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บทที่ ๑ 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานกีฬา 

………………………………………………………… 

๑.๑ แนวโนมและทิศทางการกีฬาของโลก 

ปจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกตางมีความตระหนักในเร่ืองของการพัฒนาสุขภาพ และพลานามัยที่ดี 

ของประชาชนเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ แข็งแรง ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ของคนในชาติ ซึ่งเมื่อคนในชาติมีคุณภาพก็จะเปนผูท่ีพัฒนาประเทศชาติใหมีความเขมแข็งเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 

โดยดําเนินการควบคูไปกับการใหความสําคัญในการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเปนเลิศของชาติเพ่ือสรางชื่อเสียง  

สรางเกียรติภูมิใหแกประเทศจากการประสบความสําเร็จของนักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของประเทศ และการตอยอดไปสู

การเปนนักกีฬาอาชีพ เพื่อสรางรายไดใหกับตนเอง และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศได 
 

ในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ไดแก กีฬาโอลิมปกเกมส กีฬาเอเชียนเกมส กีฬาซีเกมส การแขงขัน 

ชิงแชมปโลก การแขงขันระดับทวีป และการแขงขันกีฬาอาชีพในรายการตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งองคความรู

และนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬายังคงเปนปจจัยสําคัญที่แตละประเทศยังคงพัฒนาและนําไปใช

ในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาใหประสบความสําเร็จในการแขงขัน 
 

สวนในเรื่องของอุตสาหกรรมการกีฬานั้นจะพบวาป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลาดกีฬาทั่วโลกคาดวาจะสรางรายได

ประมาณ ๙๐.๙ พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจกีฬา เฉลี่ยรอยละ ๘.๐ ตอป และสามารถ

กอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจได ๒.๓ เทา (๑) สําหรับประเทศท่ีพัฒนาแลวบางประเทศพบวา ป พ.ศ. ๒๕๕๙ อุตสาหกรรม

การกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดสรางมูลคาคิดเปนเงินจํานวน ๒๕.๕ พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยคาดการณวา 

ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ จะเติบโตข้ึนประมาณรอยละ ๒.๔ (๒) ในสวนอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ

แคนาดา นั้นพบวา กีฬาในประเทศสามารถสรางมูลคาไดประมาณรอยละ ๐.๓ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(Gross Domestic Product : GDP) และมีมูลคาคิดเปนนรอยละ ๔.๓ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเมื่อรวมกับ

กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกีฬาหรือคิดเปนประมาณ ๒ แสนลานลานบาท ทําใหเกิดการจางงาน คิดเปน 

รอยละ ๐.๕ ของการจางงานท้ังหมดภายในประเทศ (๓) สวนในภูมิภาคเอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศ

ที่มีอุตสาหกรรมกีฬาใหญที่สุด โดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ลานหยวนหรือคิดเปนรอยละ ๐.๒ 

ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (๔) ซึ่งรายไดสวนใหญของจีนมาจากจํานวนผูชมกีฬา เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล 

วอลเลยบอล เทนนิส แบดมินตัน รวมถึงการจําหนายอุปกรณกีฬาทุกชนิด ทําใหประเทศจีนมีรายไดจากการดําเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬามากขึ้นทุกป 
 

อีกมิติหนึ่งยังคงเปนในสวนของการนํากีฬามาเปนสวนหนึ่งในการสรางความรัก ความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน

ของคนในชาติ การสรางความรวมมือกันระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับวงการกีฬาเพ่ือตอยอดความสําเร็จ

จากการกีฬาไปสูดานอื่นๆ ทั้งดานการทองเที่ยว สังคม เศรษฐกิจของแตละประเทศ 

 



๒ 
 

๑.๒ แนวโนมและทิศทางการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

๑) การแขงขันกีฬาเปนเลิศในระดับเอเชีย 

การแขงขันกีฬาภายในทวีปเอเชียมีการแขงขันกีฬาที่สําคัญ ไดแก การแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส ซึ่งเปนการ

แขงขันที่เกือบทุกประเทศในทวีปเอเชียตางสงนักกีฬาเขาแขงขัน จัดขึ้นเพ่ือยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศ

ในกลุมเอเชียใหไดมาตรฐานทัดเทียมกับนักกีฬาในประเทศยุโรปและอเมริกาและเปนการสานสัมพันธอันดีระหวาง

ประเทศในเอเชีย อยางไรก็ตามประเทศที่มีขนาดใหญหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมักจะไดเปรียบประเทศที่มีขนาดเล็ก

หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาโดยประเทศที่มีความโดดเดนในการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส ไดแก ประเทศจีน 

เกาหลีใต ญี่ปุน อุซเบกิสถาน อิหราน อินเดียและคาซัคสถาน ซึ่งประเทศเหลานี้มีการพัฒนานักกีฬาประเภทตางๆ 

อยางตอเน่ือง และมีการใหความสําคัญกับการพัฒนากีฬาโดยที่ผานมาพบวาประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียมีการ

ทุมเททรัพยากรและกําหนดมาตรการเพ่ือการพัฒนากีฬาสมัครเลนสรางความเขมแข็งทางการกีฬาที่มาจากทองถ่ิน

และเปนเสนทางสูการเปนอาชีพพรอมดวยระบบการประชาสัมพันธเพ่ือการสรางกระแสทางการกีฬาที่มีการใชชองทาง

ที่หลากหลายรูปแบบ มีการทุมงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ รวมถึงการบรรจุกีฬาตอสูประจําชาติ (Martial Art) 

ของประเทศในแทบตะวันตก เขามาในการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส ซึ่งศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติไทยยังสูประเทศ

ตนตํารบัของชนิดกีฬานั้นๆ ไมได 
 

นอกจากนี้ประเทศในแถบตะวันออกกลางยังมีการโอนสัญชาตินักกีฬาจากทวีปแอฟริกาเขามาเพื่อเพ่ิม

ศักยภาพของนักกีฬาในประเภทตางๆ โดยเฉพาะกีฬากรีฑา และมีการพัฒนาผลงานทางการกีฬาของประเทศตนเอง

และในสวนของกีฬาคนพิการมีการจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส ซึ่งเปนการแขงขันกีฬาสําหรับคนพิการ

ระหวางประเทศของเอเชียซึ่งจะมีการจัดการแขงขันทุกสี่ปโดยคณะกรรมการพาราลิมปกเอเชีย (Asian Paralympic 

Committee : APC) มีการแขงขันจัดขึ้นคร้ังแรกในป ค.ศ. ๒๐๑๐ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

หลังจากการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส คร้ังที่ ๑๖ ซึ่งประเทศไทยไดรับเหรียญรางวัลรวมในอันดับที่ ๕ การแขงขัน

กีฬาเอเชียนพาราเกมส คร้ังที่ ๒ จัดข้ึนในป ค.ศ. ๒๐๑๔ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต โดยประเทศไทยไดรับ

เหรียญรางวัลรวมในอันดับที่ ๖ และการแขงขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นในป ค.ศ. ๒๐๑๘ ณ กรุงจาการตา 

ประเทศอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยไดรับเหรียญรางวัลรวมในอันดับท่ี ๗ 
 

สําหรับการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ ๑๘ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ประเทศอินโดนีเซียนั้น ประเทศไทย

สามารถทําผลงานไดเปนอันดับที่ ๑๒ ของทวีป โดยได ๑๑ เหรียญทอง ๑๖ เหรียญเงิน และ ๔๖ เหรียญทองแดง 

รวม ๗๓ เหรียญ สําหรับกีฬาที่ไดเหรียญทอง คือ กีฬาทางอากาศ ๒ เหรียญ, จักรยาน ๑ เหรียญ, เจ็ตสกี ๑ เหรียญ, 

ยิงเปาบิน ๑ เหรียญ, เทควันโด ๒ เหรียญ และตะกรอ ๔ เหรียญ โดยกีฬาที่สามารถทําผลงานไดเกินกวาที่ตั้งเปาไว

คอื กีฬาทางอากาศ (พาราไกลดิ้ง) วอลเลยบอลในรม จักรยาน ยิงปน ยูโด และวูซู 
 

ในการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ ๑๘ น้ี ไดมีบางประเทศที่สามารถทําผลงานไดดีกวาประเทศไทย

นอกเหนือจากกลุมหลักที่เคยทําผลงานไดสูสีกันมากอน อันไดแก อินโดนีเซีย (เจาภาพที่ ๔) และบาหเรน (ที่ ๑๑)

(นักกีฬาโอนสัญชาติ) 
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แผนภูมิแสดงอันดับการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส ๔ คร้ังท่ีผานมา 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงอันดับการแขงขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส ๓ คร้ังที่ผานมา 
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๒) การแขงขันกีฬาเปนเลิศในระดับอาเซียน 

การแขงขันกีฬาที่สําคัญอีกรายการหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือกลุมประเทศอาเซียนนั้น
ไดแก การแขงขันกีฬาซีเกมส ซึ่งเปนการจัดการแขงขันกีฬาเฉพาะประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือชวย
สนับสนุนความรวมมือ ความเขาใจและความสัมพันธในบรรดาประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สําหรับผลการแขงขันท่ีผานมานั้น ประเทศไทยมีอันดับในการแขงขันแตละคร้ังไมเกินอันดับที่ ๒ ซึ่งในแตละครั้งที่
ประเทศไทย ไดอันดับที่ ๒ นั้น มักจะเปนการไดอันดับรองจากเจาภาพจัดการแขงขันที่ไดอันดับที่ ๑ แตในสวนของ
กีฬาสากลน้ัน ประเทศไทยไดอันดับท่ี ๑ ในเหรียญทองจากกีฬาสากลเปนสวนใหญ ในขณะที่สิงคโปรและเวียดนาม
เริ่มเรงการพัฒนาในชนิดกีฬาที่เปนสากลมากขึ้น เชน มีการใชวิทยาศาสตรการกีฬามากข้ึน มีการสรางเครือขาย
ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและบุคลากรทางการกีฬากับประเทศที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นรวมถึง
มีการโอนสัญชาตินักกีฬามาจากประเทศจีนหรือประเทศในยุโรปและแอฟริกา พรอมทั้งเนนการเติบโตของกีฬา 
เพ่ือการอาชีพอยางตอเนื่อง ซึ่งกลาวไดวาเปนการรกุคืบทางการกีฬาที่เติบโตข้ึนมากเม่ือเทียบกับรอบหลายปที่ผานมา
และในสวนกีฬาคนพิการมีการจัดการแขงขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส (ASEAN Para Games) ซึ่งเปนการแขงขันกีฬา
สําหรับนักกีฬาคนพิการ ที่จัดข้ึนในทุกสองปตอเน่ืองจากการแขงขันกีฬาซีเกมส (SEA Games) โดยมปีระเทศในกลุม
อาเซียน เขารวมการแขงขันทั้งสิ้น ๑๑ ประเทศ การแขงขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส (ASEAN Para Games) ดําเนินงาน
อยูภายใตสมาพันธกีฬาคนพิการแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN Para Sports Federation : APSF) โดยมีนโยบาย
ใหประเทศที่เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาซีเกมส (SEA Games) เปนเจาภาพการแขงขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส
ดวยในคราวเดียวกัน 
 

 

