นยนตแ์ละโดรน เทคโนโลยีพนัธุกรรมสมยัใหม่และ

เทคโนโลย ีทางการเงนิ ซึงตวัอย่างแนวโนม้การพฒันาเทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดดเหล่านี การใชป้ระโยชน ์              

จากเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารของภาครฐัของไทยอยู่ในระดบัตาํ นอกจากนีระบบสารสนเทศ

ภาครฐัยงัไม่ไดม้ีการ บูรณาการเชือมต่อกนัอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งอย่างเพียงพอ เพือการใชข้อ้มูล           

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาครฐัยงัมกีารจดัเก็บขอ้มลูทีซาํซอ้น

ประชาชนจึงยงัตอ้งยืนขอ้มูลซาํ ตามเงือนไขของแต่ละหน่วยงานทีต่างก ันรวมถึงขอ้มูลทีมีอยู่ยงัขาด              

ความเป็นเอกภาพ ทาํใหใ้ชเ้วลาใน การดาํเนินการและการใหบ้ริการยาวเกินความจาํเป็นมภีาระค่าใชจ่้ายสูง               

ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน และตอบสนอง ต่อความตอ้งการของหน่วยงานภาครฐัเอง และประชาชนอุปสรรค

สาํคญัของการบูรณาการระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศภาครฐั นนัยงัขาดการประสานขนัตอนระหว่างหน่วยงาน 

ยงัมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดชือรายการ ขอ้มูลทีแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วยงานทําใหก้ารทาํงาน                

ขา้มหน่วยงานและมโีครงสรา้งและรูปแบบของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสท์ีไดร้บัการออกแบบทีมีพืนฐานอยู่บน          

ชอืรายการขอ้มลูทมีีเงอืนไขการจดัเก็บขอ้มูลต่างกนัทาํให ้เกิดปญัหาในการเชือมระบบการทาํงานการสือสาร         

ในการรอ้งขอและตอบสนองระหว่างระบบทแีตกต่างกนัไดย้าก 

ในขณะททีรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของประเทศไทยในช่วงระหว่าง 

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ มีแนวโนม้เพิมขนึ กล่าวคือ บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารของ 

ประเทศไทยในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ผูท้าํงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารมจีาํนวนประมาณ ๕๗๐,๗๐๕ 

ราย ทวัประเทศแต่คิดเป็นรอ้ยละของกาํลงัคนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารต่อ จาํนวนกาํลงัคน        

ทงัประเทศเพียงรอ้ยละ ๑.๔๙ และมสีดัส่วนคงทีตลอดช่วงระยะเวลา ๔ ปีทผี่านมา ซึงนบัว่าประเทศไทย           

มจีาํนวนกาํลงัคนทางดา้นเทคโนโลยดีิจิทลัค่อนขา้งตาํมากเมอืเทยีบกบัประเทศเพอืนบา้น ส่วนใหญ่บุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจะอยู่ในกลุ่มช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์และกลุ่มช่าง เทคนิค           

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ซึงเป็นกําลงัคนทีอยู่ในระดบัปฏิบตัิการ ในขณะทีบุคลากร                 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสอืสารทีเป็นกลุ่มผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นนีโดยตรง มีจาํนวนเพียงรอ้ยละ 

๑๑.๖ ของบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสารทงัหมดของประเทศไทยซึงแสดงใหเ้ห็นถึง 

ววิฒันาการดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัของประเทศไทยนนัยงัมคีวามขาดแคลนดา้นบุคลากรซงึจะเป็นปญัหาทมีผีล

ต่อการปรบัเปลยีนโครงสรา้งดา้นทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัทีตอ้งบูรณาการหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

เขา้ดว้ยกนั 
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นอกจากนี สาํนกังานสถติิแห่งชาติไดจ้ดักลุ่มสายงานวชิาชีพดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัทคีาดว่าจะเป็น 

ทตีอ้งการของตลาดแรงงานทางในประเทศไทยภายในระยะเวลา ๕ ปี คือ ๑) สายงานดา้น cloud computing 

๒) สายงานดา้น big data และ ๓) สายงานดา้น mobile application and business solution เพือการ 

เปลยีนแปลงเทคโนโลยีทีสามารถรองรบัความตอ้งการ และพฤติกรรมการใชง้านของกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีความ 

หลากหลายไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ แต่ปจัจบุนัสดัส่วนของกลุ่มผูป้ฏบิตังิานทใีชค้อมพวิเตอรใ์นสถานประกอบ 

การยงัไม่สูง ดงันนัประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งมกีารพฒันากาํลงัคนทงัปริมาณและคุณภาพและตอ้งม ีการปรบั 

โครงสรา้งกาํลงัคนทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั และระบบการทาํงานใหม้ลีกัษณะทีสามารถบูรณาการเพือการ 

เตรียมความพรอ้ม เพือการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศใหไ้ปสู่ระบบเศรษฐกิจและสงัคม       

ทขีบัเคลอืนดว้ยนวตักรรม 

จากสภาวะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจทไีดม้กีารนาํเทคโนโลยีเขา้มามบีทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจ 

และการเพมิศกัยภาพในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจใหเ้กิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการทางการคา้ 

และการใหบ้ริการอย่างกวา้งขวางทาํใหป้ระเทศไทยมคีวามจาํเป็นทตีอ้งปรบัตวัเพอืใหท้นักบัการความเปลยีน 

แปลงทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทลั ซึงประเทศไทยโดยรฐับาลปจัจุบนัไดม้ีการจดัทาํแผนยุทธศาสตรโ์ดยการ         

นาํดิจิทลัเขา้มาขบัเคลอืนประเทศไปสู่เป้าหมายเพอืใหเ้กิดความมนัคง มงัคงั และยงัยนืตามแผนการพฒันา 

ประเทศ ในระยะยาวตามยุทธศาสตรช์าต ิระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ทไีดม้กีาํหนดกรอบแนวทาง 

ในการดาํเนินงานของส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจ เพอืใชใ้นการขบัเคลอืนการพฒันาประเทศ ทปีระกอบดว้ย 

ดา้นความมนัคง เศรษฐกิจ สงัคม การต่างประเทศ และดา้นกฎหมาย โดยมกีารพฒันาการกีฬาจะอยู่ในดา้น 

การพฒันาสงัคมดว้ยกิจกรรมกฬีาใหส้งัคมมคุีณภาพและมคีวามเขม้แขง็ เพอืการขบัเคลอืนระบบเศรษฐกิจให ้

เขม้แขง็สภาพแวดลอ้มน่าอยู่ และคนไทยมสุีขภาพดีและเป็นประชากรทสีมบูรณ์แขง็แรงเป็นกาํลงัสาํคญัของ 

ประเทศโดยมีแผนแม่บททีเกียวขอ้งก ับการนําดิจิท ัลไปพ ัฒนาประเทศทีส ําคัญ ๔ แผน ไดแ้ก่                         

แผนยุทธศาสตร ์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 

๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

และแผนพฒันา ดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

สาํหรบัแผนพฒันาดิจิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ น่าจะเป็นแผนแม่บท              

ทสีามารถใชเ้ป็นแนวคิดในการขบัเคลอืนการกีฬาของประเทศไดอ้ย่างมคีวามสอดคลอ้งและเป็นรูปธรรมมาก

ทสุีด เนืองจากแผนพฒันาดิจทิลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม มกีรอบการดาํเนินงานและเป้าหมายทสีอดคลอ้งกบั 

แผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยแนวทางของแผนพฒันาดจิิทลัทสีาํคญั 

ประกอบดว้ย ๕ แนวทาง ไดแ้ก่ แนวทางแรก แผนดิจิทลัฯ มคีวามสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันา ประเทศ

และ สนับสนุนทิศทางการพฒันาของประเทศโดยรวม แนวทางทีสอง แผนดิจิทลัฯ มีความเกือหนุน                  

ใหทุ้กภาคส่วนสามารถใชป้ระโยชน ์สูงสุดจากพลวตัของเทคโนโลยีดิจิทลัทมีีการเปลยีนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และส่งผลต่อ โครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจและสงัคม แนวทางทีสาม แผนดิจิทลัฯ สนบัสนุนการเขา้ถึง        
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ของคนทุกกลุ่ม หรือใหม้ากกลุ่มทสุีด  ซงึรวมถึงผูท้อียู่อาศยัในพนืทีห่างไกลและยากจน ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 

และผูด้อ้ยโอกาสอืนๆ โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมและการเขา้ถึงเทคโนโลยี ขอ้มูล ข่าวสาร สือการเรียนรู ้       

และบริการ แนวทางทีส ีแผนดิจิทลัฯ ตระหนกัถงึความพรอ้มดา้นเทคโนโลยดีิจิทลัของประเทศไทย ในมติิ

ต่างๆ และ แนวทางทีหา้ แผนดิจิทลัฯ มกีารขบัเคลอืนไปสู่การปฏบิตัิเป็นไปตามแนวทาง “ประชารฐั” ซงึเนน้

ความร่วมมือ ร่วมใจ และรวมพลงัของทุกภาคส่วน ทงัภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคธุรกิจหรือภาครฐั           

และทา้ยสุดผลประโยชนท์เีกดิขนึจะกลบัคืนสู่ทกุภาคส่วน 

จะเหน็ไดว้่า แผนพฒันาดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ มคีวามเกยีวพนักบั 

การกีฬาทงัในส่วนทเีป็นพนืฐานมวลชน เป็นเลศิและเพอืการอาชีพรวมถงึอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเทยีว 

ทางการกีฬา และแผนการพฒันาประเทศในระยะยาวตามยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๘๐) ทีสาํคญั แผนพฒันาดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมฯ นนัไดถู้กกาํหนดใหอ้ยู่ในการกาํกบัดูแล                

ของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา มีหน่วยงานหลกั คือ กรมพลศึกษาและการกีฬาแห่งประเทศไทย               

ซึงมีแผนแม่บททีสาํคัญทีสนับสนุนสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาดิจิทลัฯ คือ แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ                  

ฉบบัที ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึงการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะทเีป็นหน่วยงานหลกัของกระทรวง         

การท่องเทยีวและกีฬาและมหีนา้ทดูีแลรบัผดิชอบประเด็นยุทธศาสตรท์สีาํคญั ๓ จาก ๖ ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 

ยุทธศาสตรท์ ี๓ การพฒันากฬีาเพอืความเป็นเลศิและต่อยอดเพอืความสาํเร็จในระดบัอาชีพ ยุทธศาสตรท์ ี๔ 

การขบัเคลอืนธุรกิจการกีฬาเพือเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และยุทธศาสตรท์ี ๕          

การพฒันาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ระดบัองค์กรทีเป็นของการกีฬา             

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพือใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันากีฬาชาติฉบบัที ๖ โดยไดก้าํหนด

วิสยัทศัน์ ใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลกัในการพฒันากีฬาเพือความเป็นเลิศและกีฬาเพือ           

การอาชพี เพอืสรา้งความสุขและสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจดว้ยระบบบริหารจดัการทไีดม้าตรฐาน และมพีนัธกิจ

ในดา้นการ บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศเป็นรากฐานสาํคญัของการพฒันาระบบการบริหารจดัการทุก ๆ 

ดา้นขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดทิศทางขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การกําหนดแนวทาง                

การพฒันาบุคลากร การปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทลั              

ไดก้ลายมาเป็นปจัจยั พนืฐานในการดาํรงชีวิตของคนในยุคปจัจุบนั ดงันนัโครงสรา้งระบบเทคโนโลยีดิจิทลั

หรือระบบสารสนเทศ และการสือสารเดิมขององค์กรต่างๆ จึงตอ้งมีการปรบัตวัและขยายตวัใหเ้ขา้ก ับ

สภาพแวดลอ้มทเีปลยีนแปลง ตลอดเวลาซึงการวางแผนและการกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิการดิจิทลัเพือ              

ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมระยะท ี๑ ทเีป็น                       

การลงทุนและสรา้งฐานราก ในการ พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดจิิทลั  (Digital Foundation)  และบูรณาการ

ขอ้มลูขา้มหน่วยงานระหว่าง    



๔ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ทีเหลือเวลาอยู่ ประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน เพือใหเ้ป็นกลไกทีส ําค ัญ                   

ในการเสริมสรา้งความแขง็แกร่งและการเพมิศกัยภาพใหก้บัองคก์ร เพอืใหแ้ผนการปฏิบตัิงานขององคก์ร            

อยู่บนพนืฐานของความเป็นไปได ้และมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทเีป็นปจัจุบนั 

ด ังนัน การจดัทําแผนยุทธศาสตร์ปฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี                 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จาํเป็นตอ้งยดึแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารของแต่ละส่วนราชการ 

ตามวิสยัทศัน์ ภารกิจ พนัธกิจ และแผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)          

เป็นแนวทางในการอา้งอิงในการตอบสนองต่อนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานของรฐับาลในช่วงแรก        

ก่อนการทาํแผนยุทธศาสตรด์ิจิทลัของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพือเป็นแผนแม่บททีแทจ้ริงขององค์กร           

ทีเหมาะสมและสอดคลอ้งก ับแผนการพฒันาประเทศในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี             

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) หรือ แผนพฒันาดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม ในการใหบ้ริการทเีป็นประโยชน์           

ต่อประชาชนดว้ย เทคโนโลยดิีจิทลั 

  

๑.๒ วตัถปุระสงคข์องแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดิจทิลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) 

แผนปฏิบตัิการดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ถูกกาํหนด      

ใหเ้ป็นแผนทนีํามาใชท้ดแทนแผนการพฒันาระบบสารสนเทศ และการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ในช่วงแรกของการเปลียนถ่ายในช่วงการพฒันาประเทศ และหน่วยงานภาครฐัจากการพฒันา เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสือสารทีมุ่งเนน้การพฒันางานในแต่ละส่วนขององค์กรไปเป็นการบูรณาการงาน              

และฐานขอ้มูลทงัภายใน และภายนอกองค์กรเขา้ดว้ยกันเพือการเพิมศักยภาพการใชเ้ทคโนโลยี                       

ใหม้ปีระสิทธิภาพสูงขนึ และสามารถใหบ้ริการทมีคุีณภาพรวดเร็วมคีวามมนัคงและปลอดภยัต่อผูร้บับริการ      

ไดต้ามมาตรฐานสากล โดยการศึกษาครงันีมวีตัถปุระสงคท์สีาํคญั ๔ ประการ ไดแ้ก่ 

๑.๒.๑ เพือจดัทําแผนยุทธศาสตร์ปฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี                

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๑.๒.๒ เพอืทบทวนแผนปฎบิตักิารดจิิทลั การกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

๑.๒.๓ เพือเสริมสรา้งความเขา้ใจเกียวกบัความสาํคัญและภาพรวมของการพฒันาร่างแผน 

ยุทธศาสตร ์ปฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก่ผูบ้ริหาร 

องคก์รและผูเ้กยีวขอ้งของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

๑.๒.๔ เพือใหผู้บ้ริหารระดบัสูง และผูม้ีส่วนเกียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการวางแผนงานสาํหรบั                  

การพฒันาดิจิทลัของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 

 



๕ 

 

๑.๓ โครงสรา้งและอาํนาจหนา้ทขีองการกฬีาแห่งประเทศไทย 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจดัตงัขนึโดย พระราชบญัญตัิการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘        

ซึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท ี๑๐๒ ตอนที ๑๔๙ ลงวนัที ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยเหตุผล           

ในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันีคือ เพอืจดัตงัองคก์รรฐัวิสาหกิจในชือ “การกีฬาแห่งประเทศไทย”              

ขนึแทนองคก์ารส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซงึตงัขนึตาม พระราชกฤษฎกีาจดัตงัองคก์ารส่งเสริมการกีฬา 

แห่งประเทศไทย เมอืวนัที ๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 

รกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ และใหม้อีาํนาจออกกฎกระทรวงเพอืปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตั ิ

๑.๓.๑ โครงสรา้งการบริหารงาน 

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงสรา้งการบริหารคือ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย                

เป็นผูบ้ริหารสูงสุด ประกอบดว้ยนายกรฐัมนตรีหรือรองนายกรฐัมนตรี เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรีว่าการ 

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงการคลงั 

ปลดักระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา ปลดักระทรวงมหาดไทย และปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์และประธานคณะกรรมการ       

พาราลมิปิกแห่งประเทศไทย  ผูแ้ทนสมาคมกีฬาทใีชค้าํว่า “แห่งประเทศไทย” ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั 

ผูท้รางคุณวุฒิซึงคณะรฐัมนตรีแต่งตงัจํานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการและผูว่้าการเป็นกรรมการ                

และเลขานุการ โดยไดร้บังบประมาณจากรฐับาลเป็นรายปี 

๑.๓.๒ อาํนาจและหนา้ท ี

ตามนยัของพระราชบญัญตัิการกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยมอีาํนาจหนา้ทใีน 

การส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดาํเนินกิจการกีฬาไดก้วา้งขวาง และมปีระสทิธิภาพยงิขนึ เพอืใหบ้รรลุ 

วตัถปุระสงคข์ององคก์รดงันี 

(๑) ส่งเสริมการกฬีา 

(๒) ทาํหนา้ทเีป็นศูนยก์ลางในการประสานงานเกยีวกบัการกฬีา 

(๓) ศึกษา วิเคราะหแ์ละจดัทาํโครงการ แผนงานและสถิติเกียวกบัการส่งเสริมการกีฬา รวมทงั

ประเมนิผล 

(๔) จดั ช่วยเหลอื แนะนาํและร่วมมอืในการจดัและดาํเนินการการกีฬา 

(๕) สาํรวจ จดัสรา้งและบูรณะสถานทสีาํหรบัการกีฬา 

(๖) ติดต่อร่วมมอืกบัองคก์ารหรือสมาคมกฬีาทงัในและนอกราชอาณาจกัร 

(๗) สอดส่องและควบคุมการดาํเนินกจิการการกฬีา 

(๘) ประกอบกจิการอนืๆ อนัเกยีวแก่หรือเพอืประโยชนข์องการกฬีา 

 

 



๖ 

 

๑.๔ วสิยัทศัน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑.๔.๑ วสิยัทศัน์ของการกฬีาแห่งประเทศไทย๑ 

พฒันากีฬาเพอืความเป็นเลิศและกีฬาเพือการอาชีพเพอืสรา้งความสุขใหก้บัสงัคม และส่งเสริม 

อตุสาหกรรมการกฬีาเพอืสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ 

๑.๔.๒ วสิยัทศัน์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของการกฬีาแห่งประเทศไทย๒ 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจะตอ้งเป็นหน่วยงานชนันาํของประเทศในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสอืสารเพอืการพฒันาการกฬีา 

 

๑.๕ พนัธกจิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑.๕.๑ พนัธกจิของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

๑) ส่งเสริม สนับสนุน และกํากบัองค์กรกีฬาเป็นเลิศใหบ้ริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ                         

เพอืพฒันานกักีฬา  และบุคลากรกีฬาใหม้ขีดีความสามารถและประสบความสาํเร็จในระดบันานาชาติสามารถ 

สรา้งความสุขและความภาคภมูใิจใหก้บัสงัคม 

๒) ส่งเสริมสนบัสนุน และกาํกบัองคก์รกีฬาอาชีพใหบ้ริหารจดัการอย่างมปีระสิทธิภาพเพอืพฒันา 

นกักีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพใหป้ระสบความสาํเร็จในการเป็นอาชีพสามารถสรา้งความสุขและความ 

ภาคภมูใิจใหก้บัสงัคม 

๓) พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาใหม้ีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพือรองรบั            

การพฒันานกักฬีาและบุคลากรกฬีา 

๔) บริหารจดัการองค์กรและบริการทางการกีฬาอย่างมีมาตรฐาน เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด             

ในการพฒันากีฬาของประเทศ 

๕) ส่งเสริมและผลกัดนัภาครฐัและเอกชนใหม้ศีกัยภาพในการสรา้งและสนบัสนุนอุตสาหกรรม            

การกฬีาและธุรกจิทเีกยีวขอ้งกบัการกฬีาเพอืพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

๑.๕.๒ พนัธกจิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

๑) กาํหนดนโยบายทศิทางและบริหารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด 

๒) นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารใชส่้งเสริมการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬา           

เพอืการอาชีพ 

๓) นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารใชใ้นการบริหารจดัการองค์กรเพือนําการกีฬา                

แห่งประเทศไทยเป็นองคก์รสมรรถนะสูง 



๗ 

 

๔) นําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพือเพมิขดีความสามารถการใหบ้ริการทางดา้นกีฬา                 

แก่ประชาชน 

          โดยมปีระเดน็ยุทธศาสตร ์๖ ดา้น คือ  

  ยุทธศาสตรท์ ี๑ การบริหารจดัการไอซทีขีอง กกท. 

 ยุทธศาสตรท์ ี๒ การพฒันาบุคลากร และองคค์วามรู ้ไอซทีขีอง กกท. 

 ยุทธศาสตรท์ ี๓ การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานไอซทีขีอง กกท. 

 ยุทธศาสตรท์ ี๔ การประยุกตใ์ชไ้อซทีเีพอืส่งเสริมการพฒันากฬีาสู่ความเป็นเลศิกฬีาเพอืการอาชพี 

และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

 ยุทธศาสตรท์ ี๕ การนาํไอซทีมีาพฒันาการกฬีาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

  ยุทธศาสตรท์ ี๖ การใหบ้รกิารดา้นไอซทีแีก่ประชาชน 

  ๑.๕.๓ นโยบายรฐับาล ๔.๐ 

  ประเทศไทย ๔.๐ เป็นความมุ่งมนัของร ัฐบาล ทีตอ้งการปรับเปลียนโครงสรา้งเศรษฐกิจ                    

ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจทขีบัเคลอืนดว้ยนวตักรรม” โดยมฐีานคิดหลกั คือ เปลยีน

จาก การผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม” เปลียนจากการขบัเคลอืนประเทศดว้ยภาค 

อุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลือนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรค์ และนวตักรรม และเปลียนจากการ              

เนน้ภาคการผลติสนิคา้ ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขนึ 

  ประเทศไทย ๔.๐ มแีนวทางในการเปลยีนวิธีการทาํทมีีลกัษณะสาํคญั คือ เปลยีนจากการเกษตร

แบบดงัเดิมในปจัจุบนั ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ทเีนน้การบริหารจดัการและเทคโนโลยี (Smart Farming) 

โดยเกษตรกรตอ้งรํารวยขึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur)เปลียนจาก 

Traditional SMEs หรือ SMEs ทีมีอยู่และรฐัตอ้งใหค้วามช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 

Enterprises และ Startups บริษ ัทเกิดใหม่ทีมีศักยภาพสูง เปลียนจาก Traditional Services ซึงมี            

การสรา้งมูลค่าค่อนขา้งตํา ไปสู่ High Value Services และเปลียนจากแรงงานทกัษะตําไปสู่แรงงาน                      

ทมีคีวามรู ้ความเชยีวชาญ และทกัษะสูง 

  เป้าหมายในการพฒันาของ ประเทศไทย ๔.๐ เพือใหเ้กิดผลจริงตอ้งมีการพฒันาวิทยาการ 

ความคิดสรา้งสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันา แลว้ต่อยอดในกลุ่ม 

เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดงันี 

๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สรา้งเสน้ทางธุรกิจใหม่ (New Startups)               

ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยอีาหาร เป็นตน้ 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์ เช่น พฒันาเทคโนโลยีสุขภาพ  

เทคโนโลยกีารแพทย ์เป็นตน้ 



๘ 

 

๓. กลุ่มเครอืงมือ อปุกรณ์อจัฉริยะ หุน่ยนต ์และระบบเครอืงกลทใีชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสค์วบคุม 

เช่น เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์เป็นตน้ 

๔. กลุ่มดิจติอล เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตทเีชือมต่อและบงัคบัอปุกรณ์ต่างๆ ปญัญาประดิษฐแ์ละ 

เทคโนโลยสีมองกลฝงัตวั เช่น เทคโนโลยดีา้นการเงนิ อุปกรณ์เชอืมต่อออนไลนโ์ดยไม่ตอ้งใชค้น เทคโนโลย ี

การศึกษา อ–ีมารเ์ก็ตเพลส อ–ีคอมเมริซ์ เป็นตน้ 

๕. กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์วฒันธรรม และบริการทีมีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยกีารออกแบบ 

ธุรกจิไลฟ์สไตล ์ เทคโนโลยกีารท่องเทยีว การเพมิประสทิธภิาพการบรกิาร เป็นตน้ 

 

การพฒันาประเทศภายใตแ้นวคิดประเทศไทย ๔.๐ จะสาํเร็จ ใชแ้นวทาง “สานพลงัประชารฐั”            

เป็นตวัการขบัเคลอืน โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน          

ภาคสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัต่าง ๆ ร่วมกนัระดมความคิด ผนึกกาํลงักนัขบัเคลอืน 

ผ่านโครงการ บนัทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจยัต่าง ๆ โดยการดาํเนินงานของ ”ประชารฐั”                

กลุ่มต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ กลุ่มท ี๑ การยกระดบันวตักรรมและผลติภณัฑก์ารปรบัแกก้ฎหมายและกลไกภาครฐั 

พฒันากลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน กลุ่มที ๒          

การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่และการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั กลุ่มที ๓ การส่งเสริม               

การท่องเทยีวและไมล ์การสรา้งรายได ้และการกระตุน้การใชจ้่ายภาครฐั กลุ่มท ี๔ การศึกษาพนืฐานและ

พฒันา ผูน้าํ (โรงเรียนประชารฐั) รวมทงัการยกระดบัคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มท ี๕ การส่งเสริมการส่งออก

และ การลงทุนในต่างประเทศ รวมทงัการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up) ซงึแต่ละ

กลุ่มกําลงัวางระบบและกาํหนดแนวทางในการขบัเคลือนนโยบายอย่างเขม้ขน้ โดยสรุป กระบวนทศัน์                    

ในการพฒันาประเทศภายใต ้ประเทศไทย ๔.๐ เป็นอีกนโยบายหนึงทเีป็นการวางรากฐานการพฒันาประเทศ 

ในระยะยาว เป็นจดุเรมิตน้ในการขบัเคลอืนไปสู่การเป็นประเทศทมีนัคงมงัคงั และยงัยนื ตามวสิยัทศันร์ฐับาล 

เป็นรูปแบบทมีีการผลกัดนัการปฏิรูปโครงสรา้งเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจยัและการพฒันาและการปฏิรูป 

การศึกษาไปพรอ้ม ๆ กนั  เป็นการผนึกกําลงัของทุกภาคส่วนภายใตแ้นวคิด “ประชารฐั” ทีผนึกกําลงั               

กบัเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ การวิจยัพฒันา และบุคลากรทงัในและระดบัโลกทีเป็นแนวคิดทิศทาง             

การพฒันาประเทศเพือกา้วเขา้สู่โมเดล ประเทศไทย ๔.๐ ของรฐับาลในปจัจุบนั จะเป็นไดจ้ริงแค่ไหน                   

ไม่ใช่คอยติดตามอย่างเดียว แต่ตอ้งช่วยกนัทุกฝ่ายตามภารกิจโดยเฉพาะคนในวงการศึกษาคิดว่านีเป็น 

แนวทางทจีะทาํใหไ้ทย หลุดพน้จาก “ประเทศกาํลงัพฒันา” กลายเป็น “ประเทศพฒันาแลว้” อย่างแทจ้ริง 

สาํหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทย ๔.๐ กบัแผนพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัของหน่วยงาน 

ภาครฐั มีส่วนส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชนและประชาชนไดม้ีการร่วมมอืกนัในรูปแบบ 

“ประชารฐั” เพือพฒันาผลประโยชนร่์วมกนัตาม ๖ ประเด็นยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาดิจิทลัเพือเศรษฐกิจ 

และสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และใหเ้ป็นไปตาม ๔ องค์ประกอบของวิสยัทศัน์ของการพฒันาตาม 



๙ 

 

แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสรา้ง 

พืนฐานดา้นการสือสารดิจิทลั (Hard Infrastructure) การสรา้งความเชือมนัในการใชง้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

(Soft Infrastructure) การส่งเสรมิการบริการดจิิทลั (Service Infrastructure) การขบัเคลอืน เศรษฐกิจดว้ย

เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Economy Acceleration) การพฒันาสงัคมดิจิทลั (Digital Society) และการ

พฒันากาํลงัคนดิจิทลั (Digital Workforce) เพือใหเ้กิดการบูรณาการภาครฐั (Government Integration) 

ทาํงานแบบอจัฉริยะ (Smart Operation) ใหบ้ริการโดยมีประชาชน เป็นศูนยก์ลาง (Citizen-centric 

Services) และสนบัสนุนใหเ้กิดการขบัเคลอืนไปสู่การเปลยีนแปลง (Driven Transformation) ต่อไป 

 

๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๔) 
๒ แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ของกฬีาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

บทท ี๒  

การทบทวนวสิยัทศัน์ แนวคดิ และยุทธศาสตรต่์าง ๆ  

 

๒.๑ การทบทวนวสิยัทศัน์ แนวคดิ และยุทธศาสตรต่์าง ๆทมีีความเกยีวขอ้งกบัแผนยุทธศาสตร ์

ปฏบิตัิการ ดิจทิลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 

การทบทวนเอกสารและงานวจิยัทเีกียวขอ้งกบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลัการกีฬา 

แห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นี จะเป็นการทบทวนวิสยัทศัน ์ยุทธศาสตรต่์าง ๆ             

ทีเกียวขอ้ง และแผนปฎิบตัิการดิจิท ัลการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  เพือศึกษา                           

ความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรต่์าง ๆ  

ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดิจิทลั ในครงันีไดท้าํการวิเคราะหว์่าศึกษาแนวทางการจดัทาํ 

แผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จากแผน

แม่บท เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นหลกั

และได ้ศึกษายุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัท ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพือเป็นแนวทางทีทาํใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบันโยบายของ

รฐับาลดิจิทลั หรือ ประเทศไทย ๔.๐ ทีไดก้าํหนดอยู่ในแผนงานทงัระดบัชาติ ระดบักระทรวง และแผน

ยุทธศาสตร ์ขององคก์รในปจัจบุนัใหม้คีวามทนัสมยั  

โดยเอกสารทีมีความเกียวขอ้งกบัแผนยุทธศาสตรป์ฎิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย                        

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มดีงัต่อไปนี 

(๑)  ยุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

(๒)  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

(๓) แผนแม่บทดา้นดิจิ ท ัล เพือพ ัฒนา เศรษฐกิจและส ังคมของประชาคมอา เ ซียน                      

พ.ศ.๒๕๕๓ -  ๒๕๕๘  (ASEAN ICT Master Plan ๒๐๑๐-๒๐๑๕)  

(๔)  ทศิทางประเทศไทยภายใตน้โยบาย Thailand ๔.๐ 

(๕)  แผนพฒันารฐับาลดจิิทลัของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

(๖) (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบบัปรบัปรุงปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

(๗)  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร (ฉบบัท ี๓) ของประเทศไทย  

     พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 



๑๑ 

 

(๘)  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารการกฬีาแห่งประเทศไทย  

     (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) 

(๙)  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารการกฬีาแห่งประเทศไทย  

     (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

(๑๐) โครงสรา้งหลกัของรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government) ประเทศไทย 

(๑๑) แผนพฒันาดจิิทลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

(๑๒) แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

(๑๓) แผนปฎบิตัิการดจิิทลัการกฬีาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

 

 ๒.๑.๑ ยุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

         วสิยัทศัน์ 

  วสิยัทศัน ์“ประเทศมีความมนัคง มงัคงั ยงัยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันา 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” หรือเป็นคติพจนป์ระจาํชาติว่า “มนัคง มงัคงั ยงัยนื” เพอืสนองตอบต่อ 

ผลประโยชน์แห่งชาติ อนัไดแ้ก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดาํรงอยู่อย่างมนัคง และยงัยืนของสถาบนั                      

หลกัของชาติและประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกนัในชาติอย่างสนัติสุขเป็นปึกแผ่น               

มีความมนัคงทางสงัคมท่ามกลางพหุสงัคม และการมีเกียรติและศักดิศรีของความเป็นมนุษย์ความ

เจริญเติบโตของ ชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี สุขของประชาชน ความยังยืนของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม ความมนัคงทางพลงังานและอาหารความสามารถในการรกัษาผลประโยชน์

ของชาติภายใตก้ารเปลยีนแปลงของสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติประสาน

สอดคลอ้งกนัดา้นความมนัคงใน ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลกอย่างมเีกียรติและศกัดศิร ี

   ความมันคง  หมายถึง การมีความมนัคงปลอดภ ัยจากภ ัยและการเปลียนแปลง                

ทงัภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดบั ทงัระดบัประเทศ สงัคม ชุมชน ครวัเรือน และปจัเจก 

บุคคล และมีความมนัคงในทุกมิติ ทงัมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้ม และการเมือง เช่น 

ประเทศมคีวามมนัคงในเอกราช และอธิปไตยมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยทมีพีระมหากษตัริยท์รงเป็น 

ประมุข สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยม์ีความเขม้แข็งเป็นศูนยก์ลางและเป็นทียึดเหนียวจิตใจของ 

ประชาชน มีระบบการเมืองทีมนัคงเป็นกลไกทีนําไปสู่การบริหารประเทศทีต่อเนืองและโปร่งใสตามหลกั             

ธรรมาภิบาล สงัคมมีความปรองดองและความสามคัคี สามารถผนึกกําลงัเพือพฒันาประเทศ ชุมชน              

มีความเขม้แขง็ ครอบครวัมคีวามอบอุ่น ประชาชนมคีวามมนัคงในชีวิต มงีานและรายไดท้มีนัคงพอเพียง         

กบัการดาํรงชีวิต มีการออมสาํหรบัวยัเกษียณ ความมนัคงของอาหาร พลงังาน และนํา มีทีอยู่อาศยัและ               

ความปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ 



๑๒ 

 

   ความมงัคงั หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างต่อเนืองและ                    

มคีวามยงัยนืจนเขา้สู่กลุ่มประเทศรายไดสู้ง ความเหลอืมลาํของการพฒันาลดลง ประชากรมคีวามอยู่ดีมีสุข 

ไดร้บัผลประโยชนจ์ากการพฒันาอย่างเท่าเทยีมกนัมากขนึ และมกีารพฒันาอย่างทวัถงึทุกภาคส่วน มคุีณภาพ 

ชีวิตตามมาตรฐานขององคก์ารสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนทอียู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศ            

มีความเขม้แขง็ ขณะเดียวกนัตอ้งมคีวามสามารถในการแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆทงัในตลาดโลกและตลาด 

ภายในประเทศเพือใหส้ามารถสรา้งรายไดท้งัจากภายใน และภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรา้งฐาน 

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งอนาคตเพือใหส้อดรบักบับริบทการพฒันาทีเปลียนแปลงไป และประเทศไทย                      

มบีทบาททสีาํคญัในเวทีโลก และมคีวามสมัพนัธท์างเศรษฐกจิและการคา้อย่างแน่นแฟ้นกบัประเทศในภูมภิาค

เอเชีย เป็นจุดสาํคญัของการเชือมโยงในภูมิภาค ทงัการคมนาคมขนส่ง การผลิต การคา้ การลงทุน                

และการทาํธุรกจิ เพอืใหเ้ป็นพลงัในการพฒันา นอกจากนียงัมคีวามสมบูรณ์ในทุนทจีะสามารถสรา้งการพฒันา

ต่อเนืองไปได ้ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปญัญาทุนทางการเงนิ ทุนทีเป็นเครืองมอืเครืองจกัร ทุนทางสงัคม            

และทุนทรพัยากร ธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 

   ความยงัยืน หมายถึง การพฒันาทีสามารถสรา้งความเจริญ รายไดแ้ละคุณภาพชีวิต               

ของประชาชนใหเ้พมิขนึอย่างต่อเนือง ซงึเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทอียู่บนหลกัการใช ้การรกัษาและ 

การฟืนฟูฐานทรพัยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน ไม่ใชท้รพัยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สรา้งมลภาวะต่อ 

สงิแวดลอ้มจนเกินความสามารถในการรองรบัและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลติและการบริโภคเป็นมิตร 

กบัสงิแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทยีงัยืน ทรพัยากรธรรมชาติมคีวามอุดมสมบูรณ์มาก

ขนึ และสงิแวดลอ้มมคุีณภาพดีขนึ คนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามเออือาทรเสยีสละเพอืผลประโยชน ์

ส่วนรวม รฐับาลมีนโยบายทีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยงัยืนและใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน และทุกภาคส่วนในสงัคมยึดถือและปฏิบตัิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพอืการพฒันา 

อย่างสมดุล มเีสถยีรภาพ และยงัยนื 



๑๓ 

 

 

 

โดยมเีป้าหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมนัคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกจิพฒันา 

อย่างต่อเนือง สงัคมเป็นธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติยงัยืน” โดยยกระดบัศักยภาพของประเทศ                  

ในหลากหลายมิติ พฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สรา้งโอกาสและ             

ความเสมอภาคทางสงัคม สรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม และมีภาครฐัของ 

ประชาชนเพือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพฒันาตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประกอบดว้ย 

๑) ความอยู่ดมีสุีขของคนไทยและสงัคมไทย 

๒) ขดีความสามารถในการแขง่ขนั การพฒันาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้

๓) การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสงัคม 

๕) ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพสงิแวดลอ้ม และความยงัยนืของทรพัยากรธรรมชาติ 

๖) ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการและการเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐั 

การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตรช์าต ิจะมุง่เนน้การสรา้งสมดุลระหว่างการพฒันา 

ความมนัคง เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารฐั”                

โดยประกอบดว้ย ๖ ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรช์าติดา้นความมนัคง ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ ทรพัยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้ง การเติบโต          



๑๔ 

 

บนคุณภาพชวีิตทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม และยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร

จดัการภาครฐั โดยแต่ละยุทธศาสตรม์ ีเป้าหมายและประเด็นการพฒันา ดงันี 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นความมนัคง มีเป้าหมายการพฒันาทีสาํคญั คือ ประเทศชาติมนัคงประชาชน        

มีความสุข เนน้การบริหารจดัการสภาวะแวดลอ้มของประเทศใหม้คีวามมนัคง ปลอดภยั เอกราชอธิปไตย 

และมีความสงบเรียบรอ้ยในทุกระดบั ตงัแต่ระดบัชาติ สงัคม ชุมชน มุ่งเนน้การพฒันาคนเครืองมือ 

เทคโนโลยี และระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ใหม้ีความพรอ้มสามารถรบัมือกบัภยัคุกคามและภยัพิบตัิได ้        

ทุกรูปแบบ และทุกระดบัความรุนแรง ควบคู่ไปกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาดา้นความมนัคงทีมีอยู่ใน

ปจัจบุนั และทอีาจจะ เกิดขนึในอนาคต ใชก้ลไกการแกไ้ขปญัหาแบบบูรณาการทงักบัสว่นราชการ ภาคเอกชน 

ประชาสงัคม และองคก์รทไีม่ใช่รฐั รวมถึงประเทศเพือนบา้น และมติรประเทศทวัโลกบนพืนฐานของหลกั                            

ธรรมาภบิาล เพอืเอืออาํนวยประโยชนต่์อการดาํเนินการของยุทธศาสตรช์าติดา้นอืน ๆ ใหส้ามารถขบัเคลอืน

ไปไดต้าม ทศิทางและเป้าหมายทกีาํหนด 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพฒันาทีมุ่งเนน้                      

การยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติ ิบนพนืฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแ้ก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 

โดยมองกล ับไปทีรากเหง า้ทาง เศรษฐกิจ  อ ัตล ักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเ ด่น                               

ทางทรพัยากรธรรมชาติทีหลากหลาย รวมทงัความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ดา้นอืน ๆ นํามา

ประยุกตผ์สมผสานกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม เพือใหส้อดรบักบับริบทของเศรษฐกิจ และสงัคมโลก

สมยัใหม่ (๒) “ปรบัปจัจุบนั” เพอืปูทางสู่อนาคต ผ่านการพฒันาโครงสรา้งพนืฐานของประเทศ ในมติิต่าง ๆ 

ทงัโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสรา้งพืนฐานวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และดิจิทลั และการปรบั

สภาพแวดลอ้มใหเ้อือต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สรา้งคุณค่าใหม่ ในอนาคต” 

ดว้ยการเพมิศกัยภาพของผูป้ระกอบการ พฒันาคนรุ่นใหมร่วมถงึปรบัรูปแบบธุรกิจ เพอืตอบ สนองต่อความ

ตอ้งการของตลาด ผสมผสานกบัยุทธศาสตร์ทีรองรบัอนาคต บนพืนฐานของการต่อยอด อดีตและปรบั

ปจัจบุนั พรอ้มทงัการส่งเสรมิและสนบัสนุนจากภาครฐัใหป้ระเทศไทยสามารถสรา้งฐานรายได ้และการจา้งงาน

ใหม่ ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกบัการยกระดบัรายไดแ้ละ การกินดีอยู่ดี 

รวมถงึการเพมิขนึของคนชนักลางและลดความเหลอืมลาํของคนในประเทศไดใ้นคราวเดยีวกนั 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์มีเป้าหมายการพฒันา          

ทสีาํคญัเพอืพฒันาคนในทุกมติิและในทุกช่วงวยัใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมคุีณภาพโดย คนไทยมคีวามพรอ้มทงั

กาย ใจ สติปญัญา มีพฒันาการทีดีรอบดา้นและมีสุขภาวะทีดีในทุกช่วงวยั มีจิต สาธารณะ รบัผิดชอบ                   

ต่อสงัคมและผูอ้นื มธัยสัถ ์อดออม โอบออ้มอารี มวีนิยั รกัษาศีลธรรมและเป็นพลเมอืงด ีของชาติ มหีลกัคิด

ทีถูกตอ้ง มีทกัษะทีจาํเป็นในศตวรรษที ๒๑ มีทกัษะสือสารภาษาองักฤษและภาษาทีสาม และอนุรกัษ ์            

ภาษาทอ้งถนิ มนิีสยัรกัการเรียนรูแ้ละการพฒันาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวติ สู่การเป็นคนไทย ทมีทีกัษะ

สูงเป็นนวตักรรมนกัคิด ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอนื ๆ โดยมสีมัมาชพีตามความถนดั ของตนเอง 



๑๕ 

 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม มีเป้าหมายการพฒันา                  

ทใีหค้วามสาํคญักบัการดึงเอาพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ ทงัภาคเอกชน ประชาสงัคม ชุมชนทอ้งถิน มาร่วม

ขบัเคลอืน โดยการสนบัสนุนการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาํเพอืส่วนรวม การกระจายอาํนาจ 

และความรบัผดิชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดบัทอ้งถนิการเสริมสรา้งความ เขม้แขง็ของชุมชน

ในการจดัการตนเอง และการเตรียมความพรอ้มของประชากรไทยทงัในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สงัคม                   

และสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นประชากรทีมีคุณภาพ สามารถพึงตนเองและทาํประโยชน์แก่ครอบครวั ชุมชน             

และสงัคมใหน้านทีสุด โดยรฐัใหห้ลกัประกนัการเขา้ถึงบริการและสวสัดิการทมีีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ 

ทวัถงึ 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม มีเป้าหมาย          

การพฒันาทีสาํคญั เพือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาทียงัยืนในทุกมิติทงัดา้นสงัคม เศรษฐกิจ  

สิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระหว่างกนัทงัภายในและภายนอก ประเทศ     

อย่างบูรณาการ ใชพ้ืนทีเป็นตวัตงัในการกาํหนดกลยุทธแ์ละแผนงานและการใหทุ้กฝ่ายทีเกียวขอ้งไดม้าม ี      

ส่วนร่วมในแบบทางตรงใหม้ากทสุีดเท่าทจีะเป็นไปได ้โดยเป็นการดาํเนินการบนพนืฐานการเติบโตร่วมกนั          

ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตโดยใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งสมดุลทงั ๓ ดา้น         

อนัจะนาํไปสู่ความยงัยนืเพอืคนรุ่นต่อไปอย่างแทจ้ริง 

ยุทธศาสตรช์าติดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั มเีป้าหมายการพฒันา

ทีสาํคญัเพือปรบัเปลียนภาครฐัทียึดหลกั “ภาครฐัของประชาชนเพือประชาชนและ ประโยชน์ส่วนรวม”          

โดยภาครฐัตอ้งมขีนาดทเีหมาะสมกบับทบาทภารกจิ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรฐั ททีาํหนา้ทใีนการกาํกบั

หรือในการใหบ้ริการในระบบเศรษฐกิจทมีีการแข่งขนัมสีมรรถนะสูง ยึดหลกัธรรมาภิบาล ปรบัวฒันธรรม        

การทํางานใหมุ้่งผลสมัฤทธิและผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทนัสมยั และพรอ้มทีจะปรับตวัใหท้ ัน                   

ต่อการเปลยีนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยงิการนาํนวตักรรมเทคโนโลยีขอ้มูลขนาดใหญ่ 

ระบบการทาํงานทเีป็นดิจิทลัเขา้มาประยุกตใ์ชอ้ย่างคุม้ค่าและปฏิบตัิงานเทยีบไดก้บัมาตรฐานสากล รวมทงัมี

ลกัษณะเปิดกวา้ง เชอืมโยงถงึกนัและเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามส่ีวนร่วม เพอืตอบสนอง ความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสงัคมตอ้งร่วมกนัปลูกฝงั ค่านิยม         

ความซือสตัยสุ์จริต ความมธัยสัถ ์และสรา้งจิตสาํนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรบัการทุจริตประพฤติมิชอบ        

อย่างสนิเชิง นอกจากนนั กฎหมายตอ้งมคีวามชดัเจน มเีพยีงเท่าทจีาํเป็น มคีวามทนัสมยั มคีวามเป็นสากล            

มปีระสทิธิภาพ และนาํไปสู่การลดความเหลอืมลาํและเออืต่อการพฒันา โดยกระบวนการยุติธรรมมกีารบริหาร 

ทมีปีระสทิธิภาพ เป็นธรรมไมเ่ลอืกปฏบิตัิ และการอาํนวยความยุตธิรรมตามหลกันิติธรรม 

 

 

 



๑๖ 

 

๒.๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

วสิยัทศัน์ 

 “มนัคง มงัคงั ยงัยืน” นาํไปสู่การพฒันาใหค้นไทยมีความสุขภายใตห้ลกั “ปรชัญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง” และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการทีจะพฒันาคุณภาพชีวิต                

สรา้งรายได ้ระดบัสูง หลุดพน้จากรายไดป้านกลาง และสรา้งความสุขของคนไทย สงัคมมีความมนัคง          

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแขง่ขนัไดใ้นระบบเศรษฐกจิ 

 ความมนัคง 

 - การมีความมนัคงปลอดภยัจากภยั และการเปลยีนแปลงทงัภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดบัทงัระดบัประเทศ สงัคม ชมุชน ครวัเรอืน และปจัเจกบุคคล 

 -   ความมนัคงในทกุมิต ิทงัมติิเศรษฐกจิสงัคมสงิแวดลอ้มและการเมอืง 

 -   ประเทศมีความมนัคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบนัชาติศาสนา และพระมหากษตัริย ์         

ท ีเขม้แขง็เป็นศูนยก์ลางและเป็นทยีดึเหนียวจติใจของประชาชน 

 -   ระบบการเมืองทีมนัคง เป็นกลไกทีนําไปสู่การบริหารประเทศทต่ีอเนืองและโปร่งใสตามหลกั       

ธรรมาภิบาลสงัคมมีความปรองดองและความสามคัคีสามารถผนึกกําลงัเพือพฒันาประเทศ ชุมชน                      

มคีวามเขม้แขง็ ครอบครวัมคีวามอบอุ่น 

 -  ความมนัคงของอาหารพลงังานและนํา ประชาชนมคีวามมนัคงในชีวิต มงีานและรายไดท้ีมนัคง 

พอเพยีงกบัการดาํรงชีวติ มทีอียู่อาศยัและความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ 

  ความมงัคงั 

 -  ประเทศไทยมีการขยายต ัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง จนเขา้สู่กลุ่มประเทศรายไดสู้ง             

ความเหลอืมลาํของการพฒันาลดลง ประชากรไดร้บัผลประโยชนจ์ากการพฒันาอย่างเท่าเทยีมกนัมากขนึ 

 -  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขนัสูง  สามารถสรา้งรายไดท้งัจากภายในและภายนอก 

ประเทศสรา้งฐานเศรษฐกิจและสงัคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาํคญัของการเชือมโยงในภูมิภาค ทงัการ 

คมนาคมขนส่ง การผลติ การคา้ การลงทุน และการทาํธุรกิจ มบีทบาทสาํคญัในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก 

เกิดสายสมัพนัธท์างเศรษฐกิจและการคา้อย่างมพีลงั 

 - ความสมบูรณ์ในทุนทีจะสามารถสรา้งการพฒันาต่อเนือง ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปญัญา             

ทุนทางการเงนิ ทนุทเีป็นเครอืงจกัร ทุนทางสงัคม และทุนทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 

ความยงัยนื 

 - การพฒันาทีสามารถสรา้งความเจริญ รายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเ้พมิขนึอย่างต่อ 

เนือง ซงึเป็นการเจริญเตบิโตของเศรษฐกจิทไีม่ใชท้รพัยากรธรรมชาตเิกินพอดไีมส่รา้งมลภาวะต่อ สงิแวดลอ้ม

จนเกนิความสามารถในการรองรบัและเยยีวยาของระบบนิเวศ 



๑๗ 

 

 - การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของประชาคมโลก 

ซึงเป็นทียอมรับร่วมกนั ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมีคุณภาพดีขึน               

คนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามเออือาทร เสยีสละเพอืผลประโยชนส่์วนรวม 

 -  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยงัยืน  ใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน           

ในสงัคม ยึดถือและปฏิบตัิตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการพฒันาในทุกระดบัอย่างสมดุล                     

มเีสถยีรภาพและยงัยนื 

 

ตําแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategic Positioning) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งทมีกีารกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นการขนส่ง 

และโลจิสตกิสข์องภูมภิาค สู่ความเป็นชาตกิารคา้และการบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง 

ผลติสนิคา้เกษตรกรรมยงัยนื แหลง่อตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละมนีวตักรรมสูงทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม 

เป้าหมาย 

๑. การพฒันาเศรษฐกจิในภาพรวม (ระดบัมหภาค) 

๒. การพฒันาเศรษฐกจิรายสาขา 

๓. การพฒันาการเกษตรสู่ความเป็นเลศิดา้นอาหาร 

๔. การเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพคน 

๕. การลดความเหลอืมลาํในสงัคม 

๖. การเติบโตทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้มเพอืการพฒันาอยา่งยงัยนื 

๗. การพฒันาพนืท ีภาค และการเชอืมโยงภมูภิาค 

 

แนวทางการพฒันาทสีาํคญั 

๑. การพฒันาเศรษฐกจิในภาพรวม 

๒. การพฒันาเศรษฐกจิรายสาขา 

๓. การพฒันาการเกษตรสู่ความเป็นเลศิดา้นอาหาร 

๔. การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สงัคมอย่างเป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม 

๕. การสรา้งความเสมอภาคเพอืรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ 

๖. การพฒันาพนืท ีภาค และการเชอืมโยงภมูภิาค 

๗. การพฒันาศกัยภาพคนใหส้นบัสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศและมคุีณภาพชวีติทดี ี

 

 

 



๑๘ 

 

๒.๑.๓ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย 

(National ICT Policy Framework ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐ : ICT ๒๐๒๐) 

 

วสิยัทศัน์ 

 ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการพฒันาอย่างฉลาด การดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ                 

และสงัคมจะอยู่บนพืนฐานของความรูแ้ละปญัญา โดยใหโ้อกาสแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วมใน 

กระบวนการพฒันาอย่างเสมอภาค นาํไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยงัยืนดงัวิสยัทศัน ์(Smart Thailand 

๒๐๒๐) ทีระบุว่า“ไอซีทีเป็นพลงัขบัเคลอืนสาํคญัในการนําพาคนไทยสู่ความรูแ้ละปญัญาเศรษฐกิจไทยสู่           

การเติบโตอย่างยงัยนื สงัคมไทยสู่ความเสมอภาค” 

 

เป้าหมายหลกัของการพฒันา 

 ๑. มีโครงสรา้งพืนฐานไอซีทีความเร็วสูง (Broadband) ทีกระจายอย่างทวัถึง ประชาชนสามารถ

เขา้ถงึ ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั เสมอืนการเขา้ถงึบริการสาธารณูปโภคขนัพนืฐานทวัไป 

 ๒. มีทุนมนุษยท์ีมีคุณภาพ ในปริมาณทีเพียงพอต่อการขบัเคลอืนการพฒันาประเทศสู่เศรษฐกิจ 

ฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ประชาชนมีความรอบรู ้ เขา้ถึง 

สามารถพฒันาและใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศไดอ้ย่างรูเ้ท่าทนั เกิดประโยชนต่์อการเรียนรู ้การทาํงานและ 

การดาํรงชีวติประจาํวนั และบุคลากรไอซทีมีคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะในระดบัสากล 

 ๓. เพมิบทบาทและความสาํคญัของอุตสาหกรรมไอซีที (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค)์ 

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๔. ยกระดบัความพรอ้มดา้นไอซทีโีดยรวมของประเทศไทย ในการประเมนิวดัระดบัระหว่างประเทศ 

 ๕. เพิมโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม

สรา้งสรรค)์ ต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้มและมส่ีวนร่วมใกระบวนการพฒันา 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 ๑. พฒันาโครงสรา้งพืนฐานไอซีทีทีเป็นอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง หรือการสือสารรูปแบบอืนทีเป็น 

Broadband ใหม้ีความทนัสมยั มีการกระจายอย่างทวัถึงและมีความมนัคงปลอดภยั สามารถรองรบั               

ความตอ้งการของภาคส่วนต่างๆ ได ้

 ๒. พฒันาทุนมนุษยท์ีมีความสามารถในการพฒันา และใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                    

มวีจิารณญาณและรูเ้ท่าทนั รวมถงึพฒันาบุคลากรไอซทีีทมีคีวามรู ้ความสามารถ และความเชียวชาญระดบั 

มาตรฐานสากล 



๑๙ 

 

 ๓. ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมไอซีท ีเพอืสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจและ 

นาํรายไดเ้ขา้ประเทศไทย โดยใชโ้อกาสจากการรวมกลุม่เศรษฐกิจการเปิดการคา้เสรแีละประชาคมอาเซยีน 

 ๔. ใชไ้อซทีเีพอืสรา้งนวตักรรมการบริการของภาครฐั ทสีามารถใหบ้ริการประชาชนและธุรกจิทุกภาค 

ส่วนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามมนัคงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล 

 ๕. พฒันาและประยุกตไ์อซีที เพือสรา้งความเขม้แข็งของภาคการผลิต ใหส้ามารถพงึตนเองและ 

แข่งขนัไดใ้นระดบัโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการและเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ เพือเพิมสดัส่วน                     

การ บริการในโครงสรา้งเศรษฐกิจโดยรวม 

 ๖. พฒันาและประยุกตไ์อซีท ีเพอืลดความเหลอืมลาํทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยสรา้งความเสมอ

ภาคของโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากร และบริการสาธารณะสาํหรบัประชาชนทกุกลุ่มโดยเฉพาะบรกิาร พนืฐาน

ทจีาํเป็นต่อการดาํรงชีวติอย่างมสุีขภาวะทดี ีไดแ้ก่ บริการดา้นการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

 ๗. พฒันาและประยุกตไ์อซที ีเพอืสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม 

 

๒.๑.๔ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  (ฉบบัปร ับปรุง                     

ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

วสิยัทศัน์ (Vision) 

 พฒันากีฬาเพือความเป็นเลิศและกีฬาเพือการอาชีพเพือสรา้งความสุขใหก้บัสงัคม และส่งเสริม 

อตุสาหกรรมการกฬีาเพอืสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ 

พนัธกจิ (Mission) 

 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน และกํากบัองค์กรกีฬาเป็นเลิศใหบ้ริหารจ ัดการอย่างมีประสิทธิภาพ                      

เพอืพฒันานกักีฬาและบุคลากรกีฬาใหม้ขีดีความสามารถและประสบความสาํเร็จในระดบันานาชาติ สามารถ

สรา้ง ความสุขและความภาคภมูใิจใหก้บัสงัคม 

 ๒. ส่งเสริม สนบัสนุน และกาํกบัองคก์รกีฬาอาชีพใหบ้ริหารจดัการอย่างมปีระสิทธิภาพ เพอืพฒันา

นกักีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ใหป้ระสบความสาํเร็จในการเป็นอาชีพ สามารถสรา้งความสุขและ                

ความภาคภมูใิจใหก้บัสงัคม 

 ๓. พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาใหม้ีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพือรองรบั                 

การพฒันานกักฬีาและบุคลากรกฬีา 

 ๔. บริหารจดัการองค์กรและบริการทางการกีฬาอย่างมีมาตรฐาน เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด              

ในการพฒันากีฬาของประเทศ 

 ๕. ส่งเสริมและผลกัดนัภาครฐัและเอกชนใหม้ีศักยภาพในการสรา้งและสนบัสนุนอุตสาหกรรม           

การกฬีาและธุรกจิทเีกยีวขอ้งกบัการกฬีาเพอืพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

 



๒๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 

 ๑. การบริหารจดัการกฬีาเพอืความเป็นเลศิ 

 ๒. การบริหารจดัการกฬีาเพอืการอาชพี 

 ๓. การบริหารจดัการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 

 ๔. การพฒันาองคก์รและการบริการทางการกฬีา 

 ๕. การส่งเสรมิและสนบัสนุนอตุสาหกรรมการกฬีา 

 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

๑.การบริหารจดัการการกีฬาเพอืความเป็นเลศิ ๑.๑  พฒันานกักีฬาและบุคลากรกีฬาเพอืความเป็น

เลศิของชาต ิใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนั 

๑.๒  ส่ ง เสริมองค์กรกีฬา เพือความเป็นเลิศ              

ใหม้รีะบบบริหารจดัการทมีมีาตรฐาน 

๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันากีฬาพืนบา้น  

เอกลกัษณไ์ทย สู่ความเป็นเลศิ 

๒.การบรหิารจดัการกฬีาเพอืการ อาชีพ ๒.๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนกีฬาอาชีพทีไดร้บัการ

ประกาศตาม พระราช บญัญตัิส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ .ศ .๒๕๕๖  แล ะพ ร ะ ร า ชบ ัญญัติ กี ฬ าม ว ย         

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนเพอืพฒันากฬีาสู่การเป็นกีฬา  

อาชพี 

 

๓.การบริหารจดัการวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลย ี

การกฬีา 

๓.๑ จดัใหม้แีละพฒันาศกัยภาพศูนยว์ทิยาศาสตร ์ 

และเทคโนโลยกีาร กีฬาทงัในส่วนกลางและภูมภิาค

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

๓.๒ ส่งเสรมิสนบัสนุนและพฒันาองคค์วามรูแ้ละ   

นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาบุคลากรดา้น 

วิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลยีการกีฬาและดา้นการ     

ควบคุมการใชส้ ารตอ้งห า้มทางการกีฬา ใหม้ี

มาตรฐาน 

 



๒๑ 

 

๔.การพฒันาองคก์รและการบริการทางการกีฬา ๔.๑ ยกระดบัการใหบ้ริการใหม้มีาตรฐานรองรบัการ

พ ัฒนาทางการกีฬา  การออกกําล ังกาย และ

นนัทนาการ 

๔.๒ สรา้งและพฒันาฐานขอ้มูลกีฬาดา้นต่าง ๆ         

ใหค้รบถว้น  และเป็นปจัจบุนั 

๔ .๓ พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการองค์ก รให ม้ี

ประสทิธภิาพและมมีาตรฐาน 

๕.การส่งเสริมและสนบัสนุนอตุสาหกรรมการกฬีา ๕.๑ ส่ ง เสริมและสนับสนุนการกีฬ า เพือการ

ท่องเทยีวและนนัทนาการ  (Sport Tourism) 

๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดา้น

อตุสาหกรรมเกยีวกบักฬีา และธุรกจิทเีกยีวกบักฬีา 

๕.๓ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬา

เพือความเป็นเลิศ(ทงัในระดบัชาติและนานาชาติ)

และกีฬาอาชีพ (ทงัภายในประเทศและนานาชาติ) 

เพอืสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ 

 

 

๒.๑.๕ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖            

– ๒๕๕๙) 

 

วสิยัทศัน์ 

 การกีฬาแห่งประเทศไทยจะตอ้งเป็นหน่วยงานชนันาํของประเทศในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสอืสารเพอืการพฒันาการกฬีา 

 

พนัธกจิ 

 ๑. กาํหนดนโยบาย ทศิทาง และบริหาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารใหเ้กดิ ประโยชน ์

สูงสุด 

 ๒. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ใชส่้งเสริมการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬา            

เพอืการอาชีพ 

 ๓.  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารใชใ้นการบริหารจดัการองค์กร เพือนําการกีฬา                    

แห่งประเทศไทยเป็นองคก์รสมรรถนะสูง 



๒๒ 

 

 ๔. นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืเพมิขดีความสามารถในการบริการทางดา้นการกีฬา 

แก่ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร ์

 ๑. ยุทธศาสตรท์ี ๑ ดา้นการบริหารจดัการ : บริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร            

ในการกฬีาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาล 

 ๒. ยุทธศาสตรท์ี ๒ ดา้นบุคลากรและองคค์วามรู ้ : พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ               

และการสอืสาร สรา้งวฒันธรรมการเรียนรูอ้ย่างยงัยนื 

 ๓. ยุทธศาสตรท์ี ๓ ดา้นโครงสรา้งพนืฐาน : วางสถาปตัยกรรม โครงสรา้งพนืฐานดา้น เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสอืสารใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 ๔. ยุทธศาสตรท์ี ๔ ดา้นภารกจิหลกั : ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืส่งเสรมิ 

การพฒันากฬีาสู่ความเป็นเลศิและกฬีาเพอืการอาชพี 

 ๕. ยุทธศาสตรท์ี ๕ ดา้นพฒันาองคก์ร : พฒันาองคก์ร นาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร          

มาพฒันาการกฬีาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

 ๖. ยุทธศาสตรท์ี ๖ ดา้นการบริการประชาชน : เสริมสรา้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร                      

เพอืเพมิความสามารถการใหบ้รกิารทางดา้นการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ ี๑  

ดา้นการบริหารจดั การบริหารจดัการ

เทคโนโลยีสารสน เทศและการสอืสาร

ในการกีฬาแห่ง ประเทศไทยใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐาน สากลและโปร่งใสตาม

หลกัธรรมาภบิาล 

 

 ปรบัปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอื 

สารของการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ 

 เพอืทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สอืสารการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ –๒๕๕๙ 

 เพือทบทวนแผนเชิงปฏิบตัิการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสอืสารของการกฬีาแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

 เพอืศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตงัศูนยเ์ทคโนโลย ี

ส า รสน เทศ  ( IT Center) ให ้เ หม า ะก ับก าร กี ฬ า                  

แห่งประเทศไทย 



๒๓ 

 

 การวางแผนและการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบั 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารใหม้ ีความคล่อง 

ตวัและดยีงิขนึ 

 บุคลากรของฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬามี            

การพฒันาตนเองจากการเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะดา้น

เทค โนโลยีสารสนเทศและการสือสารจากการทาํงาน

ร่วมกบัทปีรึกษาทมีปีระสบการณ ์

 ประเมินผลงานและทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

และศึกษาระเบยีบการพฒันาในการใชอ้ปุกรณไ์อท ี

 เพือจ ัดทํามาตรฐานดา้นการบริการจ ัดการดา้น 

สารสนเทศและการสอืสาร เช่น ISO ๒๗๐๐๑ COBIT 

ITIL เป็นตน้ 

 เพือปรบัปรุงระบบบริหารความเสียงภายในองค์กร          

ใหม้ปีระสทิธภิาพยงิขนึ 

 เพือปรับปรุงระบบบริหารจ ัดการตรวจสอบภาย           

ในองคก์รใหส้ามารถบริหารจดัการตรวจสอบภายในได ้

มปีระสทิธิภาพมากขนึ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ี ๒ ดา้นบุคลากรและองค ์

ความรู ้

พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสน 

เทศและการสอืสารสรา้งวฒันธรรมการ 

เรียนรู ้อย่างยงัยนื 

 

 เพือประชาสมัพนัธ์ระบบสารสนเทศของการกีฬา        

แห่งประเทศไทย 

 เพือกระตุน้และส่งเสริมการใชง้านระบบสารสนเทศ

ของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 เพือจดัการหลกัสูตรและอบรมบุคลากรดา้นไอทีของ

การกฬีาแห่งประเทศไทย 

 เพือจ ัดหาหลกัสูตรและจ ัดอบรมบุคลากรระดับ             

ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้และระดบัปฏบิตัิการของการกีฬา 

แห่งประเทศไทย 

 

 

 



๒๔ 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ ี๓ 

ดา้นโครงสรา้งพนืฐาน 

วางสถาปตัยกรรม โครงสรา้งพืนฐาน 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สอืสารใหม้ ีประสทิธิภาพ 

 

 การกีฬาแห่งประเทศไทยระบบรกัษาความปลอดภยั 

บนเครือข่าย ระบบบริหารจดัการเครือข่าย สอดคลอ้ง 

กบัความตอ้งการของผูป้ฏบิตังิาน 

 สามารถเชอืมโยงหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ของการกฬีาแห่งประเทศไทยเขา้ดว้ยกนั 

 มกีารบาํรุงรกัษาอุปกรณ์เครือข่ายใหส้ามารถใหบ้ริการ

ไดอ้ย่างต่อเนือง 

 มีการปรบัปรุงเพิมเติมระบบเครือข่ายไรส้ายใหม้ี         

ประสทิธิภาพ และครอบคลุมการทาํงานของ บุคลากร 

ในทุกพนืทขีองการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 มรีะบบหอ้งรกัษาความปลอดภยัทไีดม้าตรฐาน 

 มีก า รค วบ คุมและ จ ัด ก า ร เ กี ย วก ับก า ร ร ัก ษ า              

ความปลอดภยัใหก้ ับเจา้หนา้ทีและทรพัย ์สินของ         

การกฬีาแห่งประ เทศไทย 

 มรีะบบรกัษาความปลอดภยัทมีปีระสทิธภิาพ 

 มีระบบกลอ้งวงจรปิดทีมีประสิทธิภาพและสอดส่อง

ดูแลไดท้กุๆพนืทขีองการกฬีาแห่งประเทศ ไทย 

 เพอืรองรบัสถานการณฉุ์กเฉิน และเหตกุารณ ์ภยัพบิตั ิ

ต่างๆ 

 มรีะบบจดัเกบ็ขอ้มลูทมีคีวามปลอดภยั 

 รองรบัระบบงานสารสนเทศทีจดัทาํเพิมขึน โดยนํา

หลกั การของ Virtualization มาใชง้าน 

 ทาํการจดัการรวมและยา้ยเครืองคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย 

และระบบสารสนเทศจากระบบเดิม ไปยงัระบบ          

การบริหารทรพัยากรแบบ Virtualization 

 ป รับ ป รุ ง แ ล ะ บ ํา รุ ง ร ัก ษ า เ ค รื อ ง แม่ ข่ า ย ใ ห ้มี  

ประสทิธภิาพและพรอ้มใชง้าน 

 เพือทําใหอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถใช ้

ทร ัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รองร ับ                

การเป็นองคก์รทมีุง่เนน้การเป็น Green IT 



๒๕ 

 

 พฒันาและเพมิประสทิธภิาพระบบงาน 

 เพือใหม้ีการบาํรุงร ักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์         

ต่อพ่วงใหม้ปีระสทิธภิาพพรอ้มใชง้าน 

  ปรบัปรุงโครงสรา้งพืนฐานหอ้ง Data Center เช่น 

ระบบไฟฟ้ า ระบบทําความ เย็นระบบความชืน            

เพอื ประหยดัพลงังาน 

 ปรบัปรุงพฒันาระบบภาพระบบเสียงระบบประชุม 

Conference 

 จดัหาอุปกรณ์สาํนกังานทสีนบัสนุนการประชุม การแก ้

วกิฤตการณต่์างๆ 

 การกีฬาแห่งประเทศไทย มี bandwidthเพียงพอ      

ในการเชือมโยงระบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน        

ทงัส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

 การกฬีาแห่งประเทศไทยสามารถเชอืมโยงขอ้มลู ไดท้งั

ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

 เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจ า้หนา้ที          

ในหน่วยงานต่างๆ ในกฬีาแห่งประเทศไทย 

 ปรบัปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสข์องการกีฬา 

แห่งประเทศไทยใหม้ีประสิทธิภาพทงัในดา้นการให ้

บริการและความปลอดภยัของขอ้มลู 

 การกีฬาแห่งประเทศไทย มกีารใชซ้อฟตแ์วร ์ลิขสิทธิ 

ทถีูกตอ้งเพอืใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศและใช ้

งานตามภารกจิของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ ี๔ ดา้นภารกจิหลกั 

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสอืสารเพอืส่งเสริมการพฒันากีฬาสู่

ความเป็น เลศิและกฬีาเพอืการอาชีพ 

 เพอืติดตามการพฒันาการดา้นกฬีาของนกักีฬา ประวตัิ

การตรวจสภาพร่างกายของนกักฬีา 

 เพอืเกบ็ขอ้มลูทะเบยีนนกักีฬาทเีขา้รบับริการการตรวจ

ร่างกายของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 เพอืเกบ็ขอ้มลูการรกัษา การวนิิจฉยั ประวตั ิการรบัยา 

ของนกักฬีาทใีชบ้ริการของการกฬีาแห่งประเทศไทย 



๒๖ 

 

 เก็บขอ้มลูการตรวจสอบ การใชส้ารตอ้งหา้ม(DOPING)  

ของนกักฬีา 

 เพอืติดตามการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทสีนบั สนุนให ้

กบัองคก์รกฬีา สมาคมกฬีา 

 เพือลดการเบกิจ่ายซาํซอ้นและดาํเนินการเบิกจ่ายให ้

เป็นไปตามแผนงานทีวางไวเ้พือบริการจดัการ ขอ้มูล 

ระหว่างการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ 

กีฬาคนพิการ และทีจดัเกมสส์ก์าร แข่งขนัรายการ 

ต่างๆและหน่วยงานอืนๆ ทมี ีเกมสก์ารแข่งขนัและทาํ 

ใหก้ารแขง่ขนัมมีาตรฐานมากยงิขนึ 

 พฒันาระบบ Game Management System 

 พัฒ น า ร ะ บ บ  Logistic Management System             

เพอืบริหารจดัการขอ้มลูดา้นทพีกั การเดินทาง อาหาร 

การเตรียมสถานทีและอุปกรณ์ทใีชใ้นการ การแข่งขนั 

การรกัษาความปลอดภยัตลอดจนการประชาสมัพนัธ ์

การแขง่ขนั 

 พัฒ น า ร ะ บ บ  Result Management System          

เพอืบริหารจดัการระบบผลการแข่งขนัและเผยแพร่ผล

การแขง่ขนัไดถ้กูตอ้งและรวดเร็วขนึ 

  เพืออํานวยความสะดวกใหก้ ับผู เ้ข า้แข่งข ันและ 

ประชาชนในการตรวจสอบผลและสถานะของการ 

แขง่ขนั 

 เพือจดัเก็บองคค์วามรูด้า้นการกีฬาของพนกังานทีมี 

ความเชยีวชาญและประสบการณ์ดา้นกฬีา 

 เพือจดัทาํทะเบยีนประวตัิขอ้มูลของบุคลากรทางการ 

กฬีาดา้นผูฝึ้กสอน/ผูต้ดัสนิทงัหมดของประเทศ 

 เพือวิเคราะหส์ถานะภาพของบุคลากรแต่ละระดบัให ้

เป็นปจัจุบนัทงัสามารถติดตามการปฏิบตัิหนา้ทใีนการ

แขง่ขนักีฬาต่างๆ 

 

 



๒๗ 

 

 เพือจ ัด เก็บขอ้มูลการขึนทะเบียนขอ้มูลสมาชิก                

ของ องคก์รกีฬาทกีารกีฬาแห่งประเทศไทยรบัผดิชอบ 

เพือใหส้ามารถตรวจสอบจาํนวนและ รายชือองค์กร

กฬีาร่วมทงัสมาชกิขององคก์รกฬีาไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

 เพือ เ ป็นศูนย์กลางคล ังข อ้มูลวิดี โอท ังหมดทีมี               

การแข่งขนักีฬาหรือวิดีโอทีสาํคญัต่างๆ ของการกีฬา

แห่งประเทศไทยเพือทีจะสามารถนํามาดูการแข่งขนั

ยอ้นหลงัไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์๕  

ดา้นพฒันาองคก์ร  

พฒันาองคก์รนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และ การสอืสารมาพฒันาการกฬีาแห่ง 

ประเทศ ไทยใหเ้ป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

 เพือพฒันาระบบทรพัยากรบุคคล การเงนิและ บญัชี 

คลงัและพสัดุ และเชอืมระบบ GFMIS 

 เพือบริหารจดัการสินทรพัยแ์ละรายไดท้ีเกิดขึนใน       

การใชส้ินทรพัยข์ององคก์รได ้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ตามหลกัการ Economic Value Management 

 เพอืพฒันาระบบใหร้องรบัสนบัสนุนการขอบริการของ

พนกังานภายในองคก์ร 

 มรีะบบงานย่อย เช่น ระบบลาออนไลน ์ระบบ ยมืเงนิ 

ระบบทดรองจ่าย ระบบจองหอ้งประชุม ระบบข่าว 

ประชาสมัพนัธ ์การขอใบรบัรองของ พนกังาน เป็นตน้ 

 มีระบบฐานขอ้มูลกลางดา้นกีฬา ทงัดา้นกีฬาเป็นเลิศ 

และกฬีาอาชพี เช่น ขอ้มลูดา้นสทิธิประโยชน ์ดา้นกฬีา

อาชีพ ดา้นกีฬาเป็นเลิศ ดา้นกีฬาสถาน และดา้น

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

 เชือมโยงระบบขอ้มูลดา้นการกีฬาภายในองค์กร 

ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 

 เชือมโยงระบบขอ้มูลดา้นการกีฬาภายนอกองค์กร 

ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 เพือช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจไดถู้กตอ้งและสะดวก 

รวดเร็วขึนเพือสามารถใชใ้นการดําเนินการ หรือ

ส่งเสริม ดา้นการกฬีาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 



๒๘ 

 

 เพือจดัทาํทะเบียนฐานขอ้มูลสิงอาํนวยความสะดวก 

รวดเร็วขึน เพือสามารถใชใ้นการดาํเนินการ หรือส่ง 

เสริมดา้นการกฬีาไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

 เพือจดัทาํทะเบียนฐานขอ้มูลสิงอาํนวยความสะดวก 

ทางการกีฬาและอุปกรณ์ของศูนยฝึ์กกีฬา แห่งชาติ ๕ 

แห่งและสนามกีฬา ๗ แห่งจดัทาํระบบจองสนามกีฬา 

ระบบขอใชพ้ืนที ระบบ จองหอ้งพกัและสิงอาํนวย 

ความสะดวกศูนยฝึ์ก กีฬาแห่งชาติ ๕ แห่ง และสนาม 

กฬีา ๗ แห่ง 

 ระบบงานดา้นเอกสารภายในการกฬีาแห่งประ เทศไทย 

ใหส้ามารถรองรบัการทาํงานใหม้ปีระ สทิธิภาพ ทงัใน 

ดา้นของการจดัเก็บขอ้มูลอย่าง เป็นระบบ การสืบคน้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและ การติดตามทีเป็นรูปธรรม 

สามารถวดัผลไดอ้ย่างชดัเจนมากขนึเป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริหาร และผูป้ฎิบตัิในการปรบัปรุงกระบวนการ 

ดา้นระบบสารบรรณภายในการกฬีาแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์  ๖  

ดา้นการบริการ ประชาชน  

เสริมสรา้งเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสอืสารเพอืเพมิขดีความสามารถการ

ใหบ้รกิารทางดา้นการกฬีาแก่ประชาชน 

 ปรบัปรุงเนือหาของเวบ็ไซตใ์หม้คีวามทนัสมยัและเป็น

ปจัจุบนัเพอืใหป้ระชาชนรบัรูข้อ้มูลข่าวสารทถีูกตอ้งได ้

ตลอดเวลา 

 เพือประชาสมัพนัธข์อ้มูล ข่าวสารดา้นกีฬาใหท้นัสมยั 

สู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 เพอืหมกีารแลกเปลยีนขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์

 เพือการจ ัด เก็บสือการ เ รี ยน รู ้ใน รูปแบบต่ างๆ                 

และใหบ้รกิารการเรียนรูผ่้านสอือเิลก็ทรอนิกส ์

 เพอืใหค้วามรูด้า้นกฬีาแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

๒.๑.๖ แผนพฒันาดิจทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

กรอบวสิยัทศัน์และเป้าหมาย 

 จากบริบทของประเทศไทยในปจัจุบนั ทตีอ้งเผชิญกบัประเด็นความทา้ทายในมติิทางเทคโนโลยีมิติ 

ทางเศรษฐกิจ และมติิทางสงัคม อนัเนืองมาจากนวตักรรมและการแพร่กระจายของเทคโนโลยดีจิิทลั ทเีขา้มา 

มีบทบาทสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจและการดาํรงชีวิตประจาํวนัอย่างหลีกเลียงไม่ได ้การกาํหนดกรอบ 

วิสยัทศัน์และเป้าหมายจึงมุ่งตอบสนองต่อประเด็นอุบตัิใหม่ ทีครอบคลุมในหลายๆ ดา้น อาทิ ซอฟแวร ์          

การบริการดา้นไอท ีและการบริการดา้นการสอืสารโทรคมนาคม เป็นการเขา้ถึงขอ้มลูเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 

ในวงกวา้งกว่าทีเป็นตามการพฒันาอย่างต่อเนือง เพือขบัเคลอืนใหเ้กิดการเปลียนเชิงนวตักรรม มุ่งสู่การ 

เปลยีนผ่านประเทศไทยจากประเทศทีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศทีมีรายไดสู้งอย่างยงัยืน อนัจะนําไปสู่        

การบรรลุวสิยัทศันใ์นระยะยาวต่อไป   ดว้ยการกาํหนดตาํแหน่งยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของพฒันาเศรษฐกิจ

และ สงัคมดิจิทลัของประเทศใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ๑๒  

ดงันี 

 

วสิยัทศัน์ 

 “ปฎรูิปประเทศไทยสู่ดิจิทลัไทยแลนด”์ หมายถงึประเทศไทยทสีามารถสรา้งสรรคแ์ละใชป้ระโยชน ์

จากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเต็มศักยภาพในการพฒันาโครสรา้งพืนฐาน นวตักรรมขอ้มูลทุนมนุษย์และ 

ทรพัยากร อนืใด เพอืขบัเคลอืนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไปสู่ความมนัคง มงัคงั และยงัยนื 

เป้าหมายของแผน 

 เป้าหมายที ๑ : เพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน กา้วทนัเวทีโลกโดยอาศัยนวตักรรม              

และเทคโนโลยดีิจิทลั เป็นเครืองมอืหรือกลไกหลกัในสรา้งสรรคน์วตักรรมการผลติและการบริการมเีป้าหมาย 

ย่อย คือ 

 (๑) ประเทศไทยใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลั พฒันานวตักรรมและสรา้งสรรคธุ์รกิจแนวใหม่ 

ใหส้ามารถแข่งขนัได ้ในเวทโีลก 

 (๒)  อตุสาหกรรมดจิิทลัมบีทบาทและความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมเพมิขนึตลอดจนเป็น 

ทรูีจ้กัและยอมรบัในประชาคมโลก 

 (๓) เศรษฐกิจไทยมคีวามเขม้แขง็จากภายใน โดยธุรกิจฐานราก และ SMEsใชเ้ทคโนโลยดีิจิทลัใน 

การสรา้งศกัยภาพในการทาํธุรกิจและสรา้งโอกาสในการเขา้สู่ตลาดโลก 

 เป้าหมายท ี๒: สรา้งโอกาสทางสงัคมอย่างเท่าเทียมดว้ยขอ้มลูข่าวสารและบริการผ่านสอืดิจิทลัเพอื 

ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน โดยมเีป้าหมายย่อยคือ 

 (๑) ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลั          

และสอืดจิทิลัอย่างเท่าเทยีม 



๓๐ 

 

 (๒) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึน จากการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ 

โดยเฉพาะบริการพนืฐานทจีาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ ผ่านทางเทคโนโลยดิีจิทลั 

 เป้าหมายที ๓ : พฒันาทุนมนุษยสู์่ยุคดิจิทลั ดว้ยการเตรียมความพรอ้มใหบุ้คลากรทุกกลุ่ม               

มคีวามรูแ้ละทกัษะทเีหมาะสมต่อการดาํเนินชวีติและการประกอบอาชพีในยุคดจิิทลั โดยมเีป้าหมายย่อยคือ 

 (๑) ประชาชนมคีวามสามารถในการพฒันาและใชส้ารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ มคีวามตระหนกั 

ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัใหเ้กิดประโยชนแ์ละสรา้งสรรค ์(Digital Literacy) 

 (๒)  ประเทศไทยมีกาํลงัคนดา้นดิจิทลัทมีคีวามรูค้วามสามารถและความเชยีวชาญระดบัมาตรฐาน 

สากลและกาํลงัคนในประเทศมคีวามรอบรูแ้ละสามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเครืองมอืในการปฏิบตัิและ 

สรา้งสรรคผ์ลงาน 

 เป้าหมายท ี๔ : ปฏรูิปกระบวนทศัน์การทํางานและการใหบ้ริการของภาครฐั ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

และ การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู เพอืใหก้ารปฎบิตังิานโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยมเีป้าหมาย 

ย่อยคือ 

(๑) กระบวนทศัน์การปฏิบตัิงานการบริหารจดัการและการใหบ้ริการของภาครฐัเปลยีนแปลงดว้ย 

เทคโนโลยีดิจิทลัเพือใหบ้ริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ                     

มคีวามมนัคงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล 

 

ยุทธศาสตร ์

 เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั จึงมคีวามจาํเป็น 

ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดกรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันา ๖ ดา้นดงันี 

 (๑) ยุทธศาสตรท์ ี๑ การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดิจทิลัประสทิธิภาพสูงใหค้รอบคลุมทวัประเทศ 

 การยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั จาํเป็นตอ้งมโีครงสรา้งพืนฐาน 

ดิจิทลัทสีาํคญั ซงึประกอบดว้ยโครงสรา้งพนืฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่ภาพ 

กระจายเสยีงทมีคีวามทนัสมยัมคุีณภาพขนาดเพียงพอครอบคลุมทุกพนืท ีและสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างต่อ 

เนืองเพอืรองรบัการตดิต่อสอืสารการเชอืมต่อ การแลกเปลยีนขอ้มลูสารสนเทศการคา้และพาณิชย ์การบริการ 

ภาครฐัและเอกชนตลอดจนการใชง้านรูปแบบต่าง ๆ อนัเป็นประโยชนต่์อการสรา้งความมงัคงัทางเศรษฐกิจ 

และความมนัคงทางสงัคมของประเทศรวมทงัเพอืรองรบัการเป็นศูนยก์ลางดา้นดิจิทลัในอนาคต 

 (๒) ยุทธศาสตรท์ ี๒ ขบัเคลอืนเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดิีจทิลั 

 การขบัเคลอืนเศรษฐกิจดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั หมายถึงการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศยั 

เทคโนโลยีดิจิทลั เพือใหภ้าคธุรกิจสามารถลดตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการพรอ้มกบัเพมิประสิทธิภาพ          

ในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขนัเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว ภายใตก้ารส่งเสริม 

เศรษฐกิจดิจิทลั จึงจาํเป็นตอ้งเร่งสรา้งระบบนิเวศสาํหรบัธุรกิจดิจิทลั โดยมุ่งเนน้การยกระดบัและการพฒันา 



๓๑ 

 

ขีดความสามารถ ในการแข่งขนัของภาคธุรกิจทีจะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอตัราการจา้งงาน                   

ของไทยอย่างยงัยนืในอนาคต 

 (๓) ยุทธศาสตรท์ ี๓ สรา้งสงัคมคุณภาพททีวัถงึเท่าเทยีมดว้ยเทคโนโลยดิีจทิลั 

 การพฒันาประเทศไทยทปีระชาชนทุกกลุม่โดยเฉพาะอย่างยงิกลุ่มเกษตรกร ผูท้อียู่ในชมุชนห่างไกล 

ผูสู้งอายุ ผูด้อ้ยโอกาส และคนพกิาร สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากบริการต่าง ๆ ของรฐัผ่านเทคโนโลยี

ดิจิทลั มกีารรวบรวมและแปลงขอ้มูล องคค์วามรูข้องประเทศทงัระดบัประเทศและระดบัทอ้งถนิ ใหอ้ยู่ใน

รูปแบบดิจิทลัทีประชาชนสามารถเขา้ถึงและนําไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยง่ายและสะดวก โดยประชาชน                    

มคีวามรูเ้ท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร และมทีกัษะในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างมีความรบัผิดชอบ               

ต่อสงัคม 

 (๔) ยุทธศาสตรท์ ี๔ ปรบัเปลยีนภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดิจทิลั 

 การนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการปรบัปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานรฐั             

ทงัส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพฒันาสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลัโดยสมบูรณ์         

โดยลกัษณะของบริการภาครฐัหรือภาคบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทลัทขีบัเคลอืนโดยความตอ้งการ

ของประชาชนหรือผูใ้ชบ้ริการ ซึงประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัทางกายภาพ                      

พืนที และภาษา และในระยะต่อไป รฐับาลสามารถหลอมรวมการทาํงานของภาครฐัเสมอืนเป็นองคก์รเดียว 

ภาครฐัจะแปรเปลยีนไปเป็นผูอ้ ํานวยความสะดวกในการสรา้งบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน 

เรียกว่า บริการระหว่างกนั (peer to peer) ตามหลกัการออกแบบทเีป็นสากล (universal design) ประชาชน

มีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจการปกครอง/บริหารบา้นเมือง และเสนอ         

ความคิดเหน็ต่อการดาํเนินงานของภาครฐัไดอ้ย่างสมบูรณ ์

 (๕) ยุทธศาสตรท์ ี๕ พฒันากาํลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สู่ยคุเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลั 

 การสรา้งและพฒันาบุคลากรผูท้าํงานใหม้คีวามสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 

อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัในบุคลากรภาครฐั 

ภาคเอกชน ทงัทปีระกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทลัโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ 

และความเชียวชาญตามระดบัมาตรฐานสากล เพือสรา้งใหเ้กิดการจา้งงานทีมีคุณค่าสูง รองรบัการพฒันา 

ประเทศในยุคเศรษฐกิจและสงัคมทใีชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัเป็นปจัจยัหลกัในการขบัเคลอืน 

 (๖) ยุทธศาสตรท์ ี๖ สรา้งความเชือมนัในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

 การสรา้งความความเชือมนัในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ 

และกติกาทมีปีระสทิธิภาพทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑส์ากลทมีาเป็นพลงัในการขบัเคลอืนเศรษฐกจิ

และสงัคมดิจิทลัของประเทศ ตลอดจนการสรา้งความมนัคงปลอดภยัการสรา้งความเชอืมนั และการคุม้ครอง 

สิทธิใหแ้ก่ผูใ้ชง้านเทคโนโลยีดิจิทลัในทุกภาคส่วน เพือก่อใหเ้กิดการอํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค            



๓๒ 

 

เพิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที เกียวขอ้ง ต่าง ๆ พรอ้มกับสรา้งแนวทางข ับเคลือน                     

อย่างบูรณาการ เพอืรองรบัการเติบโตของเทคโนโลยดีจิทิลัในอนาคต 

 

๒.๑.๗ แผนพฒันารฐับาลดิจทิลัของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 

วสิยัทศัน์ของการพฒันารฐับาลดิจทิลั 

 “ใน ๓ ปีขา้งหนา้ ภาครฐัไทยจะตอ้งยกระดบัสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั ทีมีการบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงาน มีการดาํเนินงานแบบอจัฉริยะใหบ้ริการโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และขบัเคลือนใหเ้กิด                 

การเปลยีนแปลงไดอ้ย่างแทจ้รงิ” 

 การยกระดบัขีดความสามารถเชิงดิจิทลัของภาครฐัไทยสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั ตงัอยู่บนพืนฐาน         

ขององค์ประกอบหลกัส ําคัญ ๔ ประการ ไดแ้ก่ การบูรณาการภาคร ัฐ (Government Integration)                     

การดาํเนินงานแบบอจัฉริยะ (Smart Operations) การใหบ้ริการโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen            

-centric Services) และการสนบัสนุนใหเ้กิดการขบัเคลอืนไปสู่การเปลยีนแปลง (Driven Transformation) 

 องคป์ระกอบที ๑ การบูรณาการภาครฐั (Government Integration) คือการบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงานต่างๆ ตงัแต่การเชอืมโยงขอ้มูลไปจนถึงการดาํเนินงาน เพอืยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงาน 

ซึงการบูรณาการขอ้มูลจะทาํใหภ้าครฐัไทยเห็นขอ้มูลประชาชนเป็นภาพเดียวทีสมบูรณ์ (Single View of 

Citizen) ในขณะทกีารบูรณาการ การดาํเนินงานจะทาํใหภ้าครฐัไทยตระหนกัถงึความตอ้งการทางเทคโนโลย ี

ทีคลา้ยคลึงกนัในแต่ละหน่วยงาน จึงสามารถลดความซาํซอ้นทงัในดา้นของงบประมาณ ระยะเวลาและ            

การ ดูแลรักษาระบบอีกทงัยงัสามารถเพิมประสิทธิภาพจากากรเพิมขนาด (Economies of Scale)                

และจากการใชบ้ริการทางเทคโนโลยร่ีวมกนั (Shared Services) อนัจะนาํไปสู่การใหบ้ริการภาครฐัแบบครบ

วงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management) ทีสามารถตอบโจทยด์า้นการอาํนวยความสะดวก                  

แก่ประชาชนไดม้ากยงิขนึ 

 องคป์ระกอบที ๒ การดําเนินงานแบบอจัฉริยะ (Smart Operations) คือ การนําเทคโนโลยี                     

และอุปกรณ์ดิจิทลัมาสนับสนุน การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ทีภาครฐัไทย เพือใหส้ามารถดาํเนินงานได ้             

อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ รวดเร็ว และตรงจุดมากขนึ โดยมกีารเชือมต่อระหว่างเครืองมอือุปกรณ์ (Internet of 

Things) ต่างๆ อย่างทวัถึง ทาํใหเ้จา้หนา้ทีสามารถสือสารและแลกเปลียนขอ้มูลกนัไดเ้ป็นปจัจุบนัและ                

มีประสิทธิภาพมากขึน ยิงไปกว่านนัอาจมีการเชือมต่อเครืองมืออุปกรณ์ใหส้ือสารถึงกนัแบบอตัโนมตัิ                 

โดยไม่ตอ้งอาศยัการควบคุมของเจา้หนา้ทีตลอดเวลา ส่งผลใหภ้าครฐัไทยไดร้บัขอ้มูลทีเป็นประโยชน์                       

ในปริมาณมาก และเมือนําระบบการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจดัระเบียบฐานขอ้มูล 

ประกอบกบันําเครืองมือ วิเคราะหข์อ้มูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยทาํความเขา้ใจขอ้มูลอย่างลึกซึง               



๓๓ 

 

ช่วยคาดการณล์ว่งหนา้ พรอ้มให ้คาํแนะนาํเพอืสนบัสนุนการตดัสนิใจกจ็ะนาํไปสู่การใหบ้ริการภาครฐัแบบเชิง

รุกไดม้ากขนึ 

 องคป์ระกอบที ๓ การใหบ้ริการโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen-centric Services) คือ 

การยกระดบังานบริการภาครฐั ใหม้ีการออกแบบประสบการณ์และดาํเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตาม                    

ความตอ้งการรายบุคคล (Personalized Customer Experience) เพือสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม ตามสิทธิทีประชาชนรายบุคคลพึงจะไดร้บั อีกทงัยงัช่วยเพิมความพึงพอใจของผูร้บับริการ                     

ในขณะเดียวกนั บริบททางสงัคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทลัลว้นมีความซบัซอ้นมากขึน ภาครฐัไทย                   

จึงจาํเป็นตอ้งสรา้งสมดุล ระหว่างความปลอดภยัในชีวิต ทรพัยส์ิน ขอ้มูลของประชาชน และการอาํนวย          

ค ว า ม ส ะด ว ก  ( Rebalancing between Security & Facilitation)  โ ดย กํ า ห นดร ะดับ ก า ร ร ัก ษ า                      

ความปลอดภยัและระดบัความเขม้งวด ของการยืนยนัพิสูจน์ดว้ยตนใหเ้หมาะสมกบัความซบัซอ้น                    

ของงานบริการ ประเภทของงานบริการ และกลุ่มผูร้บับริการต่าง ๆ 

 อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ ที  ๔  ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร ขับ เ ค ลื อ น ไ ป สู่ ก า ร เ ป ลี ย น แ ปล ง                            

(Driven Transformation) คือ การวางแนวทางยกระดบัภาครฐัไทยสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลัดว้ยกระบวน

ทศัน์การเปลียนแปลงโดยมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ (Outcome-driven Transformation) ทีมีการปรบัเปลียน

องค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทงัในดา้นทรพัยากรมนุษย ์ (People) ขนัตอน            

การทาํงาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทงัมีการขบัเคลือน            

โดยมกีารบริหารจดัการโครงการและ การกาํกบัดูแล (Project Management and Governance) ทชีดัเจน 

ภายใตก้ารสนับสนุนของผูน้ําระดบั ประเทศทีมีความมุ่งมนั วิสยัทศัน์ และเล็งเห็นความสาํค ัญของ                

การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาประเทศอย่างแทจ้ริง (Change Leadership) จึงส่งผลใหภ้าครฐัสามารถ

ดาํเนินงานตงัแต่ตน้จนจบกระบวนการได ้อย่างไรร้อยต่อ 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันารฐับาลดิจทิลั 

ยุทธศาสตรท์ ี๑ การพฒันาขดีความสามารถรองรบัเพอืสนบัสนุนการดาํเนินงาน 

 มุง่เนน้การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐัเพอืเชอืมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานใหส้ามารถ

ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน อนัจะนําไปสู่การยกระดบัการใหบ้ริการภาครฐัทีสะดวก รวดเร็ว                  

และตรงกบัความตอ้งการของผูร้บับริการรายบุคคลยงิขนึ ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัระดบัสากลรวมถงึ 

การพฒันาระบบเพือเพิมการเขา้ถึงและเขา้ใจประชาชน ตงัแต่การเผยแพร่ขอ้มูลใหป้ระชาชนทราบถึงงาน 

บริการภาครฐัต่าง ๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรบับริการไดต้ามสิทธิ จนถึงการทาํความเขา้ใจปญัหา           

และความตอ้งการของประชาชน เพือนําไปสู่การแกไ้ขเมือมีการรอ้งเรียนอย่างเป็นธรรมทีมีโครงสรา้ง            

การทาํงานและบคุลากรคอยรองรบัตลอดการทาํงาน ผ่าน ๖ มาตรการหลกัดงัต่อไปนี 

 



๓๔ 

 

 มาตรการท ี๑ : การบูรณาการขอ้มูลผ่านระบบเชือมโยงขอ้มลูกลาง 

 มีการเชือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภาครฐัผ่านระบบกลางโดยใชเ้ลข ๑๓ หลกั เพือใหส้ามารถ 

แลกเปลยีนขอ้มูลทุกหน่วยงานได ้ในวงกวา้งรวมทงัมมีาตรการในการควบคุมความปลอดภยัและความเป็น 

ส่วนตวัของขอ้มลู 

 มาตรการที ๒ : การยืนยนัตวัตนและบริหารจดัการสทิธิโดยใช ้Smart Card หรือผ่านบญัชี ผูใ้ช ้

อเิลก็ทรอนิกสก์ลาง 

 ใช ้Smart Card ในการยืนยนัตวัตนและบริหารจดัการสิทธิเมอืเขา้รบับริการผ่านช่องทางกายภาพ 

หรือเปิดบญัชีผู ใ้ชอ้ิเล็กทรอนิกส์กลาง (Single Electronic User Account) เมือทําธุรกรรมภาครัฐ                    

ผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยสามารถใช ้๑ account ไดก้บัทกุบริการและทกุหน่วยงาน 

 มาตรการท ี๓ : การใหท้กุขอ้มูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผูร้บับริการเป็นศูนยก์ลาง 

 ผูร้ ับบริการสามารถเขา้ถึงทุกขอ้มูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยไดร้บัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบั               

ความตอ้งการรายบุคคล และสามารถเลอืกดูขอ้มูลตามลาํดบัประสบการณห์รือตามประเภทงานบริการ รวมทงั

มี การแสดงขอ้มูลความเชือมโยงระหว่างงานบริการเพือใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีถูกตอ้ง ครบถว้น                   

และเป็นปจัจบุนัไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 มาตรการท ี๔ : การแกไ้ขเรอืงรอ้งเรยีนและการเขา้ถงึความตอ้งการในเชิงรุก 

 ประชาชนสามารถดาํเนินการรอ้งเรียนทุกเรืองผ่านจุดเดียว โดยภาครฐัมกีารบูรณาการขอ้มูลเรือง 

รอ้งเรียนจากทุกหน่วยงานเพอืใหส้ามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทงัพยายามเขา้ใจอุปสรรค 

ปญัหาและความตอ้งการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง เพือใหห้น่วยงานผูร้บัผิดชอบสามารถ 

ดาํเนินการป้องกนัหรือแกไ้ขไดท้นัท่วงท ี

 มาตรการท ี๕ : โครงสรา้งพนืฐานการใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกส ์

 บูรณาการโครงสรา้งพนืฐานกลางดว้ย ICT สาํหรบับริการภาครฐัใหค้รอบคลุมและมปีระสิทธิภาพ 

เพอืรองรบัรฐับาลดจิทิลั 

 มาตรการท ี๖ : ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรภาครฐั 

 สรา้งการมีส่วนร่วมและส่งเสริมใหบุ้คลากรหน่วยงานภาครฐัพรอ้มทีจะรองรบัการเปลยีนแปลง            

ในการพฒันารฐับาลดจิทิลั 

 

ยุทธศาสตรท์ ี๒ การยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 มุ่งเนน้การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐัเพือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน              

โดยใหค้วามช่วยเหลอืทีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการรายบุคคลของผูด้อ้ยโอกาส รวมทงัพฒันาและ          

เพิมประสิทธิภาพแรงงานของผูท้ีสามารถพึงพาตนเองได ้ ใหม้ีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการ               

ของตลาดผ่าน ๒ มาตรการหลกัดงัต่อไปนี 



๓๕ 

 

 มาตรการท ี๗ : การใหบ้ริการความช่วยเหลอืแบบบูรณาการในเชิงรุก 

 บูรณาการขอ้มูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน เพอืใหส้ามารถกาํหนดสิทธิรายบุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น (One Citizen One Social Record) และสามารถใหบ้ริการเชิงรุก เช่น ลงทะเบียนผูร้บัสิทธิ                

โดยอตัโนมตัิหรือลงทะเบียนผ่านเจา้หนา้ทีภาคสนามทีมีระบบลงทะเบียนเคลือนที(MobileRegistration) 

โดยประชาชนสามารถรบัความช่วยเหลอืจากโครงการต่างๆ ผ่านบตัรในลกัษณะบตัรเดบติทมีีการเชือมโยง 

ขอ้มลูกบัภาครฐั ส่งผลใหภ้าครฐัสามารถเก็บและวเิคราะหข์อ้มลูรายบุคคลไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

 มาตรการท ี๘ : การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

 บูรณาการฐานขอ้มูลตลาดแรงงานและจดัหาความร่วมมอืจากผูท้ีเกียวขอ้งทงัหมดไว ้ณ จุดเดียว 

รวมทงัใชร้ะบบวเิคราะหข์อ้มูลขนัสูง (Data Analytics) ช่วยในการจบัคู่งาน ใหค้าํปรึกษาดา้นอาชีพแนะนํา 

หลกัสูตรการฝึกอบรม และพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการทํางาน รวมทงัปรับสมดุลตลาดแรงงาน                       

ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดโดยคาดการณ์แนวโนม้อปุสงคแ์ละอุปทานของตลาดแรงงานลว่งหนา้ 

 

ยุทธศาสตรท์ ี๓ การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกจิ 

 มุง่เนน้การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐัเพอืยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ

ภาคธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ตงัแต่การเพิมศกัยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหม้ีรายไดพ้อเพียงต่อ             

การดํารงชีวิตและมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรทีตรงกบัความตอ้งการของตลาด การยกระดับ

ประสบการณ์ ของนกัท่องเทียวในยุคดิจิทลัอย่างครบวงจรเพือรกัษามาตรฐานใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่ง

ท่องเทยีวคุณภาพชนันาํของโลก รวมถึงการเพมิศกัยภาพของผูป้ระกอบการโดยสรา้งปจัจยัแวดลอ้มใหเ้ออื           

ต่อการดาํเนินธุรกิจ ในทุกขนัตอนและเพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ ในขณะเดียวกนั

ยกระดบัประสทิธ ิภาพของกระบวนการจดัเกบ็ภาษใีหภ้าครฐัสามารถจดัเก็บภาษไีดค้รบถว้น ถกูตอ้ง และตรง

เวลามากขนึ โดยไม่เพิมภาระใหก้บัผูเ้สียภาษี ซึงทงัหมดนีจะนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ          

อย่างยงัยนืโดย ประกอบไปดว้ย ๖ มาตรการหลกัดงัต่อไปนี 

มาตรการท ี๙ : การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ 

 บูรณาการขอ้มลูระหว่างหน่วยงานทเีกยีวขอ้งและนาํมาวเิคราะห ์เพอืสามารถใหข้อ้มลูแก่เกษตรกร 

ผ่านช่องทางทเีหมาะสม และใหบ้ริการทตีรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก จึงก่อใหเ้กิด 

ประโยชนสู์งสุดทงัในเชงิคุณภาพและปริมาณ 

 มาตรการท ี๑๐ : การบูรณาการดา้นการท่องเทยีวแบบครบวงจร 

 บูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือใหบ้ริการนกัท่องเทียวในเชิงรุก ทงับริการดา้น 

ขอ้มลูและดา้นการขออนุมตัิอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน ์ตงัแต่ขนัตอนพจิารณา วางแผน เตรียมการ จดัซอื 

เดินทางจนถึงประเมินผลการท่องเทียว เพือใหส้ามารถยกระดบัประสบการณ์ของนกัท่องเทียวไดอ้ย่าง                  

ครบวงจร 



๓๖ 

 

 มาตรการท ี๑๑ : การบูรณาการงานบริหารดา้นการลงทนุขา้มหน่วยงาน 

 ผูป้ระกอบการสามารถติดต่อขอใบอนุมตัิอนุญาตผ่านช่องทางออนไลนโ์ดยไม่ตอ้งยนืเอกสารซาํซอ้น 

เนืองจากระบบมกีารบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภาครฐั ส่งผลใหก้ารดาํเนินการขอใบอนุมตัิอนุญาต 

เกยีวกบัการลงทุนมปีระสทิธิภาพมากขนึ 

 มาตรการท ี๑๒ : การบูรณาการการนําเขา้ส่งออกแบบครบวงจร 

 ผูป้ระกอบการสามารถยืนคําขออนุญาตนําเขา้ส่งออกทงัจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมตัิ 

อนุญาตอืน ๆ ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยระบบมีการบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน 

ภาครฐัเพอืใหผู้ป้ระกอบการสามารถป้อนขอ้มลูและส่งเอกสารเพียงชดุเดียว 

 มาตรการท ี๑๓ : การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพอืสง่เสริมการเติบโต 

 บูรณาการขอ้มูลจากหลายหน่วยงานภาครฐัเพือใหข้อ้มูลแก่ผูป้ระกอบการผ่านช่องทางออนไลน์                  

ณ จุดเดียว ซึงเป็นขอ้มูลทีตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการรายบุคคล รวมทงัมีระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศใหผู้ป้ระกอบการใชบ้ริการเพือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ โดยระบบสามารถเชือมต่อขอ้มูล            

กบัระบบภาครฐัไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

 มาตรการท ี๑๔ : ระบบภาษีบูรณาการขา้มหน่วยงานแบบครบวงจร 

 บูรณาการและวเิคราะหข์อ้มลูขา้มหน่วยงานเพอืลงทะเบยีนและคาํนวณภาษใีหผู้เ้สยีภาษ ีโดยไมต่อ้ง 

กรอกขอ้มลูหรือยนืเอกสารทภีาครฐัมอียู่แลว้ รวมทงัระบุบุคคลทคีวรอยู่ในระบบภาษ ี

 

ยุทธศาสตรท์ ี๔ การยกระดบัความมงัคงและเพมิความปลอดภยัของประชาชน 

 มุ่งเนน้การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐัเพิมเสริมสรา้งความแข็งแกร่งในการรกัษา                 

ความปลอดภยั จากทงัภยัภายในประเทศ ภยัภายนอกประเทศ และภยัธรรมชาติ โดยเปลยีนจากการแกไ้ข 

สถานการณ์มาเป็นการป้องกนัก่อนเกิดเหตุมากขนึ รวมถึงการแกไ้ขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ใหส้ามารถ 

ช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยั และฟืนฟูพนืทปีระสบภยัใหก้ลบัคืนสู่สภาวะปกติอย่างมปีระสทิธิภาพภายในระยะ 

เวลาอนัรวดเรว็ผ่าน ๔ มาตรการหลกัดงัต่อไปนี 

 มาตรการท ี๑๕ : การรกัษาความปลอดภยัสาธารณะในเชิงรุกโดยใชเ้ครอืงมือวเิคราะหข์อ้มลูเชิงลึก 

 มีศูนย์บญัชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการทํางานของเจา้หนา้ที

ภาคสนาม โดยนาํเครืองมอืวิเคราะหเ์ชิงลกึ (Analytics) มาสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบ real time และแจง้

เตือน ก่อนเกิดเหตุ รวมทงัเพมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนเพอืส่งเสริมใหเ้กิดการป้องกนัในเชงิรุก 

 มาตรการที ๑๖ : การประเมินความเสยีงผูโ้ดยสารขา้มแดนล่วงหนา้และพสูิจน์ตวัตนผ่านช่องทาง 

อตัโนมตั ิ

 มรีะยะเวลาตรวจสอบขอ้มูลและประเมนิความเสียงของผูโ้ดยสารขา้มแดนล่วงหนา้นานขนึ รวมทงั 

ขยายผลใหผู้โ้ดยสารชาวต่างชาติทผี่านเกณฑส์ามารถพสูิจนต์วัตนผ่านช่องทางอตัโนมตั ิและชาวต่างชาติอืนๆ 



๓๗ 

 

สามารถพิสูจนต์วัตนและยนืเอกสารทีตรวจคนเขา้เมอืง ในขณะทเีจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงมอีุปกรณ์ดิจิทลั 

(Digital Device) สนบัสนุนการตรวจสอบและคดักรองบคุคล 

 มาตรการท ี๑๗ : การบูรณาการขอ้มูลเพอืป้องกนัภยัธรรมชาติ 

 มุ่งเนน้การแชรข์อ้มูลสภาพแวดลอ้มเพือใชใ้นการติดตามและบริหารจดัการภยัพิบตัิ เช่น ขอ้มูล 

ภูมศิาสตร ์ขอ้มูลนาํ หรือขอ้มูลดิบจากเซ็นเซอรต่์าง ๆ เพือลดความซาํซอ้นในการจดัเก็บขอ้มูล โดยคาํนึง              

ถึงแหล่งทีมาของขอ้มลูคุณภาพของขอ้มูลททีาํการจดัเก็บ และมาตรฐานในการจดัเก็บขอ้มูลเพือใหส้ามารถ         

นาํไปเชอืมโยงและใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

 มาตรการท ี๑๘ : การบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานเพอืการบริหารจดัการในภาวะวกิฤต 

 บูรณาการขอ้มลูเพอืใหศู้นยบ์ญัชาการทมีอียู่ในปจัจุบนัใชป้ระโยชนใ์นการติดตามและบริหารจดัการ 

ในภาวะวิกฤต เช่น ขอ้มูลภูมิศาสตร ์ขอ้มูลสถานพยาบาล ขอ้มูลแพทยผู์เ้ชียวชาญเฉพาะทาง ขอ้มูลทีตงั 

หน่วยกูภ้ยัหรือหน่วยบรรเทาภยั 

 

๒.๑.๘ แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

วสิยัทศัน์ 

 การกีฬาเป็นส่วนสาํคญัของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสาํคญัในการสรา้งคุณค่า 

ทางสงัคมและส่งเสรมิเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าประสงคห์ลกั 

๑) ประชาชนทุกภาคสว่นมคีวามสนใจในการออกกาํลงักายและเลน่ 

๒) นกักฬีาผูแ้ทนของประเทศไทยประสบความสาํเร็จในการแขง่กฬีาทงัในระดบัภูมภิาคระดบัทวปี 

และระดบัโลก 

๓) อตุสาหกรรมการกฬีาของประเทศไทยสามารถช่วยสรา้งมลูค่าเพมิทางเศรษฐกจิของประเทศและ

มกีารเติบโตต่อเนืองอย่างยงัยนื 

พนัธกจิ 

๑) ประชาชนทุกคนมคีวามตระหนกัถงึประโยชนข์องกฬีา โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน 

๒) ประชาชนทุกคนมโีอกาสทจีะเลน่กฬีาหรอืชมกฬีาทตีนเองตอ้งการไดอ้ย่างเท่าเทยีม 

๓) ตอ้งมีระบบนิเวศการกีฬาทีพรอ้ม เช่น บุคลากรการกีฬา โครงสรา้งพืนฐานทางการกีฬา 

กิจกรรมดา้นการกีฬา องค์ความรูว้ิทยาศาสตร์การกีฬา และนโยบายในการผลกัดนักีฬา                

เพอืความเป็นเลศิอนัจะสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่คนในชาต ิ

๔) ประเทศไทยจะมโีครงสรา้งพนืฐานทางการกีฬาทีมมีาตรฐานอยู่ในระดบัชนันาํของภูมภิาคเอเชยี 

รวมทงัการสรา้งกจิกรรมดา้นการกฬีาในทุกระดบัเพอืเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจไทย 



๓๘ 

 

๕) การมส่ีวนร่วมของภาครฐัและเอกชนในการสรา้ง ส่งเสรมิ และสนบัสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ 

ทเีกยีวขอ้งกบัการกฬีา 

๖) การบริหารจดัการการกีฬาจะตอ้งมมีาตรฐานทีดี เพือทาํใหก้ารกีฬาไทยเป็นทน่ีาสนใจสาํหรบั        

คนไทยและต่างชาต ิทงันกักฬีา ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 

 

ตวัชีวดัเป้าประสงคห์ลกั 

๑) สดัส่วนประชากรทีออกกําลงักายและเล่นกีฬาอย่างสมาํเสมอเป็นเวลา ๓๐ นาทีต่อวนั                   

อย่างนอ้ย ๓ วนัต่อสปัดาห ์ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๓๐ ทวัประเทศ 

๒) นกักีฬาผูแ้ทนของประเทศไทยเป็นเจา้เหรียญทองในการแข่งขนัซีเกมสแ์ละอาเซียนพาราเกมส ์

และอนัดบั ๖ ในการแข่งขนัเอเชียนเกมส ์และเอเชยีนพาราเกมส ์และอนัดบัท ี๗ ของประเทศ 

จากทวปีเอเชียในมหกรรมกฬีาโอลมิปิก อนัดบัท ี๖ ของประเทศจากทวปีเอเชียในมหกรรมกีฬา 

พาราลมิปิก 

๓) อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยมอีตัราการเติบโตจากอุตสาหกรรมกีฬาไม่ตาํกว่าอตัรา        

การเติบโตของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ 

 

 ตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัที ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดม้ีการกาํหนดประเด็น 

ยุทธศาสตรเ์พอืการพฒันา และผลลพัธห์ลกัไวด้งันีต่อไป 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๑ : 

การส่งเสริมใหเ้กิดความรูแ้ละ 

ความตระหนักด ้านการออก 

กําลงักายและการกีฬาขนัพืน 

ฐาน 

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความเขา้ใจและมีความตระหนกั            

ในกิจกรรมทางกาย การออกกาํลงักาย และเลน่กฬีาเพมิมากขนึ 

๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกกลุ่มวยั และทุกพืนที        

มสุีขภาพแขง็แรงขนึ 

๓. เด็ก เยาวชน และประชาชนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการออกกาํลงั

กาย และเลน่กฬีาพนืฐาน ตามกฎและกติกาไดอ้ย่างนอ้ย ๑ ชนิดกฬีา 

พรอ้มกบัมคีวามสาํนึกถงึระเบยีบวนิยัและนาํใจนกักีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๒: 

การส่งเสริมใหม้วลชนมีการ 

ออกกาํลงักายและมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมการกฬีา 

๑. มโีครงสรา้งพนืฐานทางการกีฬาทมีมีาตรฐาน และ สามารถรองรบั 

กิจกรรมกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มอายุอย่างมคีวามเสมอภาคพรอ้ม

ทงัมสีงิอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่คนพิการและผูสู้งอายุใหค้รอบคลุม

ในทุกทอ้งถนิ 



๓๙ 

 

๒. สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงกิจกรรมและบริการทางการกีฬาสรา้ง

ความรูส้ึกเป็นเจา้ของและร่วมดูแลโครงสรา้งพนืฐานทางการกีฬาของ

ชมุชนทอ้งถนิ 

๓. มีอาสาสมคัรการกีฬาทีมีความพรอ้มในการช่วยเหลือหรือให ้           

การดูแลการเลน่กฬีาและการออกกาํลงักายของชุมชนทอ้งถนิ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๓ :  

การพฒันากีฬาเพือความเป็น 

เลศิและต่อยอดเพอืความสาํเร็จ

ในระดบัอาชีพ 

๑. มีระบบการเฟ้นหาและพฒันานกักีฬาระดบัเด็กและเยาวชนทีมี        

พรสวรรคแ์ละทกัษะเพอืพฒันาสู่ความเป็นเลศิ รวมทงัมรีะบบพฒันา 

บุคลากรทางการกีฬาใหม้คีวามรูค้วามสามารถเพียงพอต่อความตอ้ง 

การของประเทศตงัแต่ระดบัทอ้งถนิ 

๒. มศูีนยฝึ์กซอ้มกีฬาไดม้าตรฐานในระดบัชาตเิพอืสรา้งโอกาสใหก้บั 

นกักีฬาโดยเสมอภาค และพฒันาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนยก์ลาง         

การซอ้มกฬีา (Sport Training Hub) ในอาเซยีน 

๓. มกีารเพมิชนิดกฬีาอาชพีและการจดัการแขง่ขนักฬีาอาชพีระดบั 

ต่างๆ ทีได ้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากขึน เพือนําไปสู่การ 

เพมิขนึของ นกักฬีา บคุลากรทางการกฬีา และสโมสรกีฬาอาชพี 

๔. นักกีฬาไทยในชนิดกีฬาทีมีความคาดหวงั มีพฒันาการทาง              

ด ้านสถิติและระด ับคว ามสามารถทีได ม้ าตรฐ านนานาชาติ  

(International Ranking) ดขีนึอย่างต่อเนืองในทุกระดบัการแขง่ขนั 

๕. มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวสัดิการและ สวสัดิภาพของนกั 

กีฬา และบุคลกรทางการกีฬาททีาํคุณประโยชน์ใหก้บัประเทศอย่าง 

เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๔ : 

การพฒันาอตุสาหกรรมการก ี

ฬาเพอืเป็นส่วนสาํคญัในการ 

สรา้งมูลค่าเพมิทางเศรษฐกจิ 

๑. อุตสาหกรรมการกีฬาไดร้บัการส่งเสริมอย่างจริงจงัทงัจากภาครฐั 

และไดร้บัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ นอกเหนือจาก 

ภาครฐั รวมทงัมรีะบบบริหารจดัการทดี ีโดยเฉพาะเรอืงฐานขอ้มลู 

๒. การกีฬาเพือการท่องเทียวและนันทนาการ (Sport Tourism) 

ไดร้บั การส่งเสริมอยา่งจริงจงั และเมอืงกฬีา (Sport City) ไดร้บัการ

จดัตงัขนึ เพอืส่งเสริมอตุสาหกรรมการกีฬาสญัชาติไทย 



๔๐ 

 

๓. อุตสาหกรรมการกีฬาทมีกีารเติบโตขนึอย่างต่อเนือง ส่งผลต่อการ 

จา้งงานทีเพิมขนึ และสรา้งมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจใหป้ระเทศไทย 

อย่างมเีสถยีรภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๕ : 

การพฒันาองคค์วามรูด้า้นและ

นวตักรรมทเีกยีวขอ้งกบัการ 

กฬีา 

๑. สถานบริการ อปุกรณ์ และองคค์วามรูพ้นืฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยกีารกฬีา ไดร้บัการเผยแพร่และใชป้ระโยชนอ์ย่างทวัถงึ 

ซึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพืนทีสามารถเขา้ถึงและใชบ้ริการไดอ้ย่าง 

เสมอภาค 

๒. ขดีความสามารถของนกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬามพีฒันาการ 

ทดีขีนึจากการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางการกฬีา 

๓. มีหน่วยงานหลกัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา                          

ท ีสามารถบูรณาการและเชอืมโยงขอ้มลูกบัหน่วยปฏบิตัิไดอ้ย่างทวัถงึ 

และต่อเนือง 

๔. บุคลากรทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา สามารถ 

ดาํรงบทบาทในการถ่ายทอดความรู ้และใหบ้ริการงานดา้นวิทยา 

ศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางการกฬีาไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

๕. มีการพฒันาและส่งเสริมงานดา้นการวิจยัและพฒันาดา้นวิทยา 

ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมทางการกีฬาในองค์รวมอย่าง            

มีระบบควบคู่ไปกบัการพฒันาความร่วมมือกบัหน่วยงานการวิจยั       

ต่างๆ อย่างต่อเนือง 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๖:  

การยกระดบัการบริหารจดัการ

ดา้นการกฬีาใหม้ีประสทิธิภาพ 

๑. มกีารพฒันาต่อยอดจากแผนพฒันาการกีฬาแห่งประเทศชาติฉบบั

ทผี่านมารวมทงัการบูรณาการการดาํเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร ์

ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการกฬีา 

๒. มีความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานรฐั และภาคเอกชน          

ในการขบัเคลือนการบริหารจดัการกีฬาของประเทศไทยอย่างมี          

ประสทิธภิาพ 

๓. มีระบบฐานขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการกีฬาทีไดม้าตรฐานเดียวกนั        

ทงัในส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนทอ้งถนิ 



๔๑ 

 

๔. มรีะบบธรรมาภิบาลเพอืตรวจสอบและประเมนิผลการดาํเนินงาน

ใหม้คีวามโปร่งใส ่

 

๒.๑.๙ แผนปฎบิตักิารดิจทิลัการกฬีาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

 การกีฬาแห่งประเทศไทยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาโครงสรา้งและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             

พืนฐานขององค์กรเพือสนองตอบการใชใ้นกบัหน่วยงานภายในองค์กรเป็นหลกั ทาํใหม้ีจุดอ่อนในเรือง              

การบูรณาการระบบการปรบัฐานขอ้มูลและการเชือมโยงกนัระหว่างหน่วยงานทงัภายในและภายนอก              

(Big Data)  ดงันนัการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไดม้ีการจดัทาํแผนปฎิบตัิดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย             

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

ลาํดบั 

ท ี
ชอืโครงการ 

ผลการ

ดาํเนิน 

งาน 

งบประ 

มาณทใีช ้

จริง 

งบประ   

มาณตาม

แผน 

   
 

๑ 

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัดว้ยการจดัตงั

คณะกรรมการ เพือสนบัสนุนการบริหารจดัการองค์กร

ของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

√ - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒ 
โครงการจดัทาํแผนยุทธศาสตรเ์ทคโนโลยดีจิทิลั ระยะ ๓ 

ปี ของการกฬีาแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
√ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓ 
โครงการพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยีดิจิทลั สาํหรบั

ผูบ้ริหาร ระดบัสูง(CIO CEO CFO) และบุคลากรภายใน

องคก์ร  

√ ๔๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๔ 

โครงการพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยดีิจิทลั สาํหรบั

บุคลากร ภายในองคก์ร 
√ ๑๑๑,๗๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕ 

โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการแข่งขนักฬีาดว้ย

ระบบดจิิทลั 
- - ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๖ 

โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารทางดา้นวทิยาศาสตร์

การกฬีา 
- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๗ 
โครงการพฒันาระบบบริหารทรพัยากรบคุคล √ ๑,๙๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๘ 
โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร (ERP) √ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๙ 

โครงการพฒันาระบบศูนยข์อ้มลูสงิอาํนวยความสะดวก

ทางการกีฬาและอปุกรณข์องศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติและ

สนามกีฬา 

 - 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐ 
โครงการพฒันาระบบบริหารยุทธศาสตรอ์จัฉรยิะ 

(SMIS) รวมทงัวเิคราะหป์ระสทิธภิาพองคก์ร 

√ 
๑,๔๕๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ 

 

๑๑ 
โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการกระบวนการทาง

ธุรกจิ (Business Process Management) 

√ 
๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๑๒ โครงการพฒันาระบบอนิทราเน็ต √  - 
 



๔๓ 

 

 

สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏบิตัิการดิจทิลัประจาํปี ๒๕๖๑ 

จากตารางสรุปพบว่าโครงการตามแผนปฎิบตัิการดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทยมีทงัสิน ๔๑ โครงการ                    

โดยที โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีท ังสิน ๒๑ โครงการ และไดด้ําเ นินการแลว้ ๑๕ โครงการ                          

และใชง้บประมาณ ไปทงัสนิ ๒๐,๕๓๐,๗๐๐ บาท  

 

 

 

ลาํดบั 

ท ี
ชอืโครงการ 

ผลการ

ดาํเนิน 

งาน 

งบประ 

มาณทใีช ้

จริง 

งบประ   

มาณตาม

แผน 

๑๔ 
โครงการพฒันาระบบกลอ้งวงจรปิดทงัในส่วนกลางและ

ภมูภิาค 
√ ทใีชจ้ริง ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕ 

โครงการจดัหาเครืองคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง

ทดแทน เพือเพิมประสิทธิภาพการดํา เนินงานดา้น

เทคโนโลยดีิจิทลั 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๖ โครงการเช่าศูนยส์าํรองขอ้มลูนอกททีาํการ √ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๗ 
โครงการพฒันาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ และระบบ

เครือขา่ยไรส้าย 
- - ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๘ 
โครงการรกัษาความมนัคง ปลอดภยั ระบบสารสนเทศ 

(IT Security) 
√ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

๑๙ 
โครงการบาํรุงรกัษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

ซอฟตแ์วรใ์หท้นั สมยั (Virtualization) 
- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๒๐ 
โครงการบาํรุงรกัษาอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณต่์อ

พ่วง 
√ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๑ 
โครงการพฒันาระบบศูนยว์ิชาการและเทคโนโลยีกีฬา 

(SATC) 
√ ๙๒๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

  สรุป ๑๕ ๒๐,๕๓๐,๗๐๐ ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ 



๔๔ 

 

สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏบิตัิการดิจทิลัประจาํปี ๒๕๖๑ 

 
สรุปผลการดําเนินโครงการในปี ๒๕๖๑ 

 
ผลการดาํเนินการ จาํนวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 

 
รวมทุกโครงการ ๒๑ ๑๐๐ 

 
โครงการทดีาํเนินการ ๑๕ ๗๑.๔๓ 

 
โครงการไมไ่ดด้าํเนินการ ๖ ๒๘.๕๗ 

    

 
ผลการดาํเนินการ งบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละ 

 
รวมงบประมาณทงัหมด ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ 

 งบประมาณทใีชใ้นการดาํเนินการ ๒๐,๕๓๐,๗๐๐ ๗๑.๔๓ 

 งบประมาณทไีมไ่ดร้บัจดัสรร ๔๘,๙๖๙,๓๐๐ ๒๘.๕๗ 

 

ผลการเปรยีบเทยีบโครงการทีมีการดําเนินการ 

 

 
 



๔๕ 

 

 

 

จากกระแสการเปลยีนแปลงดา้นเทคโนโลยีในปจัจุบนัเป็นการเปลยีนผ่านเขา้สู่ยุคดิจิตอลทจีะพลิก 

โฉมทงัดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของโลก ซึงจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรทงัภาครัฐและภาคเอกชน                     

อย่างหลกีเลยีงไม่ได ้ยิงแนวโนม้เปลยีนแปลงเร็วเท่าไหร่ ทุกองคก์รยงิตอ้งเตรียมความพรอ้มในการรบัมอื         

ต่อการเปลียนแปลงใหไ้ดเ้ร็วทีสุด องค์กรต่างๆ สามารถนําเทคโนโลยี (IT) มาประยุกตใ์ชเ้พือผลกัดนั             

การดาํเนินงานขององคก์รใหเ้กิดความสะดวก ถูกตอ้ง รวดเร็วและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ขอ้มลูการ ดาํเนินงานในองคก์รทมีอียู่เป็นจาํวนวนมากในภาครฐั ทยีงัไม่ไดน้าํมาจดัเกบ็อย่างมรีะบบและสรา้ง

โครง สรา้งเชอืมโยงความสมัพนัธก์นัของขอ้มลูและมกีารวิเคราะหเ์พอืนาํมาใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่างๆ ขอ้มูล

เท่านนั จึงเป็นภาระต่องบประมาณของรฐัทีตอ้งจดัเก็บ และกาํจดัตามเวลาทีกฎหมายระบุ และมีจาํนวน

มหาศาล และมากขึนทุกวินาที ซึงนกัวิชาการเรียกว่า Big Data ซึงเป็นเรืองทีองค์กรควรใหค้วามสนใจ               

เป็นพิเศษ อย่างเร่งด่วน หากองค์กรนันๆ ไม่ตระหนักและใหค้วามสําคัญในการศึกษานํา Big data                  

มาใชป้ระโยชน์ พฒันาองค์กร องค์กรอาจสูญเสียโอกาสทีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลจาํนวนมหาศาล                    

ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้ง มกีารปรบัใหม้แีผนยุทธศาสตรป์ฎิบตัิการดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคมในระยะยาวต่อไป  

 

๒.๒ สรุปผลการทบทวนวิสยัทศัน์ แนวคิด และยุทธศาสตรต่์าง ๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบัแผนยุทธศาสตร ์

ปฏบิตักิารดิจทิลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) 

 จากผลการศึกษาความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรท์เีกยีวขอ้ง ซงึมกีารศึกษาจากเอกสารทเีป็นขอ้มูล 

ทุติยภูมิเบอืงตน้ ประกอบดว้ย (๑) ยุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (๒) แผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (๓) แผนแม่บทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือสารของประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ (ASEAN ICT Master Plan ๒๐๑๐ – 

๒๐๑๕) (๔) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศ



๔๖ 

 

ไทย (National ICT Policy Framework ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐ : ICT ๒๐๒๐) (๕) แผนแม่บทเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสือสาร (ฉบบัที ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  และ (ร่าง) แผนแม่บท 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร (ฉบบัท ี๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (๖) ๑๐ โครงสรา้ง 

หลกัของรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Government) ประเทศไทย (๗) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การกีฬา                 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) (๘) แผ่นแมบ่ทเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสือสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) (๙) แผนพฒันาดิจิทลั                          

เพอืเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (๑๐) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (๑๑) แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 จากผลการทบทวนวสิยัทศัน ์แนวคิด และยุทธศาสตรต่์าง ๆ  ทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัแผนยุทธศาสตร ์

ปฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เห็นว่า ยุทธศาสตร ์ทอียู่         

ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙                    

ยงัคงมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตรท์ีไดก้าํหนดอยู่ในแผนงานทงัระดบัชาติ ระดบักระทรวง 

และแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รในปจัจุบนั รวมถึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นยุทธศาสตรท์ีระบุอยู่ในแผนแม่บท 

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสอืสารของการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ๔๘ 

 



๔๙ 

 

บทท ี๓  

วธิกีารดําเนินการวจิยั 

การวจิยัเพอืจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –

๒๕๖๔) ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัแบบผสม (Mix Method) ไดแ้ก่ การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research 

Approach) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Quality Research Approach) โดยการวจิยัเชงิปริมาณถกูใชเ้พอืการ 

สาํรวจความตอ้งการและความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. กลุ่มตวัอย่าง

คือ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีและหน่วยงานทเีกยีวขอ้งของการกีฬาแห่งประเทศไทย สาํหรบัการวจิยัเชิงคุณภาพถกู

ใชเ้พือวิเคราะหข์อ้เสนอแนะในการใหบ้ริการดา้นระบบสารสนเทศและการสือสาร และผลการสนทนากลุ่ม                  

และสุดทา้ยเป็นการสรุปผลการวจิยัโดยรวมถูกใชเ้พอืเสนอแนะแนวทางในการพฒันา 

แผนยุทธศาสตรป์ฎบิตัิการดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใหต้อบสนอง

ความตอ้งการของผูร้บับริการ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัหรือไทยแลนด ์๔.๐ และแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี๑๒ 

ระเบยีบวิธีวจิยัของการวิจยัทงัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแบ่งเป็น ๔ ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ประชากร

และการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างการสรา้งเครืองมอืการเก็บรวบรวมขอ้มลู และสถติทิใีชใ้นการ วเิคราะหข์อ้มูล 

โดยมรีายละเอยีดตามวธิกีารวจิยัดงันี 

 

การวจิยัเชิงปรมิาณ 

ประชากรและการคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรทใีชใ้นการวจิยัครงันีแบง่ออกเป็น ๒ กลุม่ ไดแ้ก่ หน่วยงานภายในการกีฬา แห่งประเทศ

ไทย และ หน่วยงานภายนอกการกฬีาแห่งประเทศไทย (สมาคม) ซงึการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง แบ่งออกเป็น  

หน่วยงานภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง คดัเลอืกโดยวิธีไม่อาศยั 

ความน่าจะเป็นเมอืไมท่ราบจาํนวนประชากรจากการคาํนวณโดยสูตร 

 
𝑛 =

𝑍๒𝑃𝑄

𝑒๒
 

  

 เมอื n =  จาํนวนตวัอย่าง 

  Z = คะแนนมาตรฐาน 

  P = สดัส่วนของลกัษณะทสีนใจในประชากร 

  Q = ๑ – P 



๕๐ 

  e = ความคาดเคลอืนของสดัส่วนทไีดจ้ากตวัอย่าง 

    

 แทนค่า 

 เมอื Z = ๑.๙๖ (ค่า Alpha) 

  P = ๐.๖ 

  Q = ๑ – ๐.๖ = ๐.๔ 

  e = ๐.๐๕ 

    

 
𝑛 =

๑.๙๖๒(๐.๖)(๐.๔)

. ๐๕๒
 

  

  n =  ๓๙๖ คน 

จากการคาํนวณกลุม่ตวัอย่างได ้๓๙๖ คน ซงึเป็นกลุ่มตวัอย่างขนัตาํ ซงึผูว้จิยัสามารถเกบ็แบบสอบ 

ถามผ่านทาง Online ไดเ้ป็นจาํนวนทงัสนิ ๔๗๓ คน 

หน่วยงานภายนอกการกีฬาแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย สมาคมแห่งประเทศไทย 

สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงซึงสามารถเก็บแบบสอบถามไดท้งัสิน                 

๑๑๒ ราย โดยมเีพยีง ๗๘ ราย ทไีดใ้ชบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

การสรา้งเครอืงมือ 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามเรือง “แบบประเมินความพึงพอใจในการใชง้าน 

ระบบสารสนเทศและสํารวจความคิดเห็นทีมี ต่อการจดัทําแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)”(ผนวก ง)  

โดยแบบสอบถามฯ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท ี๑ ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท ี๒ การประเมิน

ความเขา้ใจและการใหค้วามสาํคญัในการใชง้านของแต่ละระบบ โดยมรีายละเอียดดงันี 

ส่วนที ๑ ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นการสาํรวจขอ้มูลพืนฐานของกลุ่มตวัอย่างทีเกียวขอ้งกบัความ     

พงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ หน่วยงานทสีงักดั ตาํแหน่ง และ อายุ 

ส่วนที ๒ การสํารวจความเขา้ใจและการใหค้วามสําคญัในการใชง้านของแต่ละระบบ เป็นการ

สาํรวจความคิดเหน็ ๒ ส่วน ไดแ้ก่ ความพงึพอใจและการใหค้วามสาํคญั ประกอบดว้ย ๔ รายการ ไดแ้ก่ ระบบ



๕๑ 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ระบบเวบ็ไซตห์ลกั กกท. (www.sat.or.th) ระบบโทรศพัทผ์่านเครือข่าย (IP Phone ระบบ

โทรศพัทภ์ายใน เครอืงสดีาํ) และการใหบ้ริการเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

ทงันี รายการสาํรวจความคิดเหน็ทงั ๒ ส่วน เป็นคาํถามเชงิบวกแบบมาตรวดัประมาณค่า ๕ ระดบั

ของลเิคริท์ทงัหมดโดยมคีวามหมายดงัตารางท ี๓.๑ 
 

ตารางท ี๓.๑ ความหมายของมาตรวดัประมาณค่า ๕ ระดบัของลเิคิรท์ สาํหรบัรายการการสาํรวจดา้นระบบ 

               สารสนเทศและความตอ้งการในการใชง้านดา้นสารสนเทศ 

ระดบั ความพงึพอใจและการใหค้วามสาํคญั 

๑ ไมพ่งึพอใจ 

๒ พงึพอใจนอ้ย 

๓ พงึพอใจปานกลาง 

๔ พงึพอใจมาก 

๕ พงึพอใจมากทสุีด 
 

โดยผูว้จิยักาํหนดค่าคะแนนของมาตรประมาณค่าในเชิงปริมาณตามระดบั ๕ ระดบั ตงัแต่ ระดบั

นอ้ยทสุีด เท่ากบั ๑ คะแนน จนถงึระดบัมากทสุีด เท่ากบั ๕ คะแนน จากนนั ผูว้จิยันาํมากาํหนดเป็นระดบั

ความคิดเหน็ทงั ๒ ส่วน โดยแบ่งระดบัคิดเหน็เป็น ๕ ระดบั คือ ระดบันอ้ยทสุีด ระดบันอ้ย ระดบัปานกลาง 

ระดบัมาก และระดบัมากทสุีด และกาํหนดเกณฑร์ะดบัความคิดเหน็ทงั ๒ ส่วน จากการคาํนวณอนัตรภาคชนั 

(Class Interval) ดงันี 

สูตรการคาํนวณหาอนัตรภาคชนั 

 
อนัตรภาคชนั   = 

คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตาํสุด  

 จาํนวนชนั  

 

 
 = 

๕  -  ๑  

 ๕  

 

  = ๐.๘๐  

 



๕๒ 

จากนนั นาํอนัตรภาคชนัทคีาํนวณไดม้าเป็นเกณฑก์าํหนดระดบัความคิดเหน็ทงั ๒ ส่วน ดงันี 

 ระดบันอ้ยทสุีด คะแนนเท่ากบั ๑.๐๐ - ๑.๘๐ 

 ระดบันอ้ย คะแนนเท่ากบั ๑.๘๑ - ๒.๖๐ 

 ระดบัปานกลาง คะแนนเท่ากบั ๒.๖๑ - ๓.๔๐ 

 ระดบัมาก คะแนนเท่ากบั ๓.๔๑ - ๔.๒๐ 

 ระดบัมากทสุีด คะแนนเท่ากบั ๔.๒๑ - ๕.๐๐ 

 

สาํหรบัการทดสอบคุณภาพเครอืงมอืนนั ผูว้จิยัทาํการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามฯ ดว้ยการ

หาความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) และความน่าเชือถือ (Reliability) โดยการ ทดสอบความตรง         

เชิงเนือหา (Content Validity) นนั ทาํการหาค่า IOC (Items of Congruence) จาก ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน              

๓ ท่าน (ผนวก ข) ไดค่้า IOC = ๐.๘๗ และนาํแบบสอบถามดงักลา่วไปทดสอบ ความน่าเชอืถอื (Reliability) 

ดว้ยการทดลองแจกแบบสอบถาม (Try Out) ในกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ทีเคยใชง้านระบบสารสนเทศ                 

การกฬีาแห่งประเทศไทยซงึไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน ๑๒ คน ไดค่้า Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถาม

ฯ ระดบัความคิดเห็นความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศ เท่ากบั ๐.๙๑๔ แบบสอบถามฯ ทผูีว้ิจยั

สรา้งขนึมคีวามตรงและความน่าเชอืถอืสูง 

 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามเรือง “แบบประเมินความพึงพอใจในการใชง้าน 

ระบบสารสนเทศและสํารวจความคิดเห็นทีมีต่อการจดัทําแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (ภาคผนวก จ) 

โดยแบบสอบถามฯ แบ่งเป็น ๓ ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท ี๑ ขอ้มลูสว่นบคุคล ส่วนท ี๒ การ สาํรวจความ

พึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสาร และส่วนที ๓ ขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการ ดา้นระบบ

สารสนเทศและการสอืสาร โดยมรีายละเอียดดงันี 

ส่วนที ๑ ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นการสาํรวจขอ้มูลพืนฐานของกลุ่มตวัอย่างทีเกียวขอ้ง กบัความ

ตอ้งการและความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสือสารของ กกท. แบ่งออกเป็น ๖ ดา้น 

ไดแ้ก่  หน่วยงานทสีงักดั ตาํแหน่ง เพศ ช่วงอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณก์ารทาํงาน ในหน่วยงาน 

ส่วนที ๒ การสํารวจความตอ้งการและความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและ                 

การสอืสารของ กกท. เป็นการสาํรวจ ๓  ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท ี๑  การใชบ้ริการหรือมคีวามเกยีวขอ้งกบั “ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของ กกท.” ประกอบดว้ย เคย และ ไม่เคย ส่วนท ี๒ สาํรวจความพงึพอใจ                

ทีเกียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของ กกท. ทงั ๖ ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร                      



๕๓ 

ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครือข่ายโทรคมนาคม ดา้นระบบงานสารสนเทศ ดา้น

ฐานขอ้มลู และดา้นสถานท ีโดยเป็นคาํถามเชิงบวกแบบมาตรวดัประมาณค่า ๕ ระดบัของลเิคิรท์ทงัหมดโดยมี

ความหมายดงัตารางท ี๓.๑ ส่วนท ี๓ ความถใีนการใชบ้ริการดา้นขอ้มูล สารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยในแต่ละช่องทาง ประกอบดว้ย ๔ ช่องทาง คือ การติดต่อ ผ่านทางอีเมล การติดต่อผ่านทางเวบ็ไซตห์ลกั

ของการกฬีาแห่งประเทศไทย การติดต่อผ่านทางเฟสบุค๊ และการติดต่อผ่านจดหมาย 

ส่วนที ๓ ขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการดา้นระบบสารสนเทศและการสือสารเป็นคาํถามปลายเปิด 

เพือสอบถามความตอ้งการใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยมีการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั                    

การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิม เติมในดา้นใดบา้ง เพือส่ง เสร ิม 

สนบัสนุนการทาํงานในหน่วยงานท่านใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงขนึ 
 

การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 

หลงัจากสรา้งเครืองมือและทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถาม                        

แบบออนไลน์ใหก้ลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น หน่วยงานภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 

ภายนอกการกฬีาแห่งประเทศไทย (สมาคม) ใชร้ะยะเวลา ๒  เดอืน ในเดอืนกนัยายน - ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยมขีนัตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ๔ ขนัตอน ไดแ้ก่ 

๑. สุ่มแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามความสะดวกของผูว้จิยัและผูช่้วย

วจิยั ในลกัษณะเขา้พบกลุม่ตวัอย่างและแบบออนไลน ์ 

๒. อธิบายวตัถปุระสงคข์องการวจิยัและวธิกีารตอบแบบสอบถาม 

๓. ใหเ้วลากลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามอย่างเป็นส่วนตวัคนละประมาณ ๒๕-๓๐ นาท ี

๔. เก็บแบบสอบถามคืน ใหข้องทรีะลกึ และกลา่วขอบคุณกลุม่ตวัอย่าง 
 

สถติิทใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

ในการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณผูว้ิจยัใชส้ถิติเพือวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณแบ่งเป็น ๒ ส่วน 

ไดแ้ก่ การศึกษาหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกของกีฬาแห่งประเทศไทย เพือวิเคราะหข์อ้มูล                       

ส่วนบุคคลของกลุม่ตวัอย่าง และ เพอืสาํรวจและเปรียบเทยีบระดบัความคิดเหน็ ๒ ส่วน ไดแ้ก่ ความตอ้งการ

และความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. ดงันี  

ส่วนที ๑ การวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง เป็นการวิเคราะหด์ว้ยสถิติพรรณนา 

ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เป็นค่าวดัการกระจายทีสาํค ัญทางสถิติ เพราะเป็นค่าทีใชบ้อกถึงการกระจาย                    

ของขอ้มลูไดด้กีว่าค่าพสิยั และค่าส่วนเบยีงเบนเฉลยี 

 



๕๔ 

ส่วนท ี๒ การสาํรวจและเปรยีบเทยีบระดบัความคิดเหน็ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ไดแ้ก่ การสาํรวจระดบั

ความคิดเห็นเป็นการวิเคราะหด์ว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของระดบัความตอ้งการและความพึงพอใจ ในการใชง้านระบบสารสนเทศและการ

สอืสารของ กกท. จาํแนกรายปจัจยั และการเปรียบเทียบ ความแตกต่างระดบัความคิดเห็นเป็นการวเิคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ของค่าเฉลยีระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบ

สารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย และความจาํเป็นในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดิจิทลั จาํแนก

แต่ละรายการในแต่ละปจัจยัดว้ย และใชก้ารเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่หลายแบบ เช่น Tukey HSD, 

LSD,Bonferroni เป็นตน้ เมอืพบความแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัทางสถติิทรีะดบั ๐.๐๕ 

 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

ไดจ้ากการสมัภาษณ์กึงโครงสรา้งและการสนทนากลุ่มจากผูบ้ริหารระดบัสูงของ กกท. ระดบั

ผูอ้าํนวยการฝ่าย/สาํนกั รองผูว่้าการ และผูว่้าการการกฬีาแห่งประเทศไทย จาํนวน ๑๘ คน  
 

การสรา้งเครอืงมือ 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัสาํหรบัขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการดา้นระบบสารสนเทศและการสือสาร 

ไดแ้ก่ แบบสอบถามเรอืง “ความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสารของ 

กกท. จากผูบ้ริหารระดบัสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย” (ผนวก ฉ) เป็นคาํถามปลายเปิดเพอืสอบถาม 

ความตอ้งการและความคาดหวงัตลอดจนการประเม ินศ ักยภาพขององค ์กรและปจัจยัทีม ีผลต่อ                         

การ พฒันาระบบสารสนเทศและการสือสารของ กกท. 

สาํหรบัการตรวจสอบคุณภาพของแบบสมัภาษณ์กึงโครงสรา้งนนั ผูว้ิจยัทาํการทดสอบ ค่าความ

ตรงเชงิเนือหา (Content Validity) ดว้ยทาํการหาค่า IOC (Items of Congruence) จากผูเ้ชยีวชาญ จาํนวน 

๓ ท่าน (ผนวก ฉ) ไดค่้า IOC = ๐.๙๘ แสดงว่า แบบสมัภาษณก์งึโครงสรา้งทผูีว้จิยัสรา้งขนึ มคีวามเทยีงตรง

สูง 
 

การเกบ็รวมรวมขอ้มลูเชิงคุณภาพ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการวจิยัเชิงคุณภาพ ดาํเนินการสมัภาษณก์งึโครงสรา้งการจาก ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของ กกท. ระดับ ผูว้่าการการกีฬาแห่งประทศไทย รองผูว้่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย                           

และผูอ้าํนวยการฝ่าย/สาํนกังานของการกีฬาแห่งประเทศไทย จาํนวน ๑๘ คน ในช่วงกนัยายน - ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผูส้มัภาษณ์กึงโครงสรา้งกบัผูบ้ริหารดาํเนินการอย่างเคร่งครดัเพือใหเ้กิดความน่าเชือถือ 

(Trustworthiness) เนืองจากเหตุผล ๓ ประกอบ ประการแรก ผูว้ิจยัมีประสบการณ์ในการสมัภาษณ์                      

กึงโครงสรา้งจากการทาํผลงานเพอืขอตาํแหน่งทางวิชาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารยเ์ป็นระยะเวลามากกว่า                

๔๐ ชวัโมง ประการทสีอง ผูว้จิยัดาํเนินการสมัภาษณต์ามโครงสรา้งของแบบสมัภาษณ ์กงึโครงสรา้งทถีูกสรา้ง



๕๕ 

ขนึในผูใ้หส้มัภาษณ์ทงั ๑๘ คน การสมัภาษณ์ดาํเนินการอย่างเป็นลาํดบั (Step-by-step) ในหอ้งปรบัอากาศ

ทเีงยีบสงบเป็นส่วนตวั พรอ้มกบัการบนัทกึเทปและจดบนัทึกโดยผูว้จิยัเอง และประการทสีาม ผูใ้หส้มัภาษณ์

ทุกคนถกูถอดบทสมัภาษณด์ว้ยนามแฝงเพอืป้องกนัอคต ิ
 

สถติิทใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

ในการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ ทงัในส่วนการวิเคราะหข์อ้เสนอแนะในการใหบ้ริการ ดา้นระบบ

สารสนเทศและการสือสาร และผลการสนทนากลุ่ม ผู ว้ิจ ัยใช ว้ิธีการวิ เคราะห์ข อ้มูลแบบสามเสา้                       

(Data Triangulation) โดยตรวจสอบขอ้มูลจากการถอดเทป สมัภาษณ์ การจดบนัทึก และการยืนยนั                          

ผลการสมัภาษณ์โดยตรงจากผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยกระบวนการของ Strauss เพอืสรุป

บทสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย ตามทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) (Strauss & Corbin.  

๑๙๙๐) โดยทาํการวิเคราะห ์๓ ขนัตอน ไดแ้ก่ การเปิดบทสมัภาษณ์ (Open Coding) การจดัหมวดหมู่           

บทสมัภาษณ ์(Axial Coding) และการสรุป บทสมัภาษณ ์(Selective Coding) 

 

การสรุปผลการวิจยัโดยรวม 

เป็นการสรุปผลการวิจยัทงัจากการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ เพือทบทวนแผนปฎิบตัิการดิจิทลั 

การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ และเพือแนะแนวทางในการพฒันาแผนยุทธศาสตร์ 

ปฏบิตัิการดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใหต้อบสนองความตอ้งการ 

ของผูร้บับริการ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัหรือไทยแลนด ์๔.๐ และแผนพฒันาเศรษฐกิจ                

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท ี๑๒ 



๕๖ 

 

บทท ี๔ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิจยัเพอืจดัทําแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มีผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น ๓ ส่วนหลกัคือ ผลการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research Approach Results) ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research Approach Results) และ

ผลการวจิยัโดยรวม สาํหรบัผลการวจิยัเชงิปรมิาณ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ไดแ้ก่ ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ส่วนบคุคล

ของกลุม่ตวัอย่าง กบัความตอ้งการและความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและ การสอืสารของ กกท. 

 ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นผลวิเคราะหข์อ้เสนอแนะในการใหบ้ริการดา้นระบบสารสนเทศ และการ

สอืสารและการสมัภาษณ ์

ผลการวจิยัโดยรวม เป็นการสรุปผลการวจิยัทงัจากการวจิยัเชงิคุณภาพและปริมาณ เพอืเสนอแนะ

แนวทาง ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั หรือไทยแลนด ์

๔.๐ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท ี๑๒ 
 

สาํหรบัผลการวจิยัหน่วยงานภายในการกฬีาแห่งประเทศไทย มรีายละเอยีดดงันี 

 

ผลการวจิยัเชิงปรมิาณ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  

ตารางท ี๔.๑ ขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง (n =๔๗๓ ) 

 

ขอ้มูลสว่นบุคคล จาํนวน รอ้ยละ 

สงักดัฝ่าย/สาํนกั   

๑. ฝ่ายตรวจสอบภายใน   ๘ ๑.๗ 

๒. สาํนกัผูว่้าการ   ๓๐ ๖.๓ 

           ๓. ฝ่ายพฒันาการกฬีาเป็นเลศิ   ๕๑ ๑๐.๘ 

           ๔. ฝ่ายกฬีาสถาน   ๓๙ ๘.๒ 

           ๕. ฝ่ายนโยบายและแผน   ๒๐ ๔.๒ 

           ๖. ฝ่ายการคลงั   ๖๑ ๑๒.๙ 



๕๗ 

           ๗. ฝ่ายวทิยาศาสตรก์ารกฬีา   ๑๖ ๓.๔ 

           ๘. ฝ่ายกฬีาภูมภิาค   ๑๒๘ ๒๗.๑ 

           ๙. ฝ่ายธุรกจิและสทิธิประโยชน ์   ๕๒ ๑๑.๐ 

         ๑๐. ฝ่ายทรพัยากรบุคคล   ๑๙ ๔.๐ 

         ๑๑. ฝ่ายกฬีาอาชพีและกฬีามวย   ๑๘ ๓.๘ 

         ๑๒. ฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬา   ๒๔ ๕.๑ 

         ๑๓. สาํนกังานควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการ  

                กีฬา 
  ๗ ๑.๕ 

ตาํแหน่ง   

          ๑. พนกังาน   ๒๓๘ ๕๐.๓ 

          ๒. ผูช่้วยปฏบิตัิงานโครงการฯ   ๒๓๕ ๔๙.๗ 

อายุ   

          ๑. ๒๐ - ๒๙ ปี   ๑๑๙  ๒๕.๒ 

          ๒. ๓๐ - ๓๙ ปี   ๑๙๗ ๔๑.๖ 

          ๓. ๔๐ - ๔๙ ปี   ๑๒๑  ๒๕.๖ 

          ๔. มากกว่า ๕๐ ปี   ๓๖ ๗.๖ 

รวม   ๔๗๓  ๑๐๐.๐ 

 

จากตารางท ี๔.๑ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มาจากฝ่ายกีฬาภูมิภาค รอ้ยละ ๒๗.๑ รองลงมา 

คือ ฝ่ายคลงั รอ้ยละ ๑๒.๙ และฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน ์รอ้ยละ ๑๑ ทงันีส่วนใหญ่เป็นระดบัพนกังาน 

คิดเป็นรอ้ยละ ๕๐.๓ ในขณะระดบัผูช่้วยปฎิบตัิงานโครงการฯ รอ้ยละ ๔๙.๗ ทงันีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่                     

อยู่ในช่วงอายุ ๓๐ - ๓๙ ปี คิดเป็นรอ้ยละ ๔๑.๖ รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ ๔๐ - ๔๙ ปี คิดเป็นรอ้ยละ ๒๕.๖ 

และ ช่วงอายุ ๒๐ - ๒๙ ปี คิดเป็นรอ้ยละ ๒๕.๒ ตามลาํดบั 

 

 



๕๘ 

ตารางท ี๔.๒ ประเมินความเขา้ใจและการใหค้วามสาํคญัในการใชง้านของระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความเขา้ใจและ 

ใหค้วามสาํคญั 

๑ ท่านเขา้ใจในสญัลกัษณ์สอืความหมายของแต่ละ 

เมนู 

๔.๒๙ ๐.๘๐๔ มากทสุีด 

๒ ท่ า น ส า ม า ร ถ เ ข ้า ใ ช ้ง า น ร ะ บ บจ ดห ม า ย    

อเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย่างสะดวก 

๔.๑๖ ๐.๙๔๓ มาก 

๓ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์อบสนองความ 

ตอ้งการของท่าน 

๔.๒๐ ๐.๙๑๔ มาก 

๔ ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกสช่์วยใหท่้านสามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างประสทิธิภาพ 

๔.๒๕ ๐.๘๗๑ มากทสุีด 

๕ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสม์ีความสาํคญักบั 

ท่าน (เช่น หากไมม่จีะทาํใหก้ารดาํเนินงานลา่ชา้) 

๔.๓๓ ๐.๘๐๓ มากทสุีด 

 รวม ๔.๒๔ ๐.๘๖๗ มากทสีุด 

 

 จากตารางท ี๔.๒ พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัในการใชง้าน

ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์อยู่ในระดบั มากทสีุด  โดยมคีวามเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัในการ ใชง้านระบบ

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(เช่น หากไม่มจีะทาํใหก้ารดาํเนินงานลา่ชา้) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ มคีวามเขา้ใจ

ในสญัลกัษณ์สอืความหมายของแต่ละเมนู ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ช่วยใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ เรยีงตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

ตารางที ๔.๓ ประเมินความเขา้ใจและการใหค้วามสําคญัในการใชง้านของระบบเว็บไซตห์ลกั กกท. 

(www.sat.or.th) 

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบัความเขา้ใจและให ้

ความสาํคญั 

๑ ท่านสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทอียู่ในเวบ็ไซตไ์ด ้

งา่ย 

๔.๒๑ ๐.๘๔๗ มากทสุีด 

๒ ขอ้มูลข่าวสารทีอยู่ในเว็บไซต์ตอบสนอง 

ความตอ้งการของผูใ้ช ้

๔.๐๘ ๐.๙๒๑ มาก 

๓ ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง และทนัสมยั ๔.๐๕ ๐.๙๕๙ มาก 

๔ หนา้เว็บไซต์ดึงดูดความสนใจในการใช ้

บริการ 

๔.๐๑ ๐.๙๘๔ มาก 

๕ ขอ้มูลของเว็บไซตม์ีประโยชน์ช่วยในการ 

ปฏบิตังิาน 

๔.๑๐ ๐.๙๔๒ มาก 

 รวม ๔.๐๙ ๐.๙๓๑ มาก 

 

จากตารางท ี๔.๓ พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญั ในการใชง้าน

ระบบเว็บไซต์หลกั กกท. (www.sat.or.th) อยู่ในระดบั มาก  โดยมีความเขา้ใจและ ใหค้วามสาํคญั                

ในการเขา้ถึงขอ้มูลทีอยู่ในเว็บไซตไ์ดง้่าย เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ขอ้มูลของเว็บไซต ์มีประโยชน์ช่วย        

ในการปฏบิตัิงาน และ ขอ้มลูขา่วสารทอียู่ในเวบ็ไซตต์อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เรยีงตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

ตารางที ๔.๔ ประเมินความเขา้ใจและการใหค้วามสําคญัในการใชง้านของระบบโทรศพัทผ่์านเครือข่าย                

(IP Phone ระบบโทรศพัทภ์ายใน เครอืงสดีํา) 

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบัความเขา้ใจและให ้

ความสาํคญั 

๑ ท่านสามารถใชง้านโทรศพัทผ่์านเครือข่าย 

ไดง้า่ย และสะดวก 

๔.๓๓ ๑.๑๐๙ มากทสุีด 

๒ ท่านเขา้ใจการทาํงานพนืฐานของโทรศพัท ์ ๔.๓๙ ๐.๙๘๔ มากทสุีด 

๓ ท่านสามารถประหยดัเวลาในการติดต่อ 

สอืสาร 

๔.๔๕ ๐.๙๙๗ มากทสุีด 

๔ ท่านสามารถประย ัดค่า ใช จ่้ ายในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงาน 

๔.๔๗ ๐.๙๙๓ มากทสุีด 

๕ ระบบโทรศพัทผ์่านเครือข่ายมคีวามสาํคญั

ในการปฏบิตัิงาน 

๔.๕๓ ๐.๙๒๗ มากทสุีด 

 รวม ๔.๔๔ ๑.๐๐๒ มากทสีุด 

 

จากตารางท ี๔.๔ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญั ในการใชง้าน

ระบบโทรศพัทผ์่านเครือข่าย (IP Phone ระบบโทรศพัทภ์ายใน เครืองสีดาํ) อยู่ในระดบั มากทีสุด  โดยมี

ความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัระบบโทรศพัทผ์่านเครือข่ายมคีวามสาํคญัในการปฎิบตัิงาน เป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือ สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของหน่วยงาน และ สามารถประหยดัเวลาในการ

ติดต่อสอืสาร เรยีงตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

ตารางที ๔.๕ ประเมินความเขา้ใจและการใหค้วามสําคญัในการใชง้านของระบบการใหบ้ริการ เครือข่าย

อนิเตอรเ์น็ต 

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความเขา้ใจและ 

ใหค้วามสาํคญั 

๑ ความเร็วของการใชง้านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตใน 

การปฏบิตัิงาน 

๔.๓๔ ๐.๙๗๗ มากทสุีด 

๒ การร ับแจง้ปัญหาและแกไ้ขปัญหาดา้นระบบ 

เครือขา่ย 

๔.๓๗ ๐.๙๕๔ มากทสุีด 

๓ ความมเีสถยีรภาพในการใชง้านระบบเครือขา่ย ๔.๒๗ ๑.๐๔๐ มากทสุีด 

๔ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีส่วนช่วยใหท่้าน 

สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

๔.๕๒ ๐.๘๐๘ มากทสุีด 

๕ การกูค้ืนระบบเครือข่ายมคีวามรวดเร็วทนัต่อการ 

ใชง้าน 

๔.๓๐ ๑.๐๑๒ มากทสุีด 

 รวม ๔.๓๖ ๐.๙๕๘ มากทสีุด 

 

จากตารางท ี๔.๕ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัในการ ใชง้าน

ระบบการใหบ้ริการเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต อยู่ในระดบั มากทีสุด  โดยมคีวามเขา้ใจ และใหค้วามสาํคญัระบบ

เครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ตมสี่วนช่วยใหส้ามารถปฎบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การ

รบัแจง้ปญัหาและแกไ้ขปญัหาดา้นระบบเครือข่าย และความเร็ว ของการใชง้านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตในการ

ปฏบิตังิาน เรยีงตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

ตารางท ี๔.๖  สรุปภาพรวมความเขา้ใจและการใหค้วามสาํคญัของแต่ละระบบ 

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบัความเขา้ใจและให ้

ความสาํคญั 

๑ ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ ๔.๒๔ ๐.๘๖๗ มากทสุีด 

๒ ระบบเวบ็ไซตห์ลกั กกท. 

(www.sat.or.th) 

๔.๐๙ ๐.๙๓๑ มาก 

๓ ระบบโทรศัพทผ์่านเครือข่าย (IP 

Phone ระบบโทรศัพท์ภ าย ใน 

เครอืงสดีาํ) 

๔.๔๔ ๑.๐๐๒ มากทสุีด 

๔ การใหบ้รกิารเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ๔.๓๖ ๐.๙๕๘ มากทสุีด 

 รวม ๔.๒๘ ๐.๙๓๙ มากทสุีด 

 

จากตารางท ี๔.๖ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัในการใชง้าน 

แต่ละระบบ อยู่ในระดบั มากทีสุด  โดยมีความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัระบบโทรศพัทผ์่านเครือข่าย                    

(IP Phone ระบบโทรศัพท์ภายใน เครืองสีดํา) เป็นอนัด ับแรก รองลงมาคือ การใหบ้ริการเครือข่าย

อนิเตอรเ์น็ต และ ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เรยีงตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

สาํหรบัผลการวจิยัหน่วยงานภายนอกการกฬีาแห่งประเทศไทย (สมาคม) มรีายละเอยีดดงันี 

 

ตารางท ี๔.๗ : ขอ้มลูสว่นบุคคล 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง (n = ๗๘) 

ขอ้มูลสว่นบุคคล จาํนวน รอ้ยละ 

หน่วยงานทสีงักดั    

๑. สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย   ๕๓   ๖๗.๙ 

๒. สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั   ๒๔   ๓๐.๘ 

๓.องคก์รกาํกบัดูแลภาครฐัทเีกียวขอ้ง (กกท.)   ๑   ๑.๓ 

ตาํแหน่ง   

๑. คณะกรรมการ/ผูบ้ริหาร   ๒๙   ๓๗.๒ 

๒. ผูฝึ้กสอน   ๓   ๓.๘ 

๓. ผูต้ดัสนิ   ๑   ๑.๓ 

๔. เจา้หน้าททีางการกฬีา (สงักดัสมาคม)   ๔๕   ๕๗.๗ 

เพศ   

๑. ชาย   ๔๑   ๕๒.๖ 

๒. หญงิ   ๓๗   ๔๗.๔ 

อายุ   

๑. ๒๐ ถงึ ๓๐ ปี   ๒๕   ๓๒.๑ 

๒. ๓๑ ถงึ ๔๐ ปี   ๒๑   ๒๖.๙ 

๓. ๔๑ ถงึ ๕๐ ปี   ๑๗   ๒๑.๘ 

๔. ๕๑ ปีขนึไป   ๑๕   ๑๙.๒ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด   

๑. ตาํกว่าปรญิญาตรี   ๔   ๕.๑ 



๖๔ 

๒. ปริญญาตร ี   ๔๗   ๖๐.๓ 

๓. ปริญญาโท   ๒๔   ๓๐.๘ 

๔. สูงกว่าปริญญาโท   ๓   ๓.๘ 

ประสบการณก์ารทาํงานในหน่วยงาน   

๑. นอ้ยกว่า ๑ ปี   ๑๑   ๑๔.๑ 

๒. ๑ ถงึ ๕ ปี   ๓๕   ๔๔.๙ 

๓. ๕ ถงึ ๑๐ ปี   ๑๗   ๒๑.๘ 

๔. มากกว่า ๑๐ ปี   ๑๕   ๑๙.๒ 

รวม   ๗๘   ๑๐๐.๐ 

 

จากตารางที ๔.๗ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รอ้ยละ ๖๗.๙           

มาจากเจา้หนา้ทีทางการกีฬา (สงักดัสมาคม) รอ้ยละ ๕๗.๗ และเป็นเพศชาย รอ้ยละ ๕๒.๖ โดยรอ้ยละ 

๓๒.๑ อยู่ในช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี ซึงส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีรอ้ยละ ๖๐.๓                               

และมปีระสบการณใ์นการทาํงานในหน่วยงาน ๑ - ๕ ปี คิดเป็นรอ้ยละ ๔๔.๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

ตารางท ี๔.๘ : ความถใีนการใชบ้ริการ 

ช่องทางหลกั 

ไม่เคยใช ้ ๑ ครงั/สปัดาห ์
๒-๓ ครงั/

สปัดาห ์

มากกวา่ ๓ ครงั/

สปัดาห ์
รวม 

จาํ
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จาํ
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จาํ
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จาํ
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จาํ
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

๑. อเีมล (e-mail) ๘ ๒๖.๗ ๑๑ ๓๖.๗ ๕ ๑๖.๗ ๖ ๒๐.๐ ๓๐ ๑๐๐ 

๒. เวบ็ไซตห์ลกัของการกฬีาแห่ง  

ประเทศไทย (www.sat.or.th) 
๕ ๑๖.๗ ๑๕ ๕๐.๐ ๖ ๒๐.๐ ๔ ๑๓.๓ ๓๐ ๑๐๐ 

๓. เฟสบุค๊ (Facebook)  ๑๐ ๓๓.๓ ๑๒ ๔๐.๐ ๕ ๑๖.๗ ๓ ๑๐.๐ ๓๐ ๑๐๐ 

๔. จดหมาย ๘ ๒๖.๗ ๙ ๓๐.๐ ๓ ๑๐.๐ ๑๐ ๓๓.๓ ๓๐ ๑๐๐ 

รวม ๓๑  ๔๗  ๑๙  ๒๓    

 

จากตารางที  ๔.๘ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการอีเมล (e-mail) ส่วนใหญ่ ๑ ครงั / สปัดาห ์               

คิดเป็นรอ้ยละ ๓๖.๗  ใชเ้ว็บไซตห์ลกัของการกีฬาแห่งประเทศไทย (www.sat.or.th) ๑ ครงั/สปัดาห ์          

คิดเป็นรอ้ยละ ๕๐.๐ และส่วนใหญ่ใชบ้ริการดา้นเฟสบุค๊ (Facebook) ๑ ครงั/สปัดาห ์คิดเป็นรอ้ยละ ๔๐.๐ 

กลา่วโดยสรุปกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถใีนการใชบ้ริการช่องทางหลกั ๑ ครงั/สปัดาห ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

การสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬา                

แห่งประเทศไทย 

ตารางที ๔.๙ ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารของ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยดา้นบคุลากร (n = ๗๘ คน) 

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน

มาตรฐาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

๑ เตม็ใจใหบ้ริการ ๓.๘๘ ๐.๗๗๓ มาก 

๒ บริการรวดเร็ว ทนัเวลา ๓.๖๘ ๐.๗๙๘ มาก 

๓ ยมิแยม้แจ่มใส ๓.๙๐ ๐.๘๓๑ มาก 

 ค่าเฉลยีโดยรวม ๓.๘๒ ๐.๘๐๐ มาก 

 

จากตารางที  ๔.๙ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยดา้นบุคลากร อยู่ในระดบั มาก ในดา้นเตม็ใจใหบ้ริการ 

อยู่ในระดบัมาก ดา้นบริการรวดเร็วทนัเวลา อยู่ในระดบัมาก และ ยมิแยม้แจ่มใส อยู่ในระดบัมาก เช่นกนั 

 

ตารางที ๔.๑๐ ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬา            

แห่งประเทศไทยดา้นบริหารจดัการ (n = ๗๘ คน) 

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบัความ พงึ

พอใจ 

๑ มกีารจดัส่วนงานดา้นสารสนเทศไดเ้ป็นสดัส่วน 

สะดวกต่อการประสานงาน 

๓.๗๗ ๐.๘๓๖ มาก 

๒ อุปกรณ์ดา้นสารสนเทศมคีวามเพยีงพอต่อการ

ใชบ้ริการ 

๓.๗๑ ๐.๗๕๘ มาก 

 ค่าเฉลยีโดยรวม ๓.๗๔ ๐.๗๙๗ มาก 



๖๗ 

จากตารางที  ๔.๑๐ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยดา้นบริหารจดัการ อยู่ในระดบั มาก  โดยมกีารจดั

ส่วนงานดา้นสารสนเทศไดเ้ป็นสดัส่วน สะดวกต่อการประสาน อยู่ในระดบัมาก และ อุปกรณ์ดา้นสารสนเทศ

มคีวามเพยีงพอต่อการใชบ้ริการ อยู่ในระดบัมาก เช่นกนั 

 

ตารางที ๔.๑๑ ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬา          

แห่งประเทศไทยดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครือข่ายโทรคมนาคม (n = ๕๔ คน) 

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบัความ พงึ

พอใจ 

๑ เขา้ถงึไดง้า่ย ๓.๖๘ ๐.๘๗๕ มาก 

๒ ระบบเครือขา่ยมคีวามเสถยีรต่อการใชง้าน ๓.๔๔ ๐.๙๒๐ มาก 

๓ อุปกรณ์ทีใชใ้นงานดิจิทลัทีมีอยู่ ทนัสมยั 

เหมาะสมทจีะเชอืมเครือขา่ยภายนอก 

๓.๖๐ ๐.๗๙๕ มาก 

๔ สามารถลงิคก์บัหน่วยงานภายนอก ๓.๕๖ ๐.๘๖๒ มาก 

 ค่าเฉลยีโดยรวม ๓.๕๗ ๐.๘๖๓ มาก 

 

จากตารางที  ๔.๑๑ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสือสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครือข่าย  

โทรคมนาคม อยู่ในระดบั มาก ในดา้นเขา้ถึงง่ายอยู่ในระดบัมาก  ดา้นระบบเครือข่ายมคีวามเสถียรต่อการ             

ใชง้านอยู่ในระดบัมาก ดา้นอุปกรณ์ทีใชใ้นงานดิจิทลัทีมีอยู่ทนัสมยัเหมาะสมทจีะเชือมเครือข่าย ภายนอก               

อยู่ในระดบัมาก และสามารถลงิคก์บัหน่วยงานภายนอก อยู่ในระดบัมาก เช่นกนั 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

๔.๑๒ ระดบัความพงึพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของการกฬีาแห่งประเทศไทย

ดา้นระบบงานสารสนเทศ (n = ๗๘ คน) 

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน

มาตรฐาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

๑ เขา้ใชง้านงา่ย สะดวก รวดเร็ว ๓.๙๓ ๐.๘๒๘ มาก 

๒ ง่ายต่อการสบืคน้ขอ้มลู ๓.๘๐ ๐.๗๑๔ มาก 

๓ มคีวามดงึดูด น่าสนใจ ๓.๗๓ ๐.๘๒๘ มาก 

 ค่าเฉลยีโดยรวม ๓.๘๒ ๐.๗๙๐ มาก 

 

จากตารางที  ๔.๑๒ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยดา้นระบบงานสารสนเทศ อยู่ในระดบั มาก ในดา้น

เขา้ถงึงา่ยอยู่ในระดบัมาก  ดา้นเขา้ใชง้านงา่ย สะดวก รวดเรว็ อยู่ในระดบัมาก งา่ยต่อการสบืคน้ขอ้มลู อยู่ใน

ระดบัมาก และมคีวามดงึดูด น่าสนใจ อยู่ในระดบัมาก เช่นกนั 

 

ตารางที ๔.๑๓ ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬา           

แห่งประเทศไทย ดา้นฐานขอ้มลู (n = ๗๘ คน) 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน

มาตรฐาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

๑ มรีะบบฐานขอ้มลูกลางทเีหมาะสม ๓.๕๕ ๐.๘๑๖ มาก 

๒ ฐานขอ้มลูมคีวามน่าเชอืถอื ๓.๘๑ ๐.๗๙๐ มาก 

๓ ขอ้มูลมีการอ ัพเดทตลอดเวลาทนัต่อ 

สถานการณป์จัจบุนั 

๓.๕๑ ๐.๘๖๔ มาก 

๔ สามารถสบืคน้ขอ้มลูไดง้า่ย ๓.๖๒ ๐.๘๕๖ มาก 

 ค่าเฉลยีโดยรวม ๓.๖๒ ๐.๘๓๒ มาก 

 

 



๖๙ 

จากตารางที  ๔.๑๓ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยดา้นฐานขอ้มลู อยู่ในระดบัมาก ในดา้นมรีะบบขอ้มูล

กลางทเีหมาะสม อยู่ในระดบัมาก  ดา้นฐานขอ้มลูมคีวามน่าเชอืถอือยู่ในระดบัมาก ดา้นขอ้มลูมีการอพัเดท

ตลอดเวลา ทนัต่อสถานกรณ์ปจัจุบนั อยู่ในระดบัมาก และสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดง้่าย อยู่ในระดบัมาก 

เช่นกนั 

 

ตารางที ๔.๑๔ ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬา         

แห่งประเทศไทยดา้นสถานที (n = ๗๘ คน) 

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน 

มาตรฐาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

๑ ทีตงัของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ

ประสานงานไดง้า่ย 

๓.๖๘ ๐.๗๙๘ มาก 

 

จากตารางที  ๔.๑๔ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสอืสารของการกฬีาแห่งประเทศไทยดา้นสถานท ีอยู่ในระดบั มาก กลา่วคือ ทตีงัของ ศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามเหมาะสม สามารถติดต่อประสานงานไดง้า่ย อยู่ในระดบัมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

ตารางที ๔.๑๕ สรุปภาพรวมระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร        

ของการกฬีาแห่งประเทศไทย               

 

ที รายการ ค่าเฉลยี 
สว่นเบยีงเบน 

มาตรฐาน 

ระดบัความ พงึ

พอใจ 

๑ ดา้นบุคลากร ๓.๘๒ ๐.๘๐๐ มาก 

๒ ดา้นการบริหารจดัการ ๓.๗๔ ๐.๗๙๗ มาก 

๓ ดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครือข่าย 

โทรคมนาคม 

๓.๕๗ ๐.๘๖๓ มาก 

๔ ดา้นระบบสารสนเทศ ๓.๖๘ ๐.๘๑๖ มาก 

๕ ดา้นฐานขอ้มลู ๓.๖๒ ๐.๘๓๒ มาก 

๖ ดา้นสถานท ี ๓.๖๘ ๐.๗๙๘ มาก 

 ค่าเฉลยีโดยรวม ๓.๖๘ ๐.๘๑๘ มาก 

 

จากตารางที  ๔.๑๕ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสือสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย อยู่ในระดบัมาก  คิดเป็นค่าเฉลยี ๓.๖๘ โดยมี       

ความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย                     

ในดา้นบุคลากรมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียอยู่ที ๓.๘๒ รองลงมาในดา้นการบริหารจดัการ ค่าเฉลีย ๓.๗๔                         

และดา้นระบบสารสนเทศและดา้นสถานท ีค่าเฉลยี ๓.๖๘ เท่ากนั เรียงตามลาํดบั  

สรุปรายละเอียดการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ๑๘ ท่าน เพือขอนโยบาย               

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงใหไ้ดข้อ้มูล ความตอ้งการ              

และความคาดหวงัในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. มรีายละเอยีดดงันี 

 ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดเ้ขา้ใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เพราะโดยปกติแลว้ผูบ้ริหารจะเป็นผูข้อใชข้อ้มูลเพือการตดัสินใจ โดยใหผู้ท้ีอยู่ภายใตก้าร 

บงัคบับญัชาเป็นคนเตรียมขอ้มลูให ้ซงึบางครงัขอ้มลูทใีชม้กัเป็นในรูปแบบของเอกสาร มากกว่า

และส่งผลใหข้อ้มลูอาจมคีวามคาดเคลอืน 

 ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกทท. ทีมีใหบ้ริการอยู่ในปจัจุบนันนั ยงัขาดเสถียรภาพ ระบบ         

ไม่สามารถเขา้ใชง้านไดบ้่อยครัง และแต่ละระบบไม่เชือมโยงก ัน ควรส่งเสริมใหเ้กิด                  



๗๑ 

ความเชือมโยงกนัในแต่ละฝ่าย ตลอดจนการเชือมโยงกบัหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล                  

ของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา เช่น กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เป็นตน้ 

รวมถงึหน่วยงานต่างประเทศ  

 แมจ้ะมีระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายใน กกท. แต่ปญัหาทีพบคือ การขาดการอพัเดทขอ้มูล           

ในระบบสารสนเทศ ทาํใหเ้กิดความคลาดเคลอืนและไม่ถูกตอ้งของขอ้มูล ความไม่ทนัสมยั          

ของขอ้มลู  

 ดา้นฮารด์แวร ์ (Hardware) นนัพบว่าอุปกรณ์ดา้นสารสนเทศทีใชบ้างอย่างไม่ไดร้บัการซ่อม

บาํรุงใหอ้ยู่ในสภาพทใีชง้านได ้มคีวามทนัสมยั และมปีริมาณทเีพยีงพอ 

 ดา้นบุคลากร (Human) ยงัคงขาดการพัฒนาบุคลากรดา้นสารสนเทศอย่างสมําเสมอ                        

และจาํนวนบุคลากรฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬามีจาํนวนไม่เพียงพอในการแกไ้ขปญัหา 

เนืองจาก การรบับุคลากรเขา้ทาํงานทีอาจไดค้นไม่ตรงตามวิชาชีพ เช่น โปรแกรมเมอร์ 

(Programmer)  ตลอดจนขาดการวางแผนดา้นการโยกยา้ย ทาํใหบ้างอตัราถูกยา้ยไปอยู่ทีอืน 

ซงึบุคลากรทางดา้น IT ควรจะเป็นผูเ้ชยีวชาญในดา้นนี  

 ดา้นงบประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทศ ทีกระจายตามส่วนงานต่าง ๆ ทาํใหไ้ม่เกิด                     

การเชือมโยง ส่งผลใหก้ารพฒันางานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ภายในไม่เกิด

ความสอดคลอ้ง เชอืมต่อกนัได ้

 ดา้น Big Data เป็นสงิทีควรรีบดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ทงัขอ้มูลหรือฐานขอ้มูลจากทุกฝ่าย/ 

สาํนกัควรอยู่ในรูปแบบดิจิตอลเพอืใหส้ามารถพฒันาขอ้มูลไดถู้กจุด และมีฐานขอ้มูลของทุก

ฝ่ายในองคก์ร เพอืประเมินแผนการปฏิบตัิงานและกาํหนดนโยบายและแผนงานขององค์กร 

และควรเพิมระบบการแจง้เตือนต่าง ๆ ในโปรแกรมทีใชง้าน เพือสะดวกในการบริหารจดัการ

องค์กร เช่น แจง้เตือนระบบคู่สญัญา แจง้เตือนเมือครบกาํหนดซ่อมบาํรุง หรือแจง้เตือน                      

ในการประเมินการทาํงาน เป็นตน้ รวมถึงขอ้มูล พืนฐานของบุคลากรทงัหมด บุคลากร                 

ทางการกีฬา ประวตัิอดีตนกักีฬา ประวตัินกักีฬา ระเบียบการใชเ้งินกองทุน สวสัดิการดา้น

การศึกษาของนกักีฬา โดยนาํเสนอขอ้มลู ทผี่านการสงัเคราะหแ์ลว้ในเชิงสถติิ มรูีปแบบในการ

นาํเสนอขอ้มลูทีน่าสนใจ เขา้ใจง่าย เพอืการบริหารอย่างมธีรรมาภิบาล ตลอดจนขอ้มลูจากแต่

ละสมาคมกฬีาเพอืใชใ้นการ ประสานกบัองคก์รต่างประเทศ 

 ดา้น KM ควรจะมกีารจดัเก็บขอ้มลูในดา้นต่าง ๆ เช่น ขอ้มลูดา้นงบลงทุน ในดา้นการก่อสรา้ง

และราคากลางของพสัดุครุภณัฑ ์ตลอดจนฐานขอ้มูลของผูร้บัเหมาเพือสะดวก ในการจดัซือ                   

จดัจา้ง และตรวจสอบหลกัทรพัย ์ความน่าเชอืถอืของผูร้บัเหมารวมถงึ ประมวลกฎหมายต่าง ๆ 

ทตีอ้งนาํไปใชใ้นกรณีทมีกีารฟ้องรอ้ง 

 



๗๒ 

อภปิรายผล 

การประเมินความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและสาํรวจความคดิเห็นทมีี 

ต่อการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดิจิทลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและสํารวจความคิดเห็น             

ทีมีต่อการจดัทําแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) สามารถนาํไปสู่การอภปิรายผลเพอืเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัสาํหรบัการพฒันาแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการ

ดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ได ้๒ มุมมอง คือ มุมมองจากผูใ้ชง้านทีเป็นหน่วยงานภายใน (จาํนวน

ตวัอย่าง เท่ากบั ๔๗๓ คน) กบั มุมมองจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอก (จาํนวนตวัอย่าง เท่ากบั               

๗๘ คน) โดยมรีายละเอยีดดงันี 

 

มมุมองจากผูใ้ชง้านทเีป็นหน่วยงานภายใน 

ผูใ้ชง้านทเีป็นหน่วยงานภายในส่วนมากสงักดัฝ่ายกีฬาภูมิภาค (รอ้ยละ ๒๗.๑) โดยสามารถแบ่ง 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศออกเป็น ๔ กลุ่ม ไดแ้ก่ ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ระบบเวบ็ไซตห์ลกั กกท. 

(www.sat.or.th)  ร ะบบโทรศัพท์ผ่ าน เครื อ ข่ า ย  ( IP Phone ระบบโทรศัพท์ภาย ใน  เครื อ งดํา )                             

และการใหบ้ริการเครือขา่ยอินเตอรเ์น็ต พบว่า ในภาพรวมมรีะดบัความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัของแต่ละระบบ

อยู่ในระดบัมากทีสุด  (คะแนนเฉลีย ๔.๒๘) โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีระด ับความเขา้ใจ                        

และใหค้วามสาํคญัระดบัมากทีสุด ๑ รายการ คือ ระบบโทรศพัทผ์่านเครือข่าย (IP Phone ระบบโทรศพัท ์

ภายใน เครืองสดีาํ (คะแนนเฉลยี ๔.๔๔) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทมีรีะดบัความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญั 

ของระบบอยู่ในระดบัมาก จาํนวน ๑ รายการ ไดแ้ก่ ระบบเวบ็ไซตห์ลกั กกท. (www.sat.or.th) (คะแนนเฉลยี 

๔.๐๙)  

 

มมุมองจากผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีจากภายนอก 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอกส่วนมากสงักดัสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (รอ้ยละ ๖๗.๙)                 

และมีตําแหน่งเป็นเจา้หนา้ทีทางการกีฬา (สงักดัสมาคม) (รอ้ยละ ๕๗.๗๐) เป็นชาย (รอ้ยละ ๕๒.๖)                

มีอายุระหว่าง ๒๐ ถึง ๓๐ ปี (รอ้ยละ ๓๒.๑) ส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอ้ยละ ๖๐.๓)                      

และมีประสบการณ์การทาํงานในหน่วยงานระหว่าง ๑ ถึง ๕ ปี (รอ้ยละ ๔๔.๙) โดยผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย             

จากภายนอกส่วนใหญ่ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศจาก ๔ ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ อีเมล ์(e-mail) เวบ็ไซตห์ลกั

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (www.sat.or.th) เฟสบุค๊ (Facebook) จดหมาย ดว้ยความถ ี๑ ครงั/สปัดาห ์

แสดงใหเ้ห็นว่า ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอกนิยมใชส้ืออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบคน้ขอ้มูลหรือ 



๗๓ 

ติดต่อสือสารมากกว่าจดหมายเพยีงเลก็นอ้ย ซึงสอดคลอ้งกบัสภาพความจริงทพีบว่า การกีฬาแห่งประเทศ

ไทยเป็นองคก์รรฐัวิสาหกิจตอ้งมกีารติดต่อสือสารกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียจากภายนอก ดว้ยการออกหนงัสอื

หรือจดหมายเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมายเชิญประชุม การออกหนงัสือแต่งตงั คณะกรรมการหรือ

ผูเ้ชียวชาญจากสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ ดงันนัเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหาร การกีฬา                 

แห่งประเทศไทยทใีหค้วามสาํคญักบัดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการใหบ้ริการและการเป็น Big Data                  

จงึควรกระตุน้ใหเ้กดิการลดวธิีการจดัส่งทางจดหมายใหน้อ้ยลง 

นอกจากนี ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยในภาพรวมทงั ๖ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นบริหารจดัการ ดา้นระบบเครือขา่ยสารสนเทศ และเครอืข่าย

โทรคมนาคม ดา้นระบบงานสารสนเทศ ดา้นฐานขอ้มลู และดา้นสถานท ีพบว่า อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลยี ๓.๖๘) 

พิจารณาแต่ละดา้นพบว่ามค่ีาเฉลยีความพงึพอใจเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ดา้นบุคลากร (ค่าเฉลยี 

๓.๘๒) ดา้นระบบดา้นบริหารจดัการ (ค่าเฉลยี ๓.๗๔) ดา้นระบบสารสนเทศ และดา้นสถานท ี(ค่าเฉลยี ๓.๖๘) 

ดา้นฐานขอ้มลู (ค่าเฉลยี ๓.๖๒) และดา้นระบบเครือข่าย สารสนเทศและเครือข่ายโทรคมนาคม (ค่าเฉลยี ๓.๕๗) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ระบบพฒันาบุคคลากรเพือใหบ้ริการดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

ภายนอกมีประสิทธิภาพมากทีสุดในการสรา้งความพึงพอใจ หรือมีจิตใจบริการ (Service Mind) ไดแ้ก่               

ความยมิแยม้แจ่มใส ความเต็มใจใหบ้ริการ และการบริการ ทรีวดเร็ว ทนัเวลา สาํหรบัระบบงานสารสนเทศ        

ก็สามารถพฒันาระบบใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ภายนอกสามารถเขา้ใชง้านไดง้่าย สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อ            

การสบืคน้ขอ้มลู และมคีวามดงึดูด น่าสนใจ จะเหน็ไดจ้าก 

ดา้นสถานทีและดา้นบริหารจดัการ ทีพบว่า ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียภายนอกมีความพงึพอใจต่อการใช ้

งาน อยู่ในระดบัมากเท่ากนัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ทตีงัของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามเหมาะสม สามารถ

ติดต่อประสานงานไดง้่าย การบริหารจดัการมีการจดัส่วนงานดา้นสารสนเทศไดเ้ป็นสดัส่วน สะดวก                   

ต่อการประสานงาน และอปุกรณด์า้นสารสนเทศมคีวามเพยีงพอต่อการใชบ้รกิาร  

ดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครือข่ายโทรคมนาคมและดา้นฐานขอ้มูล สามารถตอบสนอง                  

ความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียภายนอกไดใ้นระดบัมาก บ่งบอกว่า การบริหารจดัการระบบเครือข่าย

สารสนเทศในปีทีผ่านมาสามารถทาํใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอกสามารถเขา้ถึงไดง้่าย ไม่ว่าจะเป็น                 

การเชอืมโยงลงิค ์(Link) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบัหน่วยงานภายนอก อุปกรณ์ทใีชใ้นงานดิจิทลัทีมีอยู่ 

ทนัสมยัเหมาะสมทจีะเชือมเครือข่ายภายนอก รวมทงัระบบ เครือข่ายมคีวามเสถียรต่อการใชง้าน รวมทงั

ฐานขอ้มลูมคีวามน่าเชอืถือ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถสบืคน้ขอ้มลูไดง้่าย มรีะบบฐานขอ้มลูกลาง         

ที เหมาะสม รวมทังขอ้มูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ ัพเดท (Update) ตลอดเวลา                          

ทนัต่อสถานการณป์จัจบุนั  

ผลจากการวจิยัทงั ๒ มมุมอง สามารถนาํไปเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัสาํหรบัการพฒันาแผน ยุทธศาสตร์

ปฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ได ้๒ ประการ ไดแ้ก่                



๗๔ 

ประการแรก เป็นขอ้มลูยอ้นกลบัสาํหรบัประเมนิผลการปฏบิตัิงานตามโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประการทสีอง ขอ้มูลยอ้นกลบัสาํหรบัพฒันาแผนการปฏิบตัิงานตามโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ดงันี ประการแรก เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัสาํหรบัประเมินผลการปฏิบตัิงานตามโครงการฯ ปีงบประมาณ              

พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า มตีวัชวีดัดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฯ ของโครงการทดีาํเนินงาน ในปีงบประมาณ

ตามยุทธศาสตร์ที ๓ การผลกัดนัเทคโนโลยีดิจิทลัเพือการพฒันาประสิทธิภาพ การส่งเสริมการกีฬา 

อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทยีวกีฬา และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา จาํนวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๑ ลา้น

บาท ไดแ้ก่ โครงการท ี๑๒ โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้น วทิยาศาสตรก์ารกีฬา (ระบบทดสอบ

สมรรถภาพ, ระบบฐานขอ้มลูเวชระเบยีน, ฐานขอ้มลูบคุลากรทางดา้น วทิยาศาสตร)์ งบประมาณ ๑ ลา้นบาท 

โครงการทดีาํเนินงานในปีงบประมาณตามยุทธศาสตรท์ ี๔  การพฒันาการกีฬาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์ร

ทีเป็นสงัคมดิจิทลัและเป็นองค์กรสมรรถนะสูง จาํนวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๓ ลา้นบาท ไดแ้ก่  

โครงการท ี๒๒ โครงการพฒันาระบบศูนยข์อ้มลูสงิอาํนวย ความสะดวกทางการกีฬาและอุปกรณข์องศูนยฝึ์ก

กีฬาแห่งชาติและสนามกีฬา งบประมาณ ๓ ลา้นบาท โดยหน่วยงานทีรบัผิดชอบโครงการดงักล่าวควร

ประเมนิผลการปฏิบตัิงานตามโครงการฯ ตามแต่ละตวัชีวดัอย่างละเอียด เพือระบุจุดทคีวรปรบัปรุงพฒันา

สาํหรบัการดาํเนินงานในโครงการฯ ยกตวัอย่างเช่น พฒันาการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               

กลุ่มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีถูกใชน้อ้ยใหต้อบสนองต่อการใชง้านใหม้ากขึน หรือ นํารายการทีมี              

ผลการประเมนิความพงึพอใจ ทอียู่ในระดบัปานกลางหรือมากไปพฒันาการใหบ้ริการใหม้รีะดบัความพงึพอใจ

อยู่ในระดบัมากถึงมากทีสุด โดยระบุงบประมาณในการดาํเนินงานเพิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒             

เป็นตน้ 

ขอ้มูลยอ้นกลบัสาํหรบัพฒันาแผนการปฏิบตัิงานตามโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒             

โดยผลการวิจยันีจะเป็นขอ้มูลทีสาํคญัพฒันาตวัชีวดัทีเกียวขอ้งกบัผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช ้

บริการฯ สาํหรบั ๗ โครงการทจีะดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แบ่งเป็นยุทธศาสตรท์ ี๓ จาํนวน          

๓ โครงการ ไดแ้ก่ โครงการท ี๙ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูอุตสาหกรรมกีฬา โครงการท ี๑๐ โครงการ 

พฒันาระบบฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมการท่องเทียวกีฬา โครงการท ี๑๑ โครงการพฒันาระบบ การใหบริการ

ทางดา้นกีฬาเพือความเป็นเลศิ (ฐานขอ้มูลนกักีฬา บุคลากร, ระบบจดัการแข่งขนั, ฐานขอ้มูลองคก์รกีฬา)                

กบั ยุทธศาสตรท์ ี๕ การส่งเสริมการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั กบับุคลากรทางการกีฬา หน่วยงาน           

ทเีกยีวขอ้งและประชาชนทวัไป จาํนวน ๔ โครงการ ไดแ้ก่ โครงการท ี๓๖ โครงการพฒันาระบบศูนยว์ชิาการ

และเทคโนโลยีกีฬา (SATC) โครงการที ๓๗ โครงการบริการ ขอ้มูลกิจกรรมกีฬาผ่านสือสงัคมออนไลน์ 

โครงการท ี๓๘ โครงการพฒันาศูนยข์อ้มลูข่าวสารดา้นกีฬา ทงัในประเทศและต่างประเทศ บริการประชาชน

ดว้ยระบบดิจิทลั โครงการที ๓๙ โครงการศูนย์บริการร่วมจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service)                

โดยหน่วยงานทีรบัผิดชอบ โครงการดงักล่าวอาจทบทวนการกาํหนดตวัชีวดัหรือทบทวนแผนปฏิบตัิงาน

โครงการก่อนขออนุมตัิโครงการ เพือทาํใหก้ารดาํเนินงานสามารถบรรลุตวัชีวดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ



๗๕ 

ประสิทธิผลในแต่ละโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิงโครงการทีมีแผนการใชง้บประมาณต่อเนืองมาตงัแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

แผนปฎบิตักิารดิจทิลั การกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร ์ จาํนวน 

โครงการ 

งบประมาณ

รวม 

ปี ๖๑ 

ยุทธศาสตร ์๑ การพฒันาโครงสรา้งพืนฐานและความเชือมนั เพือ

การรองรบัเทคโนโลยดีจิทิลั 

๔ ๖ ๑.๕ 

ยุทธศาสตร ์๒ การพฒันาบุคลากรและองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยี 

ดจิทิลัของ กกท. 