แผนภูมิแสดงอันดับการแขงขันกีฬาซีเกมส ๔ ครั้งที่ผานมา 
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แผนภูมิแสดงอันดับการแขงขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส ๔ คร้ังที่ผานมา 

 

๑.๓ แนวโนมและทิศทางกีฬาอาชีพของไทย 

กีฬาอาชีพเปนกิจกรรมกีฬาท่ีนานาประเทศใหความสําคัญและเปนอาชีพหนึ่งที่สรางรายไดใหแกนักกีฬาอาชีพ 

บุคลากรกีฬาอาชีพและผูท่ีเกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ อีกทั้งการจัดใหมีการแขงขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

กีฬาอาชีพยังเปนปจจัยสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเผยแพรชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ ตัวอยางเชน 

ฟุตบอล ถือเปนกีฬาอาชีพท่ีไดรบันิยมสูงสุดในโลกไมวาจะเปนรายการชิงแชมปสโมสรยุโรป (UEFA Champions League), 

ฟุตบอลลีกประเทศอังกฤษ (Premier League), ฟุตบอลลีกประเทศสเปน (La Liga), ฟุตบอลลีกประเทศเยอรมนี 

(Bundes Liga), ฟุตบอลลีกประเทศอิตาลี (Calcio Seria A) หรือในสหรัฐอเมริกา กีฬาอาชีพที่ไดรับความนิยมและ 

มีความแข็งแกรงทางดานการพาณิชยมาก ไดแก อเมริกันฟุตบอล (NFL), บาสเกตบอล (NBA), เบสบอล (MLB) และ

ฮอกก้ีน้ําแข็ง (NHL) นอกจากน้ียังมีกีฬาอาชีพอ่ืนๆ อีกท่ีไดรับความนิยมและตระเวนจัดการแขงขันไปตามประเทศตางๆ 

ทั่วโลก ไมวาจะเปนเทนนิสอาชีพ (ATP Tour และ WTA Tour), กอลฟอาชีพ (PGA Tour, European Tour และ 

LPGA Tour), รถยนตสูตร ๑ (Formula 1), จักรยานยนตชิงแชมปโลก (Moto GP) เปนตน ซ่ึงกีฬาอาชีพเหลานี้

ลวนแตสรางรายไดใหกับผูจัดการแขงขันและนักกีฬาอาชีพอยางมหาศาล โดยจะมีรายไดหลักมาจากลิขสิทธ์ิการ

ถายทอดสด ผูสนบัสนุนสโมสร คาบัตรเขาชมการแขงขัน และการจําหนายสินคาที่ระลึกไปท่ัวโลก 
 

สําหรับในประเทศไทยสถานการณดานกีฬาอาชีพ พบวา มีฟุตบอลอาชีพ (Thai League) เปนกีฬาที่ไดรับ

ความนิยมสูงสุดและมีแนวโนมวาจะสามารถเปนกีฬาอาชีพไดอยางยั่งยืน สวนชนิด/ประเภท/และรายการแขงขัน

กีฬาอาชีพอื่นๆ ยังอยูในชวงการเร่ิมตนอยางจริงจังมากข้ึน ไมวาจะเปนวอลเลยบอลอาชีพ ตะกรออาชีพ ฟุตซอลอาชีพ 

บาสเกตบอลอาชีพ และจักรยานยนตอาชีพ นอกจากนั้นกีฬาอาชีพอ่ืนๆ ไดแก กอลฟอาชีพ เทนนิสอาชีพ สนุกเกอรอาชีพ 

รถยนตอาชีพ เปนการจัดแขงขันเพื่อเปนฐานใหกับนักกีฬาอาชีพรุนใหมไดมีเวทีในการเขาแขงขันเพ่ือเตรียมความพรอม
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ไปสูการแขงขันกีฬาอาชีพในระดับที่สูงขึ้น อยางไรก็ตามยังมีรายการแขงขันกีฬาอาชีพอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนการจัด 

กีฬาอาชีพที่ เปนการนําเอารายการระดับโลกเขามาแขงขันในประเทศไทย ไดแก จักรยานยนตอาชีพ (Moto GP),  

โบวลิ่งอาชีพ (World Bowling Tour), เจ็ตสกี (King’s Cup) เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศสรางรายได

ใหนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและสรางภาพลักษณท่ีดีทางดานกีฬาใหกับประเทศอีกดวยสอดคลองตามแนวนโยบาย

ดาน Sports tourism ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 

นอกจากน้ีในชวงระยะเวลาที่ผานมายังไดมีเหตุการณสําคัญเชิงสถิติและประวัติศาสตรที่สะทอนใหเห็นถึง

ความกาวหนาและความสําเร็จของนักกีฬาอาชีพและวงการกีฬาอาชีพของประเทศไทยไดเปนอยางดี อันไดแก 

1. รัชนก อินทนนท สามารถทําคะแนนสะสมข้ึนนําเปนนักแบดมินตันหญิงมือ ๑ ของโลก ประเภทหญิงเดี่ยว 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ และยังสรางสถิติเปนนักแบดมินตันคนแรกของโลกท่ีสามารถควาแชมปซูเปอรซีรีสสามรายการ

ติดตอกันใน ๓ สัปดาห ที่ประเทศอินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร โดยกอนหนานี้ รัชนกเคยสรางสถิติและประวัติศาสตร

ดวยการเปนแชมปการแขงขันแบดมินตันชิงแชมปโลกเปนคนแรกของประเทศไทย และเปนแชมปโลกแบดมินตันที่มี

อายุนอยที่สุดมาแลวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

2. เอรียา จุฑานุกาล สามารถสรางประวัติศาสตรในวงการกีฬาและกอลฟของไทยดวยการทําคะแนนสะสม 

จนสามารถกาวขึ้นเปนนักกอลฟหญิงมือ ๑ ของโลก จากการจัดอันดับ Women’s World Golf Rankings เมื่อวันที่ 

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ ไดสําเร็จหลังจากชนะเลิศการแขงขัน “แมนูไลฟแอลพีจีเอ คลาสสิก” (Manulife LPGA Classic) 

ที่วิสเซิลแบรกอลฟคลับ เมืองเคมบริดจ ในรัฐออนทารโิอ ประเทศแคนาดานอกจากนี้เอรียายังไดสรางสถิติระดับโลก

อีกมากมาย เชน รางวัลผูเลนยอดเยี่ยมแหงป (Rolex Player of the Year) : ๒๕๕๙ รางวัลผูทําเงนิรางวัลสูงสุดของ 

LPGA : ๒๕๕๙ (๒,๕๕๐,๙๒๘ USD) โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๑ เอรียาสามารถควาเงินรางวัล จํานวน ๑ ลานเหรียญสหรัฐ 

จากการทําคะแนนสะสมสูงสุดของ“เรซ ทู ซีเอ็มอี โกลบ”และยังไดรับรางวัลแวรโทรฟ สําหรับผูทําคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด

ตลอดป โดยจบการแขงขันในป ค.ศ. ๒๐๑๘ ดวยคะแนนเฉลี่ย ๖๙.๔๑๕ เหนือกวา อี มินจี นักกอลฟจากออสเตรเลีย 

ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๖๙.๗๔๗ รวมทั้งยังไดสรางสถิติระดับโลกที่สําคัญไวอยางมากมาย ไดแก นักกอลฟหญิงที่ทําผลงาน

โดยรวมในรายการระดับเมเจอรไดดีท่ีสุดประจําฤดูกาล : ๘๘ คะแนน นักกอลฟหญิงที่ติด ๑๐ อันดับแรก มากที่สุด

ประจําฤดูกาล : จํานวน ๑๗ รายการนักกอลฟหญิงที่ทําสกอรเฉล่ียไดดีที่สุดประจําฤดูกาล : ๖๙.๔๑๕ นักกอลฟหญิง

ที่ตีเขามาตอรอบไมเกิน ๖๐ ชอต ไดมากที่สุดประจําฤดูกาล : จํานวน ๕๗ คร้ัง นักกอลฟหญิงที่ทําเบอรดี้รวมไดมากที่สุด

ประจําฤดูกาล : จํานวน ๔๗๐ครั้ง นักกอลฟหญิงท่ีทําสกอรตอรอบอยางนอย ๑ อันเดอรพาร ไดมากท่ีสุดประจําฤดูกาล : 

จํานวน ๘๐ รอบ นักกอลฟหญิงที่มีคาเฉลี่ยการพัตตบนกรีนเพ่ือทําคะแนนมากท่ีสุดประจําฤดูกาล : ๑.๗๒ นักกอลฟหญิง

ที่ทําคะแนน (เบอรดี้, อีเกิ้ล ฯลฯ) ไดมากที่สุดประจําฤดูกาล เมื่อนับเปนจํานวนหลุม : จํานวน ๔๘๓ หลุม นักกอลฟหญิง

ที่ลงเลนมากที่สุดเมื่อนับเปนรอบ : จํานวน ๑๐๖ รอบ นักกอลฟหญิงที่ทําอันดับเงินรางวัลรวมไดสูงที่สุดประจําฤดูกาล : 

จํานวน ๒,๗๔๓,๙๔๙ เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ ๙๐.๕๕ ลานบาท) และในป พ.ศ. 2562 จากการจัดอันดับของ Forbes 

สื่อช่ือดังสายธุรกิจ ไดจัดอันดับ เอรียา เปนนักกีฬาหญิงที่ทํารายไดสูงสุดเปนอันดับที่ 15 ของโลก โดยมีรายได 

รวมตลอดรอบปท่ีผานมา จํานวน 5.3 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 163 ลานบาท โดยแบงเปนเงินรางวัล 

จํานวน 3.3 ลานเหรยีญสหรัฐ และเงินจากผูสนับสนุน จํานวน 2 ลานเหรียญสหรฐั อีกดวย 
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3. โมรียา จุฑานุกาล สามารถชนะเลิศรายการแขงขันไดเปนคร้ังแรกจากการแขงขันกอลฟแอลพีจีเอทัวร

รายการฮูเกิล-เจทีบีซี แอลเอ โอเพน ที่สนามวิลเชียร คันทรี่ คลับ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 

ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทําใหโมรียาและเอรียากลายเปนคูพี่นอง ลําดับที่ ๒ ที่สามารถควาแชมป 

ในการแขงขันกอลฟแอลพีจีเอทัวรไดสําเร็จ 

4. การยายไปเลนฟุตบอลอาชีพในระดับเจลีก ประเทศญ่ีปุน ของนักฟุตบอลอาชีพชั้นแนวหนาของประเทศไทย 

จํานวน ๓ คน ไดแก ชนาธิป สรงกระสินธ ฐิติพันธ พวงจันทร และธีราทร บุญมาทัน รวมทั้งการยายไปเลนฟุตบอลอาชีพ

ในลีกดิวิชั่น ๒ ประเทศเบลเยียม ของกวินทร ธรรมสัจจานันท สามารถปลุกกระแสความนิยมในกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ในหมูคนไทยทั้งที่เปนการแขงขันในประเทศไทย ประเทศญี่ปุน และประเทศเบลเยียมท่ีเปนตนสังกัดใหมของนักกีฬา

ทั้ง ๔ คน ไดเปนอยางดี รวมทั้งยังเปนการสรางแรงบันดาลใหแกนักกีฬาไทยเรงทําผลงานใหไดดีและพยายามยกระดับ

มาตรฐานตัวเองใหสูงยิ่งข้ึนกวาที่เคยเปนมา 

5. การเปดตัวสนามบุรีรัมย อินเตอรเนชันแนล เซอรกิต (Buriram International Circuit) หรือ สนามชาง 

อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต ขึ้นท่ีอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โดยเปนสนามแขงรถที่ไดรับการรับรองจาก

สมาพันธรถยนตนานาชาติวาเปนสนามแขงรถระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ เกรด ๑ (FIA Grade ๑) ซึ่งเปนระดับสนาม

ที่อนุญาตใหใชจัดการแขงขันรถสูตรหนึ่ง (ฟอรมูลาวัน) ไดและไดรับการรับรองจากสมาพันธจักรยานยนตนานาชาติ 

(FIM) วาเปนสนามแขงรถระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ็ม เกรด เอ (FIM Grade A) ซึ่งเปนระดับสนามท่ีอนุญาตใหใช

จัดการแขงขันโมโตจีพี โดยสนามแหงนี้ไดดําเนินการจัดรายการแขงขันโมโตจีพี ในฤดูกาล ป ค.ศ. ๒๐๑๘ เม่ือวันที่ 

5 - 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และในป ค.ศ. 2019 ในระหวางวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนการปลุกกระแส

ความนิยมกีฬายานยนตและสามารถนํารายไดเขาประเทศตามแนวทาง Sports tourism ไดเปนอยางดี สําหรับ 

การแขงขันโมโตจีพี ไทยแลนด ณ จังหวัดบุรีรัมย ที่ผานมา ทางผูจัดการแขงขันไดสรุปยอดผูเขาชมวามีมากกวา  

๒.๒ แสนคน แบงเปนชาวตางชาติ รอยละ๒๕ และคนไทย รอยละ ๗๕ โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ระบุวา

การแขงขันโมโตจีพีไทยแลนดสามารถสรางรายไดโดยรวมไดมากกวา ๓,๑๐๐ ลานบาท โดยแบงเปนรายไดที่เกิดข้ึน

ในจังหวัดบุรีรัมยจํานวน ๒,๔๗๐ ลานบาท และพื้นที่จังหวัดใกลเคียง เชน ขอนแกน สุรินทร นครราชสีมา รวมจํานวน 

๖๓๐ ลานบาท 
 

การกีฬาแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบยุทธศาสตรการพัฒนากีฬา 

เพื่อการอาชีพ ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนสงเสริมและประสานงานใหกีฬาอาชีพของประเทศมีมาตรฐานทั้งดานการบริหาร

จัดการองคกร การจัดการแขงขัน นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สถานที่ อุปกรณ เพ่ือสรางความสุขและ 

ความภาคภูมิในใหกับสังคม ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไดจัดทํากฎหมายลําดบัรองข้ึน

ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งนี้เพื่อเปนการกําหนดมาตรฐานดานตางๆ เกี่ยวกับกีฬาอาชีพใหสอดคลองกับสากล

เพ่ือยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพของประเทศและเพื่อคุมครอง ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูที่เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพรวมทั้งยังไดมีการสงเสริมและสนับสนุนรายการแขงขันท่ีไมอยู 

ในประกาศตามพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาสูการเปนกีฬาอาชีพตามแนวทางการพัฒนา

กีฬาอาชีพอีกดวย 

 



๘ 
 

๑.๔ แนวโนมและทิศทางดานอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมการกีฬาเปนอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการผลิต การสรางและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางการกีฬา นักกีฬา และภาคธุรกิจตางๆ อาทิเชน สโมสรกีฬา ลิขสิทธ์ิและสิทธิประโยชน ผูผลิต จําหนาย นําเขา

และสงออก สถานบริการออกกําลังกาย ฝกซอมและสอนกีฬา สถานศึกษา ซึ่งทั้งหมดจะมีการเก่ียวของเชื่อมโยงกัน

อยางเปนระบบและสิ่งที่เปนผลประโยชนในภาพรวม คือ ปริมาณเม็ดเงินจะเขาสูระบบการเงินการคลังของประเทศ

นํามาสูการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสถานการณในภาพรวม

ของอุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศไทยก็จะพบวา ยังมีปญหาและขอขัดของที่รอการปรับปรุงแกไข สงเสริมและ

สนับสนุนอยูอีกหลายประการดวยกัน อันไดแก 

1. ยังไมมีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการกีฬาที่เปนฐานขอมูลกลาง ทําใหภาครัฐ

ขาดเคร่ืองมือในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอยางเปนรูปธรรมขณะที่ภาคเอกชน

ไมมีขอมูลที่เพียงพอเพ่ือการตัดสินใจและการวางแผนการดําเนินธุรกิจ 

2. การรวมกลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมการกีฬาตองมุงเนนใหเกิดการสรางเครือขายผูประกอบการเพ่ือใหเกิด

ความรวมมือระหวางภาคเอกชนและคนหาขอจํากัดเพ่ือนําเสนอใหภาครัฐใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมการกีฬาตอไป 

3. อุตสาหกรรมการกีฬายังไมไดรับการสงเสริมจากภาครัฐอยางเปนรูปธรรมขาดหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กํากับดูแลและมีบทบาทในการสรางเสริมบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกีฬาโดยเฉพาะกฎระเบียบ

ดานภาษี สิทธิประโยชนที่เอ้ือประโยชนตอผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมการกีฬา 

อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยในปจจุบัน ประกอบดวยองคประกอบหลัก ๒ ดาน ไดแก ๑) การประกอบ

ธุรกิจภาคการผลิตสินคา ไดแก อุปกรณกีฬา เสื้อผากีฬา อุปกรณวิทยาศาสตรการกีฬา การกอสรางสนามกีฬา และ 

๒) การประกอบธุรกิจภาคบริการการกีฬา อันประกอบไปดวย การศึกษาเก่ียวกับการกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ สโมสร

กีฬาเพื่อบรกิารบุคคลท่ัวไป นักวิทยาศาสตรการกีฬา นักกายภาพบําบัด ผูประกอบการวิทยาศาสตรการฟนฟูสุขภาพ 

เวชศาสตรการกีฬา นักกีฬาอาชีพการโฆษณาประชาสัมพันธทางการกีฬา การเปนผูสนับสนุนการกีฬา ผูประกอบการ

และเจาของสนาม 

โดยอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการกีฬาจะสามารถแบงออกไดเปน ๑๒ กลุมใหญๆ ดังนี้ 

(๑) กลุมธุรกิจประเภทสถานที่บริการออกกําลังกาย 

(๒) กลุมสโมสรกีฬาสมัครเลน 

(๓) กลุมสื่อสารมวลชนกิจกรรมการตลาดและโฆษณา การประชาสัมพันธทางการกีฬา 

(๔) กลุมการจัดการแขงขันกีฬา 

(๕) กลุมการจัดการทองเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ 

(๖) กลุมการจัดการสิทธิประโยชนและลิขสิทธ์ิทางการกีฬา 

(๗) กลุมการบรกิารทางวิทยาศาสตรการกีฬา 

(๘) กลุมสถาบันผูผลิตบุคลากรกีฬา 

(๙) กลุมผูคาปลกีและคาสงอุปกรณกีฬา 



๙ 
 

(๑๐) กลุมผูผลิตอุปกรณกีฬา 

(๑๑) กลุมผูนําเขาและสงออกอุปกรณกีฬา 

(๑๒) กลุมกีฬาอาชีพ 

โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีจํานวนผูประกอบการดานอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการกีฬา

และมูลคาทุนจดทะเบียน สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ธุรกิจ รายละเอียดของธุรกิจ จํานวน (ราย) ทนุ (ลา้นบาท)

การผลิตชุดกฬีา ๘๐ ๙๒๔.๔๕

การผลิตรองเท้ากฬีา ๒๘ ๙๔๖.๗๕

การผลิตลูกบอลทใีช้ในการกฬีา ๘ ๘๔๙.๙๒

การผลิตอปุกรณ์กฬีาอนืๆ ซึงมไิด้จัดประเภทไว้ในทอีนื ๑๖๓ ๕,๑๑๙.๑๖

รวม ๒๗๙ ๗,๘๔๐.๒๗

กจิกรรมอนืๆ ทางด้านการกฬีา ๓ ๖.๕๐

กจิกรรมการจัดการแข่งขันกฬีา ๒๐๗ ๑,๗๐๒.๔๗

กจิกรรมอนืๆ ทางด้านการกฬีาซึงมไิด้จัดประเภทไว้ในทอีนื ๒๑๒ ๑,๓๐๓.๔๘

รวม ๔๒๒ ๓,๐๑๒.๔๕

๓ การขายส่งและส่งออกสินค้าเกยีวกบักฬีา การขายส่งเครอืงกฬีา ๖๔๐ ๒,๘๘๖.๗๗

รวม ๖๔๐ ๒,๘๘๖.๗๗

การผลิตเครอืงดมืให้พลังงานรวมถงึเครืองดืมเกลือแร่ ๓๙ ๒,๐๕๔.๕๙

การผลิตเครอืงดมืทไีม่มแีอลกอฮอล์อนืๆ ซึงมไิด้จัดประเภทไว้ในทอีนื ๒๕๔ ๑๘,๖๐๗.๒๘

รวม ๒๙๓ ๒๐,๖๖๑.๘๗

๕ การขายปลีกสินค้าเกยีวกบักฬีา การขายปลีกเครอืงกฬีาในร้านค้าเฉพาะ ๙๗๕ ๓,๙๖๔.๓๔

รวม ๙๗๕ ๓,๙๖๔.๓๔

๖ การดาํเนนิการให้ความรู้ทางกฬีา การศึกษาด้านกฬีาและนนัทนาการ ๙๑๒ ๓,๓๖๕.๒๔

รวม ๙๑๒ ๓,๓๖๕.๒๔

การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซงิสินค้าเพอืการนนัทนาการและการกฬีา ๑๘๕ ๗๓๑.๓๐

การดาํเนนิงานเกยีวกบัสิงอาํนวยความสะดวกสําหรับการแข่งขันกฬีา ๖๘๙ ๗๗,๓๙๐.๗๒

รวม ๘๗๔ ๗๘,๑๒๒.๐๒

๘ การดาํเนนิการซ่อมบาํรุงเกยีวกบักฬีา การซ่อมเครอืงกฬีา ๑๑ ๑๙.๒๐

รวม ๑๑ ๑๙.๒๐

๔,๔๐๖ ๑๑๙,๘๗๒.๑๕

๗ การดาํเนนิการให้เช่าสถานทแีละ

อปุกรณ์กฬีา

รวมทงัสิน

๑ การผลิตชุดและอปุกรณ์การกฬีา

๒ กจิกรรมนนัทนาการและการแข่งขันกฬีา

๔ การผลิตและจาํหน่ายเครืองดมืกฬีา



๑๐ 
 

ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภาพโดยสรุปไดดังนี้ 

 

แผนภาพแสดงจํานวนผูประกอบการดานอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เก่ียวของกับการกีฬา 

ในประเทศไทย (รายและรอยละ) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

แผนภาพแสดงมูลคาทุนจดทะเบียนของผูประกอบการดานอุตสาหกรรมและธุรกจิที่เก่ียวของ 

กับการกีฬาในประเทศไทย (ลานบาทและรอยละ) ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๑๑ 
 

โดยในปงบการเงิน ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙ ธุรกิจดังกลาวนี้ไดมีผลประกอบการในภาพรวม ดังนี้๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