๓ ๑๒.๙ ๓ 

ยุทธศาสตร์ ๓ การผลกัดันเทคโนโลยีดิจิท ัลเพือการพฒันา 

ประสทิธิภาพการส่งเสริมการกีฬา อุตสาหกรรมกีฬา การ ท่องเทยีว

กฬีา และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

๙ ๕๒.๕ ๗ 

ยุทธศาสตร ์๔ การพฒันาการกีฬาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์ร ที

เป็นสงัคมดจิทิลัและเป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

๑๘ ๑๘๖.๕ ๓๙.๕ 

ยุทธศาสตร ์๕ การส่งเสริมการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

กบับุคลากรทางการกฬีา หน่วยงานทเีกยีวขอ้งและประชาชนทวัไป 

๗ ๔๐.๔๐ ๐ 

 ๔๑ ๒๙๘.๓๐ ๕๑.๐ 

 



๗๖ 
 

บทท ี๕  

แผนยุทธศาสตรป์ฎิบตัิการดิจทิลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

เหตผุลและทีมาของแผนพฒันาดิจทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

 ประเทศไทยในปัจจุบนั กําลงัเผชิญหนา้ก ับความทา้ทายในทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสงัคม                       

อนัเนืองมาจากนวตักรรมและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีดิจิทลั ทีเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อ การดาํเนินชีวิต                

ในหลายรูปแบบ การบริการดา้นไอทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร ในการใหก้ารบริการดา้นการสอืสาร

และโทรคมนาคมไดม้ีวิวฒันาการทีซบัซอ้นและมุ่งเนน้ในการพฒันาไปสู่การ แข่งขนัในการใหบ้ริการเพอืใหเ้กิด

ความรวดเร็ว สะดวกสบาย และเพือสามารถใหบ้ริการกบัผูร้บับริการ ทีมีจํานวนมากไดใ้นขณะเดียวกนัได ้

ระยะเวลาอนัสนั รวมถงึการพฒันาประสทิธิภาพองคก์รดว้ยการบูรณาการ ขอ้มลูและกระบวนในการทาํงานร่วมกนั

มากขึนเพือลดขนัตอนในการทํางานและความซาํซอ้นในการใหบ้ริการหรือ การทํางานซึงเป็นการลดการใช ้

ทรพัยากรทสี่งผลทาํใหล้ดตน้ทุนทงักาํลงัคน งบประมาณ และเวลา ซงึทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการลงทุนและ

การแข่งขนัในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมทีส่งผลโดยตรงต่อความ   มนัคง มงัคงั และยงัยืนของประเทศ                           

ในการขบัเคลอืนประเทศใหเ้กิดการเปลยีนเชิงนวตักรรม มุ่งสู่การเปลยีนผ่านประเทศไทยจากประเทศทมีรีายได ้                               

ปานกลางไปสู่ประเทศทมีีรายไดสู้งอย่างยงัยืน  ดงันนัจึงเป็นความจาํเป็นอย่างหลีกเลยีงไม่ไดท้ปีระเทศไทย               

ตอ้งมกีารเร่งรดัในการปรบัเปลยีนรูปแบบการดาํเนิน งานของประเทศโดยภาพรวมดว้ยการกาํหนดกรอบวสิยัทศัน์

และเป้าหมายเพือความสามารถในการตอบสนอง ต่อการเปลยีนแปลงจากการบริการดา้นไอที และการบริการ           

ดา้นการสือสารโทรคมนาคมเป็น เทคโนโลยีดิจิทลัทีสามารถทําใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลเชิงเศรษฐกิจและสงัคม                

ในวงกวา้งกว่าทีเป็นตามการพฒันาอย่างต่อเนือง เพอืขบัเคลอืนใหป้ระเทศสามารถพฒันาไปสู่วสิยัทศัน์ในระยะ

ยาวดว้ยการกําหนดตําแหน่ง ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลัของประเทศ                       

ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางแผนพฒันา เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ๑๒  โดยมีเป้าหมายตามแผนพฒันา

ดจิทิลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  และยุทธศาสตร ์ดงัน ี
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 เป้าหมายที ๑ : เพมิสมรรถนะและขดีความสามรถทางการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศยั

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารและเทคโนโลยีดจิิทลั เป็นเครอืงมอืหรือกลไกหลกั ในการขบัเคลอืนกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ เพอืสรา้งมูลค่าเพมิใหก้บันวตักรรมการผลติและการบริการ 

 เป้าหมายท ี๒ : สรา้งโอกาสอย่างเท่าเทยีม เพอืสรา้งสงัคมคุณภาพ และคุณภาพชวีติทดีีใหก้บั ประชาชน

ทุกกลุ่มบนพนืฐานทีประชาชนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลัตลอดจนสามารถเขา้ถึงสอื องคค์วามรู ้

และบริการดจิทิลัต่าง ๆ ไดห้ลากหลายช่องทาง  

 เป้าหมายที ๓ : พฒันาทุนมนุษย์สําหร ับโลกยุคดิจิทลั เพือใหป้ระชาชนสามารถใชป้ระโยชน์                      

จากเทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่างชาญฉลาดและมีความรบัผิดชอบ ตลอดจนบุคลากรทงัภาคเศรษฐกิจและสงัคม                                      

ของประเทศ สามารถพฒันาทกัษะ และขดีความสามารถของตนเองไดอ้ย่างไม่มขีอ้จํากดัอนัจะนํามา ซึงโอกาส             

ในการเขา้ถึงทรพัยากรและความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  

 เป้าหมายที ๔ : เปลยีนกระบวนทศันก์ารทาํงานและบริการภาครฐั ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างสมบูรณ์

แบบ การบริหารจดัการภาครฐัททีนัสมยั มนัคง ปลอดภยัผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์สามารถดาํเนินงานและบริการ

ประชาชนไดอ้ย่างโปร่งใส มปีระสทิธิภาพ และประสทิธผิล 

 

ยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม 

 เพอืใหบ้รรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดจิิทลัจึงมคีวามจาํเป็น ตอ้งให ้

ความสาํคญักบัการกาํหนดกรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันา ๖ ดา้นดงันี 

 ยุทธศาสตรท์ ี๑ การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นการสอืสารดิจทิลั (Hard Infrastructure) 

 เทคโนโลยีดิจิทลั จาํเป็นตอ้งมโีครงสรา้งพนืฐานดา้นการสอืสารดจิิทลั ซงึประกอบดว้ยโครงสรา้งพนืฐาน 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การสอืสาร และ โทรคมนาคมทมีคีวามทนัสมยัและมคุีณภาพขนาดเพยีงพอ ครอบคลุม

ทุกพนืที ทีสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างต่อเนืองเพือรองรบัการติดต่อสือสารการเชือมต่อ การแลกเปลยีนขอ้มูล

สารสนเทศ และการบริการภาครฐัและเอกชนตลอดจนการใชง้านรูปแบบต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการสรา้ง                      

ความมงัคงัทางเศรษฐกจิและความมนัคงทางสงัคมของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท์ ี๒ การสรา้งความเชือมนัในการใชง้านเทคโนโลยดิีจทิลั (Soft Infrastructure) 

 การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั จะประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ได ้ตอ้งอาศยัมาตรฐาน 

กฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาทีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์สากล เพอือํานวย                        

ความสะดวกสรา้งความเชอืมนั คุม้ครองความมนัคงปลอดภยั และคุม้ครองสทิธิใหแ้ก่ ผูใ้ชง้านเทคโนโลยีดิจิทลั

ในทกุภาคส่วน ตลอดจนรองรบัการเตบิโตของเทคโนโลยีดจิทิลัในอนาคต 
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 ยุทธศาสตรท์ ี๓ การสง่เสริมการสรา้งบรกิารดิจิทลั (Service Infrastructure) 

 การบริการในระบบดิจิทลัจะปรบัเปลยีนรูปแบบการใหบ้ริการของภาครฐัและเอกชนในอนาคต ปจัจยั

สาํคญัทสี่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งบริการดิจิทลัรูปแบบใหม่ ดว้ยการจดัระบบบริการพนืฐานทีมมีาตรฐาน สามารถ

เขา้ถงึ แลกเปลยีนเชือมโยง และใชง้านร่วมกนัไดร้ะหว่างหน่วยงานโดยไม่จาํกดัการใชง้าน เฉพาะในภาครฐัหรือ

ภาคเอกชน สามารถสรา้งบริการต่อยอดบนฐานขอ้มูลเปิดของภาครฐัไดใ้นขณะทภีาครฐั สามารถใชป้ระโยชน์             

จากระบบบริการพนืฐานของภาคเอกชนไดเ้ช่นกนั การมรีะบบขอ้มูลและการ บริการพนืฐานทเีชอืมโยงกนัระหว่าง

หน่วยงานจะช่วยใหร้ ัฐและเอกชนไดร้บัประโยชน์และพฒันากระบวนการทํา งานของภาครฐัและเอกชน                    

ใหม้ีประสิทธิภาพเพิมขึนและส่งผลใหป้ระชาชนไดร้บับริการทีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และตรงตาม                    

ความตอ้งการ 

 ยุทธศาสตรท์ ี๔ การผลกัดนัระบบเศรษฐกิจเทคโนโลยีดจิิทลั (Digital Economy Acceleration) 

 รฐับาลจะกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการสรา้งระบบดิจิทลัอย่างครบวงจร ดว้ยแนวคิดธุรกิจ ทเีขม้แข็งตอ้ง               

ยืนอยู่บนพนืฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจทยีงัยืน รฐัจึงมุ่งเนน้ใหเ้กิดการนาํ เทคโนโลยีดจิิทลัมาใชป้ระโยชน ์                

ในกระบวนการทางธุรกิจ ดว้ยการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศโดยอาศยั เทคโนโลยีดิจิทลัเพอืใหภ้าคธุรกิจ

สามารถลดตน้ทุนการผลติสนิคา้และบริการ พรอ้มกบั เพมิประสทิธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐาน

การแข่งขนัเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว เพือพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจไทย                     

ทจีะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจ และอตัราการจา้งงานของไทยอย่างยงัยนืในอนาคต 

 ยุทธศาสตรท์ ี๕ การพฒันาสงัคมดิจทิลั (Digital Society) 

 สงัคมดิจิทลัทีมีคุณภาพทีเกิดจากการมีบริการของรฐัทีเพือประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิง                

กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายุ และคนพิการ สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลั มีการรวบรวมขอ้มูล องคค์วามรู ้                     

ทงัระดบัประเทศและระดบัทอ้งถนิใหอ้ยู่ในระบบดิจิทลัทปีระชาชนสามารถเขา้ถงึและนาํไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยง่าย

และสะดวก เพอืทาํใหป้ระชาชนมทีรูีเ้ท่าทนักบัขอ้มูลขา่วสาร และมทีกัษะในการใชป้ระโยชน ์จากเทคโนโลยีดิจิทลั

ไดอ้ย่างทวัถงึเพอืสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 ยุทธศาสตรท์ ี๖ การพฒันากําลงัคนดจิทิลั (Digital Workforce) 

 การสรา้งและพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละ ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั

อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ใหก้บับุคลากรภาครฐั 

ภาคเอกชนทงัทีประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทลัโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหม้ีความเชียวชาญระดบั

มาตรฐานสากล เพอืรองรบัการพฒันาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสงัคม ทใีชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเป็นปจัจยัหลกั                

ในการขบัเคลอืน 
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ในการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัในช่วงอีก ๒ ปีขา้งหนา้ตามแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย 

(ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ภาครฐัไทยมีแผนทีตอ้งยกระดบัการเป็นรฐับาลดิจิทลั โดยจะตอ้งทีมี                

การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดําเนินงานแบบอจัฉริยะใหบ้ริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง                  

และขบัเคลอืนใหเ้กิดการเปลียนแปลงไดอ้ย่างแทจ้ริง การยกระดบัขีดความสามารถเชิงดิจิทลัของภาครฐัไทย                    

สู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั ตงัอยู่บนพนืฐานขององค์ประกอบหลกัสาํคญั ๔ ประการ ไดแ้ก่ การบูรณาการภาครฐั 

(Government Integration) การดาํเนินงานแบบอจัฉริยะ (Smart Operations) การใหบ้ริการโดยมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการสนบัสนุนใหเ้กิดการ ขบัเคลือนไปสู่การเปลียนแปลง 

(Driven Transformation) 

 องคป์ระกอบที ๑ การบูรณาการภาครฐั (Government Integration) คือการบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงานต่าง ๆ ตงัแต่การเชือมโยงขอ้มูลไปจนถึงการดาํเนินงาน เพอืยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงาน                    

ซงึการบูรณาการขอ้มูลจะทาํใหภ้าครฐัไทยเหน็ขอ้มูลประชาชนเป็นภาพเดยีวทสีมบูรณ ์(Single View of Citizen) 

ในขณะทกีารบูรณาการ การดาํเนินงานจะทาํใหภ้าครฐัไทยตระหนกัถงึความตอ้งการทางเทคโนโลยีทคีลา้ยคลงึกนั

ในแต่ละหน่วยงาน จึงสามารถลดความซาํซอ้นทงัในดา้นของงบประมาณ ระยะเวลา และการดูแลรกัษาระบบ                   

อีกทงัยงัสามารถเพมิประสทิธภิาพจากการเพมิขนาด (Economies of Scale) และจากการใชบ้ริการทางเทคโนโลยี

ร่วมกนั (Shared Services) อนัจะนาํไปสู่การใหบ้ริการภาครฐัแบบครบวงจร ณ จุดเดยีว (One Stop Service 

Management) ทสีามารถตอบโจทยด์า้นการอาํนวยความสะดวกแก่ ประชาชนไดม้ากยิงขนึ 

 องคป์ระกอบที ๒ การดําเนินงานแบบอจัฉริยะ (Smart Operations) คือ การนําเทคโนโลยีและ 

อุปกรณ์ดิจิทลัมาสนบัสนุน การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ทีภาครฐัไทย เพือใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

แม่นยาํ รวดเร็ว และตรงจุดมากขนึ โดยมีการเชือมต่อระหว่างเครืองมืออุปกรณ์ (Internet of Things) ต่าง ๆ 

อย่างทวัถงึ ทาํใหเ้จา้หนา้ทสีามารถสอืสารและแลกเปลยีนขอ้มูลกนัไดเ้ป็นปจัจุบนัและมปีระสทิธิภาพมากขนึ ยงิไป

กว่านนัอาจมกีารเชอืมต่อเครอืงมอือุปกรณ์ใหส้อืสารถงึกนัแบบอตัโนมตัิโดยไม่ตอ้งอาศยัการควบคุมของเจา้หนา้ที

ตลอดเวลา ส่งผลใหภ้าครฐัไทยไดร้บัขอ้มูลทเีป็นประโยชน์ในปริมาณมาก และเมือนําระบบการ จดัการขอ้มูล

ขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจดัระเบยีบฐานขอ้มูล ประกอบกบันาํเครืองมอืวเิคราะหข์อ้มูลเชิงลกึ (Analytics) 

มาช่วยทาํความเขา้ใจขอ้มูลอย่างลึกซึง ช่วยคาดการณ์ล่วงหนา้ พรอ้มใหค้าํแนะนําเพอืสนบัสนุน การตดัสินใจ                               

ก็จะนาํไปสู่การใหบ้ริการภาครฐัแบบเชงิรุกไดม้ากขนึ  

 องคป์ระกอบที ๓ การใหบ้ริการโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen-centric Services) คือ                  

การยกระดบังานบริการภาครฐั ใหม้ีการออกแบบประสบการณ์และดาํเนินการแบบเฉพาะเจาะจง ตามความ

ตอ้งการรายบคุคล (Personalized Customer Experience) เพอืสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมตาม

สิทธิทีประชาชนรายบุคคลพึงจะไดร้บั อีกทงัยงัช่วยเพมิความพึงพอใจของผูร้บับริการ ในขณะเดียวกนับริบท          
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ทางสงัคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทลัลว้นมีความซบัซอ้นมากขนึ ภาครฐัไทยจึงจาํเป็นตอ้งสรา้งสมดุลระหว่าง             

ความปลอดภยัในชีวิต ทรพัยส์ิน ขอ้มูลของประชาชน และการอํานวยความสะดวก (Rebalancing between 

Security & Facilitation) โดยกําหนดระดบัการรกัษา ความปลอดภยัและระดบัความเขม้งวดของกรยืนยนั

พสูิจนด์ว้ยตนใหเ้หมาะสมกบัความซบัซอ้นของงานบรกิาร ประเภทของงานบรกิาร และกลุม่ผูร้บับรกิารต่าง ๆ 

 องคป์ระกอบท ี๔ การสนบัสนุนใหเ้กิดการขบัเคลือนไปสูก่ารเปลยีนแปลง (Driven Transformation) 

คือ การวางแนวทางยกระดบัภาครฐัไทยสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลัดว้ยกระบวนทศัน์การเปลยีนแปลงโดยมุ่งเนน้ 

ผลสมัฤทธิ (Outcome-driven Transformation) ทีมีการปรบัเปลียนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End 

Transformation) ทงัในดา้นทรพัยากรมนุษย ์(People) ขนัตอนการทาํงาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) 

และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทงัมีการขบัเคลอืนโดยมีการบริหารจดัการโครงการและการกําก ับดูแล 

(Project Management and Governance) ทชีดัเจน ภายใตก้ารสนบัสนุนของผูน้าํระดบัประเทศทมีคีวามมุ่งมนั 

วิสยัทศัน์ และเล็งเห็นความสําคญัของการนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาประเทศอย่างแทจ้ริง (Change 

Leadership) จงึส่งผลใหภ้าครฐัสามารถดาํเนินงานตงัแต่ตน้จนจบกระบวนการไดอ้ย่างไรร้อยต่อ 

         ในการดาํเนินตามยุทธศาสตรต์ามแผนพฒันารฐับาลดจิิทลัของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๑) นนัไดก้าํหนดมาตรการในการพฒันาตามภาระกิจทเีกียวขอ้งกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ดงันี 

 มาตรการท ี๑ : การบูรณาการขอ้มูลผ่านระบบเชือมโยงขอ้มูลกลาง 

 มีการเชือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภาครฐัผ่านระบบกลางโดยใชเ้ลข ๑๓ หลกั เพือใหส้ามารถ           

แลกเปลียนขอ้มูลทุกหน่วยงานไดใ้นวงกวา้ง รวมทงัมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภยั และความเป็น

ส่วนตวัของขอ้มูล  

 มาตรการที ๒ : การยืนยนัตวัตนและบริหารจดัการสิทธิโดยใช ้Smart Card หรือผ่านบญัชีผูใ้ช ้

อเิลก็ทรอนิกสก์ลาง 

 ใช ้Smart Card ในการยืนยนัตวัตนและบริหารจดัการสิทธิเมือเขา้รบับริการผ่านช่องทางกายภาพ                     

หรือเปิดบญัชีผูใ้ชอ้ิเล็กทรอนิกสก์ลาง (Single Electronic User Account) เมอืทาํธุรกรรมภาครฐัผ่านช่องทาง 

อิเลก็ทรอนิกสโ์ดยสามารถใช ้๑ account ไดก้บัทุกบริการและทุกหน่วยงาน 

 มาตรการท ี๓ : การใหท้กุขอ้มูลงานบรกิารผ่านจุดเดียวโดยมีผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง 

 ผูร้บับริการสามารถเขา้ถึงทุกขอ้มูลงานบริการผ่านจุดเดยีว โดยไดร้บัขอ้มลูทเีกียวขอ้งกบั ความตอ้งการ

รายบคุคล และสามารถเลอืกดูขอ้มูลตามลาํดบัประสบการณ์หรือตามประเภทงานบรกิาร รวมทงัมกีารแสดงขอ้มูล

ความเชอืมโยงระหว่างงานบริการเพอืใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลทถูีกตอ้ง ครบถว้นและเป็นปจัจุบนัไดอ้ย่างรวดเร็ว 
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 มาตรการท ี๔ : การแกไ้ขเรอืงรอ้งเรียนและการเขา้ถึงความตอ้งการในเชิงรุก 

 ประชาชนสามารถดําเนินการรอ้งเรียนทุกเรืองผ่านจุดเดียว โดยภาครฐัมีการบูรณาการขอ้มูล                         

เรอืงรอ้งเรยีนจากทุกหน่วยงานเพอืใหส้ามาถบริหารจดัการไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ รวมทงัพยายาม เขา้ใจอุปสรรค

ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง เพอืใหห้น่วยงานผูร้บัผิดชอบ สามารถ

ดาํเนินการป้องกนัหรอืแกไ้ขไดท้นัท่วงท ี

 มาตรการท ี๕ : โครงสรา้งพนืฐานการใหบ้ริการอเิล็กทรอนิกส ์

 บูรณาการโครงสรา้งพืนฐานกลางดว้ย ICT สาํหรบับริการภาครฐัใหค้รอบคลุมและมีประสิทธิภาพ             

เพอืรองรบัรฐับาลดจิทิลั 

 มาตรการท ี๖ : ยกระดบัศกัยภาพบคุลากรภาครฐั 

 สรา้งการมีส่วนร่วมและส่งเสริมใหบุ้คลากรหน่วยงานภาครฐัพรอ้มทีจะรองรบัการเปลียนแปลง               

ในการพฒันารฐับาลดจิิทลั 

 มาตรการท ี๗ : การใหบ้รกิารความช่วยเหลอืแบบบูรณาการในเชิงรุก 

 บูรณาการขอ้มูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน เพอืใหส้ามารถกาํหนดสทิธิรายบุคลไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น 

(One Citizen One Social Record) และสามรถใหบ้ริการเชิงรุก เช่น ลงทะเบียนผูร้ ับสิทธิโดยอตัโนมติั                     

หรือลงทะเบียนผ่านเจา้หนา้ทีภาคสนามทีมีระบบลงทะเบียนเคลือนที (Mobile Registration) โดยประชาชน

สามารถรบัความช่วยเหลอืจากโครงการต่าง ๆ ผ่านบตัรในลกัษณะบตัรเดบติทีมีการ เชือมโยงขอ้มูลกบัภาครฐั 

ส่งผลใหภ้าครฐัสามารถเก็บและวเิคราะหข์อ้มลูรายบุคคลไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

 มาตรการท ี๘ : การบูรณาการดา้นการท่องเทียวแบบครบวงจร 

 บูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพอืใหบ้ริการนกัท่องเทยีวในเชิงรุก ทงับริการดา้นขอ้มูล

และดา้นการขออนุมตัิอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน ์ตงัแต่ขนัตอนพจิารณา วางแผน เตรียมการ จดัซอื เดินทาง 

จนถงึประเมนิผลการท่องเทยีว เพอืใหส้ามารถยกระดบัประสบการณข์องนกัทอ่งเทยีวไดอ้ย่างครบวงจร 

 มาตรการท ี๙ : การบูรณาการงานบริหารดา้นการลงทุนขา้มหน่วยงาน 

 ผูป้ระกอบการสามารถติดต่อขอใบอนุมตัิอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ตอ้งยืนเอกสารซาํซอ้น 

เนืองจากระบบมีการบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภาครฐั ส่งผลใหก้ารดําเนินการขอใบอนุมตัิ อนุญาต

เกยีวกบัการลงทนุมปีระสทิธิภาพมากขนึ 

 มาตรการท ี๑๐ : การรกัษาความปลอดภยัสาธารณะในเชิงรุกโดยใชเ้ครืองมือวิเคราะหข์อ้มูลเชิงลกึ 

 มีศูนยบ์ญัชาการ (Command Center) ประสานงานและสนบัสนุนการทาํงานของเจา้หนา้ทีภาคสนาม 

โดยนาํเครืองมือวิเคราะหเ์ชิงลกึ (Analytics) มาสนบัสนุนการตดัสินใจแบบ real time และแจง้เตือนก่อนเกิด

เหต ุรวมทงัเพมิการมสี่วนร่วมของประชาชนเพอืส่งเสริมใหเ้กิดการป้องกนัในเชงิรุก 
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         จากกรอบแผนพฒันาดิจิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม ทไีดด้าํเนินการจดัทาํยุทธศาสตร ์และมาตรการที

เกียวขอ้งเป็นทิศทางทสีาํคญัใหก้บัหน่วยงานทงัภาครฐัและเอกชนไดน้ํามาใชเ้ป็นแนวทางในการนํา เทคโนโลยี

ดจิทิลัมาใชพ้ฒันางานใหส้ามารถเชอืมโยงและสอดคลอ้งกนัอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในเรอืง การจดัทาํฐานขอ้มูล

ใหส้ามารถเชือมโยงกนั และปรบัระเบยีบขนัตอนการทาํงานใหม้กีารประสานสมัพนัธ ์เพอืใหเ้กิดประสทิธิภาพใน

การใหบ้ริการ เกดิความรวดเร็วและมนัคงปลอดภยัเพอืการนาํพา ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที

ใชน้วตักรรมเทคโนโลยดีจิิทลัทเีต็มรูปแบบของการ เป็นประเทศไทย ๔.๐ และสามารถกา้วขา้มประเทศทมีรีายได ้

ปานกลางสู่ประเทศทมีกีารเจริญเตบิโตและ มรีายไดข้องประชากรอยู่ในระดบัสูงเทยีบเท่ากบัประเทศอตุสาหกรรม

ทอียู่แนวหนา้ของโลก  

       ในการส่งเสริมการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา                   

และการท่องเทยีวกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยมีบทบาทสาํคญัในการผลกัดนัการดาํเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ 

ไปสู่เป้าหมายในมติิต่าง ๆ อย่างหลากหลายตามยุทธศาสตรก์ารพฒันากีฬาชาติ ฉบบัท ี๖ ดงัมรีายละเอียด  

  

แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

วสิยัทศัน ์

 การกีฬาเป็นส่วนสาํคญัของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสาํคญัในการสรา้ง คุณค่าทาง

สงัคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าประสงคห์ลกั 

๑) ประชากรทุกภาคส่วนมคีวามสนใจในการออกกาํลงักายและเลน่กีฬาอย่างสมาํเสมอ 

๒) ประสบความสําเร็จในการแข่งขนักีฬา ทงัในอาเซียน เอเชีย และโลก เพือสรา้งความสามคัคี                           

และนาํมาซงึความภาคภูมใิจ 

๓) อุตสาหกรรมการกีฬาสามารถช่วยสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตต่อเนือง 

อย่างยงัยนื 

พนัธกิจ 

๑) ประชาชนทุกคนมคีวามตระหนกัถงึประโยชนข์องกีฬา โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน 

๒) ประชาชนทุกคนมโีอกาสทจีะเลน่กีฬาหรอืชมกีฬาทตีนเองตอ้งการไดอ้ย่างเท่าเทยีม 

๓) ตอ้งมีระบบนิเวศการกีฬาทีพรอ้ม เช่น บุคลากรการกีฬา โครงสรา้งพนืฐานทางการกีฬา กิจกรรม

ดา้นการกีฬา องคค์วามรูว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา และนโยบายในการผลกัดนักีฬาเพอื ความเป็นเลิศ

อนัจะสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่คนในชาต ิ
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๔) ประเทศไทยจะมีโครงสรา้งพนืฐานทางการกีฬาทีมีมาตรฐานอยู่ในระดบัชนันําของภูมิภาคเอเชีย 

รวมทงัการสรา้งกิจกรรมดา้นการกีฬาในทุกระดบั เพอืเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจไทย 

๕) การมส่ีวนร่วมของภาครฐัและเอกชนในการสรา้ง ส่งเสริม และสนบัสนุนอุตสาหกรรมและ ธุรกิจที

เกยีวขอ้งกบัการกีฬา 

๖) การบริหารจดัการการกีฬาจะตอ้งมมีาตรฐานทดีี เพอืทาํใหก้ารกฬีาไทยเป็นทน่ีาสนใจ สาํหรบัคนไทย

และต่างชาติ ทงันกักีฬา ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 

ตวัชีวดัเป้าประสงคห์ลกั 

๑) สดัส่วนประชากรทอีอกกาํลงักายและเล่นกีฬาอย่างสมาํเสมอเป็นเวลา ๓๐ นาทต่ีอวนั อย่างนอ้ย ๓ 

วนัต่อสปัดาห ์ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๓๐ ทวัประเทศ 

๒) นกักีฬาผูแ้ทนของประเทศไทยเป็นเจา้เหรียญทองในการแข่งขนัซเีกมสแ์ละอาเซียนพาราเกมส ์และ

อนัดบั ๖ ในการแข่งขนัเอเชียนเกมส ์และเอเชยีนพาราเกมส ์และอนัดบัท ี๗ ของประเทศ จากทวปี

เอเชยีในมหากรรมกีฬาโอลมิปิก อนัดบัท ี๖ ของประเทศจากทวปีเอเชยีใน มหกรรมกีฬาพาราลมิปิก 

๓) อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยมอีตัราการเติบโตจากอุตสาหกรรมกีฬาไม่ตาํกว่าอตัราการ 

เติบโตของมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ 
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 ตาม แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาต ิฉบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดม้กีารกาํหนดประเดน็ยุทธศาสตร ์

เพอืการพฒันา และผลลพัธห์ลกัไวด้งันีต่อไป 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๑ : 

การส่งเสริมใหเ้กิดความรู ้และ 

ความตระหนักดา้นการออกกําลงั

กายและการกฬีาขนัพนืฐาน 

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความเขา้ใจและมีความตระหนกั ใน

กิจกรรมทางกาย การออกกาํลงักาย และเลน่กีฬาเพมิมากขนึ 

๒. เดก็ เยาวชน และประชาชนทกุกลุ่ม ทกุกลุม่วยั และทุกพนืท ีมสุีขภาพ

แขง็แรงขนึ 

๓. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูแ้ละทกัษะในการออกกําลงักาย 

และเลน่กีฬาพนืฐาน ตามกฎและกติกาไดอ้ย่างนอ้ย ๑ ชนิดกีฬา พรอ้มกบั

มคีวามสาํนึกถงึระเบยีบวนิยัและนาํใจนกักีฬา 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๒ : 

การส่งเสริมใหม้วลชนมีการออก

กํ าล ังก ายและ มีส่ วน ร่ วม ใน 

กิจกรรมการกฬีา 

๑. มีโครงสรา้งพืนฐานทางการกีฬาทีมีมาตรฐาน และสามารถรองรบั 

กิจกรรมกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มอายุอย่างมีความเสมอภาคพรอ้มทงัมี 

สงิอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่คนพิการและผูสู้งอายุใหค้รอบคลุมในทุก

ทอ้งถนิ 

๒. สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงกิจกรรมและบริการทางการกีฬา สรา้ง 

ความรูส้กึเป็นเจา้ของและร่วมดูแลโครงสรา้งพนืฐานทางการกีฬาของชุมชน

ทอ้งถนิ 

๓. มีอาสาสมคัรการกีฬาทีมีความพรอ้มในการช่วยเหลอืหรือใหก้ารดูแล 

การเลน่กฬีาและการออกกาํลงักายของชุมชนทอ้งถนิ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๓ :  

การพฒันากีฬาเพือความเป็น 

เลิศและต่อยอดเพือความสําเร็จ 

ในระดบัอาชีพ 

๑. มีระบบการเฟ้นหาและพัฒนานักกีฬาระด ับเด็กและเยาวชนทีมี 

พรสวรรค์และทกัษะเพือพฒันาสู่ความเป็นเลิศ รวมทงัมีระบบพฒันา 

บุคลากรทางการกีฬาใหม้ีความรูค้วามสามารถเพียงพอต่อความตอ้งการ 

ของประเทศตงัแต่ระดบัทอ้งถนิ 

๒. มีศูนยฝึ์กซอ้มกีฬาไดม้าตรฐานในระดบัชาติเพอืสรา้งโอกาส ใหก้บั

นกักีฬาโดยเสมอภาค และพฒันาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนยก์ลาง การซอ้ม
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กีฬา (Sport Training Hub) ในอาเซยีนประเทศไทยมากขนึ เพอืนําไปสู่

การเพมิขนึของนกักีฬา บุคลากรทางการกีฬา และสโมสร กีฬาอาชีพ 

๓. นกักีฬาไทยในชนิดกีฬาทีมีความคาดหวงั มีพฒันาการทางดา้นสถิติ 

และระดับความสามารถที ไดม้ าตรฐานนานาชาติ  ( International 

Ranking) ดขีนึอย่างต่อเนืองในทุกระดบัการแข่งขนั 

๔. มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวสัดิการและ สวสัดิภาพของนกักีฬา 

และบคุลกรทางการกีฬาททีาํคุณประโยชนใ์หก้บัประเทศอย่างเหมาะสม 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๔ : 

การขบัเคลือนธุรกิจการกีฬาเพือ 

เป็นส่วนสําค ัญในการพ ัฒนา 

เศรษฐกจิของประเทศ 

๑. อุตสาหกรรมการกีฬาไดร้บัการส่งเสริมอย่างจริงจงัทงัจากภาครฐั และ

ไดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงนิต่าง ๆ นอกเหนือจากภาครฐั รวมทงั

มรีะบบบริหารจดัการทดีีโดยเฉพาะเรอืงฐานขอ้มูล 

๒. การกฬีาเพอืการท่องเทยีวและนนัทนาการ (Sport Tourism) ไดร้บัการ 

ส่งเสริมอย่างจริงจงั และเมอืงกีฬา (Sport City) ไดร้บัการจดัตงัขนึเพอื 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาสญัชาตไิทย 

๓. อุตสาหกรรมการกีฬาทมีีการเติบโตขนึอย่างต่อเนือง ส่งผลต่อการจา้ง

งานทเีพมิขนึ และสรา้ง  มูลค่าเพมิทางเศรษฐกิจใหป้ระเทศไทย อย่างมี

เสถยีรภาพ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๕ : 

ก า รพ ัฒน า อ งค ์ค ว า ม รู ้ด ้า น 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการ 

กีฬา 

๑. สถานบริการ อุปกรณ์ และองค์ความรูพ้ืนฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการกีฬา ไดร้บัการเผยแพร่และใชป้ระโยชน์อย่างทวัถึง          

ซึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพนืทสีามารถเขา้ถึงและใชบ้ริการไดอ้ย่างเสมอ

ภาค 

๒. ขดีความสามารถของนกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬามีพฒันาการทีดี

ขนึจากการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา 

๓. มหีน่วยงานหลกัดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬาทสีามารถ

บูรณาการและเชอืมโยงขอ้มูลกบัหน่วยปฏบิตัไิดอ้ย่างทวัถงึและต่อเนือง 

๔. บุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬาสามารถดาํรง

บทบาทในการถ่ายทอด 
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ความรู ้และใหบ้ริการงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬาได ้

อย่างมปีระสทิธิภาพ 

๕. มกีารพฒันาและส่งเสริมงานดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และนวตักรรมทางการกีฬาในองคร์วมอย่างมรีะบบควบคู่ไปกบั 

การพฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงานการวจิยัต่าง ๆ อย่างต่อเนอืง 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ ผลลพัธห์ลกั 

ยุทธศาสตรท์ ี๖ :  

การส่งเสริมการบริหารจดัการ 

ดา้นการกีฬาใหม้ีประสิทธิภาพ 

มากยงิขนึ 

๑. มีการพฒันาต่อยอดจากแผนพฒันาการกีฬาแห่งประเทศชาติฉบบัที 

ผ่านมารวมทงัการบูรณาการการดําเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร์ 

ระหว่างสว่นราชการและหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการกีฬา 

๒. มีความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานรฐั และภาคเอกชนในการ 

ขบัเคลอืนการบริหารจดัการกีฬาของประเทศไทยอย่างมปีระสทิธภิาพ 

๓. มีระบบฐานขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการกีฬาทีไดม้าตรฐานเดียวกนัทงัใน 

ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และสว่นทอ้งถนิ 

๔. มรีะบบธรรมาภิบาลเพอืตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานใหม้ี

ความโปร่งใส ่

 

แนวทางการปรบัยุทธศาสตรด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย         

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่แผนยุทธศาสตรป์ฎิบตัิการดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑               

– ๒๕๖๔) นนัมีขนัตอนของการศึกษาและการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามทเีกียวกบัความจาํเป็นในการนํา

เทคโนโลย ีดิจิทลัจากหน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร รวมถงึการนาํผลการสมัภาษณ์จากผูบ้ริหารระดบัสูง

ขององค์กรมา บูรณาการก ับการทบทวนความสอดคลอ้งของแผนพฒันาดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม                   

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาต ิฉบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพอืทาํใหแ้ผนปฏบิตัิ

การดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกับกรอบยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย                    

และสอดรับก ับนโยบายและ ยุทธศาสตร์ทีได ก้ําหนดอ ยู่ในแผนงานท ังระดับชาติ  ร ะดับกระทรวง                                

โดยมกีารปรบัเปลยีนวสิยัทศัน ์พนัธกจิ และยุทธศาสตรข์องการกีฬาแห่งประเทศไทยในปจัจุบนั ดงันี 
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วสิยัทศัน์ของการพฒันาเทคโนโลยดีิจทิลัของการกีฬาแห่งประเทศไทย (Vision of SAT ๔.๐) 

 

“การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานชนันําทีใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลัไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ เพอืสนับสนุนการพฒันากีฬา 

เพอืความเป็นเลศิ กฬีาเพอืการอาชีพ และอตุสาหกรรมกฬีา เพอืสรา้งความสขุและสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัสงัคม” 

พนัธกิจ (Mission) 

๑) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และการบริหารจดัการ ในการนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชพ้ฒันาศกัยภาพงาน               

ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

๒) นาํเทคโนโลยีดจิทิลัมาใชเ้พอืส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลศิ กีฬาเพอืการอาชีพ อตุสาหกรรมกีฬา 

การท่องเทยีวกีฬา และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

๓) นําเทคโนโลยีดิจิทลัเพือใชใ้นการบริหารจดัการองค์กรเพอืนําการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กร 

สมรรถนะสูง 

๔) นาํเทคโนโลยีดจิทิลัมาใชเ้พอืเพมิขดีความสามารถการใหบ้ริการทางดา้นการกีฬาบคุลากรทางการกีฬาและ

ประชาชนทวัไปไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ สะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้งแมน่ยาํและปลอดภยั 

 



๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ ี๑ 

(Strategy) 

การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานและความเชือมนัเพอืการรองรบัเทคโนโลยีดิจทิลั 

(Hard and Soft Infrastructure Development) 

เป้าหมาย  

(Goals) 

จดัตงัคณะกรรมการเพือการวางแนวทางการบริหารจดัการ กํากบัดูแล ประสานงานเพอืการ 

เชือมโยงฐานขอ้มูลและการดําเนินงานในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร เพือยกระดับ

ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน การบูรณาการขอ้มูลเพอืการใชข้อ้มูลใหเ้ป็น ภาพเดียวทีสมบูรณ์ 

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร 

พฒันา   

(Measure) 

ดาํเนินการพฒันาและปรบัการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีของการกีฬาแห่งประเทศไทยให ้

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย  

มาตรการหลกั 

๑.๑ จดัตงัคณะกรรมการอาํนวยการดา้นเทคโนโลยเีทคโนโลยดีจิิทลัในระดบัองคก์รเพอืวาง

นโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินการ และจดัตงัคณะกรรมการระดบัปฏิบตัิการ เพอื

การประสานงานในระดบักองและระดบังานเพอืร่วมกนัรบัผิดชอบงานทจีาํเป็นตอ้งมี

การบูรณาการหรือการเชอืมโยงขอ้มลูระหว่างกนั 

๑.๒ บูรณาการระบบขอ้มูลสารสนเทศและการสอืสารขององคก์รใหอ้ยู่บนพนืฐานเดียวกนั 

และสามารถเชอืมโยงระหว่างกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๑.๓ บูรณาการฐานขอ้มูลระหว่างระบบบริหารความเสียง ระบบบริหารจดัการ ตรวจสอบ

ภายใน และระบบบริหารทรพัยากรมนุษย์ขององค์กรใหส้อดคลอ้ง เพอืเพิมการ

ประสทิธิภาพในการดาํเนินงานและลดการซาํซอ้นในการดาํเนินงาน 

๑.๔ ระบบบริหารจดัการตรวจสอบภายในองคก์ร สามารถบริหารจดัการตรวจสอบภายใน 

ไดม้ปีระสทิธิภาพไดม้าตรฐาน มคีวามโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาล 

๑.๕ จดัทําแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทลั (ระยะ ๔ ปี) การกีฬาแห่งประเทศไทย       

(SAT ๔.๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพอืความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์แผนพฒันา 

ดจิิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม 

 



๘๙ 
 

ยุทธศาสตรท์ ี๒ 

(Strategy)  

การพฒันาบุคลากรและองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีดจิทิลัของ กกท. 

( Digital work force Development) 

เป้าหมาย 

(Goals) 

พฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพและไดป้ระสทิธิผลคุม้ค่าต่อการลงทุน รวมถงึพฒันาบุคลากรในองคก์ร ในทุกสาย

งานใหม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั เพอืสรา้งวฒันธรรม การเรียนรูร่้วมกนัอย่าง

ยงัยนื 

มาตรก า ร ในก า ร 

พฒันา 

(Measure) 

ดาํเนินการพฒันาบคุลากรดว้ยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการเพมิพูนองค ์ความรูท้จีาํเป็น

เกยีวกบัเทคโนโลยดีจิทิลัใหก้บับุคลากรทางการกีฬาทเีกยีวขอ้ง กบัการกีฬาแห่งประเทศไทย 

มาตรการหลกั 

๒.๑. จดัทาํหลกัสูตรและพฒันาบุคลากรระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(CIO CEO CFO) 

๒.๒. ดาํเนินการฝึกอบรมบุคลากรดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัทกุระดบัของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๒.๓. พฒันาระบบบริหารจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM) เพอืพฒันาความรู ้

และทกัษะการทาํงานโดยผ่านเทคโนโลยดีจิิทลั 

๒.๔. วางระบบการเทคโนโลยดีิจิทลัเพอืพฒันาบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยในระยะสนั 

ระยะกลาง และระยะยาว 

๒.๕. จดัทาํหลกัสูตรและพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ดาํเนินใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์ององคก์รและเป็นระบบ 

๒.๖. กระตุน้และเร่งรดัการดําเนินการในหน่วยงานทงัระบบภายในและภายนอกองค์ให ้               

นาํเทคโนโลยีดจิทิลัมาส่งเสริมการปฏบิตักิารของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตรท์ ี๓ 

(Strategy) 

การผลกัดนัเทคโนโลยดิีจิทลัเพอืการพฒันาประสิทธิภาพการส่งเสริมการกีฬา อุตสาหกรรมกีฬา 

การท่องเทยีวกีฬา และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

(Digital Economy and Efficiency Acceleration) 

เป้าหมาย 

(Goals) 

กระตุน้และเร่งรดัการดาํเนินงานดว้ยการนาํเทคโนโลยดิีจทิลัมาใชเ้พอืการเพมิประสิทธภิาพในการ

ส่งเสริมการกีฬา อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทยีวกีฬา และวิทยาศาสตรก์ารกีฬาอย่าง เป็นระบบ

และครบวงจร ดว้ยความเขม้แข็งจากโครงสรา้งพืนฐานและการเติบโตทียงัยืน โดยอาศัย

เทคโนโลยีดิจิทลัในการเพมิศักยภาพในการแข่งขนัทีสามารถลดตน้ทุนในการใหบ้ริการและ

สามารถเพมิประสทิธิภาพในการดาํเนินงานจากการวางรากฐานการแข่งขนัเชิงธุรกิจใน ระยะยาว  



๙๐ 
 

มาตรก า ร ในก า ร 

พฒันา 

(Measure) 

ดาํเนินพฒันาระบบงานดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ปรบัปรุงและพฒันาฐานขอ้มูล ของหน่วยงานภายใน

องคก์รใหส้อดคลอ้งและสามารถรองรบัการการเชอืมโยงและบูรณาการกบั ฐานขอ้มูลภายนอกได ้

ส่งเสริมการพฒันาระบบงานและขอ้มูลทางดา้นกีฬาความเป็นเลิศ กีฬาเพือการอาชีพ 

อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทยีวกีฬา และวทิยาศาสตรก์ารกีฬาเพอืการ เขา้ถึงและสอดคลอ้งกนั

ทงัระบบเพือประสิทธิภาพในการใหบ้ริการกบับุคลากรทางการกีฬา หน่วยงานทีเกียวขอ้งและ

ประชาชนทวัไป 

มาตรการหลกั 

   ๓.๑  พฒันาระบบการบริหารจดัการแขง่ขนักีฬาดว้ยระบบดจิทิลั ดว้ยการบริหารจดัการ       

          ขอ้มลู ระหว่างการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาต ิกีฬาคนพกิาร และทจีดั    

          เกมสก์ารแขง่ขนั รายการต่าง ๆ และหน่วยงานอนื ๆ ทมีเีกมสก์ารแขง่ขนั และทาํให ้   

          การแขง่ขนัม ีมาตรฐานมากยิงขนึดว้ยการพฒันาระบบ เพอืเก็บและบนัทกึขอ้มูลการ 

          แขง่ขนั (Game Management System) เพอืการเผยแพร่ขอ้มลูการแขง่ขนั (Games   

          Distribution System) เพอืการบริหารจดัการขอ้มูลดา้นทพีกั การเดนิทาง อาหาร        

          การเตรียมสถานทแีละอุปกรณ ์ทใีชใ้นการแขง่ขนั  การรกัษาความปลอดภยั                    

          และการประชาส ัมพ ันธ์ก ารแข่งข ันและ การรายงานผลการแข่ งข ัน (Result  

Management System) 

    ๓.๒ พฒันาระบบฐานขอ้มลูอุตสาหกรรมกีฬาและระบบฐานขอ้มูลอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว   

          กีฬา 

    ๓.๓ พฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้นกีฬาเพอืความเป็นเลศิ (ฐานขอ้มูลนกักีฬา บุคลากร,    

          ระบบจดัการแขง่ขนั,ฐานขอ้มูลองคก์รกีฬา,ปฏทินิกีฬา) 

    ๓.๔ พฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารกีฬา(ระบบทดสอบสมรรถภาพ,     

          ระบบฐานขอ้มลูเวชระเบยีน,ฐานขอ้มูลบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตร)์ 

    ๓.๕ พฒันาระบบฐานขอ้มูลนกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬา รวมถงึมวีงจรสอืสารขอ้มลูท ี   

          เพียงพอในการเชือมโยงระบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานทงัส่วนกลางและส่วน

ภูมภิาค 

    ๓.๖ พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลการทดสอบสมรรถภาพของนกักีฬาใหส้ามารถติดตาม     

          เปรียบเทยีบ และการเสรมิสรา้งดา้นสมรรถภาพของนกักีฬาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

    ๓.๗ พฒันาระบบการจดัเก็บฐานขอ้มลูทางการกีฬาและวทิยาศาสตรก์ารกีฬาใหส้ามารถเก็บ    

          รกัษาและสบืคน้ไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง 



๙๑ 
 

    ๓.๘ พฒันาระบบเพอืสนบัสนุนการบริหารจดัการและการดาํเนินงานเกียวกบัขอ้มลูและความรู ้ 

         ททีนัสมยัและเป็นปจัจุบนัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัสิารตอ้งหา้ม 

ยทุธศาสตรที์ ๔ 

(Strategy) 

การพฒันาการกีฬาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์รทเีป็นสงัคมดิจิทลัและเป็นองคก์รสมรรถนะ 

สูง (Sports Authority of Transforming into a high performance organization and 

digital society) 

เป้าหมาย 

(Goals) 

เสริมสรา้งคุณภาพการใหบ้ริการดว้ยการบูรณาการและรวบรวมขอ้มูลและองคค์วามรูใ้นแต่ละ 

ส่วนงานใหอ้ยู่ในระบบดิจิทลัททีุกคนสามารถเขา้ถึงและสามารถนําไปใชเ้กิดประโยชน์ไดโ้ดยง่าย 

และสะดวก เพอืทาํใหบุ้คลากรทงัองคก์รมีทีรูเ้ท่าเทียมกนั และเท่าทนักบัการเปลยีนแปลงของ

ขอ้มูลข่าวสาร รวมถงึมทีกัษะในการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่าง ทวัถงึเพอืการนํา

การกฬีาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

ม าตรก า ร ในก า ร 

พฒันา 

(Measure) 

ดาํเนินพฒันาระบบการใหบ้ริการดว้ยการบูรณาการดว้ยการปรบัฐานขอ้มูลและองคค์วามรูใ้หอ้ยู่ 

ในระบบดิจิทลั เพอืการเขา้ถงึฐานขอ้มูลไดโ้ดยอย่างสะดวก ง่าย และรวดเร็ว เพอืการส่งเสริม 

สนบัสนุนการทาํงานภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

มาตรการหลกั 

 ๔.๑   เพอืปรบัปรุงฐานขอ้มูลบุคคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยเกดิความถูกตอ้ง แม่นยาํ     

        พรอ้มใชง้าน สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการโยกยา้ย แต่งตงั และพฒันาบุคลากรไดอ้ย่างม ี  

        ประสทิธิภาพ และสามารถพฒันาบุคลากรแต่ละตาํแหน่ง แต่ละสายงานไดเ้หมาะสม 

 ๔.๒   เพอืการจดัเก็บฐานขอ้มูลเกียวกบัราคากลางของพสัดุครุภณัฑใ์นดา้นการก่อสรา้ง        

         ตลอดจน ฐานขอ้มูลของผูร้บัเหมาเพอืสะดวกในการจดัซอืจดัจา้งเพอืใหส้ามารถตรวจสอบ   

        หลกัทรพัยค์วามน่าเชอืถอืของผูร้บัเหมา และขอ้มูลประมวลกฎหมายต่าง ๆ ทตีอ้ง                  

        นําไปใชใ้นกรณีทีมกีารฟ้องรอ้ง หรือในกรณีมีการก่อสรา้งสนามกีฬาต่าง ๆ ในแต่ละ  

ปีงบประมาณและมกีารเรียกดู และตดิตามงานผ่านฐานขอ้มลูได ้

  ๔.๓  เพือพฒันาระบบขอรบับริการดว้ยตนเอง (ESS : Employee Self Service) ใหร้องรบั  

สนบัสนุนการขอบริการของพนกังานภายในองคก์ร 

๔.๔   เพอืพฒันาและขยายระบบการบรหิารจดัการองคก์ร ERP สู่ภมูภิาค และเชอืมโยงกบัระบบ 

         ทรพัยากรบุคคล  ระบบงบประมาณ  รวมถึงเชือมโยงกบัระบบสารสนเทศอืน ๆ ของ

องคก์ร 

๔.๕   พฒันาระบบคลงัขอ้มลูดา้นการกีฬา ใหม้รีะบบฐานขอ้มูลกลางดา้นกีฬาทงัดา้น กีฬาเป็น 



๙๒ 
 

        เลิศและกีฬาอาชีพ เช่น ขอ้มูลดา้นสิทธิประโยชน์ ดา้นกีฬาอาชีพ ดา้นกีฬาเป็นเลิศ        

ดา้นกีฬาสถานและดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา และเชือมโยงระบบขอ้มูลดา้น การกีฬา 

ภายใน/ภายนอกองคก์ร 

๔.๖  พฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจผูบ้ริหารระดบัสูง (EIS) ช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจ               

ไดถู้กตอ้งและสะดวกรวดเร็วขนึ  สามารถใชใ้นการดาํเนินการหรือส่งเสริมดา้นการกีฬา                   

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

๔.๗  เพอืพฒันาระบบบริหารยุทธศาสตรอ์จัฉริยะ (SMIS) รวมทงัวิเคราะหป์ระสทิธิภาพองคก์ร 

       ในการปฏบิตัิงาน 

๔.๘  เพือการจดัทาํแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Planning  :   

BCP) เพอืใหอ้งคก์รสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างต่อเนอืง 

๔.๙   เพอืปรบัปรุงฐานขอ้มูลของระบบอินทราเน็ต (ระเบยีบขอ้บงัคบั การเงนิ บญัช ีและพสัด ุ     

        ใน, การตดิต่อสอืสารภายในหน่วยงาน, ระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ) 

๔.๑๐  เพอืจดัระบบการรกัษาความปลอดภยัใหก้บัการกีฬาแห่งประเทศไทยดว้ยการพฒันาระบบ  

กลอ้งวงจรปิดทมีปีระสิทธิภาพและสอดส่องดูแลไดทุ้ก ๆ พนืทขีองการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทยทงัในส่วนกลางและภูมภิาค 

๔.๑๑  เพอืการเสรมิสรา้งและบาํรุงรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพว่ง รวมถงึมกีารจดัหา       

         เครอืงคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ตอ่พว่งทดแทนใหม้ปีระสทิธภิาพพรอ้มใชง้าน 

๔.๑๒  จดัหาเครอืงคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณต์่อพ่วงทดแทน เพอืการสรา้งความมนัคง และ   

       ประสทิธภิาพใหก้บัระบบเทคโนโลยดีจิทิลั 

๔.๑๓   ดาํเนินการเช่าศูนยส์าํรองขอ้มูลนอกททีาํการเพอืประสทิธภิาพใหก้บัระบบเทคโนโลย ี   

       ดจิทิลั เมอืออกปฎบิตัิหนา้ทภีาคสนาม 

๔.๑๔ พ ัฒนาระบบเครือข่ าย อุปกรณ์ และระบบเครือข่ ายไรส้ายเพือประสิทธิภ าพ                 

ในการสอืสาร ดว้ยระบบเทคโนโลยีดจิทิลั 

๔.๑๓  เพอืพฒันาระบบการรกัษาความมนัคง ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (IT Security)     

         และเทคโนโลยดีจิิทลั 

๔.๑๔  เพอืพฒันาระบบการบาํรุงรกัษาอปุกรณค์อมพวิเตอรแ์ม่ข่ายและซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยั     

        (Virtualization) 

๔.๑๕  เพอืการปรบัปรุงระบบการบาํรุงรกัษาอุปกรณค์อมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพว่งในม ี    

        สมรรถนะสูงขนึ 



๙๓ 
 

ยทุธศาสตรที์ ๕ 

(Strategy) 

การส่งเสริมการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีดิจิทลัก ับบุคลากรทางการกีฬา หน่วยงานที 

เกยีวขอ้งและประชาชนทวัไป  

เป้าหมาย 

(Goals) 

ปรบัเปลยีนรูปแบบการใหบ้ริการจากเดิมมาเป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ดว้ยการจดัทาํ ระบบ

บริการพนืฐานทมีมีาตรฐาน สามารถเขา้ถึง แลกเปลยีนเชอืมโยง และใชง้านร่วมกนัได ้ระหว่าง

หน่วยงานทงัภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร เพอืเพมิขดีความสามารถ การใหบ้ริการทางดา้น

การกฬีาใหก้บับคุลากรทางการกีฬา หน่วยงานทเีกยีวขอ้งและ ประชาชนทวัไป 

มาตรการในการ 

พฒันา  

(Measure) 

ดําเนินการปรบัปรุงและพฒันางานการใหบ้ริการในทุกภาคส่วนใหเ้กิดประสิทธิภาพสะดวก 

รวดเร็ว แม่นยาํ และมนัคงปลอดภยั ดว้ยการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มา ใชพ้ฒันางาน

บริการใหก้บับคุลากรทางการกีฬา หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง และประชาชนทวัไป   

มาตรการหลกั 

๕.๑. พฒันาเว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทยใหม้ีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั เพือให ้

ประชาชนรบัรูข้อ้มูลข่าวสารทถีกูตอ้งไดต้ลอดเวลา และประชาสมัพนัธข์อ้มูล ขา่วสารดา้น

กีฬาใหท้นัสมยัสู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมถงึรองรบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

๕.๒. พฒันาเว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทยใหม้ีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั เพือให ้

ประชาชนรบัรูข้อ้มูลข่าวสารทถีกูตอ้งไดต้ลอดเวลา และประชาสมัพนัธข์อ้มูล ขา่วสารดา้น

กีฬาใหท้นัสมยัสู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมถงึรองรบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

๕.๓. พฒันาเว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทยใหม้ีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั เพือให ้

ประชาชนรบัรูข้อ้มูลข่าวสารทถีกูตอ้งไดต้ลอดเวลา และประชาสมัพนัธข์อ้มูล ขา่วสารดา้น

กีฬาใหท้นัสมยัสู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมถงึรองรบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

๕.๔. พฒันาระบบศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา (SATC) ใหส้ามารถการจดัเ ก็บสือ               

การเรียนรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ และใหบ้ริการการเรียนรูผ้่านสืออิเล็กทรอนิกส ์และให ้

ความรูด้า้นกฬีาแก่ประชาชนทวัไป รวมถงึคนพกิาร 

๕.๕. เพอืใหบ้ริการขอ้มูลกิจกรรมกีฬาผ่านสอืสงัคมออนไลน ์

๕.๖. เพือพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารดา้นกีฬาทงัในประเทศและต่างประเทศบริการประชาชน         

ทวัไปรวมถงึคนพกิาร ดว้ยระบบดจิติอล 

๕.๗. เพอืพฒันาระบบสาํหรบัรองรบัการทาํงานแบบ One Stop Service (ศูนยบ์ริการร่วมจุด

เดยีวแบบเบด็เสร็จ) 

๕.๘. เพือสามารถดูสถานะกระบวนการขนัตอนการทาํงาน (Work in Process Checking) 

ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา 



๙๔ 
 

 

  

๕.๙. ม ีSport Application เพอืใหบ้ริการทางการกีฬาผ่าน Mobile Phone 



๙๕ 
 

บทท ี๖ 

กาํหนดแนวทางการติดตาม กํากบัดูแลการดําเนินงาน 
 

๖.๑ การกาํหนดแนวทางการติดตาม กาํกบัดูแลการดําเนินงาน 

 แผนยุทธศาสตรป์ฎิบตัิการดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                  

จะสาํเร็จตามเป้าหมายหรือไมน่นัขนึอยู่กบัการพฒันาโครงสรา้งการบริหารจดัการและระบบการตดิตามประเมนิผล 

เพือเป็นเครืองมือในการบริหารแผนแม่บทไอซีที และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัตวัชีวดั

ความสาํเรจ็ในหลายมิติและหลายระดบั และเพอืใหก้ารบริหารงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสอืสารตาม

แผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ จึงตอ้งมกีารกาํหนดเป้าหมาย และตวัชีวดั ตามยุทธศาสตรเ์พอืประเมนิ ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

โดยการกาํหนดเป้าหมาย และกรอบตวัชวีดั สาํหรบัทุกยุทธศาสตร ์

ก) การกาํกบัดูแลการดําเนินงาน 

 เพอืใหก้ารกาํกบัดูแลการดาํเนินงานและบริหารงานมปีระสทิธิภาพ จากการวเิคราะหโ์ครงสรา้งดา้นการบริหาร

จดัการของฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย พบว่าควรจดัใหม้ีบุคลากร ระดบัวางแผน

ยุทธศาสตรด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ซงึเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงสุด (CIO) ของฝ่ายสารสนเทศและ

วชิาการกฬีา โดยระดบันีจะมหีนา้ทกีาํกบัดูแลงานดา้นเทคโนโลยดีจิิทลัขององคก์ร รวมถงึเนน้ในเรืองเป้าประสงคข์อง

องคก์รในระยะยาว และมส่ีวนงานทรีบัผดิชอบ คือ ฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬารบัผิดชอบดา้นนโยบายและแผน

ดา้นเทคโนโลย ีโดยทาํหนา้ทวีางแผน ใหบ้รรลุเป้าหมายต่าง ๆ เพอืใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จตามแผนงานระยะยาว

ตามทกีาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถงึช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยขีององคก์ร 

ข) การกาํหนดแนวทางการติดตาม 

 เพอืใหก้ารติดตามงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมี             

การกาํหนดเป้าประสงค ์และตวัชีวดั ตามแต่ละยุทธศาสตร์ทอียู่ในแผนยุทธศาสตร ์ปฏิบตัิการดิจิทลัการกีฬา                 

แห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมแีนวทางในการกําหนด เป้าประสงค ์และตวัชีวดั 

ตามแต่ละยุทธศาสตรด์งันี 

 

๖.๒ การตดิตามและประเมินผล 

เป้าประสงค ์และตวัชีวดั ตามยุทธศาสตรท์ใีชป้ระเมินความสาํเร็จของแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดิจิทลั 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มดีงันี 



๙๖ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

(Strategy) 

เป้าหมาย 

(Goals) 
กรอบตวัชีวดั 

ยุทธศาสตร ์๑ การพฒันา 

โครงสรา้งพนืฐานและความ 

เชือมนัเพอืการรองรบัเทคโนโลยี

ดิจทิลั 

 

จดัตงัคณะกรรมการเพือการวางแนวทาง 

การบริหารจดัการ กาํกบัดูแล ประสานงาน 

เพือการเชือมโยงฐานขอ้ มูลและการ

ดําเนินงานในแต่ละหน่วยงานภายใน

องคก์ร เพอืยกระดบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติั งาน การบูรณาการขอ้มูลเพือการ

ใชข้อ้มูล ใหเ้ป็นภาพเดียวทีสมบูรณ์ และ

เป็นไป ตามมาตรฐานสากล  

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

– มีคณะกรรมการอํานวยการและ 

คณะกรรมการดาํเนินการดิจิทลัของ

กกท. เพือกํากบัและประสานงาน 

ในการนาํระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมา 

ใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รครบ

ทงั ๖ ดา้น ภายในปี ๒๕๖๓ 

๑) การบริหารจดัการรฐัวสิาหกจิ 

๒) การบริหารความเสยีง 

๓) การควบคุมและตรวจสอบภาย 

ใน 

๔) การบริหารทรพัยากรบคุคล 

๕) การตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผูร้บับริการ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

จากภายนอกองคก์ร 

๖) การตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผูร้บับริการและผูม้ีส่วนได ้

เสยีภายในองคก์ร 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

– ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัของ กกท. 

สามารถสนับสนุนการดําเนินงาน 

ขององค์กร ใหม้ีประสิทธิภ าพ 

เพมิขนึ และสามารถตรวจสอบได ้

– ความพงึพอใจของระบบบริหารจดั 

การภายในองคก์ร  



๙๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

(Strategy) 

เป้าหมาย 

(Goals) 
กรอบตวัชีวดั 

 ยุทธศาสตร ์๒ การพฒันา 

บคุลากรและองคค์วามรูด้า้น 

เทคโนโลยดีจิทิลัของ กกท. 

 

พ ัฒนาทร ัพย ากรบุคคลให ม้ีคว าม รู ้ 

ความสามารถในการสรา้งสรรค์และใช ้

เทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

และไดป้ระสิทธิผลคุม้ค่าต่อการลงทุน 

รวมถงึพฒันาบคุลากรในองคก์รในทุกสาย

ง าน ให ้มีค ว าม รู ้ค ว า มส าม า ร ถด ้า น 

เทคโนโลยีดจิทิลั เพอืสรา้งวฒันธรรม การ

เรยีนรูร่้วมกนัอย่างยงัยนื 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

– จํานวนบุคลากรของ กกท.ทีไดร้ ับ 

การเขา้อบรม  และจาํนวนบุคลากรที

มีสามารถในการใชร้ะบบเทคโนโลยี

ดิจทิลั ในการดาํเนินงานไดอ้ย่างนอ้ย 

๘๐% ภายในปี ๒๕๖๓ 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

– บุคลากรมคีวามรูแ้ละมคีวามสามารถ

ดา้นเทคโนโลยีดิจิท ัลได อ้ย่ า งมี  

ป ร ะสิท ธิ ภ าพ แล ะส าม า รถนํ า  

เทคโนโลยดีจิิทลัมาประยุกตใ์ชใ้นการ

ทาํงานเพมิขนึ รอ้ยละ ๑๐ ทกุปี 

ยุทธศาสตร ์๓ การผลกัดนั 

เทคโนโลยดีจิทิลัเพอืการพฒันา 

ประสทิธิภาพการสง่เสริมการกีฬา  

อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทียว 

กฬีา และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

 

กระตุน้และเร่งรดัการดาํเนินงานดว้ยการ

นําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช เ้พือการเพิม

ประสิทธิภาพในการส่ งเสริมการกีฬา 

อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทยีวกีฬา และ 

วิทยาศาสตรก์ารกีฬาอย่างเป็นระบบและ 

ค รบว งจ ร  ด ้ว ยค ว าม เ ข ้ม แข็ ง จ า ก 

โครงสรา้งพนืฐานและการเติบโตทียงัยืน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทลัในการเพิม 

ศักยภาพในการแข่งขนัทีสามารถลดตน้ 

ทุนในการใหบ้ริการ และสามารถเพิม 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานจากการ

วางรากฐานการแข่งขนัเชิงธุรกิจในระยะ

ยาว  

 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

– มีจาํนวนโครงการและผลงานทีเกียว 

ข ้อ ง ก ับ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร กี ฬ า               

อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทยีวกีฬา 

และ วิทยาศาสตรก์ารกีฬาทใีชร้ะบบ

เทค โนโลยีดิจิทลัมาใชส้นบัสนุนการ

ดาํ เนินการอย่างเป็นระบบและครบ

วงจรของ กกท. ภายในปี ๒๕๖๓ 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

- ระด ับความพึงพอใจของนักกีฬา 

บุคลากร ทางการกีฬา หน่วยงานที 

เกยีวขอ้ง และผูท้มีส่ีวนไดส่้วนเสยีทเีขา้

ใชห้รือเขา้รบับริการในงานท ีเกียวขอ้ง

กบัการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ส่งเสริมการ

พ ัฒนา  กีฬ า สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิศ กี ฬ า         



๙๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

(Strategy) 

เป้าหมาย 

(Goals) 
กรอบตวัชีวดั 

เพือการอาชีพ วิทยาศาสตร์การ กีฬา 

อุตสาหกรรมกีฬา และการ ท่องเทียว

กีฬา  

ยุทธศาสตร์ ๔ การพฒันาการ 

กีฬาแห่งประเทศไทยให ้เ ป็น

องคก์รทเีป็นสงัคมดิจทิลัและเป็น

องคก์รสมรรถนะสูง 

เสริมสรา้งคุณภาพการใหบ้ริการดว้ยการ 

บูรณาการและรวบรวมขอ้มูลและองค์ 

ความรูใ้นแต่ละส่วนงานใหอ้ยู่ในระบบ 

ดิจิทลัททีุกคนสามารถเขา้ถึงและสามารถ

นําไปใชเ้กิดประโยชน์ไดโ้ดยง่ายและ 

สะดวก เพอืทาํใหบุ้คลากรทงัองค์กรม ีที

รูเ้ท่าเทียมกนั และเท่าทนักบัการเปลียน 

แปลงของขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงมีทกัษะ 

ในการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีิจิทลัได ้

อย่างทวัถงึเพอืการนาํการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยใหเ้ป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

- ปรบักระบวนการทาํงานของ กกท. ให ้

อยู่ ในระบบดิจิทลัเพือประสิทธิภ าพ      

ในการใหบ้ริการ ทีมีปริมาณผูเ้ขา้ใช ้

บริการสูงขึน และมีการลดตน้ทุนการ 

ใชท้รพัยากรในดา้นต่าง ๆ ลดตําลง      

ใหค้รบครบทงั ๖ ดา้น ภายในปี ๒๕๖๓ 

คือ 

๑) การบริหารจดัการรฐัวสิาหกจิ 

๒) การบริหารความเสยีง 

๓) การควบคุมและตรวจสอบ 

ภายใน 

๔) การบริหารทรพัยากรบคุคล 

๕) การตอบสนองต่อผูร้บับริการ 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียจากภายนอก 

องคก์ร   

๖) การตอบสนองต่อความตอ้ง 

การของผูร้บับริการ และผูม้ี 

สว่นไดเ้สยีภายในองคก์ร 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

– ประสทิธิภาพการใหบ้รกิาร 

– ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชบ้ริการทีม ี

ต่อระบบบริหารจดัการความรูแ้ละ

ขา่วสารขององคก์ร  



๙๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

(Strategy) 

เป้าหมาย 

(Goals) 
กรอบตวัชีวดั 

 ยุทธศาสตร ์๕ การส่งเสริมการ 

บริการด้วยระบบเทคโนโลยี  

ดิจิทลักบับุคลากรทางการกีฬา 

ห น่ ว ย ง า น ที เ กี ย ว ข ้อ ง แ ล ะ 

ประชาชนทวัไป  

 

ปรบัเปลียนรูปแบบการใหบ้ริการจากเดิม 

มาเป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ดว้ยการ 

จดัทําระบบบริการพืนฐานทีมีมาตรฐาน 

สามารถเขา้ถงึ แลกเปลยีนเชือมโยง และ

ใชง้านร่วมกันไดร้ะหว่างหน่วยงานทงั

ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพอื

เพิมขีดความสามารถการใหบ้ ริ ก า ร

ทางดา้นการกีฬาใหก้บับุคลากรทางการ

กีฬา หน่วยงานทีเกียวขอ้งและประชาชน

ทวัไป 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

– มีจํานวนระบบการใหบ้ริการโดย 

การนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้พือ 

เพิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการกบั 

บุคลากรทางการกีฬา หน่วยงานที 

เกียวขอ้งและประชาชนทวัไปครบ 

ทงั ๔ ยุทธศาสตรข์อง กกท. ภายใน 

ปี ๒๕๖๓  

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

– ระดับความพึงพอใจในการ ให  ้

บริการดา้นเทคโนโลยีดิจิท ัลก ับ 

บุคลากรทางการกีฬา หน่วยงานที 

เกียวขอ้งและประชาชนทวัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

บทท ี๗ 

โครงการพฒันาและเพมิประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยี 

 

๗.๑ เกณฑท์ใีชใ้นการจดัลาํดบัโครงการ 

 จากผลการดําเนินงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทีผ่านมานัน การกีฬาแห่งประเทศไทย                        

ไดน้าํโครงการตามแผนปฏบิตัิการดจิทิลั เป็นแนวทางการของบประมาณเพอืดาํเนินการแต่เนอืงดว้ย ขอ้จาํกดัดา้น

งบประมาณ ทาํใหฝ่้ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ไม่สามารถดําเนินการไดทุ้กโครงการตามแผนงานประจําปี 

๒๕๖๑ ทีไดว้างแผนไว ้ดงันนัการทบทวนแผนปฏิบตัิการดิจิทลัในครงันี จึงตอ้งมีการจดัลาํดบัความสาํคญั          

ของโครงการเพอืใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาเลอืกโครงการเพอืดาํเนินการตามงบประมาณทมีอียู่จาํกดั 

 การจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการทจีะนําไปจดัทาํแผนปฏบิตักิารสาํหรบัโครงการต่าง ๆ ทอียู่ในแผน

ยุทธศาสตรป์ฎบิตัิการดจิทิลัการ กีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จะใชเ้กณฑว์ิธีกาํหนด 

Vital Few เพอืจดัลาํดบัความสาํคญัของโอกาสในการปรบัปรุง ตามรายละเอียดทรีะบใุน “คู่มือการนําองคก์รเขา้

สู่การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั” การพฒันาคุณภาพ การบริหารจดัการ ภาครฐั ของสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) เป็นแนวทางในการดาํเนินการ 

ซงึจากเกณฑ ์วธิกีาํหนด Vital Few ทางการกฬีาแห่งประเทศไทยไดม้กีารระดมความคิดเห็นเพอืกาํหนด

เกณฑใ์นการพจิารณาจดัลาํดบัความสาํคญัในการคดัเลอืกโครงการสารสนเทศเพอืการปรบัปรุง โดยหลกัเกณฑ ์         

ทีจะนํามาใชม้าจากการตงัคําถามว่า “มีเกณฑอ์ะไรบา้ง ทีเราจะใชใ้นการตดัสินใจคดัเลือก โครงการทีมีลาํดบั

ความสาํคญัสูงมาดาํเนนิการ” ตามขนัตอนดงันี 

๗.๑.๑ กาํหนดเกณฑใ์นการคดัเลอืกโครงการทตีอ้งการพจิารณาลําดบัความสาํคญัในการปรบัปรุง 

 ซงึเกณฑใ์นการคดัเลอืกโครงการทตีอ้งการพจิารณาลาํดบัความสาํคญัในการปรบัปรุงนนั การพจิารณา

คดัเลอืกโครงการสารสนเทศทตีอ้งการนํามาดาํเนินการในแผนปฏิบตัิการสารสนเทศ ส่วนหนึงมาจากการประชุม

ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (ตวัแทนฝ่าย) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย               

ซงึสามารถจดักลุม่ได ้๓ เกณฑใ์หญ่ ดงันี 

(๑) ความตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียหลกัในส่วนนีจะเป็นการพจิารณาว่าโครงการดงักล่าว 

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้สี่วนไดส่้วนเสยีหลกัขององคก์ร (ไดแ้ก่ สมาคมกีฬา

แห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั, เครือข่ายสนับสนุนดา้น วิทยาศาสตร์การกีฬา, 

ผูส้นบัสนุนทางการกีฬา, องคก์รกาํกบัดูแลภาครฐัทเีกียวขอ้ง และ ประชาชน เป็นตน้) ไดใ้นระดบั

ใด 



๑๐๑ 
 

(๒) ความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรอ์งคก์รในส่วนนีจะเป็นการพจิารณาว่าโครงการดงักล่าว           

มีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลัของการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยทงั ๖ ยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาดิจิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัใด หรือโครงการ

ดงักลา่วสามารถตอบตวัชวีดัขององคก์ร (KPI) ไดใ้นระดบัใด  

(๓) ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลในส่วนนีจะเป็นการพิจารณาว่าโครงการดงักล่าวสามารถ

ตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัทมีคีวามเกียวขอ้งกบัการกีฬาแห่งประเทศไทยไดใ้น ระดบัใด 

๗.๑.๒ กาํหนดนําหนกัของแต่ละเกณฑ ์

เมือไดเ้กณฑ์ทีจะใชใ้นการตดัสินใจคดัเลือกโครงการแลว้ ต่อมาก็ทาํการกําหนดนําหนกัของเกณฑ์              

โดยใชก้ารระดมความคิดเห็น การใหน้ําหนกัมาก หมายความว่าประเด็นนนัมีความสาํคญัอย่างยิงทีควรนํามา

พจิารณาในการคดัเลอืกโครงการ แต่ถา้ใหน้าํหนกันอ้ย หมายความว่าประเดน็นนัมคีวามสาํคญั รองลงมา 

ซงึจากผลการระดมความคิดเหน็จากคณะกรรมการและผูม้ส่ีวนไดส้่วนเสยี (ตวัแทนฝ่าย) ของการกีฬา

แห่งประเทศไทย เห็นว่า ควรมีการใหน้ําหนกัของเกณฑใ์นการคดัเลือกโครงการทีตอ้งการ พิจารณาลําดบั

ความสาํคญัในการปรบัปรุง ดงันี 

(๑) ความตอบสนองต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีหลกัสามารถแสดงถงึผลกระทบทจีะเกิดขนึกบัผูร้บับริการ

ซงึเป็นผูม้ีสว่นไดส่้วนเสยีหลกัของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซงึมคีวามจาํเป็น จงึใหน้าํหนกั ๐.๔ 

(๒) ความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรอ์งคก์รสามารถแสดงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนกบัองค์กร           

ซึงเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการกีฬาแก่ผูร้บับริการ และตวัชีวดัองค์กร (KPI) ซึงมีความจําเป็น                

จงึใหน้าํหนกั ๐.๔ 

(๓) ความสอดคล ้องก ับนโยบายร ัฐบาลสามารถแสดงถึงการตอบสนองต่อนโยบายภาคร ัฐ                    

ซงึมคีวามสาํคญันอ้ยกว่า จึงใหน้าํหนกั ๐.๒ 

๗.๑.๓ การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างเกณฑแ์ละนําหนกัในรูปแบบตาราง  

การสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างเกณฑแ์ละนําหนกัในรูปแบบตาราง สามารถทาํไดด้งัตารางดา้นล่าง                 

โดยกาํหนดให ้

- โครงการทตีอ้งการพจิารณาลาํดบัความสาํคญัในการปรบัปรุง แสดงไวใ้นแนวตงัดา้นซา้ยมอืสุด 

- เกณฑใ์นการคดัเลอืกและนาํหนกั แสดงดา้นบนตารางแนวนอน 

- นาํหนกัรวมของเกณฑ ์แสดงบนตารางแนวนอน คอลมันข์วาสุด 

 

 

 



๑๐๒ 
 

ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเกณฑใ์นการคดัเลอืกและนําหนัก 

โครงการทีตอ้งการพจิารณา

ลําดบัความสาํคญัในการ 

ปรบัปรุง 

เกณฑใ์นการคดัเลอืกและนําหนัก 

ผลกระทบต่อผูมี้ 

ส่วนไดส้่วนเสยี 

หลกั 

มีความสอดคลอ้ง 

กบัแผนยุทธศาสตร์

องคก์ร 

มีความสอดคลอ้ง 

กบันโยบายรฐับาล 

คะแนนรวมตาม

นําหนัก 

๐.๔ ๐.๔ ๐.๒ ๑.๐ 

๑. ...     

๒. ...     

๓. ...     

๗.๑.๔ การจดัลําดบัความสาํคญั 

 เมอืไดเ้กณฑท์จีะใชใ้นการตดัสินใจ และนาํหนกัแลว้ ใหท้าํการกาํหนดระดบัคะแนนสาํหรบัแต่ละเกณฑ ์        

ทีจะใชใ้นการตดัสินใจ โดยใชว้ิธีการระดมสมองจากคณะกรรมการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (ตวัแทนฝ่าย)                    

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกาํหนดใหม้ีระดบัคะแนน ๑ – ๕ ดงัน ี

 

(๑) ความตอบสนองต่อผูมี้สว่นไดส้่วนเสยีหลกั 

พจิารณาว่าโครงการดงักลา่ว สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลกัขององคก์ร 

(ไดแ้ก่ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั, เครือข่ายสนบัสนุนดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา, 

ผูส้นบัสนุนทางการกีฬา,องคก์รกาํกบัดูแลภาครฐัทเีกยีวขอ้ง และ ประชาชน เป็นตน้) ไดใ้นระดบัใด โดยแบ่งเป็น 

๕ ระดบัตงัแต่ ๑ ถงึ ๕ ดงัน ี

– ระดบั ๑ หมายถึง โครงการดงักล่าว ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลกั

ขององคก์ร 

– ระดบั ๒ หมายถงึ โครงการดงักล่าว สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลกัของ

องคก์รนอ้ย 

– ระดบั ๓ หมายถงึ โครงการดงักล่าว สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลกัของ

องคก์รปานกลาง 

– ระดบั ๔ หมายถงึ โครงการดงักล่าว สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลกัของ

องคก์รมาก 

– ระดบั ๕ หมายถงึ โครงการดงักลา่ว สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลกัของ

องคก์รมากทสีุด 



๑๐๓ 
 

(๒) ความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรอ์งคก์ร 

 พจิารณาว่าโครงการดงักลา่ว มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรใ์นแผนปฏบิตัิการดจิิทลั (ดา้นไอซทีี) ของ

การกีฬาแห่งประเทศไทยทงั ๖ ยุทธศาสตรใ์นระดบัใด หรือโครงการดงักล่าวสามารถตอบตวัชวีดัขององคก์ร (KPI) 

ไดใ้นระดบัใด 

– ระดบั ๑ หมายถงึ โครงการดงักลา่ว  

ไม่มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรด์า้นไอซทีขีอง การกีฬาแห่งประเทศไทย 

– ระดบั ๒ หมายถงึ โครงการดงักลา่ว  

มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรด์า้นไอซีทขีอง การกีฬาแห่งประเทศไทย และสามารถตอบตวัชีวดัของ 

องคก์ร (KPI) ไดน้อ้ย 

– ระดบั ๓ หมายถงึ โครงการดงักล่าว  

มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรด์า้นไอซีทขีอง การกีฬาแห่งประเทศไทย และสามารถตอบตวัชีวดัของ

องคก์ร (KPI) ไดป้านกลาง 

– ระดบั ๔ หมายถงึ โครงการดงักล่าว  

มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรด์า้นไอซีทขีอง การกีฬาแห่งประเทศไทย และสามารถตอบตวัชีวดัของ

องคก์ร (KPI) ไดม้าก 

– ระดบั ๕ หมายถงึ โครงการดงักลา่ว  

มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรด์า้นไอซีทขีอง การกีฬาแห่งประเทศไทย และสามารถตอบตวัชีวดัของ

องคก์ร (KPI) ไดม้ากทสีุด 

(๓) ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล 

 พจิารณาว่าโครงการดงักล่าว สามารถตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัทมีีความเกียวขอ้งกบัการกีฬา           

แหง่ประเทศไทยไดใ้นระดบัใด 

– ระดบั ๑ หมายถึง โครงการดงักล่าว ไม่สามารถตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัทมีคีวามเกียวขอ้งกบั

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

– ระดบั ๒ หมายถึง โครงการดงักล่าว สามารถตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัทมีีความเกียวขอ้งกบั       

การกีฬาแห่งประเทศไทยนอ้ย 

– ระดบั ๓ หมายถึง โครงการดงักล่าว สามารถตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัทมีีความเกียวขอ้งกบั        

การกีฬาแห่งประเทศไทยปานกลาง 

– ระดบั ๔ หมายถึง โครงการดงักล่าว สามารถตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัทีมีความเกียวขอ้งกบั      

การกีฬาแห่งประเทศไทยมาก 



๑๐๔ 
 

– ระดบั ๕ หมายถึง โครงการดงักล่าว สามารถตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัทมีีความเกียวขอ้งกบั      

การกีฬาแห่งประเทศไทยมากทสีุด 

  จากนัน ไดท้ําการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (ตวัแทนฝ่าย)                        

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพอืกาํหนดคะแนนในแต่ละโครงการ จากนนันาํระดบัคะแนนมาคูณกบั นาํหนกัของ

เกณฑ ์และใส่ผลรวมของคะแนนรวมในช่องคะแนนรวมตามนาํหนกั โครงการทมีนีาํหนกั คะแนนรวมมากทสีุด

เป็นเรืองทมีลีาํดบัความสาํคญัในการพจิารณาโครงการมาดาํเนินการก่อนตามลาํดบั ดงัรายละเอียดในตารางนี 

 

หม
าย

เล
ข 

แผนงาน/โครงการ 

เกณฑใ์นการคดัเลอืกและนําหนัก 

ความตอบ 

สนองต่อผูม้ี

ส่วนไดส้่วน 

เสยีหลกั 

ความสอด 

คลอ้งกบัแผน 

ยุทธศาสตร ์

องคก์ร 

ความสอด 

คลอ้งกบั 

นโยบาย 

รฐับาล 

คะแนน

รวมตาม

นําหนัก 

๐.๔ ๐.๔ ๐.๒ ๑.๐ 

ยุทธศาสตร ์๑ การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานและความเชอืมนัเพอืการรองรบัเทคโนโลยดีจิทิลั 

๑ 

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยดิีจิทลัดว้ยการ

จดัตงัคณะกรรมการเพือสนบัสนุนการบริหาร 

จดัการองคก์รของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๘๕ ๔.๗๗ 

๒ 

โครงการปรับปรุ งประสิทธิภาพระบบการ 

บริหารจดัการความเสียงระบบบริหารจดัการ 

ตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารจดัการ 

ทรพัยากรมนุษย์ขององค์กรดว้ยเทคโนโลยี 

ดิจทิลั 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๐ ๔.๓๘ 

๓ 

โครงการจดัทาํแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยีดิจิทลั 

การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๓ 

๕.๐๐ ๓.๗๘ ๕.๐๐ ๔.๕๑ 

๔ 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔ 

  

๔.๙๕ ๓.๒๘ ๔.๓๐ ๔.๑๕ 



๑๐๕ 
 

ยุทธศาสตร ์๒ การพฒันาบคุลากรและองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยดีจิทิลัของ กกท. 

๕ 

โครงการพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยีดิจิทลั 

สําหรบัผูบ้ริหารระดับสูง (CIO CEO CFO) 

และบคุลากรภายในองคก์ร  

๓.๙๐ ๓.๗๕ ๔.๕๕ ๓.๙๗ 

๖ 
โครงการพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยีดิจิทลั 

สาํหรบับุคลากรภายในองคก์ร 
๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๘๕ ๔.๓๓ 

๗ 
โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการความรู ้

(KM) 
๓.๘๗ ๕.๐๐ ๓.๘๐ ๔.๓๑ 

ยุทธศาสตร ์๓ การผลกัดนัเทคโนโลยดีจิิทลัเพอืการพฒันาประสทิธภิาพการสง่เสริมการกีฬา อุตสาหกรรมกีฬา 

การทอ่งเทยีวกีฬา และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

๘ 
โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการแข่งขนั

กีฬาดว้ยระบบดจิิทลั 
๔.๗๐ ๔.๖๕ ๔.๑๐ ๔.๕๖ 

๙ 
โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุตสาหกรรม 

กีฬา 
๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๖ 

๑๐ 
โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุตสาหกรรม 

การท่องเทยีวกีฬา 
๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๖ 

๑๑ 

โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้น 

กีฬาเพือความเป็นเลิศ (ฐานขอ้มูลน ักกีฬา 

บุคลากร, ระบบจ ัดการแข่งขนั,ฐานขอ้มูล 

องคก์รกีฬา, 

๔.๘๐ ๕.๐๐ ๓.๘๕ ๔.๖๙ 

๑๒ 

โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้น

วิ ท ย าศ า ส ต ร์ ก า ร กี ฬ า ( ร ะ บบ ท ด สอ บ

สมรรถภาพ, ระบบฐานขอ้มูลเวชระเบียน

,ฐานขอ้มูล บคุลากรทางดา้นวิทยาศาสตร)์ 

๔.๘๐ ๔.๑๐ ๔.๐๐ ๔.๓๖ 

๑๓ 

โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้น 

กีฬาเพอืการอาชีพ(ฐานขอ้มูลนกักีฬา บคุลากร

, ระบบจดัการแขง่ขนัฐานขอ้มูลการจดแจง้) 

๔.๑๐ ๔.๐๐ ๔.๔๕ ๔.๑๓ 

๑๔ 
โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลนกักีฬาและ 

บคุลากรทางการกีฬา 
๔.๘๐ ๓.๘๕ ๓.๑๐ ๔.๐๘ 



๑๐๖ 
 

๑๕ 
โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทางการกีฬา 

และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 
๕.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๒ 

๑๖ 
โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ตามพระราชบญัญตัสิารตอ้งหา้ม 
๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐ 

ยุทธศาสตร ์๔ การพฒันาการกีฬาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์รทเีป็นสงัคมดจิทิลัและเป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

๑๗ โครงการพฒันาระบบบริหารทรพัยากรบุคคล ๔.๘๐ ๔.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๖๒ 

๑๘ 
โครงการพฒันาระบบการก่อสรา้งและฐาน 

ขอ้มลูพสัดุครุภณัฑ ์
๓.๘๐ ๔.๕๐ ๔.๗๐ ๔.๒๖ 

๑๙ 
โครงการพฒันาระบบขอรบับริการดว้ยตนเอง 

(ESS : Employee Self Service) 
๔.๖๙ ๔.๕๙ ๓.๙๐ ๔.๔๙ 

๒๐ 
โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร 

(ERP) 
๔.๙๐ ๓.๙๕ ๓.๙๕ ๔.๓๓ 

๒๑ 
การพิจารณาระบบ big data การกีฬาแห่ง 

ประเทศไทย 
๔.๙๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๔๔ 

๒๒ 

โครงการพฒันาระบบศูนย์ขอ้มูลสิงอํานวย 

ความสะดวกทางการกีฬาและอุปกรณ์ของศูนย์

ฝึกกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬา 

๔.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๙๐ ๔.๔๖ 

๒๓ 
โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ

ผูบ้ริหารระดบัสูง (EIS) 
๒.๙๐ ๔.๒๓ ๓.๒๐ ๓.๔๙ 

๒๔ 

โครงการพฒันาระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

อจัฉริยะ (SMIS) รวมทงัวเิคราะหป์ระสทิธิภาพ 

องคก์ร 

๔.๙๐ ๔.๐๕ ๓.๙๐ ๔.๓๖ 

๒๕ 

โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการกระบวน 

การทางธุรกิจ (Business Process 

Management) 

๓.๑๕ ๓.๑๕ ๓.๓๐ ๓.๑๘ 

๒๖ โครงการพฒันาระบบอนิทราเน็ต ๓.๓๐ ๓.๓๐ ๓.๓๕ ๓.๓๑ 

๒๗ 
โครงการเช่าบริการวงจรสอืสารขอ้มูลความเร็ว

สูง 
๔.๘๐ ๔.๘๕ ๔.๐๐ ๔.๖๖ 



๑๐๗ 
 

๒๘ 
โครงการพฒันาระบบกลอ้งวงจรปิดทงัใน

สว่นกลางและภูมภิาค 
๔.๑๐ ๔.๑๕ ๔.๙๐ ๔.๒๘ 

๒๙ 

โครงการจดัหาเครืองคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์

ต่อพ่วงทดแทน เพือเพิมประสิทธิภาพการ 

ดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยดีจิิทลั 

๔.๐๐ ๓.๙๐ ๒.๙๐ ๓.๗๔ 

๓๐ โครงการเช่าศูนยส์าํรองขอ้มลูนอกททีาํการ ๓.๒๘ ๒.๒๗ ๔.๙๕ ๓.๒๑ 

๓๑ 
โครงการพฒันาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

และระบบเครือขา่ยไรส้าย 
๓.๑๐ ๓.๑๐ ๓.๒๕ ๓.๑๓ 

๓๒ 
โครงการรกัษาความมนัคง ปลอดภยั ระบบ 

สารสนเทศ (IT Security) 
๔.๙๐ ๓.๔๐ ๓.๙๐ ๔.๑ 

๓๓ 
โครงการบาํรุงรกัษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ 

ขา่ยและซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยั(Virtualization) 
๓.๔๐ ๓.๔๐ ๓.๓๐ ๓.๓๘ 

๓๔ 
โครงการบาํรุงรกัษาอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ 

อุปกรณต่์อพว่ง 
๔.๘๐ ๓.๗๐ ๒.๗๕ ๓.๙๕ 

ยุทธศาสตร ์๕ การส่งเสริมการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีดิจิทลักบับุคลากรทางการกีฬา หน่วยงานทเีกียวขอ้ง 

และประชาชนทวัไป  

๓๕ 
โครงการพฒันาเว็บไซตก์ารกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๕ ๔.๙๗ 

๓๖ 
โครงก ารพ ัฒนาระบบ ศูนย์วิ ช าการและ 

เทคโนโลยกีีฬา (SATC) 
๔.๙๕ ๔.๙๕ ๔.๙๕ ๔.๙๕ 

๓๗ 
โครงการบริการขอ้มูลกิจกรรมกีฬาผ่านสือ 

สงัคมออนไลน ์
๔.๙๐ ๔.๙๕ ๔.๘๐ ๔.๙ 

๓๘ 

โครงการพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารดา้นกีฬาทงั 

ในประเทศและต่างประเทศบริการประชาชน 

ดว้ยระบบดิจทิลั 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๕ ๔.๙๗ 

๓๙ 
โครงการศูนยบ์ริการร่วมจุดเดยีวครบวงจร 

(One Stop Service) 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ 



๑๐๘ 
 

 

๗.๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ 

รายละเอียดของ แผนงาน/โครงการทีอยู่ในแต่ละยุทธศาสตรข์องแผนปฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี ของ (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) โดยมีการกําหนดระยะเวลาโครงการ ตามลาํดบัความ

เร่งด่วนและความสาํคญัในการดาํเนินตามตามรายละเอียดขา้งตน้ รวมทงักาํหนด หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั        

และงบประมาณ สรุปไดด้งัน ี

 

ลํา
ดบั

 

แผนงาน/โครงการ 

ปีงบประมาณทดีําเนินการ/งบประมาณ(ลา้นบาท) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

ยุทธศาสตร ์๑ การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานและความ

เชือมนัเพอืการรอง รบัเทคโนโลยดีิจทิลั  

 
 

   

๑ โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัดว้ยการจดัตงั

คณะกรรมการเพอืสนบัสนุนการบริหารจดัการองค์กร

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๐ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๕ 

๒ โครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพระบบการบริหารจดัการ

ความเสยีงระบบบริหารจดัการตรวจสอบภายใน และ

ระบบการบริหารจดัการทรพัยากรมนุษยข์อง องค์กร

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

- ๑.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๔.๐ 

๓ โครงการจดัทาํแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยดีิจิทลั การ

กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

๐.๓ - - - ๐.๓ 

๔ โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดจิทิลั การกฬีา

แห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
- ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๕ 

๔๐ 

โครงการพฒันาระบบตรวจสอบกระบวนการ 

ข ัน ต อ น ก า ร ทํ า ง า น  (Work in Process 

Checking) 

๕.๐๐ ๓.๗๐ ๒.๖๐ ๔ 

๔๑ 
โครงการพฒันา Mobile Application บริการ

ขอ้มลูทางการกีฬา 
๕.๐๐ ๓.๗๕ ๒.๗๕ ๔.๐๕ 



๑๐๙ 
 

ลํา
ดบั

 

แผนงาน/โครงการ 

ปีงบประมาณทดีําเนินการ/งบประมาณ(ลา้นบาท) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

ยุทธศาสตร ์๒ การพฒันาบุคลากรและองคค์วามรูด้ า้น 

เทคโนโลยดีจิทิลัของ กกท. 

     

๕ โครงการพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยีดิจิทลั สาํหรบั

บุคลากรภายในองค์กร ส ําหรบัผูบ้ริหารระดับ สูง 

(CIO CEO CFO) 

๐.๔๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๔.๙๕ 

๖ โครงการพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยีดิจิทลั สาํหรบั 

บคุลากรภายในองคก์ร 

๐.๑๑ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๔.๖๑ 

๗ โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการความรู ้(KM) - ๓.๐ ๐.๙ ๐.๙ ๔.๘ 

ยุทธศาสตร ์๓ การผลกัดนัเทคโนโลยีดิจิทลัเพอืการพฒันา 

ประสิทธิภาพการส่งเสริมการกีฬา อุตสาหกรรมกีฬา การ

ท่องเทยีวกีฬา และวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

     

๘ โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการแข่งขนักีฬา 

ดว้ยระบบดิจทิลั 

- ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๑๘.๐ 

๙ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูอุตสาหกรรมกีฬา - ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๕.๐ 

๑๐ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมการท่อง 

เทยีวกฬีา 

- ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๕.๐ 

๑๑ โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้นกีฬาเพือ 

ความเป็นเลศิ 

- ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๖.๐ 

๑๒ โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทาง 

ดา้นวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

- ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๙.๐ 

๑๓ โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้นกีฬาเพือ 

การอาชีพ 

- ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๙.๐ 

๑๔ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลนกักีฬาและบุคลากร 

ทางการกีฬา  

- ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๖.๐ 



๑๑๐ 
 

ลํา
ดบั

 

แผนงาน/โครงการ 

ปีงบประมาณทดีําเนินการ/งบประมาณ(ลา้นบาท) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

๑๕ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทางการกีฬา และ 

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

- ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๓.๕ 

๑๖ โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการดําเนินงานตาม 

พระราชบญัญตัิสารตอ้งหา้ม 

- ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๖.๐ 

ยุทธศาสตร ์๔ การพฒันาการกีฬาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็น 

องคก์รทเีป็นสงัคมดิจทิลัและเป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

     

๑๗ โครงการพฒันาระบบบริหารทรพัยากรบุคคล ๑.๙๙ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๔.๙๙ 

๑๘ โครงการพฒันาระบบการก่อสรา้งและฐานขอ้มูล พสัดุ

ครุภณัฑ ์

- ๓.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๖.๐ 

๑๙ โครงการพฒันาระบบขอรบับริการดว้ยตนเอง (ESS : 

Employee Self Service) 

- ๕.๐ - - ๕.๐ 

๒๐ โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร (ERP) ๑.๔ ๑๕.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๓๖.๔๐ 

๒๑ การพจิารณาระบบ big data การกีฬาแห่งประเทศ

ไทย 

- ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๓๐.๐ 

๒๒ โครงการพฒันาระบบศูนย์ขอ้มูลสิงอํานวยความ 

สะดวกทางการกีฬาและอุปกรณ์ของศูนย์ฝึกกีฬา

แห่งชาติและสนามกีฬา 

- ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๙.๐ 

๒๓ โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจผูบ้ริหาร 

ระดบัสูง (EIS) 

- ๕.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๘.๐ 

๒๔ โครงการพฒันาระบบบริหารยุทธศาสตร์อจัฉริยะ 

(SMIS) รวมทงัวเิคราะหป์ระสทิธิภาพองคก์ร 

๑.๔๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๕.๙๕ 

๒๕ โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการกระบวนการทาง 

ธุรกิจ (Business Process Management) 

๐.๕ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๔.๐ 

๒๖ โครงการพฒันาระบบอนิทราเน็ต ๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๓.๐ 

๒๗ โครงการเช่าบริการวงจรสอืสารขอ้มูลความเร็วสูง ๔.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๒๒.๐๐ 



๑๑๑ 
 

ลํา
ดบั

 

แผนงาน/โครงการ 

ปีงบประมาณทดีําเนินการ/งบประมาณ(ลา้นบาท) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

๒๘ โครงการพฒันาระบบกลอ้งวงจรปิดทงัในส่วนกลาง 

และภูมภิาค 

๔.๐ ๕.๐ ๕.๐ ๕.๐ ๑๙.๐๐ 

๒๙ โครงการจดัหาเครืองคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง

ทดแทน เพือเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดา้น 

เทคโนโลยดีิจิทลั 

- ๕.๐ ๕.๐ ๕.๐ ๑๕.๐ 

๓๐ โครงการเช่าศูนยส์าํรองขอ้มลูนอกททีาํการ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๔.๐ 

๓๑ โครงการพฒันาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ และระบบ 

เครือข่ายไรส้าย 

- ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๒๔.๐ 

๓๒ โครงก ารร ักษ าคว ามม ันคง ปลอดภ ัย  ระบบ

สารสนเทศ (IT Security) 

๑.๔ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๗.๔๐ 

๓๓ โครงการบาํรุงรกัษาอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายและ 

ซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยั (Virtualization) 

- ๕.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๘.๐ 

๓๔ โครงการบาํรุงรกัษาอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์

ต่อพ่วง 

๓.๐ ๕.๐ ๕.๐ ๕.๐ ๑๘.๐ 

ยุทธศาสตร ์๕ การส่งเสริมการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยี 

ดิจิทลักบับุคลากรทางการกีฬา หน่วยงานทีเกียวขอ้งและ 

ประชาชนทวัไป  

     

๓๕ โครงการพฒันาเวบ็ไซตก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย - ๒.๔ ๒.๔ ๒.๔ ๗.๒ 

๓๖ โครงการพฒันาระบบศูนยว์ชิาการและเทคโนโลยีกีฬา 

(SATC) 

๐.๙๒ ๒.๐ ๐.๖ ๐.๖ ๔.๑๒ 

๓๗ โครงการบริการขอ้มูลกิจกรรมกีฬาผ่านสือสงัคม 

ออนไลน ์

- ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๓.๕ 

๓๘ โครงการพฒันาศูนย์ขอ้มูลข่าวสารดา้นกีฬาทงัใน 

ประเทศและต่างประเทศบริการประชาชนดว้ยระบบ 

ดิจทิลั 

- ๕.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๙.๐ 



๑๑๒ 
 

ลํา
ดบั

 

แผนงาน/โครงการ 

ปีงบประมาณทดีําเนินการ/งบประมาณ(ลา้นบาท) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

๓๙ โครงการศูนยบ์ริการร่วมจุดเดยีวครบวงจร (One 

Stop Service) 

- ๕.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๙.๐ 

๔๐ โครงการพฒันาระบบตรวจสอบกระบวนการขนัตอน 

การทาํงาน (Work in Process Checking) 

- ๕.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๘.๐ 

๔๑ โครงการพฒันา Mobile Application บริการขอ้มูล 

ทางการกีฬา 

- ๕.๐ ๕.๐ ๕.๐ ๑๕.๐ 

  
รวม ๒๐.๕๓ ๑๔๐.๔๐ ๑๐๖.๙๐ ๑๐๖.๙๐ ๓๗๔.๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

สรุปภาพรวมงบประมาณโครงการจากแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตักิารดิจทิลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร/์ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบรวม 

ยทุธศาสตร ์๑  

การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานและความเชือมนัเพอืการรองรบั

เทคโนโลยดิีจิทลั 

๐.๓๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๗.๓๐ 

ยทุธศาสตร ์๒  

การพฒันาบุคลากรและองค์ความรูด้า้นเทคโนโลยีดิจิทลัของ 

กกท. 

๐.๕๖ ๖.๐๐ ๓.๙๐ ๓.๙๐ ๑๔.๓๖ 

ยทุธศาสตร ์๓ 

การผลกัดนัเทคโนโลยีดิจิทลัเพอืการพฒันาประสิทธิภาพการ

ส่งเสริมการกีฬา อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทียวกีฬา และ

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

๐ ๒๓.๕๐ ๒๒.๐๐ ๒๒.๐๐ ๖๗.๕๐ 

ยทุธศาสตร ์๔ 

การพฒันาการกีฬาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นองคก์รทีเป็นสงัคม

ดิจทิลัและเป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

๑๘.๗๕ ๘๓.๐๐ 

 

๖๔.๐๐ ๖๔.๐๐ ๒๒๙.๗๕ 

ยทุธศาสตร ์๕  

การส่งเสริมการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีดิจิทลักบับุคลากร

ทางการกีฬา หน่วยงาน ทเีกยีวขอ้งและประชาชนทวัไป  

๐.๙๒ ๒๕.๙๐ ๑๔.๕๐ ๑๔.๕๐ ๕๕.๘๒ 

รวม ๒๐.๕๓ ๑๔๐.๔๐ ๑๐๖.๙๐ ๑๐๖.๙๐ ๓๗๔.๗๓ 



 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

๑๑๔ 
 

ภาคผนวก ก ผงัโครงสรา้งแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดิจทิลัการกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

****************************************************************************************************************************************************************** 

วสิยัทศัน์ (Vision) การกฬีาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานชนันําทใีชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ เพอืสนับสนุนการพฒันากีฬาเพือความเป็นเลิศ 

กีฬาเพอืการอาชีพ และอตุสาหกรรมกีฬา เพอืสรา้งความสขุและสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิใหก้บัสงัคม 

พนัธกจิ  (Mission) 

 
๑) กาํหนดนโยบาย ทศิทาง และการบริหารจดัการ ในการนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชพ้ฒันาศกัยภาพงานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

๒) นาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้พอืส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลศิ กีฬาเพอืการอาชีพ อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทยีวกีฬา และ

วทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

๓) นาํเทคโนโลยดิีจทิลัเพอืใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รเพอืนาํการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

๔) นาํเทคโนโลยีดิจทิลัมาใชเ้พอืเพมิขดีความสามารถการใหบ้ริการทางดา้นการกีฬาบุคลากรทางการกีฬาและประชาชนทวัไปไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นยาํและปลอดภยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

๑๑๕ 
 

     

ยทุธศาสตร ์   

(Strategies) 

ยทุธศาสตรท์ ี๑ ยุทธศาสตรท์ ี๒ ยุทธศาสตรท์ ี๓ ยุทธศาสตรท์ ี๔ ยุทธศาสตรท์ ี๕ 

การพฒันาโครงสร ้างพืน 

ฐานและความเชือมนัเพือ 

การรองรบัเทคโนโลยดิีจทิลั 

 

การพฒันาบุคลากรและ 

องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยี

ดิจทิลัของ กกท. 

 

การผลกัดนัเทคโนโลยีดิจิทลั 

เพือการพฒันาประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมการกีฬา อุตสาห 

กรรมกฬีา การท่องเทยีว กฬีา 

และวิทยาศาสตร ์การกฬีา 

ก า รพ ัฒ น า ก า ร กี ฬ า แ ห่ ง 

ประเทศไทยใหเ้ป็นองค์กรที 

เป็นสงัคมดิจิทลัและเป็นองค ์

กรสมรรถนะสูง 

การส่งเสริมการบริการด ้วย 

ระบบเทค โนโลยีดิ จิท ัลก ับ 

บุคลากรทางการกีฬา หน่วย 

งานทีเกียวขอ้งและประชาชน 

ทวัไป  

เป้าหมาย 

(Goals) 

จ ัดตงัคณะกรรมการเพือ 

การวางแนวทางการบริหาร 

จดัการ กาํกบัดูแล ประสาน 

งานเพือการเชือมโยงฐาน 

ขอ้มลู 

พฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้ี

ความรู ้ความสามารถใน

การ  ส ร ้า งสร รค์แล ะ ใช ้

เทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่างมี

ประสทิธ ิภาพ 

 

กระตุน้และเร่งรดัการดําเนิน 

งานดว้ยการนํา เทคโนโลยี  

ดิ จิ ท ัล ม า ใ ช ้เ พือ ก า ร เ พิ ม 

ประสิทธิภาพในการส่งเสริม 

การกีฬา 

เส ริ มส ร ้า งคุณภาพการ ให  ้

บริการดว้ยการบูรณาการและ 

รวบรวมขอ้มลูและองคค์วามรู ้

ปร ับเปลียน รูปแบบการ ให  ้

บริการจากเดิมมาเ ป็นระบบ 

เทคโนโลยีดจิทิลั  

ตวัชีวดัเชิง 

ปริมาณ 

(KPIs : 

Quantity) 

– มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อํ า น ว ย ก า ร แ ล ะ

คณะกรรมการ 

ดําเนินการดิจิทลัของ 

กกท. เพือกําก ับและ 

ประสานงานในการนํา 

ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั

ม า ใ ช ้ใ นก า ร บ ริ ห า ร 

– จํ า น ว นบุ ค ล า ก ร ข อ ง 

กกท.ทไีดร้บัการเขา้อบรม  

และจํานวนบุคลากรทีมี 

สามารถในการใชร้ะบบ 

เทคโนโลยีดิจิทลั ในการ 

ดําเนินงานไดอ้ย่างนอ้ย 

๘๐% ภายในปี ๒๕๖๓ 

 

– มีจ ํานวนโครงการและผล 

งานทีเกียวขอ้งก ับการส่ง 

เสริมการกีฬา อุตสาหกรรม 

กีฬา การท่องเทยีวกีฬา และ

วิทยาศาสตร์การกีฬาที ใช ้

ระบบเทคโนโลยดีิจิทลัมาใช ้

สน ับสนุนการดําเนินการ 

อย่าง เป็นระบบและครบ 

– ปรับกระบวนการทํางาน 

ของ กกท.ใหอ้ยู่ในระบบ 

ดิจิทลัเพอืประสิทธิภาพใน

การใหบ้ริการ ทีมีปริมาณ 

ผูเ้ขา้ใชบ้ริการสูงขนึ และมี 

การลดตน้ทุนการใชท้ร ัพ 

ยากรในดา้นต่าง ๆ ลด 

– มี จ ํ า นว น ระ บบ ก า ร ใ ห ้ 

บริการโดยการนาํเทค โนโล

ยี ดิ จิ ท ัล ม า ใ ช ้เ พื อ เ พิ ม

ประสทิธิภาพการใหบ้ริการ

ก ับบุคลากรทางการกีฬา 

หน่วยงานทีเกียวขอ้งและ 

ประชาชนทวัไปครบทงั ๔ 



 
 

 
 

๑๑๖ 
 

จดัการองค์กรครบทงั 

๖ ดา้น ภายในปี ๒๕๖๓ 

๑) การบริหารจัดการ 

รฐัวสิาหกิจ 

๒) การบริห ารคว าม 

เสยีง 

๓) กา ร คว บคุ มแ ล ะ 

ตรวจสอบภายใน 

๔) การบริหารทร ัพยา 

กรบคุคล 

๕) การตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของ

ผูร้บับริการ ผูม้ส่ีวน 

ไดเ้สยีจากภายนอก

องคก์ร 

๖) การตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของ

ผูร้บับริการและผูม้ี 

ส่วนไดเ้สียภายใน 

องคก์ร 

 

วงจรของ กกท. ภายในปี 

๒๕๖๓ 

 

ตําลง ใหค้รบครบทงั ๖ 

ดา้น ภายในปี ๒๕๖๓ คือ 

๑) การบริหารจดัการรฐั 

วสิาหกิจ 

๒) การบริหารความเสยีง 

๓) การควบคุมและ

ตรวจสอบภายใน 

๔) การบริหารทรพัยากร

บุคคล 

๕) การตอบสนองต่อผู ้

รบับริการ ผูม้ส่ีวนได ้

เ สียจ าก ภายนอก 

องคก์ร   

๖) กา รตอบสนอ ง ต่ อ 

ความตอ้งการของผู ้

ร ับบริการ และผู ม้ี 

ส่ วนได เ้สียภาย ใน

องคก์ร 

ยุทธศาสตร์ของ  กกท . 

ภายในปี ๒๕๖๓  

 



 
 

 
 

๑๑๗
 

 

 
 
 
 
 

ตั ว ชี ว ั ด เ ชิ ง

คุณภาพ 

(KPIs : 

Quality) 

– ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั

ของ กกท. สามารถ 

สนับสนุนการดํา เนิน 

งานขององค์กร ใหม้ี 

ประสิทธิภาพเพิมขึน 

และสามารถตรวจสอบ 

ได ้

– คว า มพึ ง พอ ใ จ ข อ ง 

ระบบบริห ารจ ัดก าร 

ภายในองคก์ร 

- บคุลากรมคีวามรูแ้ละมี

ความสามารถดา้นเทค 

โนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่างมี

ป ร ะสิท ธิ ภ าพ แ ล ะ 

สามารถนําเทคโนโลยี 

ดิจทิลัมาประยุกตใ์ชใ้น

การทาํงานเพมิขนึ รอ้ย

ละ ๑๐ ทุกปี 

- ระดบัความพึงพอใจของ

นกักีฬา บุคลากร ทางการ 

กีฬา หน่วยงานทีเกียว 

ขอ้ ง  และผู ท้ีมีส่ วนได ้

ส่วน เสียทีเขา้ใชห้รือเขา้

ร ับ  บ ริ ก า ร ใ น ง า น ที

เ กี ย ว ข ้อ ง กับ ก า ร ใ ช ้

เ ท ค โ น โ ล ยี  ดิ จิ ท ั ล 

ส่งเสริมการพฒันา กีฬาสู่

ความเป็นเลิศ กีฬาเพือ

การอาชีพ วิทยาศาสตร์

การกีฬา อุตสาหกรรม

กีฬา และการท่องเทียว

กีฬา 

– ประสทิธิภาพการใหบ้ริการ 

– ความพึงพอใจของผูเ้ข า้ใช ้

บริการทีมีต่อระบบบริหาร

จดัการความรูแ้ละข่าวสาร

ของ องคก์ร  

 

- ระดบัความพึงพอใจใน 

ก า ร ใ ห ้บ ริ ก า ร ด ้ า น

เทค โน โลยีดิ จิ ท ัล กับ

บุคลากร ทางการกีฬา 

หน่วยงานที เกียวขอ้ง

และประชาชน ทวัไป 

แผนงาน / 

โครงการ 

(Plan/Project) 

IT๐๑ – IT๐๔ 

รวม ๔ แผนงาน/โครงการ 

IT๐๕ – IT๐๗ 

รวม ๓ แผนงาน/โครงการ 

IT๐๘ – IT๑๖ 

รวม ๙ แผนงาน/โครงการ 

IT๑๗ – IT๓๔ 

รวม ๑๘ แผนงาน/โครงการ 

IT๓๕ – IT๔๑ 

รวม ๗ แผนงาน/โครงการ 



 
 

 
 

๑๑๘ 
 

ภาคผนวก ข 

แผนผงัขอ้มูล (info graphic) แผนยุทธศาสตรป์ฏิบตักิารดิจทิลัการกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

 
 



 
 

 
 

๑๑๙ 
 

 

ภาคผนวก ค 

แผนผงัขอ้มูล (info graphic) แผนปฏิบตักิารดจิทิลัการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 



๑๒๐ 
 

 
 

ภาคผนวก ง. 

แบบประเมินความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและสาํรวจความคิดเห็นทมีี 

ต่อการจดัทําแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตักิารดจิทิลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํชีแจง 

  แบบประเมนินีจดัทาํขนึเพอืสาํรวจขอ้มูลสถานภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานภายในการกีฬา

แห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลทไีดจ้ากการสาํรวจจะนําไปใชเ้ป็นขอ้มูลพนืฐานในการทบทวนแผนแม่บท เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสอืสาร ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเพอืรายงาน ผลการดาํเนินงาน

ตาม แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ตามที

ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา และเพอืประเมนิระดบัของความพงึพอใจ ของผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ กกท. ประจาํปี ๒๕๖๑ ต่อคุณภาพและมาตรฐานของการ บรกิารดา้นสารสนเทศ 

หมายเหตุ 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามฯ และส่งคนืใหก้องสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา  

การกฬีาแห่งประเทศไทย ภายในวนัที ………………………พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หากมขีอ้สงสยัในการตอบแบบสอบถาม กรุณาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิไดท้กีองสารสนเทศ  

ฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬา โทร. ๐-๒๑๘๖-๗๑๑๑ ต่อ ๘๗๓๓ 

 

โครงสรา้งแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

สว่นท ี๑ ขอ้มูลทวัไปของหน่วยงานทใีหข้อ้มลู 

สว่นท ี๒ สาํรวจดา้นระบบสารสนเทศ และความตอ้งการในการใชง้านดา้นสารสนเทศ 

สว่นท ี๓ ขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการดา้นระบบสารสนเทศและการสอืสาร 



๑๒๑ 
 

 
 

ส่วนท ี๑ ขอ้มูลผูต้อบแบบประเมิน 

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน         ฝ่ายนโยบายและแผน       ฝ่ายธุรกิจและสทิธิประโยชน ์

 สาํนกัผูว้่าการ          ฝ่ายการคลงั       ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

 ฝ่ายพฒันาการกีฬาเป็นเลศิ         ฝ่ายวทิยาศาสตรก์ารกีฬา           ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

 ฝ่ายกีฬาสถาน          ฝ่ายกีฬาภูมภิาค        ฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬา 

  สาํนกังานควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา 

  

ตาํแหน่ง (   ) พนกังาน      (   ) ผูช่้วยปฏบิตังิานโครงการฯ 

อายุ (   ) ๒๐-๒๙ ปี (   ) ๓๐-๓๙ ปี (   ) ๔๐-๔๙ ปี (   ) มากกว่า ๕๐ ปี 

 

ส่วนท ี๒ แบบสอบถามประเมินความเขา้ใจและการใหค้วามสาํคญัในการใชง้านของแต่ละระบบ 

คําชีแจง กรุณาทาํเครอืงหมาย √ ในขอ้ทตีรงกบัความคิดเหน็ของท่านมากทสีุด 

***๕ = มากทสุีด  ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอ้ย ๑ = นอ้ยทสีุด *** 

 

 ๑.  ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์

ความพงึพอใจและการใหค้วามสาํคญั ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ท่านเขา้ใจในสญัลกัษณ์สอืความหมายของแต่ละเมนู      

๒. ท่านสามารถเขา้ใชง้านระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย่าง

สะดวก 

     

๓. ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกสต์อบสนองความตอ้งการของท่าน      

๔. ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกสช์่วยใหท้่านสามารถปฏิบตัิงานได ้

อย่าง ประสทิธิภาพ 

     

๕. ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามสาํคญักบัท่าน (เช่น หาก

ไม่ม ีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานล่าชา้) 

     

คาํแนะนําเพมิเติม 

 



๑๒๒ 
 

 
 

๒.ระบบเว็บไซตห์ลกั กกท. (www.sat.or.th) 

ความพงึพอใจและการใหค้วามสาํคญั ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ท่านสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทอียู่ในเวบ็ไซตไ์ดง้า่ย      

๒. ขอ้มลูขา่วสารทอียู่ในเวบ็ไซตต์อบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้      

๓. ขอ้มูลมคีวามถูกตอ้ง และทนัสมยั      

๔. หนา้เวบ็ไซตด์ึงดูดความสนใจในการใชบ้ริการ      

๕. ขอ้มูลของเวบ็ไซตม์ีประโยชนช์่วยในการปฏบิตัิงาน      

คาํแนะนําเพมิเติม 

๓.  ระบบโทรศพัทผ่์านเครือข่าย (IP Phone ระบบโทรศพัทภ์ายใน เครืองสดํีา) 

ความพงึพอใจและการใหค้วามสาํคญั ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ท่านสามารถใชง้านโทรศพัทผ่์านเครือข่ายไดง้่าย และสะดวก      

๒. ท่านเขา้ใจการทาํงานพนืฐานของโทรศพัท ์      

๓. ท่านสามารถประหยดัเวลาในการติดต่อสอืสาร      

๔. ท่านสามารถประยดัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของหน่วยงาน      

๕. ระบบโทรศพัทผ์่านเครือข่ายมคีวามสาํคญัในการปฏบิตังิาน      

คาํแนะนําเพมิเติม 

 

๔.  การใหบ้ริการเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

ความพงึพอใจและการใหค้วามสาํคญั ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความเร็วของการใชง้านเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตในการปฏบิตัิงาน      

๒. การรบัแจง้ปญัหาและแกไ้ขปญัหาดา้นระบบเครือข่าย      

๓. ความมเีสถียรภาพในการใชง้านระบบเครือข่าย      

๔. ระบบเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ตมส่ีวนช่วยใหท่้านสามารถปฏบิตัิงาน 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

     

๕. การกูค้ืนระบบเครอืขา่ยมคีวามรวดเร็วทนัต่อการใชง้าน      

คาํแนะนําเพมิเติม 

 
 

 



๑๒๓ 
 

 
 

ส่วนท ี๓ ขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการดา้นระบบสารสนเทศและการสอืสาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 



๑๒๔ 
 

 
 

ภาคผนวก จ 

แบบประเมินความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและสาํรวจความคิดเห็นทีมีต่อการจดัทํา 

แผนยทุธศาสตรป์ฏบิติัการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

***************************************************************************************** 

 

คําชีแจง แบบสอบถามนีมวีตัถปุระสงค ์

๑. เพือส ํา รว จคว ามพึงพอ ใจ เพือ ประ เมินการ ใช ้ง านระบบสารสนเทศของการกีฬาแห่ งประเทศไทย  

จากผูร้ ับบริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพือนําขอ้มูลด ังกล่าวมาวิเคราะห ์

การจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดิจทิลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๒. เพอืทบทวนแผนปฏบิตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๓. เพอืเสริมสรา้งความเขา้ใจเกียวกบัความสาํคญัและภาพรวมของการพฒันาร่างแผนยุทธศาสตรป์ฏบิติัการดิจิทลั 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก่ผูบ้รหิารองคก์รและผูเ้กียวขอ้งของ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 

๔. เพือใหผู้บ้ริหารระดบัสูง และผูม้ีส่วนเกียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการวางแผนงานสําหรบัการพฒันาดิจิท ัล 

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย     

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามฯ และ ส่งคืนให ้ กองสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

การกฬีาแห่งประเทศไทย ภายในวนัท.ี.............................................. 