การผลิตชุดกฬีา ๓,๓๗๗.๘๙ ๓,๔๘๗.๙๐ ๓,๔๑๓.๒๑

การผลิตรองเท้ากฬีา ๒,๒๓๒.๒๔ ๕๐๙.๒๓ ๑,๗๐๑.๗๘

การผลิตลูกบอลทใีช้ในการกฬีา ๓,๘๒๒.๓๖ ๓,๘๙๐.๕๓ ๓,๕๕๗.๓๖

การผลิตอปุกรณ์กฬีาอนืๆ ซงึมไิด้จัดประเภทไว้ในทอีนื ๑๕,๑๒๗.๖๗ ๑๔,๔๓๘.๒๗ ๑๓,๓๖๕.๕๘

รวม ๒๔,๕๖๐.๑๕ ๒๒,๓๒๕.๙๓ ๒๒,๐๓๗.๙๓

กจิกรรมอนืๆทางด้านการกฬีา ๐.๐๐ ๘.๒๓ ๑.๐๖

กจิกรรมการจัดการแข่งขันกฬีา ๑,๖๑๗.๐๘ ๑,๐๓๑.๕๗ ๙๖๑.๖๗

กจิกรรมอนืๆ ทางด้านการกฬีาซึงมไิด้จัดประเภทไว้ในทอีนื ๒๔๓.๙๖ ๔๐๘.๖๑ ๓๕๘.๕๓

รวม ๑,๘๖๑.๐๓ ๑,๔๔๐.๑๙ ๑,๓๒๐.๒๐

๓ การขายส่งและส่งออกสินค้าเกยีวกบักฬีา การขายส่งเครืองกฬีา ๑๓,๕๑๗.๖๖ ๑๑,๙๘๑.๘๗ ๑๓,๗๓๒.๑๓

รวม ๑๓,๕๑๗.๖๖ ๑๑,๙๘๑.๘๗ ๑๓,๗๓๒.๑๓

การผลิตเครอืงดมืให้พลังงานรวมถงึเครอืงดืมเกลือแร่ ๔๐,๓๐๔.๐๙ ๓๔,๔๑๕.๔๘ ๖๖,๐๗๐.๗๕

การผลิตเครอืงดมืทไีม่มแีอลกอฮอล์อนืๆ ซงึมไิด้จัดประเภทไว้ในทอีนื ๕๗,๘๘๑.๐๙ ๘๘,๐๖๒.๖๐ ๖๑,๖๑๒.๕๘

รวม ๙๘,๑๘๕.๑๙ ๑๒๒,๔๗๘.๐๘ ๑๒๗,๖๘๓.๓๒

๕ การขายปลีกสินค้าเกยีวกบักฬีา การขายปลีกเครืองกฬีาในร้านค้าเฉพาะ ๑๗,๔๒๔.๙๓ ๑๘,๒๔๕.๓๓ ๒๐,๔๕๒.๐๗

รวม ๑๗,๔๒๔.๙๓ ๑๘,๒๔๕.๓๓ ๒๐,๔๕๒.๐๗

๖ การดาํเนนิการให้ความรู้ทางกฬีา การศึกษาด้านกฬีาและนนัทนาการ ๑,๕๘๘.๔๖ ๑,๘๔๓.๗๗ ๑,๙๕๐.๐๕

รวม ๑,๕๘๘.๔๖ ๑,๘๔๓.๗๗ ๑,๙๕๐.๐๕

การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิงสินค้าเพือการนนัทนาการและการกฬีา ๘๒๓.๑๐ ๔๙๑.๔๗ ๖๒๖.๒๒

การดาํเนนิงานเกยีวกบัสงิอาํนวยความสะดวกทางการกฬีา ๐.๐๐ ๐.๓๒ ๔.๘๔

รวม ๘๒๓.๑๐ ๔๙๑.๗๙ ๖๓๑.๐๕

๘ การดาํเนนิการซ่อมบาํรุงเกยีวกบักฬีา การซ่อมเครอืงกฬีา ๑๓.๕๓ ๑๙.๙๔ ๘.๕๒

รวม ๑๓.๕๓ ๑๙.๙๔ ๘.๕๒

๑๕๗,๙๗๔.๐๕ ๑๗๘,๘๒๖.๙๐ ๑๘๗,๘๑๕.๒๘

๗ การดาํเนนิการให้เช่าสถานทแีละ

อปุกรณ์กฬีา

รวมทงัสิน

๑ การผลิตชุดและอปุกรณ์การกฬีา

๒ กจิกรรมนนัทนาการและการแข่งขันกฬีา

๔ การผลิตและจาํหน่ายเครืองดืมกฬีา

ลาํดบั ธุรกิจ รายละเอียดของธุรกิจ 
รายไดร้วม (ลา้นบาท)



๑๒ 
 

โดยในปงบการเงิน ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙ อุตสาหกรรมและธุรกิจเก่ียวกับกีฬาของประเทศไทยมีผลประกอบการรวม 

๑๕๗,๙๗๔.๐๕ ๑๗๘,๘๒๖.๙๐ และ ๑๘๗,๘๑๕.๒๘ ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องเฉลี่ย 

ปละประมาณ รอยละ ๙.๑๑ ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังน้ี  

 

 

แผนภาพแสดงผลประกอบการของผูประกอบการดานอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เก่ียวของ 

กับการกีฬาในประเทศไทย (ลานบาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕๗,๙๗๔.๐๕ 

๑๗๘,๘๒๖.๙๐ 
๑๘๗,๘๑๕.๒๘ 

๙.๑๑% 



๑๓ 
 

 

 

แผนภาพแสดงรอยละของผลประกอบการของผูประกอบการดานอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เก่ียวของ 

กับการกีฬาในประเทศไทย  

 

 

แหลงอางอิง 

๑. สถาบัน Economic Modeling Specialist Intl. (EMSI) ของสหรัฐอเมริกา 
๒. Futureof.org 
๓. สํานักงานสถิติแคนาดา (www.statcan.gc.ca) 
๔. แผนยุทธศาสตรการกฬีาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๕. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

จากการวิเคราะหสถานการณและแนวโนมดานกีฬาทุกระดับพบวา ประเด็นท่ีเปนจุดมุงเนนที่สําคัญในการ

พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ กีฬาอาชีพ รวมท้ังการสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา สรุปไดดังนี้ 

สาเหตุที่ทุกประเทศตองการประสบความสําเร็จ คือ 

  - เพ่ือแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของประเทศนั้นๆ 

  - สรางความภาคภูมิใจ ความสามัคคี ใหกับคนในชาติ 

  - สรางความเชื่อมั่นและเปนกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 

  - เปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนมหาอํานาจทางกีฬาของประเทศในกลุมอาเซียน 
 

ประเทศไทยหากจะประสบความสําเร็จ ตองมีการดําเนินการดังนี้ 

  - การสรรหาและพัฒนานักกีฬาอยางเปนระบบ 

  - การเก็บตัวนักกีฬาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

  - การสรางนักกีฬาหนาใหมเพ่ือทดแทนนักกีฬาทีมชาติท่ีปลดระวาง 

  - การพัฒนาวิเคราะหและกําหนดชนิดกีฬาเปาหมายในแตละระดับใหชัดเจน 

  - การสนับสนุนใหสมาคมกีฬาเขมแข็งมีธรรมาภิบาลและมีแผนพัฒนากีฬาชนิดนั้นๆ อยางชัดเจน 

  - การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาเขามาใชเพ่ิมมากขึ้นโดยการพัฒนาดานวิทยาศาสตร

การกีฬาและเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหกระจายทั่วทั้งสวนกลางและภูมิภาค 

  - การพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือรองรับการพัฒนากีฬาทุกระดับ 

  - การสรางและพัฒนาศูนยฝกกีฬาแหงชาติ (National Training Center) ที่มีประสิทธิภาพสูง (High 

Performance) เพื่อรองรับการเก็บตัวฝกซอมของนักกีฬาทีมชาติทั้งในสวนกลางและภูมิภาครวมทั้งศูนยเฉพาะทาง

และ/หรือเฉพาะชนิดกีฬา 

  - การพัฒนาการใหบริการทางการกีฬา รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเลนกีฬา และออกกําลังกาย

ใหกับประชาชน 

 นอกจากนี้ในดานการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจควรผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาของอาเซียน

หรือเอเชีย (Sports Hub) โดยรวมกับการทองเที่ยวในการพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬาใหมีความนาสนใจสามารถ

ดึงดูดผูชมกีฬาใหเขามาชมและทองเที่ยวในสถานท่ีตางๆ ของประเทศไทย (Sports Tourism) รวมท้ังการพัฒนา

เมืองกีฬา (Sports City) ใหมีความสําเร็จและย่ังยืน 

 

  



๑๕ 
 

บทที่ ๒ 

รายงานผลการศึกษาความเชื่อมโยงแผนระดับตางๆ กับแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5) 

.......................................................................................... 

แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5) 
การทบทวนแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 นี้ 

ไดมีการศึกษาขอมูลแผนระดับตางๆ ที่เก่ียวของและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและภารกิจของการกีฬาแหงประเทศไทย 
เพื่อนํามาพิจารณาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 
๒๕๖3 - ๒๕๖5) อันประกอบดวย 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
3. กรอบแนวทางสูประเทศไทยแลนด ๔.๐ 
4. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
6. แนวนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ 
7. แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
8. แผนยุทธศาสตรกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
9. แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
10. แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สาขาสังคมและเทคโนโลยี 
11. แนวทางและขอเสนอแนะดานปฏิรูปกีฬาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยดานกีฬา

ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คณุธรรม และจริยธรรม 
12. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

ทั้งน้ี จากการศึกษาขอมูลแผนระดับตางๆ ดังกลาวขางตนรวมกับการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูเก่ียวของกับการกีฬาแหงประเทศไทย อันประกอบไปดวย ผูบริหาร กกท. (ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย  
รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย และผูอํานวยการฝายและสํานัก) คณะกรรมการ กกท. และผูแทนสมาคมกีฬาแหง
ประเทศไทย และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๔) ของบุคลากร กกท. และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน ๑6๐ คน จึงไดมีการ
กําหนดพันธกิจและเปาหมายการใหบริการของหนวยงานข้ึนเปน 4 ดาน ดังนี้ 

 
พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุน และกํากับองคกรกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพใหบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือวางระบบการคัดเลือกและพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬา ใหมีขีดความสามารถและประสบความสําเร็จในระดับ
นานาชาติรวมท้ังการจัดสวัสดิการ และมาตรการคุมครองชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาที่เหมาะสม 

2. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา 
บุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา 

3. สรางและพัฒนา โครงสรางพื้นฐานทางการกีฬาใหมีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด ชาติ 
และนานาชาติ รวมทั้งยกระดับการบริการทางการกีฬา ใหมีมาตรฐาน 



๑๖ 
 

4. สงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาและการเขารวมกิจกรรมกีฬา โดยอาศัยศูนยฝกและสนามกีฬาท่ี กกท. 
รับผิดชอบและเครือขายองคกรกีฬาทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

 
เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน 

1. ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศในระดับเอเชียและตอยอดสูความสําเร็จ
ของกีฬาอาชีพ 

2. นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนไดรับบริการทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. กกท. สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 

 