หากมีขอ้สงสยัในการตอบแบบสอบถาม กรุณาสอบถามขอ้มูลเพมิเติมไดท้กีองสารสนเทศ  

ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา โทร. ๐-๒๑๘๖-๗๑๑๑ ต่อ ๘๗๓ 

โครงสรา้งแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

ส่วนท ี๑ ขอ้มลูสว่นบุคคล 

ส่วนท ี๒ การสาํรวจความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสาร 

ส่วนท ี๓ ขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการดา้นระบบสารสนเทศและการสอืสาร 

  การกีฬาแห่งประเทศไทยจะรกัษาขอ้มูลของท่านไวอ้ย่างเป็นความลบัทีสุดโดยจะนํามาใชป้ระโยชน์ในทาง 

วชิาการเพอืพฒันาระบบสารสนเทศและการสอืสารของ การกฬีาแห่งประเทศไทย เท่านนั 

 



๑๒๕ 
 

 
 

ส่วนท ี๑  ขอ้มูลสว่นบุคคล 

คําชีแจง: กรุณาทําเครืองหมาย √ ลงในช่อง  ทที่านตอ้งการเลอืกหรอืกรอกขอ้ความทีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

๑. หน่วยงานทที่านสงักดั 

 ๑) สมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย    ๒) สมาคมกีฬาแหง่จงัหวดั  

 ๓) เครือข่ายสนบัสนุนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกีฬา  ๔) ผูส้นบัสนุนทางการกีฬา 

 ๕) องคก์รกาํกบัดูแลภาครฐัทเีกียวขอ้ง   ๖) อนื ๆ (กรุณาระบุ).............................. 

๒. ตาํแหน่ง 

 ๑) คณะกรรมการ/ผูบ้ริหาร    ๒) ผูฝึ้กสอน  

 ๓) ผูต้ดัสนิ      ๔) นกักีฬา  

 ๕) เจา้หนา้ททีางการกีฬา (สงักดัสมาคม)    ๖) อนื ๆ (กรุณาระบุ)................................  

๓. เพศ  

  ๑) ชาย  ๒) หญิง 

๔. ช่วงอายุ 

      อายุ ๒๐-๓๕  อายุ ๓๖-๔๕    อายุ ๔๖-๕๕  อายุ ๖๐ ปี ขนึไป 

๕. ระดบัการศึกษาสูงสุดของทา่น 

 ๑) ตาํกว่าปริญญาตรี       ๒) ปริญญาตรี    ๓) ปริญญาโท ๔) สูงกว่าปริญญาโท 

๖. ประสบการณก์ารทาํงานในหน่วยงานของท่าน  

  ๑) นอ้ยกว่า ๑ ปี       ๒) ๑-๕ ปี          ๓) ๕-๑๐ ปี   ๔) มากกว่า ๑๐ ปี 

 

ส่วนท ี๒ การสาํรวจความตอ้งการและความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. 

คําชีแจง: กรุณาทาํเครอืงหมาย √ ลงในช่อง  ททีา่นตอ้งการเลอืกหรอืกรอกขอ้ความทถีูกตอ้งตามความเป็นจริง 

๒.๑. ท่านเคยใชบ้ริการ หรือมีความเกียวขอ้งก ับ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ของ กกท.” หรอืไม ่

 ๑) เคย     ๒) ไม่เคย (ขา้มไปทาํแบบสอบถามส่วนท ี๓) 

  ๒.๒. กรุณาทาํเครืองหมาย √ ลงในช่องว่าง ตามระดบัความพึงพอใจ ของท่านทีเกียวขอ้งกบั ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร ของ กกท. โดยระดบัความพงึพอใจของคะแนนมคีวามหมาย ดงันี 

   ๕ = พงึพอใจมากทสีุด   ๔ = พงึพอใจมาก  ๓ = พงึพอใจปานกลาง  

   ๒ = พงึพอใจนอ้ย   ๑ = ไม่พงึพอใจ      
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รายการประเมิน คะแนนความพงึพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑) ดา้นบุคลากร      

๑.๑) เต็มใจใหบ้ริการ      

๑.๒) บริการรวดเรว็ ทนัเวลา      

๑.๓) ยมิแยม้แจ่มใส      

๒) ดา้นการบริหารจดัการ      

๒.๑) มีการจดัส่วนงานดา้นสารสนเทศไดเ้ป็นสดัส่วน สะดวกต่อการ 

ประสานงาน  

     

๒.๒) อุปกรณด์า้นสารสนเทศมคีวามเพยีงพอต่อการใชบ้ริการ      

๓) ดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครอืข่ายโทรคมนาคม      

๓.๑) เขา้ถงึไดง้า่ย      

๓.๒) ระบบเครอืข่ายมคีวามเสถยีรต่อการใชง้าน      

๓.๓) อุปกรณ์ทีใชใ้นงานดิจิทลัทีมีอยู่ ท ันสมยัเหมาะสมทีจะเชือม 

เครอืขา่ยภายนอก 

     

๓.๔) สามารถลงิกก์บัหน่วยงานภายนอก      

๔) ดา้นระบบงานสารสนเทศ      

๔.๑) เขา้ใชง้านงา่ย สะดวก รวดเรว็      

๔.๒) งา่ยต่อการสืบคน้ขอ้มูล      

๔.๓) มคีวามดงึดูด น่าสนใจ      

๕) ดา้นฐานขอ้มูล      

๕.๑) มรีะบบฐานขอ้มูลกลางทเีหมาะสม      

๕.๒) ฐานขอ้มูลมคีวามน่าเชอืถือ      

๕.๓) ขอ้มลูมกีารอพัเดทตลอดเวลา ทนัต่อสถานการณ์ปจัจบุนั      

๕.๔) สามารถสบืคน้ขอ้มูลไดง้า่ย      

๖) ดา้นสถานท ี      

๖.๑) ทีตงัของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามเหมาะสม สามารถติดต่อ 

ประสานงานไดง้า่ย 
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 ๒.๓ ความถใีนการใชบ้ริการดา้นขอ้มูลสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในแต่ละช่องทาง (กรุณา

ทาํเครอืงหมาย √ ลงในช่องว่างตามความถทีที่านใชง้านดา้นสารสนเทศ) 

 

ส่วนท ี๓ ขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการดา้นระบบสารสนเทศและการสอืสาร 

๓.๑ ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ปฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ท่านตอ้งการใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยเพิมเติมในดา้นใดบา้ง เพือส่งเสริมสนบัสนุน 

การทาํงานในหน่วยงานท่านใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงขึน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

------------------------- จบแบบสอบถาม ------------------------- 

                    ขอขอบคุณท่านทกีรุณาสละเวลาและใหข้อ้มูลทถีูกตอ้งในการตอบแบบสอบถามนี 

ลําดบั ช่องทางการติดต่อ 

ความถใีนการใชบ้รกิาร 

ไม่เคยใช ้ ๑ ครงั/

สปัดาห ์

๒-๓ ครงั/

สปัดาห ์

มากกว่า ๓ 

ครงั/สปัดาห ์

๑ ตดิต่อผ่านทางอีเมล ์(e-Mail)     

๒ 
ตดิต่อผ่านทางเวบ็ไซตห์ลกัของ 

การกฬีาแห่งประเทศไทย (www.sat.or.th) 
    

๓ ตดิต่อผ่านทางเฟสบุค๊ (Facebook)     

๔ ตดิต่อผ่านจดหมาย     
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ภาคผนวก ฉ 

เพอืใหไ้ดข้อ้มูลความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. จากผูบ้รหิาร

ระดบัสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

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

โครงการจดัทําแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตักิารดิจทิลั การกีฬาแห่งประเทศไทย  

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

ความเป็นมา 

         จากการจดัอนัดบัความพรอ้มของรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์ ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ในรายงาน UN e - Government 

Readiness Ranking ๒๕๕๗ ประเทศไทยถูกลดอนัดบัลงจาก ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ อนัดบัท ี๙๒ มาอยู่ ในอนัดบัท ี๑๐๒ จาก 

๑๙๓ ประเทศ  และในรายละเอียด พบว่า การใชป้ระโยชนจ์ากไอซีท ีของภาครฐัของไทย (government usage๗ อยู่ใน

ระดบัตาํ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อนัดบัของ government usage อยู่อนัดบัท ี๘ จาก ๑๔๓ ประเทศ ในขณะทผีลการจดั

อบัดบัประเทศทมีขีอ้มูลเปิด ภาครฐัมากทสีุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก The Global Open Data Index ประเทศไทย ไดร้บั 

การจดัอยู่ในอนัดบัท ี๔๒ จาก ๑๒๒ ประเทศ เพมิขนึ ๑๗ อนัดบั จากปีก่อนหนา้ ทอียู่ในอนัดบัท ี๕๙ จาก ๙๗ ประเทศ 

นอกจากน ีระบบสารสนเทศภาครฐัยงัไม่ไดม้กีารบูรณาการเชอืมต่อกนัมากเท่าทคีวร การใชข้อ้มลู ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน

ภาครฐัยงัทาํไดย้าก หน่วยงานภาครฐัจดัเก็บขอ้มูลซาํซอ้น ประชาชนจึงยงัตอ้งยืน ขอ้มูลซาํ ตามเงอืนไขการรบัขอ้มูลที

ต่างกนัของแต่ละหน่วยงาน ขอ้มูลยงัขาดความเป็นเอกภาพ ทาํใหใ้ชเ้วลา ในการใหบ้ริการมาก และมีภาระค่าใชจ่้ายสูง

บ่อยครงัไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพิมแก่ทงัหน่วยงานภาครฐัเองและ ประชาชน โดยอุปสรรคสาํคญัของการบูรณาการระบบ

สารสนเทศภาครฐั คือ ขาดการบูรณาการขนัตอน การทาํงานขา้มหน่วยงาน เงอืนไขการจดัเก็บขอ้มูล และหลกัเกณฑใ์นการ

กําหนดชือรายการขอ้มูลแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วยงาน โครงสรา้งและรูปแบบของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสท์ีไดร้บัการ

ออกแบบมพีนืฐานอยู่บนชอืรายการขอ้มูลทต่ีางกนั การใชก้ฎเกณฑก์ารสอืสารในการรอ้งขอและตอบสนองระหว่างระบบที

แตกต่างกนั  ทาํใหบู้รณาการ เชือมโยงไดย้ากผูท้าํงานดา้นไอซีทีทีมีอยู่ในตลาดแรงงานระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗            

มีแนวโนม้เพมิขึน ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผูท้าํงานดา้น ไอซีทีมีจาํนวน ๕๗๐,๗๐๕ ราย ทวัประเทศ แต่คิดเป็นรอ้ยละของ

กาํลงัคนดา้นไอซที ีต่อจาํนวนกาํลงัคนทงัประเทศเพยีงรอ้ยละ ๑.๔๙ และมสีดัส่วนคงทตีลอดช่วงระยะเวลา ๔ ปีทผ่ีานมา 

ซงึนบัว่าประเทศไทยมจีํานวนกาํลงัคนทางดา้นดิจิทลัตาํมากเมอืเทยีบกบัประเทศเพอืนบา้น นอกจากนี ส่วนใหญ่ผูท้าํงาน

ดา้นไอซีทีของประเทศไทย ๒ อนัดบัแรก เป็น กลุ่มช่างไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส ์และกลุ่มช่างเทคนิคดา้นไอซีที ตามลาํดบั            
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ซงึเป็นกาํลงัคนระดบัล่าง ในขณะทผูี ้ทาํงานดา้นไอซทีีทเีป็นกลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นไอซที ีมจีาํนวนเพยีงรอ้ยละ ๑๑.๖ 

ของผูท้าํงานดา้นไอซทีขีองประเทศไทย พบว่ามจีาํนวนประมาณ ๕๐,๙๓๔ ราย โดยมพีนกังานทเีป็นโปรแกรมเมอรม์ากทสีุด 

ซงึแสดงถงึการ ขาดแคลนบุคลากรอย่างรุนแรงและต่อเนือง ดว้ยกาํลงัคนทางดา้นดจิิทลั (digital workforce๗ เป็นเรือง

ใหม่ทจีาํเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลยีนกระบวนการจดัเก็บขอ้มูล และแนวคดิของการปรบัโครงสรา้งกาํลงัคนทางดา้นดจิทิลัอย่าง

บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ประเทศมีความ ตอ้งการของตลาดแรงงานทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมากทีสุด              

คือ ทกัษะประเภท object oriented design และ programming จากรายงานของสาํนกังานสถติิ แห่งชาต ิไดจ้ดักลุม่สาย

งานวชิาชพีดา้นไอซทีทีคีาดว่า จะเป็นทตีอ้งการของตลาดแรงงานทางดา้นเทคโนโลยีดิจทิลั ในประเทศไทยภายในระยะเวลา 

๕ ปี ไดแ้ก่ ๑๗ สายงานดา้น cloud computing  ๒๗ สายงานดา้น big data และ ๓๗ สายงานดา้น mobile application 

and business solution เพอืการเปลยีนแปลงเทคโนโลยีทสีามารถรองรบัความตอ้งการและพฤติกรรมการใชง้านของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคทมีคีวามหลาก หลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปจัจุบนั สดัส่วนของกลุ่มผูป้ฏบิตัิงานทใีชค้อมพวิเตอรใ์นสถาน

ประกอบการยงัไม่สูง ดงันนั ประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันากําลงัคนทงัปริมาณและคุณภาพและตอ้งมีการปรบั

โครงสรา้งกาํลงัคนทางดา้นดจิิทลั และระบบการทาํงานใหม้ลีกัษณะทีสามารถบูรณาการเพอืการเตรียมความพรอ้มเพอืการ

พฒันาระบบเศรษฐกิจและสงัคม ของประเทศใหไ้ปสู่ระบบเศรษฐกิจและสงัคมทขีบัเคลอืนดว้ย นวตักรรม ทจีะเกิดวชิาชีพ

ใหม่ๆ  ทเีกยีวขอ้งกบัการพฒันา อุตสาหกรรมเทคโนโลยดีจิิทลัแหง่อนาคต 

 

แผนพฒันาดิจทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม มหีลกัการนําทาง ๕ ขอ้ 

๑. ความสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ แผนพฒันาดิจิทลัฯ ตอ้งเป็นไปอย่างสอดคลอ้งและสนบัสนุน           

ทศิทางการพฒันาของประเทศโดยรวม 

๒. การใชป้ระโยชน์สูงสุดจากพลวตัของ เทคโนโลยีดิจิทลั แผนพฒันาดิจิทลัฯ ตอ้ง เกือหนุนใหทุ้กภาคส่วน 

สามารถใชป้ระโยชน ์สูงสุดจากพลวตัของเทคโนโลยีดิจิทลัทีมีการ เปลยีนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อ 

โครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจและสงัคม 

๓. การเขา้ถงึของคนทกุกลุม่ ยุทธศาสตรแ์ละ แผนงานของแผนพฒันาดจิิทลัฯ ตอ้งสนบัสนุนการเขา้ถงึ ของคนทุก

กลุม่ หรือใหม้ากกลุม่ทสีุด ซงึรวมถงึผูท้อียู่อาศยัในพนืทหี่างไกลและยากจน ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส

อนื ๆ โดยมุ่งเนน้ การมส่ีวนร่วม และการเขา้ถงึเทคโนโลย ีขอ้มูล ข่าวสาร สอืการเรยีนรู ้และบรกิาร 

๔. การวางแผนจากขอ้มูลความพรอ้มของประเทศ  การกาํหนดยุทธศาสตรแ์ละแผนงานของ แผนพฒันาดิจิทลัฯ 

ตอ้งตระหนกัถงึ ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยดีจิิทลัของประเทศ ไทยในมติต่ิาง ๆ 
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๕. การรวมพลงัทุกภาคส่วนในการขบัเคลอืน  การขบัเคลอืนแผนพฒันาดิจิทลัฯ ไปสู่การปฏบิตัิ ตอ้งเป็นไปตาม

แนวทาง “ประชารฐั” ซงึเนน้ความ ร่วมมอื ร่วมใจ และรวมพลงัของทุกภาคส่วนทงัภาค ประชาชน ภาควิชาการ 

ภาคธุรกิจ หรอื ภาครฐั และทา้ยสุดผลประโยชนท์เีกิดขนึจะ กลบัคืนสู่ทกุภาคส่วน 

เป้าหมายระยะ ๒๐ ปี (๒๕๕๙-๒๕๗๙) 

๑) เพิมขีดความสามารถในการแข่ งข ัน กา้วท ันเวทีโลก ดว้ยการใชน้ว ัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิท ัล  

เป็นเครอืงมอืหลกั ในการสรา้งสรรคน์วตักรรมการผลติและการบริการ 

๒) สรา้งโอกาสทางสงัคมใหเ้ท่าเทยีม ดว้ยขอ้มูลข่าวสารและบริการผ่านสือดิจิทลัเพอืยกระดบั คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

๓) พฒันาทุนมนุษยสู์่ยุคดิจิทลั ดว้ยการเตรียมความพรอ้มใหบุ้คลากร ทุกกลุ่ม มคีวามรูแ้ละทกัษะ ทเีหมาะสมต่อ

การดาํเนินชวีติและ การประกอบอาชพีในยุคดจิทิลั 

๔) ปฏิรูปกระบวนทศัน์การทาํงานและการใหบ้ริการของภาครฐั  ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ 

บริหารจดัการขอ้มูลใหร้วดเร็วแมน่ยาํเพอืการปฏบิตัิงานทโีปร่งใส่เกิดประสิทธภิาพและประสทิธิผล   

 

ระยะที ๑ Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสรา้งฐานราก ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั:  

       หน่วยงานรฐัมกีารทาํงานทเีชอืมโยง และบูรณาการขอ้มูลขา้มหน่วยงาน (๑ ปี ๖ เดอืน) 

ระยะที ๒ Digital Thailand I : Inclusion ทุกภาคส่วนของประ เทศไทย  มีส่วนร่ วมในเศรษฐกิจและสังคม 

     ดิจิ ท ัล  ตามแนวทา งปร ะชา ร ัฐ : ก ารทําง านระหว่ างภ าครัฐ จะ เ ชือม โย งและ บูรณาก าร เหมื อน 

     เป็นองคก์รเดยีว (๕ ปี) 

ระยะที ๓ Digital Thailand II : Full Transformation ประเทศไทยกา้วสู่ดิจิทลัไทยแลนด์ ทีข ับเคลือนและใช ้

    ประโยชนจ์าก นวตักรรมดจิทิลั ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ: รฐัจดัใหม้บีริการทขีบัเคลอืนโดยความตอ้งการของ    

  ประชาชน เปิดเผยขอ้มลู และใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม  (๑๐ ปี) 

ระยะที ๔ Global Digital Leadership ประเทศไทยอ ยู่ในกลุ่มประ เทศทีพ ัฒนา แลว้ สามารถใช เ้ทคโนโลย ี

    ดิ จิท ัลสร ้า ง มูล ค่ าทาง เศรษฐ กิจและคุณ ค่ าทางส ังคมอ ย่ า งย ังยืน : เ ป็นประ เทศผู น้ํ า ใน ภูมิภ าค 

    ดา้นรฐับาลดจิทิลั ทงัการบรหิารจดัการรฐัและ บริการประชาชน  (๒๐ ปี) 

 

 

 



๑๓๑ 
 

 
 

ประเด็นคําถาม 

 

๑. ท่านมคีวามเขา้ใจในเรอืง Thailand ๔.๐ หรือ รฐับาลดจิทิลั อย่างไร 

๒. หากใหท้่านประเมนิศกัยภาพขององคก์รท่านเอง เพอืการพฒันาองค์กรหรือหน่วยงานของท่านใหส้อดคลอ้ง กบั

แผนพฒันาชาติระยะ ๒๐ ปี บนพนืฐานของการนําเทคโนโลยดีิจิทลัมาใชก้บังานการกีฬาแห่งประเทศไทย ใหท่้าน

ช่วยวิเคราะห ์SWOT ของหน่วยงานของท่าน ทีจะช่วยส่งเสริมใหช้าติพฒันาใหเ้กิดความมนัคง มงัคงั ยงัยืนได ้

ตามเป้าหมาย 

๓. ท่านมคีวามคาดหวงัหรือและตอ้งการในการใชง้านใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. อย่างไร เพอื

ช่วยในการขบัเคลอืนการทาํงานของ กกท. ใหต้อบสนองวสิยัทศัน ์สามารถบรรลพุนัธกิจของกกท. 

๔. ปจัจยัมผีลต่อการพฒันาระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. ไดแ้ก่ 

ก) ปจัจยัดา้นบคุลากร 

ข) ปจัจยัดา้นการบริหารจดัการ 

ค) ปจัจยัดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครือข่ายโทรคมนาคม 

ง) ปจัจยัดา้นระบบงานสารสนเทศ 

จ) ปจัจยัดา้นฐานขอ้มูล 

ฉ) ปจัจยัดา้นงบประมาณ 

ช) ปจัจยัดา้นสถานท ี

 

  ขอแสดงความขอบคุณท่านผูบ้ริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทกีรุณาเสียสละเวลาในการตอบคําถาม การ

สมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสรา้ง ขอ้มูลทไีดจ้ากการสมัภาษณ์จะถูกนําไปเป็นขอ้มูลพนืฐานในการ ดาํเนินการจดัทาํแผน

ยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดจิิทลั การกีฬาแหง่ประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจะถูกเก็บเป็นความลบั 

 

                                             คณะกรรมการทปีรกึษาแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการดิจทิลั  

กีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 
 

ภาคผนวก ช 

จดัการเก็บขอ้มูลดว้ยวธิีการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง เพอืใหไ้ดข้อ้มูลความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชง้าน

ระบบสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. จาํนวน ๑๘ คน 
 

ตารางการนดัสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสูง 

ที ชือ ตําแหน่ง วนัทีนัดสมัภาษณ์ เวลา หอ้ง

1 ดร. กอ้งศักด  ยอดมณี ผูว้า่การการกีฬาแหง่ประเทศไทย 24 ต.ค. 61 10.00 น.  หอ้งประชุม ชนั 11 

2 นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส รองผูว้า่การฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศและวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 24 ส.ค. 61 11.00 น. หอ้งทา่นรอง ชนั 10

3 นายสงัเวยีน บุญโต รองผูว้า่การฝ่ายบริหาร 11 ก.ย. 61 11.00 น. หอ้งทา่นรอง ชนั 10

4 พนัโท รุจ แสงอุดม รองผูว้า่การฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ 11 ก.ย. 61 10.00 น. หอ้งทา่นรอง ชนั 10

5 นายราเชลล ์ไดผ้ลธญัญา รองผูว้า่การฝ่ายส่งเสริมกีฬา 4 ก.ย. 61 13.30 น. หอ้งทา่นรอง

6 นางโปรดปราน สมานมิตร ผูอ้ ํานวยการฝ่ายสํานักผูว้า่การ 31 ส.ค. 61 13.00 น หอ้ง ผอ. ฝ่าย

7 นายกอ้งภพ โพธิสุวรรณ ผูอ้ ํานวยการฝ่ายกีฬาสถาน 31 ส.ค. 61 10.00 น. หอ้ง ผอ. ฝ่าย

8 นายมานิต วรรธนะสาร ผูอ้ ํานวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน(์ให ้ผอ. กองแทน ) 6 ก.ย. 61 13.00 น หอ้ง ผอ. ฝ่าย

9 นางณัฐรจน์ ตนัไพบูลย์ ผูอ้ ํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 23 ส.ค. 61 10.00 น. หอ้ง ผอ. ฝ่าย

10 นายปรีชา ลาลุน ผูอ้ ํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน 28 ส.ค. 61 10.00 น. หอ้ง ผอ. ฝ่าย

11 นายทนุเกียรติ จนัทรช์ุม ผูอ้ ํานวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 21 ส.ค. 61 09.00 น. หอ้ง ผอ. ฝ่าย

12 นายชิงชยั เรืองอุดม ผูอ้ ํานวยการฝ่ายการคลงั 9 ก.ย. 61 09.00 น. หอ้ง ผอ. ฝ่าย

13 นายจินดา เดชภิมล ผูอ้ ํานวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล( ผอ. แสงชยั ตน้ทพัไทย) 7 ก.ย. 61 14.00 น. หอ้ง ผอ. กอง

14 นายประชุม บุญเทยีม ผูอ้ ํานวยการฝ่ายภูมิภาค 3 ก.ย. 61 15.00 น. หอ้ง ผอ. ฝ่าย ชนั 5

15 นายวษิณุ ไล่ชะพิษ ผูอ้ ํานวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ 6 ก.ย. 61 14.00 น. หอ้ง ผอ. ฝ่าย เป็นเลิศ

16 นายสมพร วรรณศิริ ผูอ้ ํานวยการฝ่ายวทิยาศาสตรแ์ละการกีฬา 17 ก.ย. 61 10.00 น. ตึกวทิยฯ์

17 นายมีชยั อินวูด๊ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา 20 ก.ย. 61 10.00 น. หอ้ง ผอ. ฝ่าย

18 นายแสนพล อู่วเิชียร ผูอ้ ํานวยการฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬา 3 ก.ย. 61 13.00 น. หอ้ง ผอ. ฝ่าย

ตารางนัดสมัภาษณ์ ประจําปี 2561



๑๓๓ 
 

 
 

ภาคผนวก ซ 

จดัอบรมใหค้วามรู ้เพอืทําการวิเคราะหข์อ้มูลในการจดัทําแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดิจทิลั 

 การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

วธิีการดําเนินงาน 

ทีมงานทีปรึกษาไดจ้ดัการประชุมเชิงสมัมนา เพือใหข้อ้มูลพืนฐานเรือง Big Data และเพือทําการ

วิเคราะหข์อ้มูลในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏิบติัการดิจิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

โดยการระดมความคิดเหน็จากคณะกรรมการและผูม้สีว่นไดส่้วนเสยี (ครงัท ี๑) โดยการระดมความคิดเหน็จากผู ้

มส่ีวนไดส้่วนเสีย จาํนวน ๓๓ ท่าน โดยมีรูปแบบเป็นการประชุม เชิงสมัมนาเมอืวนัท ี๒๑ กนัยายน ๒๕๖๑ ณ.

หอ้งประชุมชนั ๗ อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตงัแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมี

รายละเอยีดการประชมุ ดงันี 

 

วตัถปุระสงค ์

๑) เพอืใหข้อ้มูลพนืฐานเรอืง Big Data 

๒) เพอืสาํรวจความจาํเป็นและความตอ้งการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสาร 

 

ขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี (ตวัแทนฝ่าย) ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจาํนวน ๓๓ ท่าน  

 

วนัและสถานทจีดัประชุม 

- วนัท ี: ๒๑ กนัยายน ๒๕๖๑ 

- สถานท ี: หอ้งประชมุชนั ๗ อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๗ รอบ 

 

ผลทีไดร้บัจากการประชุม 

๑) รบัทราบถงึขอ้มูลพนืเรอืง Big Data 

๒) รบัทราบถงึปญัหาและความตอ้งการในการใชง้านระบบสารสนเทศและการสอืสาร 



๑๓๔ 

 

 
 

ภาพบรรยากาศการจดัอบรมใหค้วามรู ้

 

  
 

  
 

 



๑๓๕ 
 

 
 

ภาคผนวก ฌ 

จดัการประชุมเพอืทาํการวิเคราะหข์อ้มูลในการจดัทําแผนยทุธศาสตรป์ฏบิติัการดิจทิลั การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการและผูม้ีสว่นไดส่้วนเสยี 
 

 
วธิีการดําเนินงาน 

ทมีงานทปีรึกษาไดจ้ดัการประชุมเพอืทาํการวเิคราะหข์อ้มูลในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารดจิิทลั การกีฬา

แหง่ประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยการระดมความคิดเหน็จากคณะกรรมการ และผูม้ส่ีวนไดส้่วนเสยี 

จาํนวน ๓๔ ท่าน โดยมรูีปแบบเป็นการประชุมเชิงสมัมนาเมอืวนัท ี๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอ้งประชุมชนั ๗ อาคารเฉลมิ

พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตงัแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยมรีายละเอยีดการประชมุ ดงันี 

 

วตัถปุระสงค ์

๑) เพอืนาํเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรป์ฏิบติัการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) แก่คณะกรรมการ โดยมหีวัขอ้ดงัต่อไปนี 

– วสิยัทศันด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ของ กกท. 

– พนัธกิจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ของ กกท. 

– เป้าหมายการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารของ กกท. 

– ประเด็นการพฒันา (Strategic Issues) และเป้าประสงคข์องการพฒันาใน แต่ละดา้น (Strategic 

Goals) 

– กลยุทธก์ารพฒันา (Strategy) 

– แผนงาน/โครงการ 

๒) เพอืกาํหนดเกณฑท์จีะใชใ้นการตดัสนิใจในคดัเลอืกโครงการมาดาํเนินการจดัทาํแผนปฏบิตักิาร และกาํหนด

นาํหนกัของแต่ละเกณฑ ์

๓) เพอืกาํหนดระดบัคะแนนสาํหรบัแต่ละเกณฑท์จีะใชใ้นการตดัสนิใจจดัลาํดบัโครงการ 

ขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

คณะกรรมการและผูม้ส่ีวนไดส้่วนเสยี (ตวัแทนฝ่าย) ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจาํนวน ๓๔ ท่าน  

 

วนัและสถานทจีดัประชุม 

- วนัท ี: ๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

- สถานท ี: หอ้งประชมุชนั ๗ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ ๗ รอบ  

 



๑๓๖ 
 

 
 

ผลทีไดร้บัจากการประชุม 

๑) คณะกรรมการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (ตวัแทนฝ่าย) ทราบรายละเอียดของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 

ปฏบิตักิารดจิทิลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๒) ทราบเกณฑท์ีจะใชใ้นการตดัสินใจในคัดเลือกโครงการมาดาํเนินการจดัทําแผนปฏิบตัิการและกําหนด 

นาํหนกัของแต่ละเกณฑ ์

๓) มกีารกาํหนดระดบัคะแนนสาํหรบัแต่ละเกณฑท์จีะใชใ้นการตดัสนิใจจดัลาํดบัโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

 
 

ภาคผนวก ญ 

จดัการประชุมเพอืนําเสนอแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตักิารดิจทิลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ต่อผูบ้ริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

 
วธิีการดําเนินงาน 

ทมีงานทปีรึกษาไดจ้ดัการประชุมเพอืนําเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรป์ฎิบติัการดจิิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ต่อผูบ้ริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีรูปแบบเป็นการประชุม เมือวนัท ี๗ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ณ หอ้งประชุมชนั ๖ อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตงัแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

โดยมรีายละเอยีดการประชมุ ดงันี 

 

วตัถปุระสงค ์

เพอืนาํเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรป์ฏบิติัการดจิิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

แก่คณะกรรมการ โดยมหีวัขอ้ดงัต่อไปนี 

– ความเชอืมโยงของยุทธศาสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย แผนแม่บทต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง ต่อแผน

ยุทธศาสตรป์ฎบิตัิการดจิิทลั การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

– เพอืนาํเสนอการดาํเนินการ วธิกีารดาํเนินการ และผลทไีดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

– เพือสรุปทบทวน (ร่าง) แผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการดิจิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

คณะกรรมการและผูม้ส่ีวนไดส้่วนเสยี (ตวัแทนฝ่าย) ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจาํนวน ๓๓ ท่าน  

วนัและสถานทจีดัประชุม 

- วนัท ี: ๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

- สถานท ี: หอ้งประชมุชนั ๖ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ ๗ รอบ  

ผลทีไดร้บัจากการประชุม 

คณะกรรมการและผูม้ส่ีวนไดส้่วนเสีย (ตวัแทนฝ่าย) ทราบรายละเอียดของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัิการ 

ดจิทิลัการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

 
 

ภาคผนวก ฎ 

รายละเอยีดแต่ละโครงการ 

 

โครงการท ี๑  โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัดว้ยการจดัตงัคณะกรรมการ 

    เพอืสนับสนุนการบริหารจดัการองคก์รของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

รอง : ฝ่ายนโยบายและแผน 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

หลกัการและเหตุผล 

  ตามท ีรฐับาลมนีโยบาย ดจิทิลัไทยแลนด ์เพอืขบัเคลอืนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ไปสู่

ความมนัคง มงัคงั และยงัยืน ตามแผนพฒันาดิจิทลัเพือเศรษกิจและสงัคม และเป็นไปตามขอ้กําหนดสํานักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ (สคร.) ใหฝ่้ายบริหารของรฐัวสิาหกิจจดัใหม้คีณะทาํงานหรือ ผูร้บัผดิชอบดา้นเทคโนโลยี

ดิจิทลั และกาํหนดหนา้ทคีวามรบัผิดชอบในการดาํเนินงาน จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัตงั คณะกรรมการเพอืสนบัสนุนการ

บริหารจดัการองค์กร เพอืกาํหนดนโยบายดา้นดิจิทลั กาํกบัดูแลและติดตามผล การดาํเนินงาน รวมถงึจดัทาํหรือทบทวน

กฎระเบยีบดา้นดิจิทลั เพอืใหก้ารดาํเนินงานดา้นดจิิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดาํเนินงาน 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืใหม้คีณะกรรมการเพอืสนบัสนุนการบรหิารจดัการองคก์รดา้นระบบเทคโนโลยดีจิิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย 

กาํหนดนโยบาย กาํกบัดูแลและตดิตามผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย 

· เพอืจดัตงัคณะกรรมการอาํนวยการสนบัสนุนการบริการจดัการองคก์รดา้นเทคโนโลยดิีจทิลัและคณะกรรมการ 

ดาํเนินงาน 

· เพอืวางนโยบาย กาํกบัดูแล และประสานหน่วยงาน เพอืวางระบบฐานขอ้มูลของระบบต่างๆ ขององคก์รใหส้ามารถ 

บูรณาการกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มคีณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการดาํเนินการดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั  

 



๑๓๙ 
 

 
 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ระบบเทคโนโลยขีององคก์รไดร้บัการพฒันาอย่างมรีะบบตามแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารเทคโนโลยดีิจิทลั 

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน 

· ขออนุมตัแิต่งตงัคณะกรรมการอาํนวยการสนบัสนุนการบรกิารจดัการองคก์รดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัและ

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

· จดัประชมุคณะกรรมการเพอืกาํหนดนโยบายดา้นดจิทิลั  

· กาํกบัดูแลและตดิตามผลการดาํเนินงาน  

· ประเมนิผลการดาํเนินงาน  

· รายงานผลการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

 
 

โครงการท ี๒  โครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพระบบการบรหิารจดัการความเสยีง 

    ระบบบรหิารจดัการ ตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารจดัการ 

    ทรพัยากรมนุษยข์ององคก์รดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายนโยบายและแผน 

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

รฐับาลมนีโยบายในการพฒันารฐัวสิาหกิจใหม้คีวามเขม้แขง็มโีครงสรา้งองคก์รและการบริหารจดัการทดีมีี

ศกัยภาพและมปีระสทิธิภาพในการจดัการโดยภาครฐับาลมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญักบัการนําระบบบริหารความเสยีงมาใช ้

ในการบริหารจดัเพอืสรา้งมูลค่าเพมิ (Value Creation) ใหก้บัองค์กรเพอืลดความเสียงในการบริหารงานทุกดา้น ของ

องคก์รอีกทงัยงัจะช่วยใหม้กีารบริหารงานมธีรรมาภบิาล 

การบริหารความเสยีงเป็นองคป์ระกอบทสีาํคญัประการหนึงของการกํากบัดูแลกิจการทดีีตามนโยบาย 

รฐับาลการกาํกบัดูแลกิจการทดีจีะไม่สามารถบรรลุวตัถปุระสงคไ์ดห้ากปราศจากระบบการบริหารความเสยีงทมีปีระสทิธิภาพ

ภายใตก้ารเปลยีนแปลงของสภาพแวดลอ้มและปจัจยัภายในและภายนอกต่างๆ ทีมคีวามไม่แน่นอนเช่นสภาวะเศรษฐกิจ 

การเมืองเป็นผลต่อความสาํเร็จและผลงานต่างๆ โดยเฉพาะโครงการหลกัทีสาํคญัซึงการบริหารใหบ้รรลุ เป้าหมายและ

วตัถปุระสงคไ์ดน้นัขนึอยู่กบัปจัจยัทงัภายในและภายนอกซงึถอืเป็นความเสยีงทงัสนิโดยผลกระทบจะมากหรือนอ้ยเพยีงใด

ขนึอยู่กบัโอกาสและความรุนแรงของปจัจยัหรือเหตกุารณ์ต่างๆ ทเีกียวขอ้งหรือเผชิญอยู่ ดงันนัแนวคิดในการบริหารความ

เสยีง (Risk Management) จงึไดถู้กนาํมาใชใ้นการเตรียมการเพอืป้องกนั “ปญัหา” หรือ“ความเสยีง” ทอีาจเกิดขนึซงึจะมี

ผลกระทบต่อวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รโดยรวม การบริหารความเสยีงถอืเป็นองคป์ระกอบหนึงของการกา้วไปสู่

การมรีะบบกาํกบัดูแลกิจการทีดีซึงเป็นแนวทางหนึงทีไดร้บั การยอมรบัว่าจะสามารถป้องกนัและนําพาองค์กรใหร้อดพน้

วกิฤตการณไ์ด ้

ปจัจุบนัการกีฬาแห่งประเทศไทยมรีะบบบริหารความเสยีงภายในองค์กรแลว้แต่ยงัไม่ครอบคลุมขนัตอน 

ของการวิธีการบริหารความเสยีงอีกทงัขาดการเชือมโยงขอ้มูลความเสียงไปยงัระบบตรวจสอบภายในและระบบทรพัยากร 

บุคคลและยงัตอ้งเพมิเติมรายงานทีจาํเป็นในการวิเคราะหข์อ้มูลเพอืนําเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงดงันนัจึงมีโครงการทีจะ 

ปรบัปรุงระบบบรหิารความเสยีงภายในองคก์รเพอืเพมิประสทิธิภาพในการทาํงานมากยงิขนึ 

 

 

 



๑๔๑ 
 

 
 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืเชอืมโยงความเสยีงกบัระบบบรหิารงานบุคคลเพอืเพมิประสทิธภิาพและสรา้งมูลค่าเพมิดา้นการบริหารจดัการ 

· เพอืปรบัปรุงระบบสารสนเทศทสีนบัสนุนการบรหิารจดัการความเสยีงของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· เพอืสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพอืช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในองคก์ร 

· เพอืปรบัปรุงระบบบริหารจดัการตรวจสอบภายในองคก์รของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เป้าหมาย 

· เพอืปรบัปรุงระบบบริหารความเสยีงภายในองคก์รมปีระสทิธภิาพยิงขนึ 

· เพอืปรบัปรุงระบบบริหารจดัการตรวจสอบภายในองคก์รใหส้ามารถเชอืมโยงขอ้มูลกบัระบบบรกิารความเสยีง 

ระบบบริหารทรพัยากรบุคคลไดม้ปีระสทิธิภาพมากขนึ 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มกีารปรบัปรุงระบบบรหิารความเสยีงภายในองคก์รจาํนวน ๑ ระบบ 

· มกีารปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการตรวจสอบภายในองคก์รจาํนวน ๑ ระบบ 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· มรีะบบบริหารความเสยีงภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธิภาพยงิขนึ 

· เพอืเจา้หนา้ทสีามารถบริหารจดัการตรวจสอบภายในไดม้ปีระสิทธภิาพมากขนึ 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาระบบงานเดมิทมีอียู่และรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการใชง้านดา้นความเสยีงขององคก์ร 

· ออกแบบระบบตามความตอ้งการใชง้าน 

· พฒันาระบบตามแนวทางทอีอกแบบไว ้

· ทดสอบระบบโดยนาํเขา้ขอ้มลูและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทมีอียู่เดมิและขอ้มูลใหม่ 

· ดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน 

· ศึกษาระบบเดิมทมีอียู่และรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการใชง้านตามกระบวนการตรวจสอบภายในขององคก์รและ 

สรุปความตอ้งการเพิมเติมของระบบใหค้รอบคลุมการปฏิบตัิงานจริงเช่น แผนการใชง้บประงบประมาณ 

กระบวนการปฏบิตังิานตามเป้าหมายเป็นตน้ 

· ออกแบบระบบตามความตอ้งการใชง้าน 

· พฒันาระบบตามแนวทางทอีอกแบบไว ้

· ทดสอบระบบโดยนาํเขา้ขอ้มลูและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทมีอียู่เดมิและขอ้มูลใหม่ 

· ดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน 



๑๔๒ 
 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

 

ค่าใชจ้่ายรวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 

  



๑๔๓ 
 

 
 

โครงการท ี๓ โครงการจดัทําแผนปฏิบตักิารเทคโนโลยดีิจทิลั การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๓ 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

  การกีฬาแห่งประเทศไทยไดด้ําเนินการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างสมาํเสมอและมกีารวางแผน

ดา้น เทคโนโลยีดิจิทลัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัของประเทศมีความจําเป็นตอ้งวาง

ยุทธศาสตร ์ในการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัใหส้ามารถบรรลุตามกรอบยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการของการ

กีฬาแห่ง ประเทศไทยเพอืใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพประสทิธิผลและมคุีณภาพพรอ้มทงัเป็น

แนวทาง ในการกําหนดรายละเอียดของระบบดิจิทลัของหน่วยงานในทิศทางกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานเดียวกนัพรอ้มทงั

ส่งเสริมการ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในสงักดัการกีฬาแห่งประเทศไทยเพอืใหเ้กิดความคุม้ค่าต่อการลงทุนในภาพรวม

ของการกีฬา แห่งประเทศไทยในขณะเดียวกนัก็สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั

ของการกีฬา แหง่ประเทศไทยทงัในเชิงปริมาณและคุณภาพอีกทงัยงัมคีณะผูบ้ริหารทกีาํหนดใหห้น่วยงานหรือฝ่ายต่างๆของ

การกีฬาแห่งประเทศไทยมกีารดาํเนินการจดัทาํและปรบัปรุงแผนปฏบิตักิารดจิิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทยดว้ยนนั 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงมคีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินจดัทาํแผนปฏิบตัิการเทคโนโลยีดิจิทลั การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพอืใหแ้นวทางการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัของ การกีฬาแห่งประเทศไทยมี

ความสอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดียวกบัดจิทิลัประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืกาํหนดกรอบนโยบายวสิยัทศัน์พนัธกิจยุทธศาสตรเ์ป้าหมายและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลกัสาํหรบัการ 

พฒันาดา้นเทคโนโลยดีิจิทลัของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· เพอืใหม้แีผนยุทธศาสตรเ์ทคโนโลยีดจิิทลัเพอืใชก้ําหนดแนวทางการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัใหเ้หมาะสมกบั 

หน่วยงาน 

เป้าหมาย 

· เพอืจดัทาํแผนปฏบิตัิการเทคโนโลยดีจิทิลั การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มแีผนปฏบิตักิารเทคโนโลยีดจิิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จาํนวน ๑ ฉบบั 

 



๑๔๔ 
 

 
 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· เพอืวางแผนการทาํงานดา้นดจิิทลัของหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

· สามารถบริหารจดัการทรพัยากรดา้นดจิทิลัใหมุ้่งไปสู่วสิยัทศันแ์ละพนัธกิจไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาแผนแมยุ่ทธศาสตรด์จิิทลัของประเทศตลอดจนนโยบายวสิยัทศันพ์นัธกิจยุทธศาสตรแ์ผนงาน/โครงการของ

การกีฬาแห่งประเทศไทยและของหน่วยงานในสงักดัการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มจุดแขง็จุดอ่อนโอกาสและภยัคุกคาม (SWOT) ของการพฒันาระบบเทคโนโลยีดจิิทลั ของ

การกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถงึความคาดหวงัของผูบ้ริหารในดา้นเทคโนโลยดีจิิทลั 

· กําหนดยุทธศาสตรด์า้นเทคโนโลยีดิจิทลัโครงการและแผนงานหลกักรอบเป้าประสงคแ์ละตวัชีวดัอนัเป็นองค์ 

ประกอบสาํคญัในเชิงยุทธศาสตรข์องแผนดจิทิลัของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· ประชุมปรึกษาหารือร่วมกบัเจา้หนา้ทผูีร้บัผดิชอบดา้นเทคโนโลยีดจิิทลัภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเพอืใหเ้กิด

ความสอดคลอ้งกนักบัแผนดจิิทลัไทยแลนดข์องประเทศ แผนกลยุทธข์องการกีฬาแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๖ - 

๒๕๕๙, แผนพฒันากีฬาแห่งชาติฉบบัที ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ และยุทธศาสตรข์องกระทรวงการ ท่องเทยีว

และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ปี (๒๕๖๑) 

ค่าใชจ้่ายรวม  - บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

   - 

 

 

  



๑๔๕ 
 

 
 

โครงการท ี๔ โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตรป์ฏบิตักิารเทคโนโลยีดิจทิลัการกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ 

๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

ตามทกีารกีฬาแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทาํแผนปฏิบตัิการเทคโนโลยีดจิิทลัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เป็นกรอบแนวทางการปฏิบตัิ และนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้พอืส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

กีฬาเพอืการอาชีพ อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเทยีว วทิยาศาสตรก์ารกีฬา นาํเทคโนโลยีดิจิทลั เพอืใชใ้นการบริหาร จดัการ

องคก์รเพอืนาํการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองคก์รสมรรถนะสูง นําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้พอืเพมิขีด ความสามารถการ

ใหบ้รกิารทางดา้นการกีฬาบคุลากรทางการกีฬาและประชาชนทวัไปไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ สะดวก รวดเร็วขนึนนั เนืองดว้ย

เทคโนโลยีมีการเปลยีนแปลง และมีพฒันาอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจําเป็นทีจะตอ้งมีการวิเคราะห ์ เทคโนโลยี ศึกษา

สภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกองค์กร เพอืปรบัปฏิบตัิการเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์ใหม้ี ความสอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นปจัจุบนั 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงมคีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตัเิทคโนโลยีดิจิทลั

การกีฬาแห่งประเทศไทย เพอืมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย เทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นปจัจุบนั 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืทบทวนแผนปฏบิตัิการเทคโนโลยดีจิิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 

· เพอืทบทวนแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการเทคโนโลยีดิจิทลัของการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔ ในช่วงระยะเวลา ๑ ปีของการดาํเนินงาน เพอืดูความกา้วหนา้และปญัหาและอุปสรรคทผี่านมา 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีายงานผลการดาํเนินงานผลการทบทวนแผนยุทธศาสตรป์ฏบิติัการเทคโนโลยีดจิิทลั ระยะ ๑ ปี ของ

การกฬีาแห่งประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จาํนวน ๑ ฉบบั 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· เพอืศึกษาผลของประสทิธภิาพในการดาํเนินงานของแผนยุทธศาสตรป์ฏบิติัการเทคโนโลยดีจิทิลั ระยะ ๑ 

ปี ของการกีฬาแห่งประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

 



๑๔๖ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาแผนยุทธศาสตรป์ฏบิตักิารเทคโนโลยดีจิิทลัของการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

แผนแมยุ่ทธศาสตรด์จิิทลัของประเทศ ตลอดจนนโยบายวิสยัทศันพ์นัธกจิยุทธศาสตรแ์ผนงาน/ โครงการของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยและของหน่วยงานในสงักดัการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· ประชุมทบทวน ประเมนิผลการดาํเนินการในปีทผ่ีานมา วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มจุดแขง็จุดอ่อน โอกาสและภยั

คุกคาม (SWOT) ของการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัของการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงความคาดหวงัของ

ผูบ้ริหารในดา้นเทคโนโลยดีจิิทลั 

· ปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรป์ฏิบตัิการเทคโนโลยีดิจิทลัของการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔ 

· นาํเสนอผูบ้ริหารเพอืใหค้วามเหน็ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 
 

 
 

โครงการท ี๕ โครงการพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยดีิจทิลัสาํหรบับคุลากรภายในองคก์รสาํหรบัผูบ้ริหาร 

ระดบัสูง (CIO CEO CFO)  

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

รอง : ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

หลกัการและเหตุผล 

เพอืใหม้บีุคลากรดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัของการกีฬาแห่งประเทศไทยทงัในส่วนกลางและภูมภิาคทุกระดบั

ทงัในระดบัผูบ้ริหารและผูป้ฏบิตักิารใหม้คีวามรูค้วามสามารถตลอดจนทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพมิมากยงิขนึเพอืให ้

บุคลากรทนีบัว่าเป็นทรพัยากรทมีค่ีาสูงสุดขององคก์รสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทมีอียู่และกาํลงัเตรียมการจดัหาใน 

อนาคตอนัใกลนี้เป็นเครอืงมอืหรอือุปกรณ์สนบัสนุนในการปฏบิตัิงานและช่วยในการตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพรวมทงั

สามารถใชเ้ทคโนโลยีดจิทิลัในการใหบ้รกิารแก่สาธารณะไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรฐั 

ในส่วนของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะของผูท้ีมีส่วนรบัผิดชอบดูแล

เกียวกบัระบบเทคโนโลยดิีจิทลัจึงมหีนา้ทเีป็นหน่วยงานหลกัในการวางแผนการพฒันาบคุลากรทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัให ้

ตรง กบัยุทธศาสตรข์ององคก์รและยุทธศาสตรท์างดา้นเทคโนโลยดีิจิทลัดงันนัจึงยงิมีความจาํเป็นในการพฒันาความรูด้า้น 

เทคโนโลยดีจิิทลัทตีนเองรบัผดิชอบใหม้คีวามรูท้ถีูกตอ้งและแตกฉานในเรอืงดจิทิลั 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืใหบ้คุลากรระดบัผูบ้ริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยมวีสิยัทศันใ์นการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิิทลัอย่างม ี

ประสทิธิภาพ 

เป้าหมาย 

· เพอืจดัหาหลกัสูตรและผูบ้ริหารเขา้รบัการอบรมดา้นเทคโนโลยีดจิทิลั 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· หลกัสูตรระดบัผูบ้ริหาร CIO CEO CFO อย่างนอ้ย ๒ หลกัสูตร/คน 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ระดบัผูบ้ริหารมวีสิยัทศันเ์พอืผลกัดนัเทคโนโลยีดจิทิลัมาใชใ้นองคก์ร 

 

 



๑๔๘ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ประเมนิความรูค้วามสามารถและความตอ้งการพฒันาบคุลากรดา้นดจิิทลัของผูบ้ริหารของการกีฬาแห่ง ประเทศ

ไทย 

· ดาํเนินการจดัหาหลกัสูตรการอบรมใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

· ดาํเนินการประเมนิผลการฝึกอบรมของผูบ้ริหารดา้นดจิิทลั 

· สรุปรายงานการฝึกอบรมและทบทวนหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัตาํแหน่งหรือคุณสมบตัขิองบคุลากรเพอืเตรียม 

ความพรอ้มในการฝึกอบรมครงัต่อไป 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

 
 

โครงการท ี๖  โครงการพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยดีิจทิลัสาํหรบับุคลากรภายในองคก์ร 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

รอง :  ทกุฝ่าย 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

รอง : ผูอ้าํนวยการทุกฝ่าย 

หลกัการและเหตุผล 

เพอืใหม้บีุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดบัต่างๆ ทงัในส่วนกลางและภูมิภาคทุกระดบัทงัใน 

ระดบัผูบ้ริหารและผูป้ฏบิตัิการใหม้ีความรูค้วามสามารถตลอดจนทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและการสอืสารเพิมมาก

ยิงขนึเพอืใหบุ้คลากรทนีบัว่าเป็นทรพัยากรทมีีค่าสูงสุดขององคก์รสามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัทมีีอยู่และกาํลงัเตรียมการ

จดัหาในอนาคตอนัใกลนี้เป็นเครืองมือหรืออุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบตัิงานและช่วยในการตดัสินใจไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพรวมทงัสามารถใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัในการใหบ้ริการแก่สาธารณะไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพและสามารถตอบสนอง

ต่อนโยบายของรฐัและในส่วนของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารและฝ่ายทรพัยากรบุคคลของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยในฐานะของผูท้ีมีส่วนรบัผิดชอบดูแลเกียวกบัระบบเทคโนโลยีดิจิทลัจึงมหีนา้ทีเป็นหน่วยงานหลกัในการวาง

แผนการพฒันาบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยดีจิิทลัใหต้รงกบัยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืใหบ้คุลากรระดบัผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้และระดบัปฏบิตักิารของการกีฬาแห่งประเทศไทยมคีวามสามารถใน 

การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิิทลัอย่างมปีระสิทธิภาพ 

· เพอืจดัหาหลกัสูตรและอบรมดา้นดจิทิลัใหบ้คุลากรระดบัผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้และระดบัปฏบิตัิการของการกีฬา 

แห่งประเทศไทย 

เป้าหมาย 

· เพอืจดัหาหลกัสูตรและจดัอบรมบุคลากรระดบัผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้และระดบัปฏิบตักิารของการกีฬาแห่ง 

ประเทศไทย 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

· ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· หลกัสูตรระดบัหวัหนา้อย่างนอ้ย ๑ หลกัสูตร/ปี 

· หลกัสูตรระดบัปฏบิตัิงานอย่างนอ้ย ๒ หลกัสูตร/ปี 

· พนกังานเขา้รบัการอบรมหลกัสูตรอย่างนอ้ย๒หลกัสูตร/คน/ปี 

 



๑๕๐ 
 

 
 

· ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· พนกังานดา้นดิจิทลัมคีวามรูแ้ละสามารถนาํไอทมีาประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานได ้

· พนกังานทกุระดบัมคีวามรูค้วามเขา้ใจและรูเ้ท่าทนัดจิิทลัและสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานได ้

แผนการดําเนินงาน 

· ประเมินความรูค้วามสามารถและความตอ้งการพฒันาบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพอืจดัลาํดบัความ 

ตอ้งการของเจา้หนา้ทแีต่ละคนและจดัหาหลกัสูตรตามความเหมาะสมกบัแต่ละหนา้ทฝ่ีายต่างๆของการกีฬาแห่ง 

ประเทศไทย 

· ดาํเนินการจดัอบรมใหแ้ก่บคุลากรตามหลกัสูตรทกีาํหนดไว ้

· ดาํเนินการประเมนิผลการฝึกอบรมของบุคลากรภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· สรุปรายงานการฝึกอบรมและทบทวนหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัตาํแหน่งหรือคุณสมบตัิของบุคลากรเพอืเตรียม 

ความพรอ้มในการฝึกอบรมครงัต่อไป 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 
 

โครงการท ี๗  โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการความรู ้(KM) 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

รอง : ทกุฝ่าย 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

รอง : ผูอ้าํนวยการทุกฝ่าย 

หลกัการและเหตุผล 

ศูนยร์วมความรูอ้งค์กร หรือ Knowledge Management เกิดขนึจาการคน้พบว่าองค์กรตอ้งสูญเสีย 

ความรูไ้ปพรอ้มๆ กบัการทบีคุลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการอนัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการขององคก์ร เป็นอย่าง

ยงิองคค์วามรูท้มีอียู่ในองคก์รซงึกระจดักระจายอยู่ในฝ่ายและสาํนกัต่างๆ ตวับคุคลหรือเอกสาร จงึตอ้งนาํมาพฒันาใหเ้ป็น

ระบบเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู ้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทงัปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

อนัจะนาํการกฬีาแห่งประเทศไทย ไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัทาํโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการความรูข้นึเพอืนํา 

ระบบดงักลา่วมาใชเ้ป็นเครอืงมอืในการจดัเก็บรวบรวมองคค์วามรูต่้างๆ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยทคีวามรูม้ ี๒ 

ประเภท คือความรูท้ฝีงัอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรูท้ไีดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรคห์รือสญัชาติญาณ ของ

แต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในสิงต่างๆ เป็นความรูท้ไีม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพูดหรือลายลกัษณ์ อกัษรได ้

โดยงา่ยเช่น ทกัษะในการทาํงาน งานฝีมอืหรือการคิดเชิงวเิคราะห ์บางครงัจึงเรียกว่าเป็นความรูแ้บบนามธรรม ความรูท้ีชดั

แจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้สีามารถรวบรวมถ่ายทอดไดโ้ดยผ่ายวิธีต่างๆ ระบบทพีฒันาขนึ จะช่วยในการ

จดัเก็บขอ้มูลและเอกสารต่างๆ แบง่เป็นหมวดหมู่ สามารถสืบคน้และเรียกใชง้านไดง้่ายซงึจะทาํให ้บุคลากรการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย มคีวามตนืตวัทจีะเรยีนรูส้งิใหม่ๆ รอบตวั 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืใหม้รีะบบการจดัเก็บขอ้มูลและองคค์วามรูใ้นรูปแบบของระบบดิจิทลั อย่างเป็นหมวดหมู่และเหมาะสมต่อการ 

ใชง้าน เพอืประหยดัพนืทใีนการจดัเก็บและสามารถคน้หาไดต้ลอดเวลา สะดวก งา่ย และรวดเร็ว 

· เพอืใหเ้กิดระบบการสอืสารการแลกเปลยีน แบ่งปนัและถ่ายทอดองคค์วามรูร้ะหว่างกนัผ่านระบบ ดิจิทลัอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

· เพอืใหเ้กิดการเขา้ถึงและเชือมโยงองคค์วามรูร้ะหว่างหน่วยงานทงัภายในและภายนอกสาํนกังานอย่างเป็นระบบ 

สะดวกและรวดเร็ว 

· เพอืใหก้ารจดัการองคค์วามรูภ้ายในองคก์รเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธิผล 

· เพอืรวบรวมและจดัเก็บความรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์รวมถงึผูเ้ชยีวชาญขององคก์รในรูปแบบต่างๆ ใหเ้ป็นรูปธรรม

เพอืใหพ้นกังานและเจา้หนา้ทขีององคก์รสามารถเขา้ถึงความรูแ้ละพฒันาตวัเองใหเ้ป็นผูรู้ไ้ด ้
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· เพอืนาํเทคโนโลยีดจิิทลั มาใชเ้ป็นเครืองมอืในการถ่ายทอดระหว่าง Tacit & Explicit ทสีามารถเปลยีน สถานะ

ระหว่างกนัได ้ตลอดเวลาทาํใหเ้กิดความรูใ้หม่ๆ โดยผ่านกระบวนการทีเรียกว่า Knowledge Spiral หรือ 

Knowledge Conversion 

เป้าหมาย 

· เพอืจดัเก็บองคค์วามรูด้า้นการกีฬาของพนกังานทมีคีวามเชยีวชาญและประสบการณ์ดา้นกีฬา 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบบริหารจดัการความรู ้(KM) ดา้นการกีฬา จาํนวน ๑ ระบบ 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· สามารถจดัเก็บและแบง่ปนัองคค์วามรูด้า้นกฬีาได ้

· พนกังานภายในองคก์รมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถเรืองการกีฬามากขนึ 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรูด้า้นการกีฬา เพอืแบ่งประเภทหรือหมวดขององคค์วามรู ้

· พฒันาและติดตงัระบบ Knowledge Management ดา้นการกีฬา เพือเป็นศูนย์การจดัการการเรียนรู ้ผ่าน

เวบ็ไซตภ์ายในองคก์ร 

· จดัเก็บองคค์วามรูใ้หเ้ป้นหมวดหมู่ใหเ้หมาะสมในแต่ละฝ่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· จดัทาํสือมลัติมเีดียผ่านอุปกรณ์ทีนําเสนอในโครงการ สาํหรบัการส่งเสริมการเรียนรูด้า้นการกีฬา โดยสามารถ 

นาํเขา้และสง่ออกขอ้มูลผ่านเว็บท่าในรูปแบบดจิิทลัได ้

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอร ์ซอฟแวรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกียวขอ้ง 

· ฝึกอบรมการใชง้านแก่ผูดู้แลระบบและเจา้หนา้ททีเีกียวขอ้ง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ 
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โครงการท ี๘  โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการแข่งขนักีฬาดว้ยระบบดิจทิลั 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ  

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ 

   รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

การกีฬาแห่งประเทศไทยรบัผิดชอบจดัการแข่งขนักีฬาระดบัประเทศโดยครบคลุมการแข่งขนัในระดบั 

กีฬาเยาวชนแห่งชาตกีิฬาแห่งชาตกิีฬาคนพกิารปจัจุบนัการกีฬาแห่งประเทศไทยมีระบบรายงานผลการแข่งขนัซงึเป็นระบบที

รวบรวมผลการแข่งขนัรายชือนกักีฬาทร่ีวมการแข่งขนัแต่เป็นระบบทมีฐีานขอ้มูลแยกเก็บในแต่ละการแข่งขนัยงัไม่มีระบบ 

ฐานขอ้มูลทเีก็บรวบรวมสถติิและประวตัขิองการแข่งขนัใหร้วมอยู่ทเีดยีวกนัทาํใหไ้ม่สามารถตดิตามและดูประวตัิยอ้นหลงั 

ของนกักีฬาทร่ีวมลงแข่งขนัทงัหมดไดอ้กีทงัยงัมแีหล่งขอ้มูลดา้นการแข่งขนัการกีฬาแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทาํระบบรายงาน

ผลการแข่งขนัจดัเก็บฐานขอ้มูลการจดัการแข่งขนัและรายงานผลสถิติผลการแข่งขนัต่างๆ เพอืใชใ้นการเก็บขอ้มูล กีฬา

แห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาคนพิการขึนในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ ไดม้ีการนําระบบไปใชจ้ดัเก็บขอ้มูลในเกมสต่์างๆ 

ดงักล่าวและนอกจากนนัไดม้ีการร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานอืนเพอืนําระบบไปใชใ้นเกมสกี์ฬานกัเรียนนกัศึกษาแห่ง 

ประเทศไทยกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยซงึจากทมีกีารใชง้านระบบในเกมสต่์างๆ และเพอืใหก้ารจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ 

เป็นไปในมาตรฐานเดียวกนัสามารถต่อยอดในการคน้หาขอ้มูลสถิติต่างๆ ของนกักีฬาและการออกรายงานเชิงวิเคราะห ์

เจา้หนา้ทรีวมไปถงึขอ้มูลการจดัการแข่งขนัและสามารถจดัทาํเป็นระบบ (Analytic Sport Data Center) ต่อไปในอนาคต

ไดแ้ละในการนีทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรจดัทาํโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการแข่งขนักีฬาดว้ยระบบ

ดจิทิลัเพอืเป็นมาตรฐานเดยีวกนั (Games Management System) โดยระบบจะประกอบไปดว้ยระบบย่อย ๆ ดงัต่อไปนี 

๑. Games Management System 

๒. Games Result System 

 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืจดัเก็บขอ้มูลสถิติและประวตักิารแข่งขนัของนกักีฬาทุกการแข่งขนัในระดบักีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติ 

กีฬาคนพกิารได ้

· เพอืเชอืมโยงขอ้มลูการแข่งขนัใหเ้ป็นฐานขอ้มลูการแขง่ขนัใหก้บัทุกหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

· เพอืใหก้ารบูรณาการดา้นฐานขอ้มลูการจดัการแขง่ขนัและรายงานผลในระดบัต่างๆ ใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด 

· เพอืช่วยในการจดัการแขง่ขนักีฬาในระดบัต่างๆ ใหม้แีบบแผนและมาตรฐาน 

· เพอืเป็นคลงัขอ้มูลดา้นสถติกิารแขง่ขนัประวตันิกักีฬาขอ้มูลการจดัการแขง่ขนัต่างๆ ในอดตีทผ่ีานมา 

· เพอืใหบ้ริการฐานขอ้มูลสาํหรบัการวจิยัสถติขิอ้มูลนกักีฬาในการแขง่ขนัรายการต่างๆ 
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· เพอืบริหารจดัการขอ้มูลดา้นทีพกัการเดินทางอาหารการเตรียมสถานทแีละอุปกรณ์ทใีชใ้นการแข่งขนัการรกัษา 

ความปลอดภยัตลอดจนการประชาสมัพนัธก์ารแขง่ขนั 

· เพือบริหารจดัการขอ้มูลระหว่างการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬาคนพกิารและทีจดัเกมส์การ 

แขง่ขนัรายการต่างๆ และหน่วยงานอนืๆ ทมีเีกมสก์ารแขง่ขนัและทาํใหก้ารแข่งขนัมมีาตรฐานมากยงิขนึ 

· เพอืวเิคราะหส์ถานะภาพของบุคลากรแต่ละระดบัใหเ้ป็นปจัจุบนัทงัสามารถติดตามการปฏิบตัหินา้ทใีนการแข่งขนั 

กีฬาต่างๆ 

เป้าหมาย 

· เพอืจดัเก็บขอ้มูลสถติแิละประวตักิารแข่งขนัของนกักีฬาในระดบัประเทศและนานาชาต ิ

· สามารถเชอืมโยงขอ้มูลการแขง่ขนัเพอืเป็นฐานขอ้มลูการแขง่ขนักบัทุกหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

· พฒันาระบบGames Management System 

· พฒันาระบบ Games Result System 

· สามารถวเิคราะหส์ถานะภาพของบุคลากรแต่ละระดบัใหเ้ป็นปจัจุบนัทงัสามารถตดิตามการปฏบิตัหินา้ทใีนการ

แขง่ขนักีฬาต่างๆ ได ้

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบ Games Management System จาํนวน ๑ ระบบ 

· มรีะบบ Games Result System จาํนวน ๑ ระบบ 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· สามารถเก็บขอ้มลูสถติิและประวติัการแข่งขนัของนกักีฬาอย่างครบถว้นและถูกตอ้งทุกรายการแขง่ขนั 

· สามารถเชอืมโยงขอ้มูลการแขง่ขนักบัระบบจดัเก็บผลการแข่งขนัทมีอียู่ภายในองคก์รได ้

· สามารถบริหารจดัการขอ้มูลระหว่างการแข่งขนัไดอ้ย่างถูกตอ้งและไม่ผดิพลาด 

· สามารถรองรบัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติไดค้รบทกุรูปแบบ 

· สามารถบริหารจดัการและเตรียมความพรอ้มในการจดังานแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

· สามารถบริหารจดัการระบบผลการแข่งขนัและเผยแพร่ผลการแข่งขนัไดถ้กูตอ้งและรวดเร็วขนึและไม่

ผดิพลาด 

· สามารถติดตามผลการปฏบิติังานบุคลากรทางการกีฬาในแต่ละปี 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลระบบผลการแข่งขนัเดิมทมีีอยู่ใหค้รอบคลุมทุกประเภทกีฬาระดบักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

กีฬาแห่งชาตกิีฬาคนพกิาร 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบการบริหารจดัการแข่งขนั ทตีรง

ตามความตอ้งการและทพีงึพอใจของผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบุคลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
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โครงการท ี๙  โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอตุสาหกรรมกีฬา 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฬีาอาชีพและกีฬามวย 

   รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

  ตามท ีการกีฬาแห่งประเทศไทย ไดร้บัมอบหมายจากกระทรวงการท่องเทยีวและกีฬาใหเ้ป็นหน่วยงาน 

หลกัในการรบัผิดชอบการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที ๔ การพฒันาอุตสาหกรรมกีฬาเพอืเป็นส่วนสาํคญั ในการสรา้ง

มูลค่าเพมิทางเศรษฐกิจ ตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาต ิฉบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเป็นยุทธศาสตรท์มีุ่งพฒันา

อุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสรา้งมลูค่าเพมิ และส่งเสริม เศรษฐกิจของประเทศ โดยมกีารสนบัสนุนการทาํ

ธุรกิจทเีกยีวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการกีฬา อาท ิธุรกจิการผลติเสอืผา้ และอุปกรณกี์ฬา ธุรกจิเพอืการบริการเกียวกบัการกีฬา 

ธุรกิจการจดักิจกรรมการแข่งขนัต่างๆ รวมถงึสถาบนัพฒันากีฬา อาชีพทุกระดบั พรอ้มทงัมุ่งพฒันาการท่องเทียวเชิงกีฬา 

และจดัตงัเมอืงกีฬา เพอืใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง ดา้นการกฬีาของภูมภิาค 

  ดว้ยเหตุดงักล่าวการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํโครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูล

อุตสาหกรรมกีฬา เพอืเป็นแหล่งบริการขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมกีฬา ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการ ประชาชน สง่ผลใหส้ามารถ 

สบืคน้ขอ้มูลและบริการขอ้มูลทรีวดเร็วขนึ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืจดัเก็บขอ้มูลอุตสาหกรรมกีฬา 

· เพอืเป็นแหล่งใหบ้ริการขอ้มูลอุตสาหกรรมกีฬาแก่ผูป้ระกอบการ ประชาชน ผูท้สีนใจ 

เป้าหมาย 

· เพอืพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมกีฬา 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มฐีานขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมกีฬาอย่างนอ้ยจาํนวน ๑ ระบบ 

· จาํนวนการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลอุตสาหกรรมกีฬาของ กกท.  

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใจฐานขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมกีฬาของ กกท. 

 



๑๕๗ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการ ของ

ผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

 
 

โครงการท ี๑๐  โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอตุสาหกรรมการท่องเทยีวกีฬา 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฬีาอาชีพและกีฬามวย 

   รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

ตามทีการกีฬาแห่งประเทศไทย ไดร้บัมอบหมายจากกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาใหเ้ป็นหน่วยงาน

หลกั ในการรบัผดิชอบการดาํเนินการตามยุทธศาสตรท์ ี๔ การพฒันาอุตสาหกรรมกีฬาเพอืเป็นส่วนสาํคญัในการสรา้งมูลค่า 

เพมิทางเศรษฐกิจ ตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท ี๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเป็นยุทธศาสตรท์มีุ่งพฒันา 

อุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสรา้งมูลค่าเพมิ และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมกีารสนบัสนุนการทาํ 

ธุรกิจทเีกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการกีฬา อาท ิธุรกจิการผลติเสอืผา้และอุปกรณก์ีฬา ธุรกจิเพอืการบริการเกียวกบัการกีฬา 

ธุรกิจการจดักิจกรรมการแข่งขนัต่างๆ รวมถึงสถาบนัพฒันากีฬาอาชีพทุกระดบั พรอ้มทงัมุ่งพฒันาการท่องเทยีวเชิงกีฬา 

และจดัตงัเมอืงกีฬา เพอืใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นการกีฬาของภูมภิาค 

  ดว้ยเหตุดงักล่าวการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํโครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูล

อุตสาหกรรมการท่องเทียวกีฬา (Sports Tourism) เพือเป็นแหล่งบริการขอ้มูลดา้นการท่องเทียวเชิงกีฬาดา้นดิจิทลั 

ใหบ้รกิารแก่นกักีฬา ประชาชน ผูท้สีนใจส่งผลใหส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูและบริการขอ้มูลทรีวดเร็วขนึ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืจดัเก็บขอ้มูลอุตสาหกรรมการทอ่งเทยีวกีฬา (Sports Tourism) 

· เพอืเป็นแหล่งใหบ้ริการขอ้มูลอุตสาหกรรมการท่องเทยีวกีฬาแก่นกักีฬา ประชาชน ผูท้สีนใจ 

เป้าหมาย 

· เพอืพฒันาระบบบฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมการท่องเทยีวกีฬา 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มฐีานขอ้มูลดา้นการท่องเทยีวกีฬาอย่างนอ้ยจาํนวน ๑ ระบบ  

· จาํนวนการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลการท่องเทยีวกีฬาของ กกท. 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชฐ้านขอ้มูลอุตสาหกรรมการท่องเทยีวกีฬาของ กกท. 

 



๑๕๙ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการ ของ

ผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

 
 

โครงการท ี๑๑  โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้นกีฬาเพอืความเป็นเลิศ 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกฬีามวย 

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ ฝ่ายกฬีาอาชีพและกีฬามวย 

รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

การกีฬาแห่งประเทศไทยมหีนา้ทกีาํกบัดูแลกิจการและดาํเนินงานดา้นการกีฬาซงึมหีน่วยงานภายใตส้งักดั

และหน่วยงานภายนอกทีช่วยกนัดูแลการกีฬาของประเทศไทยโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยมีนโยบายทจีะสนบัสนุนงบ 

ประมาณใหแ้ก่สมาคมกีฬาหรือองคก์รกีฬาไดส้นบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานหรือกจิกรรมทเีกยีวกบัดา้นการกีฬาแต่ 

เนืองดว้ยองคก์รกีฬามหีลายหน่วยงานจึงทาํใหก้ารบริหารจดัการเรืองการจดัสรรและกาํกบัดูแลการเบกิจ่ายงบประมาณของ

องคก์รทาํไดย้ากและมปีญัหาเรืองการเบกิจ่ายซาํซอ้นหรอืองคก์รไม่ไดร้บัเงนิงบประมาณตามทกีาํหนดไว ้

ดงันนัการกีฬาแห่งประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมรีะบบเขา้มาช่วยจดัการทางดา้นการเบกิจ่ายเพอืช่วยอาํนวย 

ความสะดวกใหผู้บ้ริหารเจา้หนา้ทีบุคลากร สมาคมกีฬาต่างๆ สามารถติดตามและลดขอ้ผิดพลาดดา้นการจดัสรร

งบประมาณ ระบบสามารถบนัทกึการเบกิจ่ายงบประมาณเพอืสามารถนาํขอ้มูลทบีนัทกึนีไปช่วยประกอบการตดัสนิใจสาํหรบั

ผูบ้ริหารได ้

วตัถปุระสงค ์

· เพอืจดัทาํระบบเบกิจ่ายงบประมาณทสีนบัสนุนใหก้บัองคก์รกีฬาสมาคมดา้นกีฬา 

· เพอืใหก้ารเบกิจ่ายงบประมาณสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ 

เป้าหมาย 

· เพอืตดิตามการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทสีนบัสนุนใหก้บัองคก์รกีฬาสมาคมกีฬา 

· เพอืลดการเบกิจ่ายซาํซอ้นและดาํเนินการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามแผนงานทวีางไว ้

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

· ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบการเบกิจ่ายงบประมาณขององคก์รกฬีาจาํนวน ๑ ระบบ 

· ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· สามารถติดตามลดระยะเวลาเบกิจ่ายงบประมาณทตีอ้งสนบัสนุนใหก้บัองคก์รกีฬา 

· ลดการเบิกจ่ายทีซาํซอ้นและทาํใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเร็วและมี 

ประสทิธิภาพ 



๑๖๑ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทมีอียู่ใหค้รอบคลุมกระบวนการทาํงานและขนัตอนการอนุมตักิารเบกิจ่ายเงนิ 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการ ของ

ผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 
 

 
 

โครงการท ี๑๒  โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  

            ฝ่ายกีฬาอาชีพและกฬีามวย ฝ่ายกฬีาภมิูภาค 

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ ฝ่ายวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

            ฝ่ายกีฬาอาชีพและกฬีามวย ฝ่ายกฬีาภมิูภาค 

รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดก้าํหนดพนัธกิจ (Mission) ท ี๓ 

พฒันาและนาํองค์ความรูแ้ละนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬาไปใชใ้นการพฒันานกักีฬาและบุคลากร

ทางการกีฬาทงัในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และระดบันานาชาติโดยมวีตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์พฒันาวทิยาศาสตร ์การ

กีฬาใหม้ีประสิทธิภาพและมาตรฐานส่งเสริมและพฒันานกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลศิและอาชีพโดยมี 

เป้าหมายการใหบ้รกิาร การบริหารจดัการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา มมีาตรฐานทงัในส่วนกลางและ ส่วนภูมภิาค

เพอืรองรบัการพฒันาขดีความสามารถของนกักีฬาทกุระดบั (Sports Science for Elite and Professional Athletes) 

ดงันนัการกีฬาแห่งประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีระบบเขา้มาช่วยจดัการทางดา้นการใหบ้ริการวิทยาศาสตร์ 

ดา้นบริการทดสอบสมรรถนะทางกาย บริการการตรวจรกัษา บริการการใชศู้นย ์Fitness เพอืช่วยอาํนวย ความสะดวกให ้

นกักีฬา เจา้หนา้ท ีบุคลากรทางการกีฬา สมาคม ประชาชนสามารถขอรบัใชบ้ริการ ตรวจสอบการนดัหมาย ติดตามผ่าน

เทคโนโลยดีจิิทลัส่งผลใหก้ารเขา้รบับริการวทิยาศาสตรม์คีวามสะดวกรวดเร็ว และสามารถนาํขอ้มูลมาพฒันา นกักีฬาในเชิง

รุกไดด้ยีงิขนึ  

วตัถปุระสงค ์

· เพอืพฒันาระบบการบรกิารทางวทิยาศาสตรก์ารกีฬาใหม้คีวามทนัสมยั และการใชน้วตักรรมดา้นวทิยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยทีางการกฬีา เพอืเสรมิสรา้งนกักีฬาในลกัษณะการดาํเนินงานเชิงรุก 

· เพอืตดิตามการพฒันาการดา้นกีฬาของนกักีฬาประวตักิารตรวจสภาพร่างกายของนกักีฬา 

· เพอืวเิคราะหค์วามพรอ้มในการเขา้แข่งขนักีฬาไดข้องนกักีฬา 

· เพอืมรีะบบทะเบยีนการตรวจรกัษา 

เป้าหมาย 

· สามารถติดตามการพฒันาการดา้นกีฬาของนกักีฬาประวติัการตรวจสภาพร่างกายของนกักฬีา 

· สามารถวเิคราะหค์วามพรอ้มในการเขา้แขง่ขนักีฬาไดข้องนกักีฬา 

 



๑๖๓ 
 

 
 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

  ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบตดิตามพฒันาการและสมรรถนะนกักีฬาจาํนวน ๑ ระบบ 

· มรีะบบทะเบยีนการตรวจรกัษาจาํนวน ๑ ระบบ 

· มรีะบบบริหารจดัการหอ้งฝึกซอ้ม Fitnessจาํนวน ๑ ระบบ 

  ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· สามารถเก็บขอ้มูลของนกักีฬาทเีขา้รบัการตรวจสอบสมรรถภาพดา้นร่างกายนกักีฬาอย่างครบถว้นและ 

ถูกตอ้ง 

· ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทางดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพมิมากขนึ 

แผนการดําเนินงาน 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการ ของ

ผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

 



๑๖๔ 
 

 
 

โครงการท ี๑๓  โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางดา้นกีฬาเพอืการอาชีพ 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฬีาอาชีพและกีฬามวย 

   รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

ต าม แผนยุ ท ธศ าส ต ร์ ก า ร กี ฬ าแห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไท ย  พ . ศ .  ๒๕๖๐  -  ๒๕๖๔  ได ้กํ า ห นด 

พนัธกิจ (Mission) ท ี๒ สนบัสนุนและกํากบัใหอ้งคก์รกีฬาอาชีพบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพเพอืพฒันา นกักีฬา

อาชีพบุคลากรกีฬาอาชีพ และผูจ้ดัการแข่งขนักีฬาอาชีพใหม้ขีดีความสามารถในการสรา้งรายได ้สรา้งความสุข และสรา้ง

มูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัสงัคมโดยมวีตัถปุระสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันากีฬาอาชีพ ใหม้รีะบบบริหาร

จดัการทไีดม้าตรฐานสากลทดัเทยีมประเทศชนันําของเอเชีย และการสรา้งวฒันธรรม ค่านิยม ในการมส่ีวนร่วมชม ร่วมเชยีร์

กีฬาอาชีพเพอืใหเ้ป็นกิจกรรมทีสรา้งความสุขแก่สงัคมรวมทงัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม พฒันาระบบการบริหารจดัการ

ธุรกิจกีฬาอาชพีแบบครบวงจรสามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจทงัทางตรงและทางออ้มใหก้บั นกักีฬา บคุลากรทางการกีฬา 

ผูจ้ดัการแข่งขนั รวมทงัภาคเอกชน ผูป้ระกอบการภายในธุรกิจทเีกียวขอ้งกบัการจดัการ แข่งขนั ทอ้งถนิ หรือชุมชนทเีป็น

พนืทีจดัการแข่งขนัใหม้ากขนึและสามารถยึดเป็นอาชีพไดอ้ย่างยงัยืน กาํกบั ดูแลองคก์รกีฬา นกักีฬา และบุคลากรกีฬา

อาชีพใหด้าํเนินการตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้งอย่างมปีระสทิธิภาพ 

ดงันนัการกีฬาแห่งประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีระบบเขา้มาช่วยจดัการทางดา้นการใหบ้ริการกีฬาเพอืการ 

อาชีพดา้นบริการจดแจง้สโมสร สมาคมกีฬาอาชีพ นกักีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ การขอเปลยีนแปลงการจดแจง้ รวมไปทงั

การรอ้งเรียน เพอืช่วยอาํนวยความสะดวกใหน้กักีฬาอาชีพ เจา้หนา้ท ีบุคลากรทางการกีฬา สโมสรสามารถขอรบัใชบ้ริการ

ผ่านเทคโนโลยีดจิิทลัส่งผลใหก้ารเขา้รบับริการมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถนาํขอ้มูลมาพฒันานกักีฬา สโมสรในเชิง

รุกไดด้ยีงิขนึ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืพฒันาระบบการใหบ้รกิารทางดา้นกีฬาเพอืการอาชีพ ดว้ยการจดัทาํฐานขอ้มูลการจดแจง้สโมสร สมาคมกีฬา

อาชีพ นกักีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพการขอเปลยีนแปลงการจดแจง้ ผูใ้หก้ารสนบัสนุน ลขิสทิธ ิและสทิธปิระโยชน ์

ใหอ้ยู่ในระบบฐานขอ้มูลดจิิทลั 

เป้าหมาย 

· สามารถตรวจสอบขอ้มูลสโมสร สมาคมกีฬาอาชีพและประวตัิการขอเปลยีนแปลง 

· สามารถตรวจสอบขอ้มูลนกักีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ ทงัในอดีตและปจัจุบนั 

 



๑๖๕ 
 

 
 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบการใหบ้ริการการจดแจง้และฐานขอ้มูลทอียู่ในระบบดจิิทลัททีนัสมยั  

การเก็บขอ้มูลและเรียกใชไ้ดอ้ย่างรวดเร็วจาํนวน ๑ ระบบ  

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ประสทิธิภาพในการใหบ้ริการและประสทิธิผลในการดาํเนินงานของกกท. สูงขนึเมอืเปรียบเทยีบกบัผล

ประกอบการในปีทผ่ีานมา 

แผนการดําเนินงาน 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการ ของ

ผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 



๑๖๖ 
 

 
 

โครงการท ี๑๔  โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลนักกีฬาและบคุลากรทางการกีฬา 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

            ฝ่ายกีฬาภมิูภาค ฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ  

            ฝ่ายกีฬาอาชีพและกฬีามวย 

รอง : ทกุฝ่าย/สานกั 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

หลกัการและเหตุผล 

  การกีฬาแห่งประเทศไทยมีขอ้มูลทงับุคลากรในองคก์ร เจา้หนา้ท ีนกักีฬา รวมไปถึงบุคลากรกีฬา (ผู ้

ตดัสิน/ผูฝึ้กสอน/ผูบ้ริหาร) ดว้ยขอ้มูลทมีีจาํนวนมาก ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงตอ้งมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 

บุคลากรเพอืใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการเก็บขอ้มูลบุคลากรกีฬาต่างๆ เพอืง่ายต่อการตรวจสอบประวติัและสถานะ ภาพของ

บุคลากรใหเ้ป็นขอ้มลูทถีูกตอ้งและเป็นปจัจุบนัมากทสีุด 

  ดงันนัการกีฬาแห่งประเทศไทยจําเป็นตอ้งมีระบบเขา้มาช่วยจดัการฐานขอ้มูลนกักีฬาและบุคลากร

ทางการกีฬาช่วยอาํนวยความสะดวกในการสบืคน้ ตรวจสอบใหม้คีวามสะดวกรวดเร็วขนึ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืจดัทาํทะเบยีนประวตัขิอ้มูลนกักีฬา บคุลากรทางการกีฬาทงัหมดของประเทศ 

· เพอืวิเคราะหส์ถานะภาพของบุคลากรแต่ละระดบัใหเ้ป็นปจัจุบนั ทงัสามารถติดตามการปฏิบตัิหนา้ท ีและการ

แขง่ขนักีฬาต่างๆ 

เป้าหมาย 

· สามารถตรวจสอบขอ้มูลทะเบยีนประวตันิกักีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ ทงัในอดตีและปจัจุบนั 

· สามารถวเิคราะหส์ถานะภาพของบุคลากรแต่ละระดบัใหเ้ป็นปจัจุบนั ทงัสามารถติดตามการปฏิบตัิหนา้ท ีและการ

แขง่ขนักีฬาต่างๆ 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบทะเบยีนฐานขอ้มูลนกักีฬาและบคุลากรของการกีฬา ๑ ระบบ  

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· สามารถจดัเก็บขอ้มูลบุคลากรทางการกีฬาทงัในอดีตและปจัจุบนัและสามารถตดิตามผลการปฏบิตัิงาน 

การแขง่ขนัของบุคลากรทางการกีฬาในแต่ละปี 

 



๑๖๗ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการ 

· ของผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 
 

 
 

โครงการท ี๑๕  โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทางการกีฬา และวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

   รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดก้าํหนดพนัธกิจ (Mission) ท ี๓ 

พฒันาและนาํองค์ความรูแ้ละนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬาไปใชใ้นการพฒันานกักีฬาและบุคลากร

ทางการกีฬาทงัในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และระดบันานาชาติโดยมวีตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์พฒันาวทิยาศาสตร ์การ

กีฬาใหม้ีประสิทธิภาพและมาตรฐานส่งเสริมและพฒันานกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ โดยมี

เป้าหมายการใหบ้รกิาร การบริหารจดัการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา มมีาตรฐานทงัในส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค

เพอืรองรบัการพฒันาขดีความสามารถของนกักีฬาทกุระดบั (Sports Science for Elite and Professional Athletes) 

ดงันนัการกีฬาแห่งประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมรีะบบเขา้มาช่วยจดัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้น 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬาทนีาํไปใชใ้นการพฒันาขดีความสามารถของนกักีฬาเผยแพร่องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกีฬา ใหก้บันกักีฬาบคุลากรทางการกีฬา เจา้หนา้ท ีเพอืมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถ

นาํองคค์วามรูไ้ปใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืจดัทาํระบบฐานขอ้มูลองคค์วามรูท้างการกีฬา และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

เป้าหมาย 

· นกักีฬา บคุลากรทางการกีฬา ประชาชน สามารถนาํองคค์วามรูท้างการกีฬา และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา ไปใชง้านได ้

อย่างถกูตอ้ง 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบระบบฐานขอ้มูลทางการกีฬา และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา จาํนวน ๑ ระบบ 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· นกักีฬาและประชาชนทวัไปมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรอืงวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

 

 



๑๖๙ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการ ของ

ผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 
 

 
 

โครงการท ี๑๖  โครงการพฒันาระบบสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิารตอ้งหา้ม 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : สาํนกังานควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการสาํนักงานควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญตัิควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕ ไดป้ระกาศใชโ้ดยทีองค์กร 

ต่อตา้นการใชส้ารตอ้งหา้มโลกซงึเป็นองคก์รเอกชนทอีงคก์รกีฬานานาชาติยอมรบัในมาตรการควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้ม 

ทางการกีฬา ไดป้ระกาศใหด้าํเนินการต่อตา้นการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา โดยการสรา้งทกัษะความพรอ้ม ทางกายภาพ

และจิตสาํนกัทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ในการแขง่ขนักีฬาดว้ยความบริสุทธิยุตธิรรม เป็นไปดว้ยความ เสมอภาคและเป็น

ธรรมโดยไม่ตอ้งใชส้ารตอ้งหา้ม รวมทงัใหก้ารคุม้ครองต่อสุขภาพและความปลอดภยัของนกักีฬา เพอืใหม้ีมาตรการการ

ควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทสีอดคลอ้งกบัคาํประกาศโคเปนเฮเกนว่าดว้ยการต่อตา้นสารตอ้งหา้มทาง การกีฬาและส่งเสริม

ความร่วมมอืดา้นกีฬากบันานาประเทศ 

การกีฬาแห่งประเทศไทยมีหนา้ทีการควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา หมายถึง การดาํเนินการ

ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้วามร่วมมอืในการป้องกนัการใชส้ารตอ้งหา้มทงัในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ ประสานงานกบั

นกักีฬาสมาคมกีฬาและองค์กรทีเกียวขอ้งในการเก็บตวัอย่างตรวจหาสารตอ้งหา้มรวมทงัการประชาสมัพนัธ ์ เพอืสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัสารตอ้งหา้มต่อนกักีฬาบุคลากรทางการกีฬา และประชาชนนอกจากนยีงัรวมไปถึงการ ดาํเนินงาน

ตามพระราชบญัญตัิควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕ ทงัในดา้นการควบคุมตรวจสอบ การใชส้าร

ตอ้งหา้มและการลงโทษอกีดว้ยดว้ยเหตนีุจึงมคีวามจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบสนบัสนุนการดาํเนินงานตาม พระราชบญัญตัสิาร

ตอ้งหา้มเพอืรองรบัภาระกิจหนา้ทดีงักล่าว 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืจดัทาํฐานขอ้มูลสาํหรบัเจา้หนา้ทคีวบคุมการใชส้ารตอ้งหา้ม ตลอดจนรวบรวมและปรบัปรุงขอ้มูล เกียวกบัการ

ใชส้ารตอ้งหา้มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

· เพอืประสมัพนัธข์า่วสาร และการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัการควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬาใหก้บั 

นกักีฬา บุคลากรทางการกีฬา และประชาชน 

เป้าหมาย 

· เพอืสนบัสนุนการดาํเนนิงานตามพระราชบญัญตัิสารตอ้งหา้ม 

· เพอืเก็บขอ้มูลพนืฐานชนิดและปรมิาณของสารทจีดัเป็นสารตอ้งหา้ม 

· เพอืเก็บขอ้มูลการตรวจสอบและตรวจพบ การใชส้ารตอ้งหา้ม (DOPING) ของนกักีฬา 

 



๑๗๑ 
 

 
 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบทใีชส้าํหรบัสนบัสนุนการดาเนินงานตามพระราชบญัญตัิสารตอ้งหา้ม และเผยแพร่ขอ้มูลดา้น สาร

ตอ้งหา้ม จาํนวน ๑ ระบบ  

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· กกท. มรีะบบทใีชใ้นการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัิสารตอ้งหา้ม อย่างมปีระสิทธิภาพนกักีฬา และ

ประชาชนทวัไปมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรืองสารกระตุน้ และสารตอ้งหา้ม (DOPING) 

แผนการดําเนินงาน 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการ ของ

ผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 



๑๗๒ 
 

 
 

โครงการท ี๑๗  โครงการพฒันาระบบบริหารทรพัยากรบคุคล 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

 

หลกัการและเหตุผล 

  ตามที การกีฬาแห่งประเทศไทย ไดด้าํเนินการพฒันาฐานขอ้มูลการบริหารทรพัยากรบุคคล ซึงฝ่ายทรพัยากร

บุคคลใชส้าํหรบัการจดัเก็บขอ้มูลพนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย และมคีวามตอ้งการให ้โปรแกรมสามารถทาํงานไดม้ี

ประสทิธิภาพมากยิงขนึ เพอืลดเวลาในการปฏิบตัิงานของผูใ้ชง้านโปรแกรม ดงันนั จึงจาํเป็นทจีะตอ้งมีการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มูลการบริหารทรพัยากรบุคคลเพอืเชือมฐานขอ้มูลดา้นบุคลากรในองคก์ร ต่อเนืองเพอืรองรบัขอ้มูลทีมเีปลยีนแปลง 

และเพมิประสทิธิภาพการทาํงานโดยนาํเทคโนโลยีดจิิทลัมาช่วยในการปฏบิติังาน 

 การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบบริหารทรพัยากรบุคคลเพอืเชือมฐานขอ้มูล ดา้น

บุคลากรในองคก์ร จากระบบเดิมต่อเนืองเพอืใชง้านระบบไดอ้ย่างต่อเนืองสมบูรณ์ และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน

อาํนวยความสะดวกในการปฏบิตังิานใหแ้ก่บคุลากรของ กกท. 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืพฒันาปรบัปรุงระบบบริหารทรพัยากรบุคคลและเชอืมโยงฐานขอ้มลูบคุลากร กกท. 

เป้าหมาย 

· กกท. มฐีานขอ้มูลบคุคลากรทถูีกตอ้ง แมน่ยาํ พรอ้มใชง้าน 

· สามารถนาํขอ้มลูไปใชใ้นการโยกยา้ย แต่งตงั และพฒันาบุคลากรไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

· พฒันาบคุลากรแต่ละตาํแหน่ง แต่ละสายงาน 

· ขยายการใชง้านระบบไปสู่ส่วนภูมภิาค 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบบริหารทรพัยากรบคุคล จาํนวน ๑ ระบบ  

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· กกท. มรีะบบบริหารทรพัยากรบุคคล ทมีปีระสทิธิภาพ ถกูตอ้ง แมน่ยาํ พรอ้มใชง้าน 

แผนการดําเนินงาน 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอยีดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้าน 



๑๗๓ 
 

 
 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 
 

 
 

โครงการท ี๑๘  โครงการพฒันาระบบการก่อสรา้งและฐานขอ้มูลพสัดุครุภณัฑ ์

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายกีฬาสถาน ฝ่ายการคลงั 

   รอง :  ฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฬีาสถาน  

   รอง  : ผูอ้าํนวยการฝ่ายการคลงั 

หลกัการและเหตุผล 

ต าม แผนยุ ท ธศ าส ต ร์ ก า ร กี ฬ าแห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไท ย  พ . ศ .  ๒๕๖๐  -  ๒๕๖๔  ได ้กํ า ห นด 

พนัธกิจ (Mission) ท ี๔ บริหารจดัการองคก์ร สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา ใหม้มีาตรฐานโดยมุ่งเนน้การบูรณาการเพอืใหเ้กิด 

ประโยชน์สูงสุดในการพฒันากีฬาของประเทศและการบริการทางการกีฬา กลยุทธท์ ี๔.๓ ยกระดบัศูนยบ์ริการกีฬาของ 

กกท. ทมีีมาตรฐานการใหบ้ริการเพอืรองรบัการพฒันากีฬาและการออกกําลงักาย โดยพฒันาสถานที อุปกรณ์ และสิง

อาํนวยความสะดวกทางการกีฬา รวมทงัมาตรฐานระบบบริหารจดัการเพอืการบริหารทางการกีฬา ใหส้ามารถรองรบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ซึงแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลกัไดแ้ก่ นกักีฬา หน่วยงาน/ประชาชนทวัไป ซึงมีการระบุมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารทชีดัเจนในแต่ละระดบันอกจากนนัยงัรวมไปถึงการใหบ้ริการศูนยฝึ์กและสถานกีฬาท ีกกท. ดูแล โดยกลุม่นกักีฬา

มุ่งเนน้การพฒันา National Training Center ใหม้มีาตรฐานสามารถรองรบั การเตรียมความพรอ้มใหก้บันกักีฬาเพอืเขา้

แขง่กีฬาระดบัชาติและนานาชาต ิ

ดงันนั การกีฬาแห่งประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีระบบเขา้มาช่วยจดัการขอ้มูลการก่อสรา้งและฐานขอ้มูล 

พสัดุครุภณัฑ ์ในดา้นฐานขอ้มูลราคากลาง ขอ้มูลประวตัิการก่อสรา้ง ฐานขอ้มูลวสัดุครุภณัฑข์องศูนยบ์ริการต่างๆ ทงัใน

ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค เพอืใหเ้จา้หนา้ทสีามารถตรวจสอบขอ้มูลไดร้วดเรว็และเป็นปจัจุบนัยงิขนึ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืพฒันาระบบการก่อสรา้งและฐานขอ้มูลพสัดุครุภณัฑ ์

เป้าหมาย 

· เพอืรูร้าคากลางของพสัดุครุภณัฑใ์นการก่อสรา้งของผูร้บัเหมาทาํใหส้ะดวกต่อการจดัซอื 

· เพอืทาํใหส้ามารถตรวจสอบหลกัทรพัยแ์ละความน่าเชอืถอืของผูร้บัเหมา 

· เพอืการประมวลขอ้มูลทางกฎหมายเพอืนาไปใชใ้นกรณีทีมกีารฟ้องรอ้ง หรือเพอืใชเ้ป็นขอ้มูลในการติดตามงาน 

และงบประมาณเพอืเป็นฐานขอ้มูลอา้งองิ 

 

 

 



๑๗๕ 
 

 
 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบการก่อสรา้งและฐานขอ้มูลพสัดุครุภณัฑจ์าํนวน ๑ ระบบ 

· มรีะบบตดิตามสนิทรพัย ์จาํนวน ๑ ระบบ  

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· กกท. มรีะบบการก่อสรา้งและฐานขอ้มูลพสัดุครุภณัฑท์มีปีระสทิธิภาพ 

· กกท. มรีะบบตดิตามสนิทรพัยท์มีปีระสทิธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน 

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) มกีารนาํเสนอแผนในการประชมุหรือแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

· จดัทาํรายละเอียดความตอ้งการ(Requirement Specification) เพอืพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการ ของ

ผูใ้ชง้าน 

· จดัทาํรายละเอียดการออกแบบระบบ(Design Specification) เช่นออกแบบระดบั Concept,ออกแบบระดบั 

กระบวนการ, ออกแบบหนา้จอและกลไกของจอแสดงผล, ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์ภาพรวม

(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) 

· การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลใหเ้นือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างครบถว้นและระบบ 

· จดัทาํแผนการดาํเนินงานโครงการฯ 

· ดาํเนินการจดัหาและตดิตงัระบบคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรพ์รอ้มอุปกรณ์ทเีกยีว 

· พฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรพรอ้มตดิตงัและจดัทาํคู่มอืการใชง้าน 

· อบรมการใชง้านระบบพรอ้มสาธิตการทาํงานเพอืใหบ้คุลากรในองคก์รใชง้านระบบใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 
 

โครงการท ี๑๙  โครงการพฒันาระบบขอรบับริการดว้ยตนเอง (ESS : Employee  

    Self Service) 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา ฝ่ายธุรกจิและสทิธปิระโยชน ์

        ฝ่ายทรพัยากรบคุคล สาํนักผูว้่าการ 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ฝ่ายธุรกจิและ 

            สทิธิประโยชน์ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล สาํนกัผูว่้าการ  

หลกัการและเหตุผล 

  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอรไ์ดเ้จริญกา้วหนา้และมีบทบาทในการเพมิประสิทธิภาพในการทาํงานของ

สาํนกังานใหม้คีวามทนัสมยัถูกตอ้งและรวดเรว็ระบบสาํนกังานในปจัจุบนัมีการเปลยีนแปลงจากใชแ้รงงานมาใชอุ้ปกรณ์ทาง

เทคโนโลยีมากขนึเพอืช่วยในการทาํงานดา้นการประมวลผลขอ้มูล (Data processing) ตงัแต่ระดบัปฏบิตัิการจนถึงการ 

บริหารองค์กรขนาดใหญ่เนืองจากสามารถเพมิประสิทธิภาพการทาํงานลดขนัตอนลดความซาํซอ้นการทาํงานช่วยใหเ้ขา้ถึง 

ขอ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นสะดวกและรวดเร็วสามารถปฏบิตังิานไดไ้ม่จาํกดัทงัสถานทเีวลาทนัสมยัและเชอืถอืไดซ้งึเป็น

การเพมิความคลอ่งตวัในการปฏบิตังิานและการใหบ้ริการทรีวดเร็วตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

จึงมีแนวคิดพฒันาระบบขอรบับริการดว้ยตนเอง (ESS : Employee self Service) เพือใหพ้นกังาน 

สามารถจดัการงานส่วนตวัไดเ้ช่นการเก็บเอกสารการเงนิเกียวกบัตวัเองการเขา้ดูขอ้มูลขององคก์รการส่งคาํขอลาออนไลน์ 

หรืออพัเดตขอ้มลูส่วนตวัเพอืใหฝ่้ายบคุคลสามารถบริหารจดัการและดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและรวดเร็ว 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืปรบัปรุงระบบอนิทราเน็ตใหส้นบัสนุนการทาํงานของพนกังานภายในองคก์ร 

เป้าหมาย 

· มรีะบบงานย่อยเช่น ระบบลา-ลงเวลาระบบจองหอ้งประชุมระบบข่าวประชาสมัพนัธ ์

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบขอรบับริการดว้ยตนเอง(ESS: Employee self Service) จาํนวน ๑ ระบบ 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· สามารถพฒันาระบบใหส้นบัสนุนการขอบริการของพนกังานภายในองคก์ร 

 

 

 



๑๗๗ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ดาํเนินงานใหค้รอบคลุมการบริการทีพนกังานสามารถขอใชบ้ริการไดด้ว้ยตวัเองเช่นระบบลา-ลงเวลา ระบบจอง

หอ้งประชุมระบบขา่วประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

· ออกแบบระบบ (Design Specification) ในระยะเวลาตามตารางการพัฒนาระบบออกแบบโครงสรา้ง 

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ภาพรวม(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

(Software Architecture) 

· ทดสอบความถกูตอ้งและการยอมรบัไดข้องระบบ (Acceptance Test) ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานจริง 

· ดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๑ ปี (๒๕๖๒) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐   ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

 
 

โครงการท ี๒๐  โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร (ERP) 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายการคลงั 

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล ฝ่ายการคลงั 

รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา  

หลกัการและเหตุผล 

  ระบบ ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือระบบทใีชใ้นการจดัการและวางแผนการใช ้

ทรพัยากรต่างๆขององคก์รโดยเป็นระบบทเีชอืมโยงระบบงานต่างๆ ขององคก์รเขา้ดว้ยกนัซงึเป็นระบบทเีหมาะกบั การกีฬา

แห่งประเทศไทยระบบจะช่วยลดการทาํงานโดยทมีีระบบฐานขอ้มูลกลางใชส้าํหรบัเก็บขอ้มูลทุกอย่างไวท้ีเดียวกนั เพอื

ป้องกนัความซาํซอ้นของขอ้มูลทาํใหม้ีประสิทธิภาพมกีาร Share ขอ้มูลสูงสุดโดยแต่ละส่วนสามารถดึงขอ้มูล ส่วนกลางที

ตวัเองสนใจมาวเิคราะหไ์ดแ้ละสามารถทจีะ Integrate ไดห้มดทุกฝ่ายของการกีฬาทงัฝ่ายบคุคล ฝ่ายการเงนิและบญัชีฝ่าย

การคลงัและพสัดุ 

การกีฬาแห่งประเทศไทยไดพ้ฒันาระบบ ERP บางส่วนแลว้แต่ยงัจาํเป็นจะตอ้งมกีารปรบัปรุง และพฒันา

ระบบ ERP ขนึเพอืใหส้ามารถรองรบัขอ้มูลการปฏบิตัิงานของหน่วยงานไดค้รบถว้นและสามารถ เชือมโยงขอ้มูลและการ

ดําเนินงานของแต่ละฝ่ายเขา้ดว้ยกนัอาทิฝ่ายบุคคลฝ่ายการเงนิและงบประมาณ ฝ่ายการคลงัและพสัดุและเชือมระบบ 

GFMIS เพอืใหเ้กิดการบูรณาการขอ้มูลนาํไปสู่ระบบสารสนเทศ เพอืการบริหารทสีมบูรณ ์

วตัถปุระสงค ์

· เพือพฒันาระบบทีใชใ้นการจดัการและวางแผนการใชท้รพัยากรต่างๆ ขององค์กรโดยเป็นระบบที เชือมโยง

ระบบงานต่างๆ ขององคก์รเขา้ดว้ยกนั 

· เพอืสรา้งระบบฐานขอ้มูลกลางใชส้าํหรบัเก็บขอ้มลูทกุอย่างไวท้เีดยีวกนั 

· เพอืป้องกนัความซาํซอ้นของขอ้มลูทาํใหไ้ดข้อ้มูลทถีูกตอ้งเนืองจากมาจากแห่งเดยีวกนั 

เป้าหมาย 

· เพอืพฒันาระบบทรพัยากรบคุคลการเงนิและบญัชคีลงัและพสัดุและเชอืมระบบ GFMIS 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบงานย่อยเพมิเตมิอย่างนอ้ย ๔ ระบบ  

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ระบบสามารถเชอืมโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์รได ้



๑๗๙ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาขอ้มูลความตอ้งการใชง้านขอ้มูลของระบบเดิมทีมีอยู่ใหเ้ขา้ใจวิเคราะห์ปัญหาพรอ้มทงัวางแผนในการ 

ดาํเนินงาน 

· ออกแบบระบบ (Design Specification) ในระยะเวลาตามตารางการพัฒนาระบบออกแบบโครงสรา้ง 

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ภาพรวม(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์

(Software Architecture) 

· ทดสอบความถกูตอ้งและการยอมรบัไดข้องระบบ (Acceptance Test) ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานจริง 

· ดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๐ 
 

 
 

โครงการท ี๒๑   การพจิารณาระบบ big data การกฬีาแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานทรีบัผดิชอบ หลกั :  ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

   รอง :   ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลศิ ฝ่ายวทิยาศาสตรก์ารกีฬา  

             ฝ่ายธุรกจิและสทิธิประโยชน์ ฝ่ายกฬีาอาชีพและกีฬามวย  

             ฝ่ายกีฬาสถาน ฝ่ายกฬีาภมิูภาค 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั :  ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬา 

   รอง :   ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ ฝ่ายวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  

ฝ่ายธุรกิจและสทิธิประโยชน์ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ฝ่ายกฬีาสถาน ฝ่ายกีฬา

ภูมิภาค 

หลกัการและเหตผุล  

   กีฬาถอืเป็นสงิสาํคญัและมผีลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามยัของประชาชนในประเทศ ที

จะกา้วไปเป็นกลุม่พลงัสาํคญัในการขบัเคลอืนประเทศใหเ้จริญเตบิโตและมีความกา้วหนา้ในอนาคต กีฬายงัถอืว่าม ีบทบาท

ในการสรา้งสรรคส์งัคมและสรา้งความสามคัคี ความมีนาํใจ และความเอือเฟือเผอืแผ่ใหก้บัคนในสงัคมดว้ย การบริหาร

จดัการการกีฬาจึงกลายเป็นสงิททีกุประเทศใหค้วามสาํคญัและยึดถอืเป็นนโยบาย ซงึทกุหน่วยงานและประชาชน ในประเทศ

นนัๆ ตอ้งใหค้วามสนบัสนุนและร่วมมือในการดาํเนินการตามนโยบายดา้นกีฬาดว้ย การกาํหนด นโยบายและการบริหาร

จดัการกีฬาประเภทต่างๆ ใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพจาํเป็นอย่างยงิ ทจีะตอ้งมีขอ้มูลสนบัสนุนจาํนวนมากใน

รูปแบบต่างๆ 

  ตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย มแีนวทางทจีะเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลกีฬาของ ประเทศซงึจะตอ้ง

มขีอ้มูลดา้นกีฬาทหีลากหลายและครบถว้น จะตอ้งมกีารแลกเปลยีนขอ้มูลจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ซงึปจัจุบนัการกีฬาแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดมาตรฐานของ หน่วยงานดา้นกีฬา แต่ยงัไมม่ีคลงัขอ้มูลดา้นกีฬา

ทเีป็นศูนยก์ลางและเชอืมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน 

  ดงันนั การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงควรมกีารจดัทาํคลงัขอ้มูลกีฬา ซงึจะตอ้งมขีอ้มูลทเีป็น ประโยชนใ์น

การบริหารงานและแกไ้ขปญัหาดา้นกีฬาของประเทศได ้การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลกีฬาจึงเป็น สงิสาํคญัในการจดัเกบ็ขอ้มูลที

จาํเป็น และปจัจยัต่างๆ ทเีกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นกีฬา ระบบการแสดงผล ของฐานขอ้มูลสามารถสรุป วิเคราะห์

และนาํเสนอในรูปแบบของสถติิต่างๆ การพฒันาระบบฐานขอ้มูลกีฬา เป็นการรวบรวมขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง

มาบูรณาการรวมกนั ซงึจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์พมิมากขนึ ในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนบริหารจดัการ ตลอดจน

ช่วยผูบ้ริหารในดา้นการตดัสนิใจ 

 

 

 



๑๘๑ 
 

 
 

วตัถปุระสงค ์ 

· เพือเป็นการจดัทาํคลงัขอ้มูลกีฬา ซึงเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลดา้นกีฬาทงัภายในและภายนอกหน่วยงาน เพอื

ใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ผูบ้ริหารในการตดัสนิใจในดา้นการกีฬา 

· เพอืใชข้อ้มูลในระบบฐานขอ้มูลกีฬาในการกาํหนดนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทเีกียวขอ้ง กบัการ

บริหารจดัการหรือการกาํหนดนโยบายทเีกียวขอ้งกบักีฬา  

เป้าหมาย 

   มรีะบบฐานขอ้มูลกลางดา้นกีฬาทงัดา้นกีฬาเป็นเลศิและกีฬาอาชีพ เช่น ขอ้มูลดา้นสทิธิประโยชน ์ดา้นกีฬาอาชีพ 

ดา้นกีฬาเป็นเลศิ ดา้นกฬีาสถานและดา้นวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

· เชอืมโยงระบบขอ้มูลดา้นการกีฬาภายในองคก์ร ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

· เชอืมโยงระบบขอ้มูลดา้นการกีฬาภายนอกองคก์รภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธิของโครงการ 

  ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบคลงัขอ้มูลทีเชอืมโยงระบบขอ้มูลดา้นการกีฬาภายในองคก์ร จาํนวน ๑ ระบบภายในปี ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๓ 

· มรีะบบคลงัขอ้มูลทีเชอืมโยงระบบขอ้มูลดา้นการกีฬาภายนอกองคก์ร จาํนวน ๑ ระบบภายในปี ๒๕๖๒ 

– ๒๕๖๓ 

  ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลดา้นกีฬาททีนัสมยั และสามารถเชอืมโยงขอ้มูลหน่วยงานภายในและภายนอกได ้

· มขีอ้มูลดา้นกีฬาทมีคีวามครบถว้น ถูกตอ้งและทนัสมยั 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการใชง้านขอ้มูลดา้นกีฬา และแบ่งหมวดหมู่หรือประเภทของขอ้มูล โดยการ

สอบถามหน่วยงานภายในและภายนอกการกีฬาแห่งประเทศไทยเกยีวกบัความตอ้งการใชข้อ้มลูดา้นกีฬา 

· กาํหนดรูปแบบทเีป็นมาตรฐานในการเกบ็รวบรวมและแลกเปลยีนขอ้มูลดา้นกีฬาร่วมกนั 

· พฒันาและสรา้งคลงัขอ้มลูดา้นกีฬาตามมาตรฐานทกีาํหนดไว ้

· นาํเขา้ขอ้มลูและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทมีอียู่และขอ้มูลทไีดจ้ากหน่วยงานภายนอก 

· ปรบัปรุงและพฒันาระบบ เพอืใชแ้กไ้ขปญัหาดา้นกีฬา โดยเชอืมโยงขอ้มูลในคลงัขอ้มูล ทมีอียู่ในคลงัขอ้มูล ไป

ประมวลผลตามความตอ้งการ 

· ดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน 

· ดาํเนินการปรบัปรุงฐานขอ้มูลใหท้นัสมยัอย่างต่อเนือง 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้า่ยรวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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โครงการท ี๒๒  โครงการพฒันาระบบศูนยข์อ้มูลสงิอาํนวยความสะดวกทางการกีฬาและอปุกรณ์ของศูนยฝึ์ก 

กฬีาแห่งชาติและสนามกีฬา 

หน่วยงานทรีบัผดิชอบ  หลกั : ฝ่ายธุรกจิและสทิธิประโยชน์ ฝ่ายกฬีาภมูิภาค ฝ่ายการคลงั 

   รอง : ทกุฝ่าย/สาํนักสนามกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ  หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิและสทิธิประโยชน์ ฝ่ายกฬีาภูมิภาค  

            ฝ่ายการคลงั  

   รอง : ผูอ้าํนวยการทกุฝ่าย 

หลกัการและเหตผุล 

  ท า ง ก า ร กี ฬ า แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี พื น ที แ ล ะ ท ร ัพ ย์ สิ น  อ า ค า ร  ส ถ า น ที  ห ล า ย แ ห่ ง  

ทีสามารถใหเ้ช่าหรือจดัสรรใหเ้กิดประโยชน์ได ้เช่น ใหบ้ริการพนืทีใตอ้าคาร ขายของหรือประกอบกิจการคา้ขาย ภายใน

อาคารเป็นตน้ ทาํใหส้รา้งสรา้งไดแ้ก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพอืสนบัสนุน ( EVM : Economic Value Management) 

  จากการบริการดา้นการจดัเก็บรายไดด้งักล่าว ทาํใหเ้กิดปัญหาในการบริหารรายได ้และรายจดั ทาํ

รายงานผลการดาํเนินงานของกิจกรรม และประกอบการกีฬาแห่งประเทศไทยมีหลายสถานที หลายแห่งจะแบ่งกนัดูแล

รบัผดิชอบ ทาํใหข้อ้มูลกระจายไม่ไดร้วมอยู่ทเีดยีวกนั 

  ดงันนั การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงควรมกีารจดัทาํระบบบริหารจดัการดา้นธุรกิจและสทิธปิระโยชน ์เพอื

สนบัสนุน (EVM : Economic Value Management) เพือเขา้มาช่วยอํานวยความสะดวกใหก้ารบริหารงานดา้น สิทธิ

ประโยชน์หรือรายไดท้เีกิดจากทรพัยส์นิของการกีฬาแห่งประเทศไทยไดง้่ายขนึ และมฐีานขอ้มูลทาํใหต้รวจสอบไดง้่าย มี

ความถูกตอ้ง ทาํใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ทขีองการกีฬาแห่งประเทศไทยทาํงานไดค้ลอ่งและเร็วมากขนึ 

  การกีฬาแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นองค์กรดา้นการกีฬาทีใหญ่ทีสุดในประเทศ สิงทตีามมานนัคือ สิง

อาํนวยและอุปกรณ์ดา้นการกีฬาต่างๆ มจีาํนวนมากเช่นกนั ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งมีระบบศูนยข์อ้มูล สงิอาํนวยและอุปกรณ์

ของศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬา ทีใชส้าํหรบัเก็บขอ้มูลสงิอาํนวยความสะดวก และอุปกรณ์กีฬาของศูนยฝึ์กกีฬา

แห่งชาติและสนามกีฬา ซงึกระจายอยู่ทวัประเทศ โดยระบบจะครอบคลุม ศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติ ๕ แห่งและสนามกีฬา ๗ 

แหง่ 

  ดงันนั การพฒันาระบบศูนยข์อ้มูลสิงอํานวยความสะดวกทางการกีฬาและอุปกรณ์ของศูนยฝึ์กกีฬา 

แห่งชาติและสนามกีฬา จะช่วยใหม้ีการเก็บขอ้มูลทีเป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจสอบและสืบคน้ขอ้มูลช่วยลด ความ

ผดิพลาดทจีะเกิดขนึ และไดข้อ้มลูทเีป็นปจัจุบนั ลดขนัตอนในการทาํงาน นอกจากนนัการเก็บขอ้มูล ตามระบบนีจะช่วยให ้

ทาํงานง่ายและรวดเร็วมากขนึ เพอืเตรียมความพรอ้มสูอ่าเซยีน (AEC) เพอืแขง่ขนักบั ต่างประเทศในอาเซยีนได ้

 ดว้ยเหตุนีทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไดเ้หน็ถึงความสาํคญัของระบบการบริหารศูนยก์ีฬาส่วนกลางและภูม ิ

ภาค โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ทีและผูใ้ชบ้ริการ เพอืใหใ้ชง้านสนาม และ
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อุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชนไดง้่ายและรวดเร็วยงิขนึ ทาํใหป้ระชาชนสามารถเขา้ใชง้านสนามและอุปกรณ ์กีฬาไดร้วดเร็วและ

พงึพอใจในการใชบ้รกิารต่อไป 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืพฒันาระบบบริหารจดัการดา้นธุรกิจและสทิธปิระโยชนข์องการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· เพอืพฒันาระบบศูนยข์อ้มูลสงิอาํนวยและอุปกรณ์ของศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาตแิละสนามกีฬา 

· เพอืจดัทาํทะเบยีนฐานขอ้มูลสาํหรบัเกบ็ขอ้มูลสงิอาํนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· เพอืช่วยใหเ้จา้หนา้ทสีามารถใหบ้ริการใชง้านสนามและอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชนไดง้า่ยและรวดเร็วยงิขนึ 

· เพือใหน้กักีฬาและประชาชนทวัไปเขา้มาใชบ้ริการไดส้ะดวกมากขึน ประหยดัเวลา และช่วยลดขนัตอนการใช ้

บริการ 

เป้าหมาย 

· เพอืบรหิารจดัการสนิทรพัยแ์ละรายไดท้เีกิดขนึในการใชส้นิทรพัยข์ององคก์รไดง้่ายขนึ 

· เพอืจดัทาํทะเบยีนฐานขอ้มูลสงิอาํนวยความสะดวกและอปุกรณกี์ฬาเพอืใชใ้นศูนยฝึ์กกีฬา 

· แหง่ชาต ิ๕ แหง่และสนามกีฬา ๗ แหง่ ใหเ้ป็นปจัจุบนั 

· เพอืวเิคราะหข์อ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัลดขนัตอนในการทาํงาน 

· เพอืช่วยใหเ้จา้หนา้ทสีามารถใหบ้ริการใชง้านสนามและอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชนไดง้า่ย 

และรวดเรว็ยงิขนึ  

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธิของโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบบรหิารจดัการดา้นธุรกิจและสทิธิประโยชน ์จาํนวน ๑ ระบบ 

· มี ร ะบบ ศูนย์ข ้อ มู ล สิ ง อํ า น วยคว ามสะดว กท า งก า รกี ฬ าแล ะอุ ป กรณ์ ขอ ง ศู นย์ ฝึ ก กี ฬ า 

แหง่ชาตแิละสนามกีฬา จาํนวน ๑ ระบบ 

· มรีะบบจองสนามและอุปกรณ์กีฬา จาํนวน ๑ ระบบ 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· สามารถบริหารจดัการสนิทรพัยแ์ละรายไดท้เีกิดขนึในการใชส้นิทรพัยข์ององคก์ร 

· มีระบบศูนยข์อ้มูลสงิอาํนวยความสะดวกทางการกีฬาและอุปกรณ์ของศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติและสนาม 

กีฬาใหผู้ใ้ชท้าํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งสะดวกรวดเรว็ขนึ  

· ประชาชนสามารถเขา้ใชง้านสนามและอุปกรณ์กีฬาไดร้วดเร็วและพงึพอใจในการใชบ้ริการ  
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แผนการดําเนินงาน  

· ศึกษาระบบ EVM : Economic Value Management และวางแผนการดาํเนินงาน  

· ประชมุเก็บรวบรวมขอ้มูล (Requirements) ความตอ้งการต่างๆทเีกยีวขอ้งภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 

· ออกแบบระบบ (Design Specification) ในระยะเวลาตามตารางการพฒันาระบบจดัการดา้นธุรกิจและ สิทธิ

ประโยชน์ ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมฮารด์แวรภ์าพรวม(SystemArchitecture), ออกแบบ โครงสรา้ง

สถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร ์(Software Architecture) 

· พฒันา Source code ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน 

· จดัทาํรายละเอยีดหรอืคู่มอื (Documentation) ทกุขนัตอนของการพฒันาระบบ 

อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

· ทดสอบความถกูตอ้งและการยอมรบัไดข้องระบบ (Acceptance Test)  

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานจริง 

· สรุปส่งมอบงานพรอ้มจดัฝึกอบรมการใชง้านระบบโปรแกรม ใหก้บัเจา้หนา้ทขีองการกีฬาแห่งประเทศไทย ทงั

ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้านทเีกียงขอ้งในสว่นกลางและสว่นภูมภิาค 

· ทดสอบและประเมนิผลหลงัการใชง้านเพอืปรบัปรุงระบบใหเ้ป็นปจัจุบนัและทนัสมยั 

· เก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการใชง้านระบบ และขอ้มูลอปุกรณ์ของศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาตแิละสนามกีฬา 

· ศึกษากระบวนการหรือขนัตอนการใชบ้ริการและขนัตอนการจดัเก็บขอ้มูลในการบริหารจดัการศูนยฝึ์กและสนาม 

กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศ 

· ออกแบบระบบตามความตอ้งการใชง้าน 

· พฒันาระบบบริการศูนยเ์พอืช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัเจา้หนา้ทแีละผูใ้ชบ้รกิาร ลดขนัตอนการปฏบิตัิงาน ของ

เจา้หนา้ทแีละไดข้อ้มูลทถีูกตอ้งมากขนึตรวจสอบไดง้่าย 

· ดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน 

· จดัประชุมผูท้เีกยีวขอ้ง ศูนยก์ารกีฬาทงัส่วนกลางและส่วนภูมภิาค เพอืวางแผนการดาํเนินงานระบบ บริหารศูนย์

การกีฬาส่วนกลางและภูมภิาค เพอือาํนวยความสะดวกในการจองสนามและอุปกรณ์ทางการกีฬา 

· เก็บรวบรวมขอ้มูลพนืฐานเกียวกบัสถานที สนามแข่งขนั และอุปกรณ์กีฬา รวมไปถึง ผูร้บัผิดชอบในส่วนต่างๆ 

เพอืใชเ้ป็นขอ้มลูพนืฐานในการดาํเนินการผ่านระบบ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้า่ยรวม ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 



๑๘๖ 
 

 
 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 
 

โครงการท ี๒๓   โครงการพฒันาระบบสนับสนุนการติดสนิใจผูบ้รหิารระดบัสูง (EIS) 

หน่วยงานทรีบัผดิชอบ  หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

   รอง : ทกุฝ่าย 

ผูอ้าํนวยการโครงการ  หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตผุล 

การกีฬาแห่งประเทศไทยถอืว่าเป็นองคก์รทใีหญ่ระดบัประเทศ ผูบ้ริหารของการกีฬาจะตอ้งมกีาร บริหาร

จดัการ พิจารณากําหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ของการกีฬาฯ ใหส้ามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

เปรียบเสมอืนเป็นตวัแทนของประเทศเพอืแข่งขนักบันานาประเทศ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และตอ้งการขอ้มูลทแีมน่ยาํ และ

ถูกตอ้ง เพอืตดัสนิใจ ทงันีระบบ EIS เดมิทมีอียู่นนั จะตอ้งมกีารพฒันาเพมิเตมิ ใหส้ามารถมขีอ้มูลทุกดา้น เพอืตอบสนอง

ความตอ้งการใชง้านขอ้มูลของผูบ้ริหารเช่น ดา้นบุคลากร ดา้นการเงนิและงบประมาณ ดา้นการจดัการการแข่งบนั ขอ้มูล

นกักีฬา ดา้นทรพัยากรบุคคล ดา้นภาระงานของบคุลากรของฝ่ายต่าง ๆ ของการกีฬา เป็นตน้ 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทางฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา จึงเหน็ควรใหม้ีการปรบัปรุงระบบ สนบัสนุน

การตดัสนิใจผูบ้ริหารระดบัสูง (EIS) ใหท้นัสมยัและช่วยใหผู้บ้ริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยทาํงานไดง้่ายขนึ สะดวก

และรวดเร็วมากขนึ ในการปรบัปรุงระบบ EIS ครงันี ผูบ้ริหารจะไดข้อ้มูลทีเป็นปจัจุบนั ทาํใหผู้บ้ริหารมองเห็น แนวทาง 

ความเป็นไปทีเป็นมา และกําลงัจะมีแนวโนม้ไปทางใด เพือใหส้ามารถกาํหนดนโยบาย เป้าหมายหลกัๆ ขององค์กรให ้

สามารถพฒันาการกีฬาไปสูเ่ป้าหมายทวีางไว ้

วตัถปุระสงค ์

· เพอืใหผู้บ้ริหารมีแหล่งขอ้มลูของหน่วยทถีูกตอ้ง ทนัสมยั พรอ้มสาํหรบัการตดัสนิใจ 

· เพอืใหผู้บ้ริหารนําขอ้มลูไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็วและทนัตามเวลาทกีาํหนด 

เป้าหมาย 

 เพอืช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจไดถู้กตอ้งและสะดวกรวดเร็วขนึ เพอืสามารถใชใ้นการดาํเนินการหรือส่งเสริม ดา้น

การกีฬาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธิของโครงการ 

  ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มกีารปรบัปรุงระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวน ๑ ระบบ 

  ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· มขีอ้มูลใหผู้บ้ริหารตดัสนิใจไดถ้กูตอ้งและสะดวกรวดเร็วขนึ 



๑๘๘ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาขอ้มูล ความตอ้งการใชง้านขอ้มูลของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจผูบ้ริหารระดบัสูง (EIS) เดิมทมีีอยู่ให ้

เขา้ใจ วเิคราะหป์ญัหาพรอ้มทงัวางแผนในการดาํเนินงาน 

· ร่างขอบเขตงานในโครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดิสนิใจผูบ้ริหารระดบัสูง (EIS) 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานในโครงการ ใหข้อ้มูลเพมิเติม เช่น การออกแบบระบบ (Design Specification) ออกแบบ

โครงสรา้งสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ภาพรวม(System Architecture), ออกแบบโครงสรา้ง สถาปัตยกรรม

ซอฟตแ์วร(์Software Architecture) ใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน 

· ติดตงัและทดสอบระบบ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานจริง รวมถงึแกไ้ขปญัหาทเีกิดขนึ 

· ดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้า่ยรวม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 
 

 
 

โครงการท ี๒๔  โครงการพฒันาระบบบริหารยุทธศาสตรอ์จัฉริยะ (SMIS) รวมทงัวิเคราะหป์ระสทิธิภาพของ

องคก์ร 

หน่วยงานทรีบัผดิชอบ  หลกั : ฝ่ายนโยบายและแผน  

ผูอ้าํนวยการโครงการ  หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

หลกัการและเหตผุล 

  การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เริมดาํเนินการพฒันาระบบบริหารยุทธศาสตรอ์จัฉริยะ เพอืช่วยในการ

บริหารและติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนการปฏบิติังานและแผนงบประมาณประจาํปี กกท.  โดยมกีระบวนการทาํงาน

ตงัแต่การกาํหนดแผนยุทธศาสตรก์ารขอตงังบประมาณการบริหารแผนการปฏบิตัิงาน การรายงานผล และการนาํผลการ

ดําเนินงานมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสาํหรบัการจดัทาํแผนฯ ในปีต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไดม้ีการปรบัปรุงให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากขนึตามลาํดบั โดยสามารถใชเ้ป็นเครืองมอื เพอืช่วยในการดาํเนินงานดา้นการ

บริหารและติดตามผลการดาํเนินงานงบประมาณขององคก์ร รวมทงัเป็นฐานขอ้มูล ในการพิจารณางบประมาณจากผล

การดาํเนินงานทีผ่านมา เพือช่วยในการตดัสินใจใหผู้บ้ริหารและ บุคลากรทีเกียว ขอ้งใหร้บัทราบสถานะของการ

เบิกจ่ายและงบประมาณโดยรวมขององคก์ร 

ดว้ยเหตุนีทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไดเ้ห็นถึงความสาํคญัในการพฒันาต่อยอดระบบบริหาร 

ยุทธศาสตรอ์จัฉริยะ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ทภีายในองคก์ร และขยายไปสู่

องคก์รกีฬา สมาคมกีฬา เพอืใหก้ารบริหารและตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

วตัถปุระสงค ์

· เป็นเครืองมอืในการตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผนการปฏบิตังิานขององคก์รไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

· จดัเก็บขอ้มูลและประวตัิการบริหารจดัการงบประมาณ เพอืใชเ้ป็นฐานขอ้มูลประกอบการวเิคราะหก์ารกําหนด 

นโยบายและแผนการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์ร 

· พฒันากระบวนการติดตามงบประมาณใหม้คีวามสะดวก ต่อยอดไปสู่องคก์รกีฬา สมาคมกีฬาใหม้คีวามสะดวก 

และมคีวามถูกตอ้งมากยงิขนึ 

· แสดงสถานะและผลการใชจ่้ายงบประมาณทเีป็นปจัจุบนั เพอืประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารงบประมาณ 

เป้าหมาย 

 เพอืพฒันาระบบบริหารยุทธศาสตรอ์จัฉริยะ (SMIS)  

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธิของโครงการ 

  ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบระบบบริหารยุทธศาสตรอ์จัฉริยะ (SMIS) จาํนวน๑ ระบบ  



๑๙๐ 
 

 
 

  ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ระบบสามารถเชอืมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานภายในองคก์ร องคก์รกฬีา สมาคมกีฬาได ้

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาขอ้มูล ความตอ้งการใชง้านขอ้มูลของระบบบริหารยุทธศาสตรอ์จัฉริยะ (SMIS)เดมิทมีอียู่ใหเ้ขา้ใจ รวมถงึ

วเิคราะหป์ญัหา และประสทิธภิาพการใชง้าน พรอ้มทงัวางแผนในการดาํเนินงาน 

· ร่างขอบเขตงานในโครงการพฒันาพฒันาระบบบริหารยุทธศาสตรอ์จัฉรยิะ (SMIS)  

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัด ุ

· ดําเนินการควบคุมงาน ตรวจสอบความถูกตอ้งรวมถึงใหข้อ้มูลเพิมเติม ในโครงการ เช่น การออกแบบระบบ 

(Design Specification) ออกแบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ภาพรวม (System Architecture) , 

ออกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร(์Software Architecture) ใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน 

· ติดตงัและทดสอบระบบ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานจริง รวมถงึแกไ้ขปญัหาทเีกิดขนึ 

· ดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้า่ยรวม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

 
 

โครงการท ี๒๖   โครงการพฒันาระบบอนิทราเน็ต   

หน่วยงานทรีบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา  

   รอง : ทกุฝ่าย/สานัก  

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตผุล 

  ปจัจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการขบัเคลอืนองคก์ร เพอืใหเ้กิด การ

บริการทมีคีวามรวดเร็ว มปีระสทิธิภาพและทาํใหล้ดขนัตอนกระบวนการทาํงานดียงิขนึ องคป์ระกอบทเีป็นตวัแปรสาํคญั ที

ตอบสนองกบัความตอ้งการดงักล่าวในปจัจุบนั นนัคือ องคก์รนนัจะตอ้งมโีครงสรา้งพนืฐานสารสนเทศและการสอืสารทีดี 

เพอืเป็นศูนยก์ลางในการสนบัสนุนการทาํงานและการใหบ้ริการในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน ทงันี ในปจัจุบนั การกีฬา

แห่งประเทศไทย ไดใ้ชง้านระบบอินทราเน็ตกนัอย่างแพร่หลาย เช่นระบบอีเมลภายใน ระบบงานสารบรรณ ระบบเบกิ

จ่ายเงนิ เป็นตน้ ดงันนัจงึตอ้งมกีารปรบัปรุงพฒันาใหร้ะบบมคีวามเสถยีรยิงขนึ และรองรบัปริมาณ การใชง้านของผูใ้ชง้านที

มากขนึ   

วตัถปุระสงค ์

· เพอืขยายปริมาณการใชง้านระบบอินทราเน็ตใหเ้จา้หนา้ของการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างม ี

ประสทิธิภาพ 

· ปรบัปรุงระบบอนิทราเน็ตเดมิใหม้ปีระสทิธิภาพมากยงิขนึ 

เป้าหมาย 

· เพอืปรบัปรุงฐานขอ้มูลของระบบอนิทราเน็ต  

· ระเบยีบขอ้บงัคบั ดา้นการเงนิ บญัชีและพสัดุ 

· การตดิต่อสอืสารภายในหน่วยงาน และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ  

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธิของโครงการ 

  ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มกีารปรบัปรุงระบบระบบอนิทราเน็ตจาํนวน ๑ ระบบ  

  ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· กกท. มรีะบบการสอืสารภายในองคก์รทมีปีระสทิธิภาพ  

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาและรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยการทาํแบบสาํรวจภายในองคก์ร และศึกษาจาก ระบบ

เดมิทมีอียู่ 



๑๙๒ 
 

 
 

· ร่างขอบเขตงานในโครงการพฒันาระบบอนิทราเน็ต 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานในโครงการ ใหข้อ้มูลเพมิเติมแก่ผูร้บัจา้งในโครงการฯ ตรวจสอบกระบวนการ 

ทาํงาน 

· ดาํเนินการติดตงัและทดสอบระบบ 

· ดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้า่ยรวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

 
 

โครงการท ี๒๗   โครงการเช่าบริการวงจรสอืสารขอ้มูลความเร็วสูง 

หน่วยงานทรีบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ  หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตผุล 

  ปจัจุบนัการสือสารขอ้มูล โดยเฉพาะระบบอินเทอรเ์น็ตนบัเป็นโครงสรา้งพนืฐานหลกัในการ เชือมโยง

ขอ้มลู การติดต่อประสานงาน รวมถงึการทาํงานต่างๆ ลว้นแต่ทาํงานผ่านระบบสอืสารขอ้มูลทงัสนิ การกีฬาแห่งประเทศไทย

จงึมคีวามจาํเป็นทตีอ้งจดัหาบริการวงจรสอืสารขอ้มลูความเร็วสูงทมีคุีณภาพและความน่าเชอืถอืสูง เพอืรองรบัการใหบ้ริการ

ภายใน การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลาง สาํนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทยภูมิภาค ๕ ภาค สาํนกังานการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจงัหวดั ๗๖จงัหวดั บริการโครงข่ายสอืสารขอ้มูลภายในองคก์รเพอืเชอืมโยง ขอ้มูลระบบบริการจดัการองคก์ร 

และรองรบัการใหบ้ริการประชาชนในการเขา้ใชบ้ริการระบบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพอื

ความสะดวกรวดเร็วในการตดิต่อประสานงาน 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืใหม้บีริการอินเทอรเ์น็ต (Internet) ส่วนกลาง สาํนกังาน กกท. ภูมภิาค ๕ ภาค สาํนกังาน กกท. จงัหวดั ๗๖ 

จงัหวดั 

· เพอืใหม้ีบริการโครงข่ายสือสารขอ้มูลภายในองคก์ร (VPN) ระหว่างส่วนกลาง สาํนกังาน กกท. ภูมภิาค ๕ ภาค 

และศูนยฝึ์กกฬีาแห่งชาตมิวกเหลก็  

เป้าหมาย 

· สาํรวจความตอ้งการใช ้bandwidth และความพรอ้มในการเชอืมโยงระบบเครือขา่ยของแต่ละหน่วยงาน 

· จดัหาบริการเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพอืใหส้ามารถจดัทาํระบบเครือข่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง

และภูมภิาค 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธิของโครงการ 

  ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบวงจรสอืสารความเร็วสูงใชง้านอย่างต่อเนืองภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางและส่วน

ภูมภิาค 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีระบบเครือข่ายความเร็วสูงใชง้านอย่างมี 

ประสทิธิภาพ 

 



๑๙๔ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจความตอ้งการใช ้bandwidth และความพรอ้มในการเชอืมโยงระบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน  

· จดัหาบริการระบบเครือขา่ยความเรว็สูง เพอืใหส้ามารถจดัทาํระบบเครอืข่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ระยะเวลาดาํเนินการ  

 ๓ ปี (๒๖๕๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้า่ยรวม ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๕ 
 

 
 

โครงการท ี๒๘   โครงการพฒันาระบบกลอ้งวงจรปิดทงัในสว่นกลางและส่วนภมิูภาค 

หน่วยงานทรีบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายธุรกจิและสทิธิประโยชน์ 

   รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ฝ่ายกีฬาภูมิภาค 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิและสทิธิประโยชน์ 

   รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ฝ่ายกฬีาภมิูภาค 

หลกัการและเหตผุล  

  การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการกีฬาแห่งชาต ิอกีทงัยงัมีพนืทสีนาม

กีฬาเพอืใหบ้ริการแก่ประชาชนไดม้าพกัผ่อน ออกกาํลงักาย โดยสนามกีฬาท ีการกีฬาแห่งประเทศไทยไดร้บัผดิชอบและ

ใหบ้ริการประกอบดว้ยสนามกีฬาหวัหมาก สนามกีฬาในส่วนภูมิภาค และศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก โดยในแต่ละ

สถานทมีผูีม้าใชบ้ริการจาํนวนมากในแต่ละวนั ทาํใหม้คีวามจาํเป็น อย่างยิงทตีอ้งเฝ้าระวงัเหตุดา้นความปลอดภยั และเพอื

ปิดช่องว่างการกระทาํความผดิของผูไ้ม่ประสงคด์ ีจงึมคีวามจาํเป็นในการติดตงักลอ้งวงจรปิด เพอืลดความเสยีง สรา้งความ

เชอืมนัแก่ผูม้าใชบ้ริการ รวมถงึเพอืใหเ้จา้หนา้ที นกักีฬาและประชาชนทปีฏบิตัิหนา้ทแีละมาใชบ้ริการมคีวามปลอดภยัและ

การกีฬาแห่งประเทศสว่นกลางมคีวามพรอ้มในการรบัมอืกบัเหตุการณ์ไดท้นัท ี

วตัถปุระสงค ์

 • เพอืเพมิมาตรการรกัษาปลอดภยัของเจา้หนา้ท ีนกักีฬาและประชาชน 

 • รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ทเีกิดขนึภายในพนืทกีารกีฬาแห่งประเทศไทย 

 • เพอืป้องกนัทรพัยส์นิภายในภายในพนืทกีารกฬีาแหง่ประเทศไทย 

 • เพอืใชเ้ป็นพยานเอกสารแสดงต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจเมอืเกิดเหตุการณท์สี่งผลเสยีขนึ 

เป้าหมาย 

 • ปรบัปรุงระบบกลอ้งวงจรปิดเพอืรองรบัระบบความปลอดภยัอย่างทวัถึงทงัในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

 • ลดอตัราการเกิดเหตุการณอ์นัไม่พงึประสงค ์

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธิของโครงการ 

  ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

  •  ปร ับป รุ ง ระบบ ให ้ค รอบค ลุมทุกช ัน ขอ งอ าค า ร  ก ารกีฬ าแ ห่ งป ร ะ เทศ ไทยส่ วน กล า ง 

      และส่วนภูมภิาค 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

  • สามารถทราบถงึเหตกุารณ์ไม่ปลอดภยัทเีกิดขนึในพนืทกีารกีฬาแห่งประเทศไทย 

 



๑๙๖ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจพนืทจีุดตดิตงั และจุดสุ่มเสยีงในพนืท ี

· ออกแบบและประเมนิพนืท ีมมุการวางกลอ้งวงจรปิด 

· ร่างขอบเขตงานในโครงการพฒันาระบบกลอ้งวงจรปิดทงัในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคสาํรวจราคาอุปกรณ์ ณ 

ปจัจุบนั 

· ดาํเนินการจดัซอืจดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมการทาํงาน การเขา้พนืที เพอืทาํการติดตงักลอ้งวงจรปิดในจุดทไีดส้าํรวจไว ้รวมถึงการแกไ้ข 

ปญัหาทเีกดิ เพอืใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

· ตรวจสอบการแสดงผลของภาพในแต่ละจุด  

· ดาํเนินการฝึกอบรมการใชร้ะบบกลอ้งวงจรปิดใหแ้ก่ผูท้เีกียวขอ้ง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  

 ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้า่ยรวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๗ 
 

 
 

โครงการท ี๒๙ โครงการจดัหาคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพว่งทดแทน เพอืเพมิประสทิธิภาพการดําเนินงาน

ดา้นเทคโนโลยดีิจทิลั      

หน่วยงานทรีบัผดิชอบ หลกั ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา  

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬา 

หลกัการและเหตผุล 

ปจัจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการขบัเคลอืนองคก์ร เพอืใหเ้กิดการ 

บริการทมีคีวามรวดเร็ว มปีระสทิธิภาพและทาํใหล้ดขนัตอนกระบวนการทาํงานดียงิขนึ องคป์ระกอบทเีป็นตวัแปรสาํคญั ที

ตอบสนองกบัความตอ้งการดงักล่าวในปจัจุบนั นนัคือ องคก์รนนัจะตอ้งมโีครงสรา้งพนืฐานสารสนเทศและการสอืสารทีดี 

เพอืเป็นศูนยก์ลางในการสนบัสนุนการทาํงานและการใหบ้ริการในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน ทงันี ในปจัจุบนั การกีฬา

แห่งประเทศไทย มกีารใชค้อมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง ทมีอีายุการใชง้านมาเป็นเวลานานและบางส่วน ไดเ้สอืมสภาพ

ตามอายุการใชง้านทาํใหไ้ม่สามารถใชไ้ดเ้ตม็ประสทิธภิาพ  

วตัถปุระสงค ์

 • เพอืเพมิประสทิธิภาพการทาํงานใหแ้ก่เจา้หนา้ทขีองการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 • เพอืทดแทนเครืองคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณต่์อพว่งเดมิทเีสอืมสภาพ 

เป้าหมาย 

 เพอืใหม้กีารจดัหาเครอืงคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพว่งทดแทนใหม้ปีระสทิธิภาพพรอ้มใชง้าน  

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธิของโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· การกีฬาแห่งประเทศไทยมเีครอืงคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์คอมพวิเตอรพ์รอ้มใชง้านและมปีระสทิธิภาพ  

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· การกีฬาแห่งประเทศไทยมี เครืองคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พรอ้มใช ้งานและ มี

ประสทิธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจจาํนวนเครอืงคอมพวิเตอรรุ่์นเก่าและเครอืงคอมพวิเตอรท์เีสอืมสภาพ 

· กาํหนดคุณสมบตัขิองเครืองคอมพวิเตอรเ์พอืใหต้รงกบัการใชง้านในระบบสารสนเทศ 

· ร่างขอบเขตงานในโครงการพฒันาระบบกลอ้งวงจรปิดทงัในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและตรวจสอบราคากลาง 

จากกระทรวงดจิทิลั 

· ดาํเนินการจดัซอืจดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการติดตงั ทดแทนเครืองคอมพวิเตอรรุ่์นเดมิ 



๑๙๘ 
 

 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้า่ยรวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๙ 
 

 
 

โครงการท ี๓๐   โครงการเช่าศูนยส์าํรองขอ้มูลนอกทีทาํการ 

หน่วยงานทรีบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตผุล 

  เนืองจากในปจัจุบนัระบบสารสนเทศกลายเป็นหวัใจหลกัขององคก์รซึงมกีารนําระบบสารสนเทศมาใชใ้น

องคก์ร อย่างกวา้งขวาง เพอืส่งเสริมการดาํเนินงานของฝ่าย/สาํนกัต่างๆ ใหส้ามารถดาํเนินงานไดต้ามแผนยุทธศาสตรข์อง 

กกท. และเป็นไปตามตวัชวีดัท ี๓.๕ การบริหารจดัการสารสนเทศ ซึงจะส่งผลใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ร  ไม่วา่จะเป็นระบบ Web Site, ระบบ E-Mail หรือ ระบบเฉพาะทาง

ต่างๆ เช่น ระบบเวบ็ไซตห์ลกั ของกกท.  ระบบบริหารจดัการองคก์ร (Back Office) เป็นตน้ ทาํใหก้ารใชง้านคอมพวิเตอร์

ในการเขา้ถึงขอ้มูลองคก์รจึงกลายเป็นเรืองทพีนกังานในองคก์รทุกคนคุน้เคยและใชป้ฏิบติังานอยู่ในชีวิตประจาํวนั โดย

อาศยัระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายเป็นโครงสรา้งพนืฐานในการทาํงานของ ระบบต่างๆ ดงักล่าว ซึงปญัหาทีหลาย

องคก์รกําลงัเผชิญอยู่ทงัในอดีต ปจัจุบนั และอนาคต คือ ปญัหาระบบสารสนเทศไม่สามารถ ทํางานตามปกติ หรือ ปญัหา

ระบบสารสนเทศล่มทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลขององคก์ร เช่น เขา้ชม Web Site ขององคก์ร หรือ ไม่สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลจดหมายอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้ดงันนั หากระบบดงักล่าวไม่สามารถใชง้านได ้การเขา้ถึงขอ้มูลทอียู่ในระบบก็ไม่สามารถ

เขา้ถงึไดท้นัท่วงท ีทาํใหอ้งคก์รไม่สามารถดาํเนินธุรกิจธุรกรรมต่างๆ ไดต้ามปกต ิส่งผลใหอ้งคก์รเกิดความเสยีหายไดก้าร

กีฬาแห่งประเทศไทย จึงมคีวามจาํเป็นเช่าศูนยส์าํรองขอ้มูลนอกสถานท ีทาํการจดัเก็บขอ้มูลและเป็นศูนยป์ฏบิตัิงานในกรณี

ทเีกิดเหตุทไีมส่ามารถเขา้ใชง้านสถานทหีลกัได ้ 

วตัถปุระสงค ์

 • เพอืจดัเก็บขอ้มูลของระบบงานหลกัของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 • เพอืใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบตัิงานของผูเ้กียวขอ้งเมือเกิดเหตุการณ์ทมีีผลใหร้ะบบคอมพิวเตอรแ์ละ เครือข่าย

เสยีหาย ไมส่ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

เป้าหมาย 

· สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเนืองไม่นอ้ยกว่า ๙๐% เมอืเกิดเหตุฉุกเฉินโดยทนัท ี

· สามารถใชข้อ้มูลสารสนเทศได ้๒๗ x ๗ x ๓๖๕ 

· ความเสยีหายจากระบบเครอืข่ายนอ้ยกว่า ๑๐% 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธิของโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

  • เช่าศูนยส์าํรองขอ้มูลทสีาํคญัของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

  



๒๐๐ 
 

 
 

ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

  • การกฬีาแห่งประเทศไทยสามารถใหบ้ริการในดา้นสารสนเทศไดเ้มอืเกดิสถานการณฉุ์กเฉินต่าง ๆ 

  • มศูีนยจ์ดัเก็บขอ้มูลและสาํรองขอ้มูลทมีปีระสทิธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน 

 • จดัเช่าพนืทใีนการจดัเก็บขอ้มลูใหเ้พยีงพอต่อระบบทสีาํคญัของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้า่ยรวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๑ 
 

 
 

โครงการท ี๓๑   โครงการพฒันาระบบเครือข่ายและอปุกรณ์ และระบบเครือข่ายไรส้าย 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

  ก า ร กี ฬ า แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ส่ ว น ก ล า ง มี พื น ข น า ด ใ ห ญ่  ทํ า ใ ห ้บ ริ ก า ร ร ะ บบ เ ค รื อ ข่ า ย 

ไรส้าย แก่เจา้หนา้ท ีนกักีฬาและประชาชนทีมาใชง้านบริการของ กกท. ประกอบกบั ปจัจุบนัผูใ้ชง้านมีอุปกรณ์ ทีใชง้าน

ระบบไรส้ายมากขนึ เป็นเหตุใหป้ระสทิธิภาพระบบไรส้ายในปจัจุบนัไม่สามารถรองรบัความตอ้งการทีเพมิขนึได ้ทงันี การ

กีฬาแห่งประเทศไทย ไดด้าํเนินการพฒันาระบบโครงสรา้งพนืฐานสารสนเทศและการสอืสาร มาอย่างต่อเนอืงเป็นระยะเวลา

หนึง ทผ่ีานมาการกีฬาแห่งประเทศไทย ไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงระบบเครือข่ายไรส้าย เพอืใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ

ทมีากขนึในปจัจุบนั แต่เนอืงจากการใชง้านทมีปีริมาณขอ้มูล และจาํนวนคนทเีขา้ใชบ้ริการ มอุีปกรณท์ใีชเ้พมิมากขนึ  

ดงันนั การเพิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไรส้ายภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ใหร้องรบั การ

ใหบ้ริการเจา้หนา้ที นกักีฬาและประชาชนทีมาใชง้านบริการ นนันบัว่าจะเป็นส่วนช่วยในการสนบัสนุนใหก้ารติดต่อ 

ประสานงานและการใหบ้ริการประชาชนทมีาใชบ้รกิารมปีระสทิธภิาพมาก รวมทงัยงัเป็นจุดเริมตน้ทดีีในการช่วยรณรงค ์และ

ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการกีฬาได ้ขา่วสารททีนัสมยั และเพอืเกดิประโยชนสู์งสุด แก่ทกุ ๆ ฝ่าย เป็นตน้ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืความสะดวกและรวดเร็วทนัต่อการใชง้านเพอืใหร้ะบบเครือข่ายไรส้ายมปีระสทิธิภาพ 

เพยีงพอต่อการรองรบัการใชง้านในปจัจุบนั 

· เพอืใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการการใชง้านระบบเครือข่ายไรส้าย 

เป้าหมาย 

· มกีารปรบัปรุงระบบเครือข่ายไรส้ายใหม้ปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมการทาํงานของเจา้หนา้ท ี

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· สามารถรองรบัการเชอืมต่อเครือข่ายไรส้ายใหค้รอบคลุมทุกพนืทขีองการกีฬา 

แห่งประเทศไทยส่วนกลาง 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ใหบ้ริการระบบเครือข่ายไรส้าอย่างปลอดภยัและสามารถเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอรต์าม พ.ร.บ. 

ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกียวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดค้รบถว้น 

 

 



๒๐๒ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไรส้าย และพนืททีตีอ้งการใชง้าน 

· สาํรวจและประเมนิประสทิธิภาพของระบบเครือข่ายไรส้ายทมีอียู่ 

· ออกแบบและวิเคราะหจ์ํานวนอุปกรณ์ทีตอ้งติดตงัเพิม จากจํานวนผูท้ีตอ้งการใชง้านระบบเครือข่ายไรส้าย 

เปรียบเทยีบกบัประสทิธภิาพของอุปกรณ ์

· นาํขอ้มูลระยะของจุดติดตงั รุ่นอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จาํนวนทตีอ้งการตดิตงั เพอืร่างขอบเขตงาน 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานการพฒันาระบบฯ 

· ติดตงัทดสอบระบบฯ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 
 

 
 

โครงการท ี๓๒   โครงการรกัษาความมนัคง ปลอดภยั ระบบสารสนเทศ (IT Security)  

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

  การกฬีาแห่งประเทศไทย (กกท.) ไดพ้ฒันาระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์กกท. (SAT Net) เพอืใหบ้ริการ

ส่วนงานต่างๆ ของ กกท. ทงัในส่วนกลางและภูมิภาคไดใ้ชบ้ริการระบบอินเทอรเ์น็ต (Internet)จดหมาย อิเล็คทรอนิคส ์   

(e-Mail) โทรศพัทด์จิิตอล (IP-Phone) กลอ้งวงจรปิด (CCTV: Closed-circuit television) และระบบ สารสนเทศต่าง ๆ 

ทใีชง้านผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตโปรโตคอล (Internet Protocol) ซงึในปจัจุบนัภยัคุกคามดา้นความ มนัคงปลอดภยัไซ

เบอรท์มีคีวามรุนแรงมากขนึ ไม่ว่าจะเป็นการทผูีไ้ม่หวงัดีโจมตช่ีองโหว่ของผลติภณัฑ ์ทถูีกยุติการใหบ้ริการสนบัสนุนไปแลว้ 

มลัแวรท์มีคีวามซบัซอ้นและความสามารถในการหลบหลกีการตรวจจบัมากขนึ ในขณะทรูีปแบบการโจมตีผูใ้ชท้วัไป องคก์ร 

และระบบสารสนเทศต่าง ๆ อาจมีการเปลยีนแปลงทงัในเชิงกระบวนการ และเทคนิค เพอืใหค้วามสาํคญักบัการปกป้อง

ขอ้มูลระบบสารสนเทศของ กกท. ใหม้คีวามปลอดภยัมากยงิขนึ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืเพมิความปลอดภยัใหก้บัระบบเครอืข่ายสอืสาร ใหม้คีวามปลอดภยัจากภยัคุกคาม และตอบสนอง การใชง้าน

ไดท้นัต่อ ความตอ้งการ 

· เพอืการเฝ้าระวงัและจดัการแกไ้ขปญัหาดา้นความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศของ กกท. ได ้ตลอดเวลา 

เป้าหมาย 

· มรีะบบการรกัษาความมนัคงปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

· ลดความเสยีงในการเขา้ถึง Software ไม่ประสงคด์ ีจากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบการรกัษาความมนัคงปลอดภยัระบบสารสนเทศ ๑ ระบบ 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ขอ้มลูสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทยมคีวามปลอดภยัเพมิขนึ 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจระบบภายในองคก์ร โดยเรียงตามลาํดบัความสาํคญัในการใชง้านและขอ้มูลขององคก์ร เพอืร่างขอบเขต 

งานรกัษาความมนัคงปลอดภยัระบบสารสนเทศภายใน 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 



๒๐๔ 
 

 
 

· ดาํเนินการควบคุมงานการพฒันาระบบฯ 

· ติดตงัทดสอบระบบฯ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ  

 ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๕ 
 

 
 

โครงการท ี๓๓  โครงการบํารุงรกัษาอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายและซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยั (Virtualization) 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

  ปจัจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการขบัเคลอืนองคก์ร เพอืใหเ้กิดการ 

บริการทมีีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทาํใหล้ดขนัตอนกระบวนการทาํงานดียิงขึน องคป์ระกอบทีเป็นตวัแปรสาํคญั                 

ทตีอบสนองกบัความตอ้งการดงักล่าวในปจัจุบนันนัคือ องคก์รนนัจะตอ้งมีโครงสรา้งพนืฐานดิจิทลัทดี ีเพอืเป็นศูนยก์ลาง 

ในการสนบัสนุนการทาํงานและการใหบ้ริการในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน ทงันี การกีฬาแห่งประเทศไทย ไดด้าํเนินการ

พฒันาระบบโครงสรา้งพนืฐานดิจิทลัมาอย่างต่อเนืองเป็นระยะเวลาหนึง ทผ่ีานมาการกีฬาแห่งประเทศไทย ไดม้กีารจดัหา

เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ตามทีไดร้บัจดัสรรงบประมาณจากภาครฐั ในแต่ละปีทําใหม้ีเครือง

คอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย และอุปกรณเ์ครอืข่ายทมีากขนึตามลาํดบั และเกิดระบบงานต่าง ๆ ขนึอย่างมากมาย เพอืตอบสนองต่อ

การใหบ้ริการระบบงานภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่เนืองจาก การใชง้านทมีีปริมาณขอ้มูล และจาํนวนคนทีเขา้ใช ้

บริการเพมิมากขนึอยู่ตลอดเวลา พบว่า เครอืงแม่ขา่ยทใีชง้านอยู่ในภาพรวม ใชง้านไดไ้ม่เตม็ประสทิธิภาพ บางเครอืงทาํงาน

หนกัตลอดเวลา บางเครืองทาํงานนอ้ย หรือไม่ไดท้ํางานเลย ทาํใหป้จัจุบนัไดม้ีการนําเทคโนโลยีการจําลองฮาร์ดแวร์ 

(Virtualization) มาใชง้านเพอืแทนท ีเครืองคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายรูปแบบเดมิๆ ในการสรา้งรูปแบบจาํลองหรือคอมพวิเตอร์

แม่ข่ายเสมือน ในการสรา้งความยืดหยุ่นของการใชง้านเครืองคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายอย่างเท่าเทียมกนั ลดค่าใชจ่้ายในการ

บริหารจดัการ การประหยดัพลงังานเพอืตอบสนองในเชิง Green IT และยงัเพมิประสิทธิภาพความปลอดภยัในการใชง้าน

ใหด้ยีงิขนึอกีดว้ย 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืใหเ้ครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายสามารถใหบ้ริการได ้๒๗x๗x๓๖๕ 

· เพอืเพมิประสทิธิภาพการใชง้านเครืองคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายผ่านโปรแกรมบริการจดัการ 

เป้าหมาย 

· สาํรวจสถานะภาพและประเมนิประสิทธิภาพของเครอืงคอมพวิเตอรแ์มข่่ายทมีอียู่ 

· ออกแบบและวเิคราะหร์ะบบเครืองคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย โดยนําหลกัการของ Virtualization มาใชง้าน 

· ทาํการจดัการรวมและยา้ยเครอืงคอมพวิเตอรแ์มข่่ายและระบบสารสนเทศจากระบบเดมิ  

ไปยงัระบบการบริหารทรพัยากรแบบ Virtualization 

· ฝึกอบรมการใชง้านระบบสาํหรบัผูดู้และระบบ ทคีรอบคลุมถงึการใชง้านระบบ Virtualization และการเพมิ

ประสทิธิภาพในการบริหารทรพัยากรเครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายทงัหมด เพอืรองรบั Green IT 

 



๒๐๖ 
 

 
 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· สามารถลดจาํนวนเครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายจากเดิมได ้ไม่นอ้ยกว่า ๕ เครอืง 

· สามารถมเีครอืงคอมพวิเตอรแ์มข่่ายทรีองรบัการเพมิของระบบสารสนเทศไดอ้ย่างนอ้ย ๑๐ ระบบงาน 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· สามารถลดตน้ทุนการดาํเนินการดา้นสาธารณูปโภคทเีกยีวขอ้งกบัเครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายได ้

· สามารถรองรบัการใหบ้ริการเครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายสาํหรบัระบบสารสนเทศในอนาคต 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจสถานภาพและประเมนิประสทิธิภาพของเครืองคอมพวิเตอรแ์มข่่ายทมีอียู่ 

· ออกแบบและวเิคราะหร์ะบบเครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย โดยนาํหลกัการของ Virtualization มาใชง้าน 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมการดาํเนินการ 

· ติดตงัทดสอบระบบฯ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ  

 ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

 
 

โครงการท ี๓๔   โครงการบาํรุงรกัษาอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพว่ง 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

 ตามแผนยุทธศ์าสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อเนืองถึงแผนยุทธศาสตร ์การกีฬา

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดก้าํหนดประเด็นยุทธศาสตร ์การบริหารจดัการองคก์รและการบริการ ทางการ

กีฬาเพอืยกระดบัศูนยบ์ริการของ กกท. ทมีมีาตรฐานการใหบ้ริการเพอืรองรบัการพฒันากีฬาของประเทศ พฒันาระบบการ

บริการทีรวดเร็วเนน้การสนองความตอ้งการทีทวัถึง ทนัสมยั นําเทคโนโลยีมาเพิมประสิทธิภาพการบริการ และมาใช ้

สนบัสนุนการดาํเนินงานใหม้ปีระสิทธิภาพ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีความจําเป็นตอ้งดําเนินการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ เพือใหบ้ริการ

บาํรุงรกัษาและตรวจสอบอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์อุปกรณต์่อพ่วง อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย หอ้งศูนยข์อ้มูลกลาง (Data 

Center) อุปกรณ์เครือข่ายสายสญัญาณและเครือข่ายไรส้ายและระบบกลอ้งวงจรปิด ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพและต่อเนืองตลอดเวลา เพอืป้องกนัความเสยีงทจีะเกิดขนึกบัอุปกรณด์งักล่าว  

วตัถปุระสงค ์

· เพอืใหส้ามารถใชง้านอปุกรณค์อมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพว่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

เป้าหมาย 

· เพอืใหม้กีารบาํรุงรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม้ปีระสทิธิภาพพรอ้มใชง้าน 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

  ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· การกฬีาแห่งประเทศไทยมอุีปกรณค์อมพวิเตอรพ์รอ้มใชง้านและมปีระสทิธิภาพ 

  ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· การกฬีาแห่งประเทศไทยมอุีปกรณค์อมพวิเตอรพ์รอ้มใชง้านและมปีระสทิธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจความตอ้งการใชอุ้ปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน เพอืร่างขอบเขตงาน 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานการ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

 



๒๐๘ 
 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 
 

 
 

โครงการท ี๓๕   โครงการพฒันาเว็บไซตก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา 

   รอง : ทกุฝ่าย/สาํนัก 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

   รอง : ผูอ้าํนวยการทุกฝ่าย/สาํนัก 

หลกัการและเหตุผล 

  จากกระแสการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ กําลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสูง ดงันนัขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจน

ความรูท้เีกยีวขอ้งกบัการกีฬาจงึเป็นสงิทตีอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจาํนวนมาก การใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสาร

ต่าง ๆ นบัว่าเป็นหนา้ทหีลกัของการกีฬา และการนาํเอาระบบดิจิทลัมาใชเ้ป็นเครืองมอื ในการคดัเลอืกขอ้มูลข่าวสาร และ

ความรูเ้กียวกบัการกีฬา เพอืเผยแพร่สู่สาธารณะ นบัว่าเป็นสงิจาํเป็นและสามารถ ใชเ้ชอืมโยงขอ้มูล ข่าวสารจากระบบ

สารสนเทศ อนื ๆ ไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพ  

  ดงันนั การปรบัปรุงระบบเว็บไซตก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นศูนยร์วมขอ้มูลเกียวกบัข่าวสาร

ทางดา้น กีฬาและการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมเกียวกบัการแข่งขนักีฬาภายในประเทศ เพอืบริการประชาชนนนันบัว่าจะเป็น

ส่วนช่วย ในการสนบัสนุนใหห้น่วยงานต่าง ๆ รวมทงัประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจทดีีเกียวกบัการกีฬา ตารางการแข่งขนั

และขา่วสารดา้นการกีฬาต่าง ๆ อกีทงัยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ดีรีะหว่าง หน่วยงานรฐักบัประชาชนอีกดว้ย รวมทงัยงั

เป็นจุดเริมตน้ทดีีในการช่วยรณรงคแ์ละส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกบัการกีฬาได ้ข่าวสารททีนัสมยั และเพอืเกิด

ประโยชนสู์งสุด แก่ทกุ ๆ ฝ่ายการกีฬาและประชาชนทวัไป เป็นตน้ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืปรบัปรุงเวบ็ไซตก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเนน้การใชง้านในลกัษณะเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

· เพอืประชาสมัพนัธข์อ้มูล ขา่วสารดา้นกีฬาใหท้นัสมยัสู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว 

· เพอืใหม้กีารแลกเปลยีนขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์

เป้าหมาย 

· เพอืปรบัปรุงเวบ็ไซตก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเนน้การใชง้านในลกัษณะเครือข่ายสงัคม 

ออนไลนแ์ละสนบัสนุนมาตรฐาน W๓C 

· เพอืประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารดา้นกีฬาใหท้นัสมยัสู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็ 

· เพอืใหม้กีารแลกเปลยีนขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มกีารปรบัปรุงระบบเวบ็ไซตข์องการกีฬาแห่งประเทศไทย จาํนวน ๑ ระบบ 



๒๑๐ 
 

 
 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ประชาชนสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

· สนบัสนุนการใชง้านในลกัษณะเครอืข่ายสงัคมออนไลนท์าํใหเ้ขา้ถงึประชาชนมากยงิขนึ 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษา วเิคราะห ์และออกแบบเวบ็ไซตก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานการพฒันาระบบฯ 

· ติดตงัทดสอบระบบฯ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
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โครงการท ี๓๖   โครงการพฒันาระบบศูนยว์ชิาการและเทคโนโลยกีีฬา (SATC) 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา  

ผูอ้าํนวยการโครงการ  หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

  การกีฬาแห่งประเทศไทยไดพ้ฒันาระบบการใหบ้ริการสอืวิชาการกีฬา E-sport Learning (video on 

demand) เพอืใหบ้ริการแก่ประชาชน นกักีฬา บคุลากรทางดา้นการกีฬา เขา้มาเรยีนรูก้ติกา การฝึกซอ้ม รวมถงึการฝึกสอน

กีฬา แต่เนืองจากระบบ E-sport Learning ของเดมิยงัไม่ครอบคลุมชนิดกีฬาและขอ้มูลต่างๆ ขาดการปรบัปรุง เช่นในส่วน

ของกติกาของกีฬาต่างๆ เป็นตน้ ซงึระบบ E-sport Learning นีนบัว่ามีประโยชน์ต่อผูท้สีนใจ ทงันกักีฬาและประชาชน

ทวัไป ทางฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยไดแ้ลเหน็ ความสาํคญัของการจดัการองคค์วามรูแ้ละ

ในปจัจุบนัมีการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาใชเ้พอืพฒันาการศึกษา พฒันาการเรียนรูท้งัต่อองค์กรและสู่ประชาชนทวัไป จึง

เหน็สมควรในการปรบัปรุงระบบใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ใหข้อ้มลูเป็นปจัจุบนัมากทสีุด และครอบคลุมทกุชนิดกีฬา 

  ในการปรบัปรุงระบบ E-sport Learning นี จะมุ่งเนน้ระบบการใหค้วามรูท้างดา้นกีฬาในรูปแบบ การ

เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ผูส้นใจทงัภายในและภายนอกองคก์รของการกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถเขา้มาศึกษา

ได ้ทกุคน (Anyone) ทกุท ี(Anywhere) ทกุเวลา (Anytime) ทกุสถานท ี(Anyplace) ขนึกบัความตอ้งการแสวงหาความรู ้

ดา้นกีฬา และใหไ้ดข้อ้มลูทถีูกตอ้งทนัสมยัเป็นปจัจุบนั และเป็นสากลมากทสีุด  

  จากการพฒันาทรีวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทลัในปจัจุบนัทาํใหท้กุหน่วยงานทงัภาครฐัและเอกชนตอ้งเร่ง

ปรบัตวัเพอืกา้วใหท้นัต่อการพฒันาทีเกิดขนึ โดยรฐับาลไดม้ีนโยบายใหค้วามสาํคญัในการนําเทคโนโลยีทีทนัสมยั และ

เหมาะสมมาใชใ้นระบบราชการเพอืเพมิประสิทธิภาพในการทาํงานและพฒันาไปสู่ e-Government ทีสมบูรณ์อนัจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ หอ้งสมดุเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร งานวิจยัองคค์วามรูต้่างๆ ทงัใน

ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและความรูเ้ฉพาะทางของแต่ละฝ่ายในการกีฬา ฝ่ายสารสนเทศและวชิาการกีฬาจึงมคีวามจาํเป็น

ในการพฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิ(e-Library) โดยการนาํเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาช่วยในการดาํเนินงานทงัในการจดัเก็บ

ขอ้มูลบรรณานุกรมทรพัยากรสารสนเทศในหอ้ง สมดุโดยแบง่ความรูอ้อกเป็นดา้นต่างๆ ตามฝ่ายหรือหน่วยงานในการกีฬา

ใหเ้หมาะสมและงา่ยต่อการคน้หา โดยเอกสารและขอ้มูลทเีกียวขอ้งของฝ่ายต่างๆ นนั จะอยู่ ในลกัษณะตาราอเิลกิทรอนิกส ์

(E-Books) เพอืเผยแพร่ สรา้งความเขา้ใจ และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้พอืพฒันาองคค์วามรูแ้ก่หน่วยงาน ประชาชนและ

ประเทศชาติต่อไป   

วตัถปุระสงค ์

· เพอืการจดัเก็บสอืการเรยีนรูใ้นรูปแบบต่างๆ และใหบ้ริการการเรียนรูผ้่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์

· เพอืใหค้วามรูด้า้นกีฬาแก่ประชาชน  

· เพอืเป็นแหลง่ขอ้มูล ความรูด้า้นการกีฬา และความรูข้องหน่วยงานหรอืฝ่ายต่างๆ ของการกีฬา 



๒๑๒ 
 

 
 

· จดัทาํบรรณานุกรมขอ้มูลสารสนเทศทงัหมดใหอ้ยู่ในลกัษณะDigital Content ทีมีมาตรฐานระดบัสากล และ

ประชาชนทวัไปสามารถเขา้มาอ่านหรอืดาวโหลดขอ้มูลไปอ่านได ้

· ใหน้กักีฬา เจา้หนา้ท ีและประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศไดส้ะดวกรวดเร็ว จากทุกท ี

· โดยผ่านเครอืขา่ย Internet/ Intranet 

· อาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงสอืหอ้งสมดุแก่นกักีฬา เจา้หนา้ท ีและประชาชนทวัไป ทสีามารถใชบ้ริการต่างๆ 

ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Access Service)  

เป้าหมาย 

· มรีะบบทสีามารถการจดัเก็บสอืการเรียนรูใ้นรูปแบบต่างๆ และใหบ้รกิารการเรยีนรูผ้่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์

· สามารถถ่ายทอดความรูด้า้นกีฬาแก่ประชาชนทวัไปได ้

· เพอืเป็นศูนยก์ลางการคน้หาความรูท้างดา้นกีฬา 

· เพมิเนือหาองคค์วามรูใ้หม้ากขนึและสอดคลอ้งกบัฝ่ายต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มชีนิดกีฬา e-sport Learning ครอบคลมุ ๖๐ ชนิดกีฬา 

· มกีารปรบัปรุงระบบ E-Library ใหท้นัสมยั  

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ผูเ้ขา้ชมมคีวามพงึพอใจในการใชง้านระบบ 

· บุคลากรภายในองคก์รและประชาชนสามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารและความรูด้า้นกีฬา 

· สามารถคน้หาขอ้มลูหนงัสอื วารสาร ข่าวสารดา้นการกีฬา ได ้ 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาระบบระบบ E-sport Learning เดมิทมีอียู่ พจิารณาวางแผนการดาํเนินงาน 

· ศึกษาและนําเนือหาดา้นกีฬาต่างๆ เขา้มายงัระบบ เพอืเผยแพร่บทความหรือองคค์วามรูข้องกีฬานนัๆ ผ่าน สือ

อิเลก็ทรอนิกส ์

· ปรบัปรุงระบบอยู่เสมอ และมีการปรบัปรุงเนือหาบทความใหท้นัยุคทนัสมยั เหมาะสมกบัเหตุการณ์ ปจัจุบนั

ประชาสมัพนัธ ์สอืการเรียนรู ้ระบบ E-sport Learning ใหแ้ก่บุคคลทวัไปทงัภายในและภายนอก การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย  

· ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลระบบ E-Library เดมิทมีอียู่ และรวบรวมความตอ้งการในการใชง้านทเีพมิขนึ 

· ออกแบบระบบตามความตอ้งการใชง้าน 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานการพฒันาระบบ 



๒๑๓ 
 

 
 

· ติดตงัทดสอบระบบฯ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
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โครงการท ี๓๗   โครงการบรกิารขอ้มูลกิจกรรมกฬีาผ่านสอืสงัคมออนไลน์ 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : สาํนกัผูว่้าการและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการสาํนักผูว่้าการและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

  จากกระแสการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ กาํลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสูง ดงันนัขอ้มูลขา่วสารตลอดจนความรู ้

ทเีกยีวขอ้งกบัการกีฬาจึงเป็นสงิทตีอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจาํนวนมาก การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

นบัว่าเป็นหนา้ทีหลกัของการกีฬา และการนําเอาระบบดิจิทลัมาใชเ้ป็นเครืองมือในการคดัเลอืกขอ้มูลข่าวสาร และความรู ้

เกียวกบัการกีฬา เพอืเผยแพร่สู่สาธารณะ นบัว่าเป็นสงิจาํเป็นและสามารถใชเ้ชอืมโยงขอ้มูล ขา่วสารจากระบบสารสนเทศ

อนืๆ ไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพ  

ดงันนั เพอืเป็นการประชาสมัพนัธ ์การใหบ้รกิารขอ้มูลกิจกรรมกีฬาผ่านสอืสงัคมออนไลน์ และเป็นศูนย์

รวมขอ้มูลเกยีวกบัข่าวสารทางดา้นกีฬาและการประชาสมัพนัธก์ิจกรรมเกียวกบัการแข่งขนักีฬาภายในประเทศ เพอืบริการ

ประชาชนนนันบัว่าจะเป็นส่วนช่วยในการสนบัสนุนใหห้น่วยงานต่าง ๆ รวมทงัประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจทดีเีกยีวกบัการ

กีฬา ตารางการแข่งขนัและข่าวสารดา้นการกีฬาต่าง ๆ อีกทงัยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธ ์ทีดีระหว่างหน่วยงานรฐักบั

ประชาชนอีกดว้ย รวมทงัยงัเป็นจุดเริมตน้ทีดีในการช่วยรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการกีฬาได ้

ขา่วสารททีนัสมยั และเพอืเกิดประโยชนสู์งสุด แก่ทุกๆ ฝ่ายการกฬีาและประชาชนทวัไป เป็นตน้ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืใหบ้ริการขอ้มูลกจิกรรมกีฬาผ่านสอืสงัคมออนไลน ์อาท ิFacebook, Twitter , line 

เป้าหมาย 

· มกีิจกรรมกีฬาผ่านสอืสงัคมออนไลน ์อาท ิFacebook, Twitter, line 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มกีารใหบ้ริการขอ้มูลกิจกรรมกีฬาผ่านสอืสงัคมออนไลนจ์าํนวน ๑ ระบบ 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ผูร้บัชมขอ้มูลกจิกรรมกีฬาผ่านสอืสงัคมออนไลนม์ีความพงึพอใจเพมิขนึ 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจช่องทางในการรบัขอ้มลูข่าวสารของประชาชนในปจัจบุนั เพอืนํามาวเิคราะห ์ร่างขอบเขตงาน 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานการ 
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· ทดสอบการกระจายข่าวสารผ่านสอืออนไลน ์

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
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โครงการท ี๓๘             โครงการพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารดา้นกีฬาทงัในประเทศและต่างประเทศบริการประชาชน 

                              ดว้ยระบบดิจทิลั 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : สาํนกัผูว่้าการ 

รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการสาํนักผูว่้าการ 

   รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

  ปจัจุบนัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารผ่านระบบดิจิทลัไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวางทงัในและต่างประเทศ

เนืองจากมี กระบวนการในการรบัรูแ้ลกเปลยีนและการถ่ายทอดข่าวสารททีาํไดง้่ายและรวดเร็ว ระบบดิจิทลัจึงเขา้มามี

บทบาท สาํคญัต่อสงัคม ในรูปแบบของแหล่งติดต่อสอืสารแหลง่เผยแพร่ขอ้มูลและแหล่งสบืคน้ขอ้มูล 

  การกีฬาแห่งประเทศไทยมีหนา้ทีหลกัในการสนบัสนุนการจดักิจกรรมการกีฬาแก่ประชาชนรวมถึง

เผยแพร่ขอ้มูล ขา่วสารดา้นการจดัการแข่งขนั การรบัสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนั กาํหนดการแข่งขนั ผลการแข่งขนั กตกิาการแข่งขนั

หรือองค ์ความรูต่้างๆ ในทกุระดบัและทกุประเภทกีฬาบรกิารเพอืแก่ประชาชน ในระยะหลงัแนวโนม้ของประชาชน ทมีคีวาม

ตืนตวัทางดา้นกีฬาเพมิสูงขนึ รวมถงึใหค้วามสนใจขอ้มูลทางดา้นกีฬาทงัในและต่างประเทศไทยทเีพมิมากขนึ ส่งผลใหม้ี

ความตอ้งการสบืคน้ขอ้มลูข่าวสารดา้นกีฬาทงัในประเทศหรือต่างประเทศในปรมิาณเพมิมากขนึดว้ย  

ดงันนัเพอืใหใ้หป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการรบัขอ้มูลข่าวสารทางดา้นกีฬา ทางการกีฬา แห่ง

ประเทศไทยจึงมคีวามจาํเป็นตอ้งพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารดา้นกีฬาทงัในและต่างประเทศ เพอืเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารได ้

ตลอดเวลาและเขา้ถงึไดอ้ย่างเท่าเทียม สามารถรองรบัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากประชาชน จาํนวนมากไดพ้รอ้มกนัอย่าง

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

วตัถปุระสงค ์

· เพอืเพมิประสทิธิภาพในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารดา้นกีฬาทงัในและต่างประเทศ 

· เพอืสนบัสนุนการเผยแพร่และเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารดา้นกฬีาไดอ้ย่างรวดเร็วและใชง้านไดต้ลอดเวลา 

เป้าหมาย 

· เพอืพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารดา้นกีฬาทงัในประเทศและต่างประเทศบริการประชาชนทวัไป รวมถงึคนพกิาร ดว้ย

ระบบดจิิทลั 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มศูีนยข์อ้มูลข่าวสารดา้นกีฬาทงัในประเทศและต่างประเทศ 



๒๑๗ 
 

 
 

  ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· เพมิความพงึพอใจใหแ้ก่ประชาชนทเีขา้มาใชบ้ริการเพมิมากขนึ 

· ประชาชนสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

แผนการดําเนินงาน 

· สาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

· วเิคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและรูปแบบขอ้มูลทใีหบ้ริการ 

· กาํหนดขอบเขตการพฒันาและจดัทาํเอกสารตน้แบบ 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานการพฒันาระบบฯ 

· ติดตงัทดสอบระบบฯ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ  

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
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โครงการท ี๓๙   โครงการศูนยบ์ริการร่วมจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service) 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : สาํนกัผูว่้าการ 

รอง : ทกุฝ่าย/สาํนกั 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการสาํนักผูว่้าการ 

รอง : ผูอ้าํนวยการทุกฝ่าย/สาํนัก 

หลกัการและเหตุผล 

 การใหบ้ริการร่วมแบบจุดเดียวครบวงจร (One stop service) เป็นแนวคิดทีตอ้งการอํานวยความ

สะดวก ใหแ้ก่ผูม้าตดิต่อหน่วยงานเพอืขอรบับริการ ณ จุดเดยีว โดยไมจ่าํเป็นตอ้งติดต่อส่วนงานต่างๆ หลายจุดซงึจะทาํให ้

ประชาชน ไดร้บัความสะดวกสบายในการเขา้มารบับรกิาร เป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายของประชาชน และยงัเป็นการ

ลดภาระค่าใชจ่้ายของภาครฐั คือสามารถทจีะใหบ้ริการร่วมกนัโดยลดปริมาณสถานท ีบุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์สาํนกังาน

ต่างๆ ได ้

ปจัจุบนัมีประชาชนเขา้มาติดต่อ กกท. เพอืขอรบับริการต่างๆ จาํนวนมาก อาทิเช่น นกักีฬา ผูฝึ้กสอน 

บุคลากร ตลอดจนประชาชนทวัไป เขา้รบับริการในรูปแบบการทแีตกต่างกนัไป มโีอกาสทตีอ้งตดิต่อผ่าน ฝ่ายงานหลายฝ่าย

ก่อใหเ้กิดความยุ่งยากและสบัสนทาํใหเ้สยีเวลาในการดาํเนินการ ส่งผลโดยตรงต่อความพงึพอใจ ของผูร้บับริการและอาจ

กระทบต่อส่วนงานอนืได ้

ดงันนั เพอืใหก้ารบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ จึงควร

จดัตงัศูนยบ์ริการ one stop service เพอืช่วยลดความยุ่งยากซบัซอ้นของการใหบ้ริการรวมทงัยงัเป็นการ ประหยดัเวลา

และงบประมาณในการใหบ้ริการแก่ประชาชนในระยะยาว สรา้งความเขา้ใจทตีรงกนัอย่างชดัเจน ในการเขา้รบับริการโดยไม่

ก่อใหเ้กดิความสบัสนในการขอรบับริการ ทาํใหผู้เ้ขา้รบับริการไดร้บัความพงึพอใจ ส่งผลทดีตี่อการดาํเนินงานอย่างสูงสุด 

วตัถปุระสงค ์ 

· เพอืเพมิประสทิธิภาพการบริการของ กกท. ใหม้คีวามสะดวกและรวดเร็ว 

· เพอืลดความซาํซอ้นของการใหบ้ริการทก่ีอใหเ้กิดความสบัสนของผูใ้ชบ้ริการ 

· เพอืลดค่าใชจ้่ายจากการใหบ้ริการในหลายจุดในระยะยาว  

เป้าหมาย 

· เพอืพฒันาระบบสาํหรบัรองรบัการทาํงานแบบ One Stop Service (ศูนยบ์ริการร่วมจุดเดยีวแบบเบด็เสร็จ) 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มศูีนยบ์ริการร่วมจุดเดียวครบวงจร 
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ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของ กกท. 

แผนการดําเนินงาน 

· รวบรวมงานใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอกภายใน กกท. 

· วเิคราะห ์วางแผนพฒันาระบบการใหบ้ริการและกระบวนการใหบ้ริการ 

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานการพฒันาระบบฯ 

· ติดตงัทดสอบระบบฯ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
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โครงการท ี๔๐  โครงการพฒันาระบบตรวจสอบกระบวนการขนัตอนการทํางาน (Work in Process 

Checking) 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : สาํนกัผูว่้าการ  

รอง : ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลศิ 

ผูอ้าํนวยการโครงการ หลกั : ผูอ้าํนวยการสาํนักผูว่้าการ 

รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ 

หลกัการและเหตุผล 

การมอบหมายงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ติดต่อประสานงานเรืองต่าง ๆ มอบหมายใหร้บัผิดชอบการ 

ดาํเนินโครงการฯ ภายในหรือภายนอกองคก์ร ซงึในแต่ละโครงการฯ มช่ีวงเวลาดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จตามกําหนดการ 

หรือระยะเวลาสญัญาจา้งซงึในการดาํเนินงานอาจจะเกิดความเสยีงทีไม่สามารถดาํเนินงานโครงการฯ สาํเร็จได ้เกิดจาก

หลายปัจจยั อาทิ ความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหว่างผูป้ระสานงาน เวลาไม่แน่นอนในการประสานงานสภาวะภูมิอากาศ 

การจราจร เป็นเหตุใหก้ระบวนการดาํเนินงานอาจจะตอ้งเปลยีนแปลงลา่ชา้กว่าทกีําหนดไว ้เป็นไปตามสถานการณ์ทเีกิด

จริง ดว้ยเหตุนี การตดิตาม ตรวจสอบ เร่งรดัการดาํเนินงานจึงมคีวามสาํคญั เพอืลดความเสยีงในการดาํเนินงานล่าชา้  

  การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานทมีีโครงการฯ ในการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ มากกว่า 

๓๐๐ โครงการฯ จึงมคีวามจาํเป็นทตีอ้งมีระบบตรวจสอบระบวนการขนัตอนการทาํงาน (Work in Process Checking) 

เพอืลดความเสยีงในการดาํเนินงานล่าชา้ของแต่ละโครงการฯ และสามารถเร่งรดัการดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จ ตามระยะเวลา

ของสญัญาจา้งไดแ้ละช่วยใหผู้บ้รหิารมขีอ้มูลในการตดัสนิใจ 

วตัถปุระสงค ์

 มรีะบบสถานะขนัตอนการทาํงาน (Work in Process Checking) ระหว่างการกีฬา 

แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา 

เป้าหมาย 

· เพอืสามารถดูสถานะขนัตอนการทาํงาน (Work in Process Checking) ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และ

สมาคมกีฬา 

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มกีารพฒันาระบบตรวจสอบกระบวนการและขนัตอนการทาํงาน (Work in Process Checking) 

จาํนวน ๑ ระบบ 
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 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· ผูร้บับริการมคีวามพงึพอใจในการรบับรกิาร 

· สมาคมกีฬาสามารถดูสถานะการใหบ้ริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาและรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชง้านจากฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลศิ เกยีวกบัขนัตอนการดาํเนินงาน ระหว่าง

สมาคม 

· ร่างขอบเขตงานโครงการพฒันาระบบตรวจสอบกระบวนการขนัตอนการทาํงาน (Work in Process Checking)  

· จดัซอื จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานการพฒันาระบบฯ 

· ติดตงัทดสอบระบบฯ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๒ 
 

 
 

โครงการท ี๔๑   โครงการพฒันา Mobile Application บริการขอ้มูลทางการกฬีา 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ หลกั : ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกฬีามวย 

   รอง : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ผูอ้าํนวยการโครงการ  หลกั : ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ  

           ฝ่ายกีฬาอาชีพและกฬีามวย 

   รอง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

หลกัการและเหตุผล 

  แนวโนม้การใชง้านเทคโนโลยี Mobile หรือ Tablet เขา้มามบีทบาทในชีวิตประจาํวนัมากขนึ เช่นระบบ 

ปฏบิติัการ IOS หรือ Android เป็นตน้ เนืองจากใชง้านสะดวก พกพาไดง้่าย สามารถทาํงานหรือติดต่อสอืสาร ในอย่าง

รวดเร็ว และรบัขอ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  จากแนวโนม้การใชง้านเทคโนโลยีดงักล่าว มีผลกระทบต่อประชาชนทวัไป เป็นเป็นสงิทีดี ทจีะช่วยให ้

เขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว สาํหรบัดา้นการกีฬานนั การกีฬาแห่งประเทศไทยมรีะบบทะเบยีนนกักีฬา ซงึไดพ้ฒันาไวแ้ลว้ 

เป็นฐานขอ้มลูทนีกักีฬาทกุคนจะตอ้งมาขนึทะเบยีน เพอืมสีทิธใินการลงแขง่ขนั 

  ดงันนั เพอืเพมิความสะดวกและประสทิธภิาพในการลงทะเบยีนและตรวจสอบรายชอืนกักีฬา โดยไม่ตอ้ง

เดินทางมายงัจดัลงทะเบียนหรือลงทะเบียนผ่านเครืองคอมพวิเตอร ์การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงพฒันาระบบทะเบียน

นกักีฬาบน Mobile หรือ Tablet ขนึ เพอืใหอ้าํนวยความสะดวกใหน้กักีฬาสามารถ ตรวจสอบขนึทะเบยีนและตรวจสอบ

ขอ้มลูนกักีฬา 

วตัถปุระสงค ์

· เพอือาํนวยความสะดวกใหน้กักีฬาไดส้ามารถตรวจสอบขนึทะเบยีนและตรวจสอบขอ้มลูนกักีฬาผ่าน Mobile หรือ 

Tablet 

เป้าหมาย 

· พฒันาระบบลงทะเบยีนและตรวจสอบขอ้มลูนกักีฬาผ่าน Mobile หรือ Tablet ได ้

ดชันีในการชีวดัผลสมัฤทธขิองโครงการ 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ 

· มรีะบบทะเบยีนนกักีฬาบน Mobile หรือ Tablet จาํนวน ๑ ระบบ 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ 

· บุคลากรของการกีฬาสามารถแกไ้ขและตรวจสอบการลงทะเบยีนรวมไปถงึดูประวตัขิองนกักีฬาไดโ้ดย 

ผ่านระบบ 



๒๒๓ 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

· ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลระบบลงทะเบยีนนกักีฬาทมีอียู่ และความตอ้งการในการใชง้านผ่าน Mobile 

· ออกแบบระบบตามความตอ้งการใชง้าน ใหร้องรบัระบบปฏบิตักิาร IOS หรือ Android เป็นอย่างนอ้ยจดัซอื จดั

จา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 

· ดาํเนินการควบคุมงานการพฒันาระบบฯ 

· ติดตงัทดสอบระบบฯ 

· อบรมผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

ระยะเวลาดําเนินการ  

 ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ค่าใชจ้่ายรวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายปี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
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