ซึ่งสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ คือ การรวมยุทธศาสตรการบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
และยุทธศาสตรการบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ เปนยุทธศาสตรเดียว คือ “การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
และตอยอดสูกีฬาอาชีพ” เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  และมีการปรับยุทธศาสตร
การบริหารจัดการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ลงไปเปนกลยุทธที่สนับสนุนการดําเนินการของยุทธศาสตร
การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและตอยอดสูกีฬาอาชีพ และยุทธศาสตรการสงเสริมและบรกิารทางการกีฬา 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรที่ปรับปรงุใหมกับแนวนโยบายและแผนระดับตางๆ ดังนี้ 
 

1) พันธกิจและเปาหมายการใหบริการของหนวยงานดานกีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดสูกีฬาอาชีพ 
จะเช่ือมโยงและตอบสนองตอ 

1.1 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจรายสาขาฯในหมวดฐานะการเงินที่มั่นคง เร่ืองการบริหารงบประมาณที่ไดรับ
อยางคุมคา มีประสิทธิภาพและโปรงใสรวมทั้งขอเสนอแนะการดําเนินงานประกอบยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจรายสาขาฯ
ในเรื่องการพัฒนาทักษะดานกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติและการพัฒนาบุคลากรดานกีฬา
และนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการกีฬา และในหมวดการลงทุนเรื่องการเสริมสรางการใช
องคความรูและนวัตกรรมและนําไปใชใหเกิดประโยชนทางสังคมและเศรษฐกิจรวมทั้งขอเสนอแนะการดําเนินงาน
ประกอบยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจรายสาขาฯในเร่ืองการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และสงเสริมการเรยีนรูในดาน
การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยดวยการเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ 

1.2 แผนยุทธศาสตรกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรท่ี ๔ 
เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพ  

1.3 แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรที่ ๓ เร่ืองการพัฒนากีฬา
เพื่อความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรที่ ๑ เร่ือง
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และในยุทธศาสตรที่ ๖เรื่องการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน 
การทุจริตประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1.5 กรอบแนวทางพัฒนาสูประเทศไทยแลนด ๔.๐ เรื่องการยกระดับคุณคามนุษยเปาหมายที่ ๓ การมีสุขภาพ
และความเปนอยูที่ดี 

1.6 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยตรงในยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพมนุษย (๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางมูลคาทางสังคมและการพัฒนาประเทศ (ขอยอยที่ (๗.๓) 



๑๗ 
 

และ (๗.๔)) และโดยออมในยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (๖) ภาครัฐ
มีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๑ ที่บัญญัติไววา รัฐพึงเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญของสังคมจัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม
สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริม
และพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสดุแกประชาชน 

 

2) พันธกิจและเปาหมายการใหบริการของหนวยงานดานการสงเสริมการการบริการทางการกีฬาจะเช่ือมโยง
และตอบสนองตอ 

2.1 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจรายสาขาฯในหมวดฐานะการเงินท่ีมั่นคง เรื่อง การบริหารงบประมาณที่ไดรับ
อยางคุมคา มีประสิทธิภาพและโปรงใสรวมทั้งขอเสนอแนะการดําเนินงานประกอบยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจรายสาขาฯ 
ในเรื่องการจัดทําแผนการทบทวนโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ แผนการลงทุนใหมๆ ที่จะเปนการ
ลดภาระงบประมาณของภาครัฐ การบูรณาการขอมูลรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ของรัฐวิสาหกิจ และการมุงสงเสริมการใชกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเพ่ือเปนเครื่องมือสรางสุขภาวะของประชาชน 

2.2 แผนยุทธศาสตรกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรท่ี ๓ 
เร่ือง การสงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังการกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชนและในยุทธศาสตรที่ ๖ เร่ือง การบูรณาการ
การบรหิาร การจัดการการทองเท่ียวและกีฬาทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ 

2.3 แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรที่ ๒ เรื่อง การสงเสริม 
ใหมวลชนมีการออกกําลังกายและมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬา ยุทธศาสตรท่ี ๕ เร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา
และการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยองคความรูและนวัตกรรม และในยุทธศาสตรที่ ๖ เรื่องการยกระดับการบริหาร
จัดการดานการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรที่  ๑  
เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และในยุทธศาสตรที่ ๖ เรื่องการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

2.5 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
มนุษย (๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางมูลคาทางสังคมและการพัฒนาประเทศ (ขอยอยที่ (๗.๓)) 
และ ๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปน
ศูนยกลางตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส  (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจทุกพ้ืนท่ีและ (๖) 
ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๑ ที่บัญญัติไววารัฐพึงเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญของสังคม จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม 
สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริม
และพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและมาตรา ๗๖ ท่ีบัญญัติไววา รัฐพึงพัฒนา
ระบบบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และงานของรัฐอยางอื่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 



๑๘ 
 

3) พันธกิจและเปาหมายการใหบริการของหนวยงานดานการสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาจะเชื่อมโยงและ
ตอบสนองตอ 

3.1 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจรายสาขาฯ ในหมวดบทบาท/เปาหมาย การดําเนินการ เรื่องพัฒนาภาคบริการ 
(ทองเที่ยว กีฬา และบริการที่เก่ียวของ) ใหเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางศักยภาพรวมทั้งขอเสนอแนะการดําเนินงาน
ประกอบยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจรายสาขาฯ ในเร่ืองการพัฒนาทักษะดานกีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ 
ในระดับนานาชาติและการพัฒนาบุคลากรดานกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเตบิโตของอุตสาหกรรมการกีฬา 

3.2 แผนยุทธศาสตรกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรท่ี ๕  
เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดวยองคความรูและนวัตกรรม 

3.3 แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรท่ี ๔ เรื่อง การพัฒนา
อุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรท่ี ๓ 
เรื่องการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

3.5 กรอบแนวทางพัฒนาสูประเทศไทยแลนด ๔.๐ เรื่องความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เปาหมายที่ ๘ การจางงาน
ที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3.6 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
มนุษย (๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางมูลคาทางสังคมและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 

3.7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๕ ที่บัญญัติไววา รัฐพึงจัดใหมี
ระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรม 
และยั่งยืน 

 

4) ทั้งนี้ เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ทั้ง 3 ประการ จะดําเนินการภายใตกรอบการพิจารณาท่ีสําคัญ
อีก ๓ ประการ คือ 

4.1 แนวทางและขอเสนอแนะดานปฏิรูปกีฬาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยดานกีฬา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรมซึ่งมีสาระสําคัญมุงเนนวา การกีฬาจะตองตอบสนองสังคมและ
ประชาชนในเรื่อง (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งดานรางกาย จิตใจและวินัยของพลเมืองดวยการกีฬา (๒) การมีสวน
รวมและการบริการสาธารณะของชุมชนทองถ่ิน (๓) การสงเสริมและสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการกีฬา  
(๔) การปฏิรูปนโยบายและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาระบบการขับเคลื่อนการกีฬาของชาติ (๕) การปฏิรูปและ 
การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเปนเลิศในทุกระดับและ (๖) การสรางสัมพันธภาพและแสดงศักยภาพทางการกีฬา 
ของประเทศไทยในระดับสากล 

4.2 แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565) 
ดังมีพันธกิจและเปาหมายการใหบริการของหนวยงานเปน จํานวน ๔ ดานดังท่ีกลาวไวแลวขางตน 

4.3 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป (งบประมาณ ๒๕๖3) 
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

หัวขอ ๒.3 การสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยมีหัวขอยอย คือ ๒.3.11 สงเสริมการกีฬา 
เพ่ือการทองเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) โดยศึกษาและพัฒนาเมืองตนแบบ การประชาสัมพันธกิจกรรม
การกีฬา การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬา การจัดประชุมเก่ียวกับการกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬาระดับ
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นานาชาติ และสงเสริมมาตรการเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการกีฬา ตลอดจนพัฒนา 
อุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
หัวขอ 3.5 การพัฒนาศักยภาพการกีฬา โดยมีหัวขอยอย ดังนี้ 

3.5.2 สงเสริมการออกกําลังกาย การเลนกีฬาและการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ของประชาชนทุกกลุมทุกวัย ในประชาชนมีอิสระในการประกอบกิจกรรมตามความถนัดหรือความสนใจ และปฏิบัติ
อยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิต 

3.5.3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการออกกําลังกาย  การกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา
และนันทนาการของประชาชนอยางตอเนื่องในระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับชาติ โดยสนับสนุน
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการรวมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาตลอดจนอุปกรณกีฬา 

3.5.4 สงเสริมการพัฒนานักกีฬาของชาติต้ังแตระดับเยาวชนที่มีความถนัดและทักษะ
ดานการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ โดยการพัฒนาศูนยฝกกีฬาแหงชาติใหไดมาตรฐานสากล สงเสริม
และพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟนหานักกีฬาที่มีความสามารถ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการใชวิทยาศาสตรการกีฬา 
การวิจัย และนวัตกรรมดานการกีฬาเพื่อพัฒนาความเปนเลิศสูกีฬาอาชีพ 

3.5.5 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติทุกระดับ รวมท้ังการยกระดับ
มาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3.5.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการอยางเปนระบบและได
มาตรฐาน โดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนรวมลงทุนและสนับสนุนในการพัฒนากีฬา และนันทนาการ
เพื่อการอาชีพอยางเปนระบบ 

 

 เมื่อมองในภาพรวมของความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5) กับแนวนโยบายและแผนระดับตางๆ จะพบความเชื่อมโยงใน ๓ ระดับ กลาวคือ 
 

1. ความเชื่อมโยงในระดับการขับเคลื่อนโดยตรง  

เปนความเชื่อมโยงที่ยุทธศาสตรของการกีฬาแหงประเทศไทยจะมีบทบาทโดยตรงในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรของแผนระดับท่ีอยูสูงขึ้นไปอยางใกลชิด อันไดแก 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 

1.2 ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเปนเครื่องมือ 

ในการกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวและกีฬาของประเทศโดยไดกําหนดยุทธศาสตรดานการกีฬา

ไวจํานวน ๔ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

1.1.1 ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมและสนบัสนุนการออกกําลังกายขั้นพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 

1.1.2 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมและสนบัสนุนกีฬาเปนเลิศและอาชีพ 

1.1.3 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการเพิ่มมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจดวย 

องคความรูและนวัตกรรม 

1.1.4 ยุทธศาสตรที่ ๖ การบูรณาการการบริหารและการจัดการการทองเท่ียวและการกีฬาทุกระดับ

ใหมีประสิทธิภาพ 
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1.3 แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมุงเนนใหการกีฬาเปนสวนสําคัญ

ของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคสวนและเปนกลไกสําคัญในการสรางคุณคาทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับคนไทย

รวมทั้งพัฒนาสูความเปนเลิศในระดับสากลและตอยอดสูระดับอาชีพ เพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหกับบุคลากรกีฬา 

ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้ แผนพัฒนา

กีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๖ ไดกําหนดเปาประสงคที่สําคัญไว ๓ ประการดวยกัน นั่นคือ ๑) เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวน

มีความสนใจในการออกกําลังกายและเลนกีฬา  ๒) เพื่อใหนักกีฬาผูแทนของประเทศไทยประสบความสําเร็จในการ

แขงขันระดับภูมิภาค ระดับทวีปและระดับโลกอันจะนํามาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในชาติ

และ ๓) เพื่อใหอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยสามารถชวยสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการ

เติบโตอยางตอเนื่องย่ังยืน โดยไดกําหนดยุทธศาสตรไวจํานวน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การสงเสริมใหเกิดความรูและความตระหนักดานการออกกําลังกายและการกีฬา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมใหมวลชนมีการออกกําลังกายและมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬา 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิม 

ทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการกีฬา 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5) จะสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรทั้ง ๒ ฉบับ ไดครบทั้ง 4 พันธกิจ ของการกีฬาแหงประเทศไทย โดยมีพันธกิจหลักที่แตกตางไปจาก 
แผนยุทธศาสตรเดิม คือ การควบรวมพันธกิจดานกีฬาเพ่ือความเปนเลิศกับกีฬาเพื่อการอาชีพเขาดวยกัน 
 
2. ความเชื่อมโยงในลักษณะการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง 

เปนความเชื่อมโยงที่เมื่อยุทธศาสตรของการกีฬาแหงประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรใกลชิด 

ไดโดยตรงแลวก็จะสงผลกระทบอยางตอเนื่องไปยังแนวนโยบายและแผนระดับตางๆ ที่ยุทธศาสตรโดยตรงนั้น

สนับสนุนอยู อันไดแก 

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ใหความสําคัญกับ 

“การพัฒนาที่ย่ังยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางในการพัฒนา” มุงสรางคนไทยใหเปนพลังสําคัญในการสรางความมั่นคง

ของชาติเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ 

การบรหิารจัดการ โดยมีประเด็นยอยในการพิจารณา ดังนี้ 

2.1.1 มิติทางสังคมมุงเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัย และเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมี

คุณภาพ มุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรู มีความคิดสรางสรรคมีความสามารถรอบดานและมีโอกาสเขาถึง

คุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียมกันลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัว

ใหดีขึ้น 



๒๑ 
 

2.1.2 มิติทางเศรษฐกิจ มุงเนนการพัฒนาคนดานคุณภาพและปริมาณเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือกาวสูการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

2.1.3 มิติเก่ียวกับกีฬามุงลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีในลักษณะของ 

2.1.3.1 การสงเสรมิการพัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพ 

2.1.3.2 การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับแตละวัย การสนับสนุน

การสรางสภาพแวดลอมและการรณรงคใหมีการตลาดเชิงกิจกรรมที่เอื้อตอการสงเสริมทางกายและสุขภาพแก

ประชาชนกลุมตางๆ 

2.1.3.3 การสรางกลไกในการจัดทํานโยบายสาธารณะท่ีตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

2.1.3.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอยางครบวงจร 

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘0 ในสวนของ

การสรางความสามารถในการแขงขัน การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางมูลคาทางสังคมและการพัฒนาประเทศ

และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐกรอบแนวทางสูประเทศไทยแลนด ๔.๐ ที่มุงเนนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติดวยนวัตกรรมและมุงสูการมีสวนรวมของภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนอยางใกลชิดในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสูเปาหมายที่จะลดความเหลื่อม

ล้ําพัฒนาคุณภาพคน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติเรื่องการกีฬา เศรษฐกิจ และการบริหาร

จัดการบานเมือง ไวในมาตรา ๗๑๗๕ และ ๗๖ ดังกลาวขางตน 

2.4 นโยบายรัฐบาล ดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกชวงวัย 

(ขอ8.6.4) 

 

3. ความเชื่อมโยงในลักษณะเปนกรอบแนวปฏิบัติที่แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5) จะตองคํานึงถึงในแงของการเปนหลักปฏิบัติและนํามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

ไดแก 

3.1 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สาขาสังคมและเทคโนโลยี 

3.2 แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

3.3 แนวทางและขอเสนอแนะดานปฏิรูปกีฬาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยดานกีฬา 

ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คณุธรรม และจริยธรรม 

3.4 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป (2563) 

สําหรับแนวทางและขอเสนอแนะดานปฏิรูปกีฬาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย ดานกีฬา 

ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรมน้ันจะมีความเชื่อมโยงอยูในระดับตอเนื่องอีกทางหนึ่งดวย 

เนื่องจากเปนกรอบนโยบายที่นํามาเปนขอมูลตั้งตนในการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี ๖ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

  



๒๒ 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับ นโยบายรัฐบาล และภารกิจการกีฬาแหงประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม แผนยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

มาตรา ๕๕ 
รัฐตองดําเนินการใหประชาชน
ไดรบับริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสราง
ใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค และสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ภูมิปญญาดานแพทยแผนไทย
ใหเกิดประโยชนสูงสุดบริการ
สาธารณสุข ตามวรรคหนึ่ง 
ตองครอบคลุมการสงเสรมิ
สุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค 
การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สุขภาพดวยรัฐตองพัฒนาการ
บรกิารสาธารณสุขใหมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

นโยบายเรงดวนท่ี ๒  
การปรับปรุงระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 

นโยบายที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม (ขอ ๙.๑ ๙.๒ ๙.๓ ๙.๔) 
(๙.๒ สงเสริมการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 
โดยการพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะท่ีถูกตองของคน
ทุกกลุมวัยสงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกาย 
เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะสรางระบบรบัมือตอโรคอุบัติใหม
และโรคอุบัติซ้ํา ทั้งระบบ ติดตามเฝาระวัง และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข) อยางครบวงจรและบูรณาการ
จัดระบบ การแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัว
ดูแลอยางทั่วถึง และสงเสริมใหชุมชนเปนฐาน ในการสราง
สุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่) 

30 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2 การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 
เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ 2 นักกีฬา บุคลากรกีฬา 
และประชาชนไดรับบริการทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
SAT - 04 : รอยละของประชาชนท่ีเลนกีฬา ออกกําลังกาย  
จากการบริการทางการกีฬาของ กกท. ท่ีเพ่ิมขึ้นตอป 
กลยุทธที่ 2.1 สรางและพัฒนาศูนยฝกกีฬาของ กกท. ใหมี
มาตรฐานรองรับการพัฒนากีฬาและบริการทางการกีฬา 
SAT - 21 : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของ
บรกิารทางการกีฬาของ กกท. 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและจัดกิจกรรมทางการกีฬาอยางตอเนื่อง 
SAT - 23 : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทางการกีฬาเพื่อสงเสริม 
การเลนกีฬาและออกกําลังกายท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 

 

 



๒๓ 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับ นโยบายรัฐบาล และภารกิจการกีฬาแหงประเทศไทย (ตอ) 

รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตามแผนยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

มาตรา ๖๓ 
รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และ
ใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
และจัดใหมีมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ดังกลาวอยางเขมงวด 
รวมท้ังกลไกในการสงเสรมิ 
ใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมี
สวนรวมในการรณรงคใหความรู 
ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับ
ความคุมครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

นโยบายเรงดวนท่ี ๘ การแกไขปญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและ 
ฝายราชการประจํา 
 

นโยบายที่ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
(ขอ ๑๑.๖) 
 

นโยบายที่ ๑๒ การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม  
(ขอ ๑๒.๑) 
๑๒.๑ แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมี
มาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ชวยปองกัน
และลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด 
รวมท้ังเปนเคร่ืองมือในการติดตามการแกไขปญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสราง
จิตสํานึกของคนในสังคม ใหยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจรติ 
ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามา 
มีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2 การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยมุงเนนการ
พัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานกีฬามีความครบถวนและ
เพียงพอตอการพัฒนากีฬาทุกระดับ 
SAT - 25 : คะแนนจากการประเมินผลการดําเนินงานของ กกท. 
สวนที่ 3 การบริหารจัดการองคกร (Enablers) 
1. การกํากับดูแลที่ดีและการนํางองคกร (CG) 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ (SP) 
3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk/IC) 
4. การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (STK) 
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (IT) 
6. การบริหารทรัพยากรมนุษย (HR) 
7. การจัดการความรูและนวัตกรรม (KM/INNOVATION) 
8. การตรวจสอบภายใน (IA) 

 

 

 



๒๔ 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับ นโยบายรัฐบาล และภารกิจการกีฬาแหงประเทศไทย (ตอ) 

รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตามแผนยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

มาตรา ๗๑ 
รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัวอันเปนองคประกอบ
พ้ืนฐานที่สําคัญของสังคม จัดให
ประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม 
สงเสริมและพัฒนา การสรางเสริม
สุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง 
รวมตลอดทั้งสงเสริมและพัฒนา 
การกีฬาใหไปสูความเปนเลิศ 
และเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน รัฐพึงสงเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรมนษยใหเปน
พลเมืองที่ดี มีคุณภาพและ
ความสามารถสูงข้ึน รัฐพึงให
ความชวยเหลือเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร 
และผูดอยโอกาส ใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

นโยบายเรงดวนท่ี ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดกิาร 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
นโยบายที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย (ขอ ๘.๑, 8.6.4, ๘.๖.๕) 
 ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวยั โดยกําหนดระบบ 
ที่เอ้ือตอ การพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
ทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัด
และประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและ ประสบการณ
หนวยการเรียนท่ีชัดเจน สงเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ 
ดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพการกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดใหมีระบบท่ีสามารถรองรับ 
ความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย 
เพ่ือรองรบัการเปล่ียนสายอาชีพ ใหตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนม
ความกาวหนา ทางเทคโนโลยีในอนาคต 
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ประเด็นยุทธศาสตร 1 การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
และตอยอดสูกีฬาอาชีพ 
กลยุทธที่  
1.1 พัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศทุกระดับใหมีศักยภาพ 
1.2 พัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวทิยาศาสตรการกีฬา 
ใหมีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬาแตละระดับ  
1.3 สงเสริมองคกรกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและองคกรกีฬาอาชีพ  
ใหมีระบบบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน 
1.4 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพใหมีศักยภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร 2 การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 
กลยุทธที่ 
2.1 สรางและพัฒนาศูนยฝกกีฬาของ กกท. ใหมีมาตรฐาน รองรับ
การพัฒนากีฬาและบริการทางการกีฬา 
2.2 สรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา ใหมีมาตรฐาน 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
2.3 สงเสริมและจัดกิจกรรมทางการกีฬาอยางตอเนื่อง 
2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยมุงเนนการพัฒนา
ฐานขอมูลและองคความรูดานกีฬา มีความครบถวนและเพียงพอ 
ตอการพัฒนากีฬาทุกระดับ 

 

 



๒๕ 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับ นโยบายรัฐบาล และภารกิจการกีฬาแหงประเทศไทย (ตอ) 

รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม (ราง) ยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

มาตรา 76 
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ินและงานของรัฐ
อยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกัน 
ในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน 
การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตย
สุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพรัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตาม
ระบบคณุธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมี
มาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดย
มิชอบท่ีเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ 
หรือกระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐ รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม
เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้นๆ 
ซึ่งตองไมต่ําากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 

นโยบายเรงดวนท่ี ๘ การแกไขปญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมือง
และฝายราชการประจํา 
 

นโยบายเรงดวนท่ี ๑๐ การพัฒนาระบบ 
การใหบริการประชาชน 
 

นโยบายท่ี ๑๒ การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการ
ยุติธรรม (ขอ ๑๒.๑) 
๑๒.๑ แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวตักรรม
ท่ีชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
อยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการ
ติดตามการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสํานึกของคน
ในสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจรติ ถูกตอง 
ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามา 
มีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2 การสงเสริมและบริการ
ทางการกีฬา 
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
โดยมุงเนนการพัฒนาฐานขอมูลและองคความรู
ดานกีฬา มีความครบถวนและเพียงพอตอการพัฒนา
กีฬาทุกระดับ 
SAT - 25 : คะแนนจากการประเมินผล 
การดําเนินงานของ กกท. สวนท่ี 3 การบริหาร
จัดการองคกร (Enablers) 



๒๖ 
 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติกับภารกิจ กกท. 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม (ราง) ยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ดานการสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 
สรางความหลากหลาย 
ดานการทองเที่ยว โดยรักษา 
การเปนจุดหมายปลายทาง 
ที่สําคัญของการทองเท่ียว
ระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเที่ยว
ทุกระดับและเพิ่มสัดสวนของ
นักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง 
ประกอบดวย 
(๑) ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และวัฒนธรรม 
(๒) ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(๓) ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทยแผนไทย 
(๔) ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา 
(๕) ทองเที่ยวเชื่อมโยงภมิูภาค 

นโยบายเรงดวนท่ี ๓ มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ 
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 

นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแขงขันของไทย 
(ขอ ๕.๔.๑, ๕.๔.๒, ๕.๔.๓, ๕.๔.๔, ๕.๔.๕) 
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว 
โดยสงเสริมพัฒนาใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ
ระดับโลกที่มีเอกลักษณโดดเดน บนพ้ืนฐานของวฒันธรรม
ไทย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
การจัดการ ขยะและของเสียเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมและชุมชนทองถ่ิน รวมทั้ง พัฒนา 
การทองเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุงหมายเดียวกัน 
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว ในเชิงกลุมพื้นที่เมืองหลักและ
เมืองรองท่ีมีศักยภาพ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและ
วฒันธรรม การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การทองเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การทองเที่ยว 
เรือสําราญ และการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

31 
 
 

11 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมอตุสาหกรรมการกีฬา 
เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ 3 กกท. สามารถสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการกีฬา 
SAT - 5 : มูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริม 
และสนับสนุนอตุสาหกรรมการกีฬาขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
การกีฬาและการทองเท่ียวเชิงธุรกิจมีคุณภาพและมาตรฐาน 
SAT - 10 : มูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาและการทองเที่ยว
เชิงธุรกิจที่มีคุณภาพเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 

 

 

 



๒๗ 
 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติกับภารกิจ กกท. (ตอ) 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม (ราง) ยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
การเสริมสรางใหคนไทยมีสุข
ภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งดานกาย 
ใจ สติปญญาและสังคม โดย 
(๑) การสรางความรอบรู 
ดานสุขภาวะ 
(๒) การปองกันและควบคุม
ปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ  
(๓) การสรางสภาพแวดลอม 
ที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี  
(๔) การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุน 
การสรางสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสงเสริมใหชุมชนเปนฐาน
ในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที ่

นโยบายเรงดวนท่ี ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 
(ขอ 9.๑, 9.๒, 9.๓, 9.๔, 9.๕) 
(๙.๒ สงเสริมการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 
โดยการพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะท่ีถูกตองของคน
ทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกาย 
เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะสรางระบบรบัมือตอโรคอุบัติใหม
และโรคอุบัติซ้ํา ทั้งระบบ ติดตาม เฝาระวงั และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข) อยางครบวงจรและบูรณาการ
จัดระบบ การแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัว
ดูแลอยางทั่วถึง และสงเสริมใหชุมชนเปนฐาน ในการสราง
สุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่) 
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23 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 
เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ 2 นักกีฬา บุคลากรกีฬา 
และประชาชนไดรับบริการทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
SAT - 4 : รอยละของประชาชนที่เลนกีฬา ออกกําลังกาย  
จากการบริการทางการกีฬาของ กกท. ท่ีเพ่ิมขึ้นตอป 
กลยุทธที่ 2.1 สรางและพัฒนาศูนยฝกกีฬาของ กกท. ใหมี
มาตรฐานรองรับการพัฒนากีฬาและบริการทางการกีฬา 
SAT - 21 : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐาน 
ของบริการทางการกีฬาของ กกท. 
กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริมและจัดกิจกรรมทางการกีฬาอยางตอเนื่อง 
SAT - 23 : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทางการกีฬาเพื่อสงเสริม 
การเลนกีฬาและออกกําลังกายท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติกับภารกิจ กกท. (ตอ) 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม (ราง) ยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

การเสริมสรางศักยภาพการกีฬา
ในการสรางคุณคาทางสังคม
และพัฒนาประเทศ โดย  
(๑) การสงเสริมการออกกําลังกาย 
และกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเปน
วิถีชีวิต  
(๒) การสงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย
กีฬาและนันทนาการ  
(๓) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนา
สูระดับอาชีพ 
(๔) การพัฒนาบุคลากรดาน
การกีฬาและนันทนาการ 
เพ่ือรองรบัการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 

นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแขงขันของไทย  
(ขอ ๕.๔.๑) ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลาย
ของแหลงทองเที่ยว โดยสงเสริมพัฒนาใหประเทศไทย 
เปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณโดดเดน
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการจัดการ ขยะและของเสียเพื่อใหเกิด
ความยั่งยนืของระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมและชุมชนทองถ่ิน 
รวมท้ัง พัฒนาการทองเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศ
จุดมุงหมายเดียวกัน การพัฒนาแหลงทองเที่ยว ในเชิง
กลุมพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ  
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงกีฬาและ
นันทนาการ การทองเที่ยวเรือสําราญ และการทองเท่ียว
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

11 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมอตุสาหกรรมการกีฬา 
เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ 3 กกท. สามารถสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมกีฬา 
ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
การกีฬาและการทองเท่ียวเชิงธุรกิจมีคุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธที่ 
3.1. จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม 
การกีฬา 
3.2 สงเสริมและพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติกับภารกิจ กกท. (ตอ) 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม (ราง) ยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

การเสริมสรางศักยภาพการกีฬา
ในการสรางคุณคาทางสังคม
และพัฒนาประเทศ (ตอ) 

นโยบายที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  
(ขอ ๘.๖.๔) 
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวยั โดยกําหนดระบบ 
ที่เอ้ือตอการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกชวงวัย 
อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
ระบบคณุวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล
เพ่ือเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียน 
ที่ชัดเจน สงเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถ
พัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน 
การจัดใหมีระบบที่สามารถรองรับ ความตองการพัฒนา
ปรบัปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวยั เพ่ือรองรบัการเปลี่ยน
สายอาชีพ ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
ที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ในอนาคต 
 
 

23 ประเด็นยุทธศาสตร 1 การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
และตอยอดสูกีฬาอาชีพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ 1 ประเทศไทยประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศในระดับเอเชีย
และตอยอดสูความสําเร็จของกีฬาอาชีพ 
ผลผลิตที ่
1.1 นักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ ไดรับการพัฒนาใหมี
มาตรฐาน และมีการพัฒนาการดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
1.2 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพไดรบัการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนา อยางเปนระบบ 
กลยุทธที่  
1.1 พัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศทุกระดับใหมีศักยภาพ 
1.2 พัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวทิยาศาสตรการกีฬา 
ใหมีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬาแตละระดับ  
1.3 สงเสริมองคกรกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและองคกรกีฬาอาชีพ  
ใหมีระบบบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน 
1.4 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพใหมีศักยภาพ 

 

 

 

 



๓๐ 
 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติกับภารกิจ กกท. (ตอ) 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม (ราง) ยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

การเสริมสรางศักยภาพการกีฬา
ในการสรางคุณคาทางสังคม
และพัฒนาประเทศ (ตอ) 

นโยบายที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย (ขอ ๘.๖.๔) (ตอ) 

23 ประเด็นยุทธศาสตร 2 การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 
เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ 2 นักกีฬา บุคลากรกีฬา 
และประชาชนไดรับบริการทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ผลผลิตที่ 2 ศูนยฝกกีฬาของ กกท. มีคุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธที่ 
2.1 สรางและพัฒนาศูนยฝกกีฬาของ กกท. ใหมีมาตรฐาน รองรับ
การพัฒนากีฬาและบริการทางการกีฬา 
2.2 สรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา ใหมีมาตรฐาน 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
2.3 สงเสริมและจัดกิจกรรมทางการกีฬาอยางตอเนื่อง 
2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยมุงเนนการพัฒนาฐานขอมูล
และองคความรูดานกีฬา มีความครบถวนและเพียงพอตอการพัฒนา
กีฬาทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติกับภารกิจ กกท. (ตอ) 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม (ราง) ยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

การเสริมสรางศักยภาพการกีฬา
ในการสรางคุณคาทางสังคม
และพัฒนาประเทศ (ตอ) 

นโยบายที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคม (ขอ ๙.๒) 
๙.๒ สงเสริมการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 
โดยการพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะท่ีถูกตองของคน
ทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาวะสรางระบบรับมือตอโรคอุบัติใหมและ
โรคอุบัติซ้ําทั้งระบบติดตามเฝาระวังและการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบวงจรและบูรณาการ
จัดระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัว
ดูแลอยางทั่วถึงและสงเสริมใหชุมชนเปนฐาน ในการสราง
สุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 

24 ประเด็นยุทธศาสตร 2 การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 
เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ 2 นักกีฬา บุคลากรกีฬา 
และประชาชนไดรับบริการทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
SAT - 4 : รอยละของประชาชนที่เลนกีฬา ออกกําลังกาย  
จากการบริการทางการกีฬาของ กกท. ท่ีเพ่ิมขึ้นตอป 
กลยุทธท่ี 2.1 สรางและพัฒนาศูนยฝกกีฬาของ กกท. ใหมี
มาตรฐานรองรับการพัฒนากีฬาและบริการทางการกีฬา 
SAT - 21 : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐาน 
ของบริการทางการกีฬาของ กกท. 
กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริมและจัดกิจกรรมทางการกีฬาอยางตอเนื่อง 
SAT - 23 : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทางการกีฬาเพื่อสงเสริม 
การเลนกีฬาและออกกําลังกายท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติกับภารกิจ กกท. (ตอ) 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม (ราง) ยุทธศาสตร กกท.  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  
(๑) ประชาชนและภาคีตางๆ 
ในสังคมรวมมือกันในการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่น 
ในหลักคุณธรรม จรยิธรรม 
และความซื่อสัตยสุจริต 
(๓) การปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ
มีความเด็ดขาด เปนธรรม และ
ตรวจสอบได  
(๔) การบริหารจัดการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
อยางเปนระบบแบบบูรณาการ 
 
 

นโยบายเรงดวนท่ี ๘ การแกไขปญหาทุจริต 
และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมือง 
และฝายราชการประจํา 
 

นโยบายที่ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
(ขอ ๑๑.๔, ๑๑.๖) 
 

นโยบายที่ ๑๒ การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม  
(ขอ ๑๒.๑) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2 การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยมุงเนน 
การพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานกีฬามีความครบถวน
และเพียงพอตอการพัฒนากีฬาทุกระดับ 
SAT - 25 : คะแนนจากการประเมินผลการดําเนินงานของ กกท. 
สวนที่ 3 การบริหารจัดการองคกร (Enablers) 
1. การกํากับดูแลที่ดีและการนํางองคกร (CG) 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ (SP) 
3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk/IC) 
4. การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (STK) 
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (IT) 
6. การบริหารทรัพยากรมนุษย (HR) 
7. การจัดการความรูและนวัตกรรม (KM/INNOVATION) 
8. การตรวจสอบภายใน (IA) 

 

 

 

 



๓๓ 
 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติกับภารกิจ กกท. (ตอ) 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล หนา ภารกิจ กกท. ตาม (ราง) ยุทธศาสตร กกท.  
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ภาครัฐยึดประชาชนเปนศูนยกลางตอบสนองความตองการ 
และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส โดย 
(๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากล
และเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค  
(๒) ภาครฐัมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ 
ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช  
ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี โดย 
(๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ 
(๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 
ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจสงเสริมให
ประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
(๒) ทุกภาคสวนมสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(๓) สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชน 
ทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มี
สมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภบาล 

นโยบายเรงดวนท่ี ๑๐ การพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชน 
นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
(ขอ ๑๑.๑ ๑๑.๒ ๑๑.๓ ๑๑.๔) 
๑๑.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนาใหภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัว 
และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัด
อัตรากําลังเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับโครงสราง
หนวยงานและภารกิจงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป พัฒนา
ศักยภาพของเจาหนาที่รัฐใหสามารถรองรับบริบท
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมทั้ง ปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารราชการแผนดินใหเกิดความเชื่อมโยง
สอดคลองกันตั้งแตขั้นวางแผน การนําไปปฏบัิติ  
การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทํางาน 
ใหมีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรงุ โครงสราง
ความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง  
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

33 
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KPI (25) : คะแนนจากการประเมินผลการ
ดําเนินงานของ กกท. สวนท่ี 3 การบริหาร
จัดการองคกร (Enablers) 
1. การกํากับดูแลที่ดีและการนํางองคกร (CG) 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ (SP) 
3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (Risk/IC) 
4. การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(STK) 
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (IT) 
6. การบริหารทรัพยากรมนุษย (HR) 
7. การจัดการความรูและนวัตกรรม 
(KM/INNOVATION) 
8. การตรวจสอบภายใน (IA) 
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๑) มีแหลงงบประมาณจากกองทุนพัฒนา 

การกีฬาแหงชาติเพ่ิมเติมจากงบประมาณ

ประจําป 

๒) มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานตาม

ภารกิจที่ชัดเจน 

๓) มีศูนยฝกและสนามกีฬาขนาดใหญ ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค 

๑) การส่ือสารขอมูลและองคความรูในการ

ดําเนินงานภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ 

๒) ขาดฐานขอมูลดานกีฬาท่ีสําคัญและจําเปน

ตอการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการกีฬาที่ครบถวน 

๓) ขาดองคความรูในกระบวนการสงเสริม 

และพัฒนากีฬาต้ังแตระดับรากหญาจนถึง 

ระดับนานาชาติและกีฬาอาชีพที่ชัดเจน 

๑) มีเครือขายความรวมมือดานกีฬาจากหนวยงาน 

ดานกีฬาและสถาบันการศึกษาหลายแหงทั้งภายใน 

และตางประเทศ 

๒) มีนโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศ 

ที่สนับสนุนดานกีฬาที่ชัดเจน 

๓) มีชองทางการสื่อสารขอมูล องคความรู 

ที่หลากหลาย (Social media) 

๑) ประเทศคูแขงมีการพัฒนาการดานกีฬา 

แบบกาวกระโดด 

๒) ความนิยมของประชาชนท่ีมีตอกีฬาอาชีพ

บางชนิดกีฬายังไมเพียงพอตอการพัฒนา 

เปนกีฬาอาชีพอยางย่ังยืน 

๓) นักกีฬาระดับเยาวชนยังมีภารกิจดานการศึกษา

ตามมาตรฐานท่ีตนสังกัดกาํหนด สงผลให 

ไมสามารถฝกซอมไดอยางเต็มท่ี 
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ตารางวิเคราะหความเช่ือมโยงของ SWOT เพ่ือกําหนดกลยุทธ/กิจกรรม 

SWOT กลยุทธ กิจกรรม/การดําเนินงานท่ีสําคัญ 
SO = กลยุทธการใช
จุดแข็งเพ่ือขยายหรือ
เพิ่มโอกาสความสําเร็จ 

๑.๑ พัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
ทุกระดับใหมีศักยภาพ 

- เพ่ิมงบประมาณการเตรียมนักกีฬาและสงแขงขัน 
โดยอาศัยงบประมาณจากท้ังงบประมาณ
ประจําป และกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
- ใชความรวมมือดานวิทยาศาสตรการกีฬา 
จากสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาการเก็บตัว
ฝกซอมของนักกีฬา 

 1.2 พัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีมาตรฐาน
รองรับการพัฒนา 

- พัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรวิทยาศาสตร
การกีฬา 

 ๑.๓ สงเสริมองคกรกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
และองคกรกีฬาอาชีพใหมีระบบบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน 

- สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรกีฬา
เพ่ือความเปนเลิศและองคกรกีฬาอาชีพ 

 ๑.4 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ
ใหมีศักยภาพ 

- พัฒนาศักยภาพนักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

 ๒.๑ สรางและพัฒนาศนูยฝกกีฬาของ
กกท. ใหมีมาตรฐานรองรับการพัฒนา
กีฬาและบริการทางการกีฬา 

- สรางและพัฒนาศูนยฝกกีฬาแหงชาติ (NTC) 

 ๒.3 สงเสริมและจัดกิจกรรมทางการกีฬา
อยางตอเนื่อง 

- สงเสริมการจัดกิจกรรมทางการกีฬาทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือสงเสริมใหเกิด 
การเลนกีฬาและออกกําลังกาย 

 ๓.๑ จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 

- สงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทองเที่ยว 
(Sports Tourism) 

 ๓.๒ สงเสริมและพัฒนาเมืองกีฬา 
(Sports City) 

- สงเสริมและพัฒนาเมืองกีฬา 
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SWOT กลยุทธ กิจกรรม/การดําเนินงานท่ีสําคัญ 
ST = กลยุทธการใช
จุดแข็งเพ่ือลดอุปสรรค 

๑.๑ พัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
ทุกระดับใหมีศักยภาพ 

- การจัดสวัสดิการดานการศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ 
ใหนักกีฬามีความพรอมสําหรับการฝกซอม 
และแขงขันไดอยางเต็มที่ 
- การศกึษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลคูแขงขัน
ในชนิดกีฬาเปาหมายใหครบถวนและเปนปจจุบัน 
เพ่ือใชประกอบการวางแผนฝกซอมของนักกีฬา 

 ๑.๓ สงเสริมองคกรกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
และองคกรกีฬาอาชีพใหมีระบบบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน 

- การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการองคกรกีฬาอาชีพ 
ใหมีมิติดานความนิยมของประชาชนในกีฬาอาชีพ 

 ๒.๒ สรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตร
การกีฬาใหมีมาตรฐานท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 

- การสรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาใหเทียบเทา
คูแขงขัน 

 

SWOT กลยุทธ กิจกรรม/การดําเนินงานท่ีสําคัญ 
WO = กลยุทธการลด
จุดออนโดยการใช
โอกาสที่มี 

๒.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร
โดยมุงเนนการพัฒนาฐานขอมูลและ
องคความรูดานกีฬา มีความครบถวน
และเพียงพอตอการพัฒนากีฬาทุกระดับ 

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร โดยมุงเนน
การจัดทําฐานขอมูลและองคความรูดานกีฬา 
- การบูรณาการความรวมมือระหวางฝายปฏิบัติ 
ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
- พัฒนาองคความรูในกระบวนการสงเสริมกีฬา 
โดยอาศยัเครือขายความรวมมือจากสถาบันการศกึษา 
- พัฒนาการสื่อสารภายในองคกรดวย Social 
Media 

 

SWOT กลยุทธ กิจกรรม/การดําเนินงานท่ีสําคัญ 
WT = กลยุทธการลด
จุดออนและหลีกเลี่ยง
อุปสรรค 

๒.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร
โดยมุงเนนการพัฒนาฐานขอมูลและ
องคความรูดานกีฬา มีความครบถวน
และเพียงพอตอการพัฒนากีฬาทุกระดับ 

- การประสานความรวมมือระหวางฝายและสํานัก
ท่ีเกี่ยวของ ในการวิเคราะหภารกิจดานการจัด
สวัสดิการ, การวิเคราะหชนิดกีฬาเปาหมาย,  
กีฬาอาชีพ 
- การพัฒนาฐานขอมูลดานคูแขงขันในกีฬา 
เพ่ือความเปนเลิศ 
- การมุงเนนการจัดการขอมลูเพ่ือทําความเขาใจ
เก่ียวกับระบบบริหารจัดการองคกร (TQA) / 
ENABLERS 
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บทที่ ๓ 

แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

(ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5) 

………………………………………………………… 

วิสัยทัศน (Vision) 

“พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลศิสูระดับนานาชาติ ตอยอดสูระดับอาชีพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริม สนับสนุน และกํากับองคกรกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพใหบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อวางระบบการคัดเลือกและพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาใหมีขีดความสามารถ และประสบความสําเร็จ 

ในระดับนานาชาติรวมทั้งการจัดสวัสดิการ และมาตรการคุมครองชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา 

ที่เหมาะสม 

2. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา

นักกีฬา บุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา 

3. สรางและพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานทางการกีฬาใหมีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด ชาติ  

และนานาชาติ รวมทั้งยกระดับการบริการทางการกีฬาใหมีมาตรฐาน 

4. สงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาและการเขารวมกิจกรรมกีฬา โดยอาศยัศูนยฝกและสนามกีฬาที่ กกท. 

รับผิดชอบและเครือขายองคกรกีฬาทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

1. เพ่ือวางระบบการสราง สรรหา และพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาเพื่อความเปนเลิศที่มีประสิทธิภาพ

ตั้งแตระดับจังหวัดระดับประเทศเพ่ือสรางแรงบันดาลใจและโอกาสประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติและ 

ตอยอดการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาสูกีฬาอาชีพ 

2. เพ่ือเสริมสรางความรวมมือกับองคกรกีฬาในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและกีฬาอาชีพใหมีระบบ

บรหิารจัดการตามมาตรฐานที่ กกท. กําหนด 

3. เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาและ 

นําองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาไปใชในการพัฒนานักกีฬาทุกระดับ 

4. เพ่ือพัฒนาศูนยฝกกีฬาใหมีมาตรฐานในรูปแบบ (National Training Center : NTC) ในสวนกลางและ

ขยายสูสวนภูมิภาค เพื่อใหรองรับการเก็บตัวฝกซอมท้ังระดับชาตแิละนานาชาติ 

5. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูล องคความรู และสารสนเทศที่สําคัญในกระบวนการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนา

กีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬาอาชีพ การออกกําลังกาย และการบรหิารจัดการองคกร 
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6. เพ่ือพัฒนาศูนยบริการกีฬาของ กกท. ใหมีมาตรฐานท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค โดยมุงเนนการสราง

โอกาสในการเขารวมกิจกรรมกีฬา การสงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกายของประชาชนอยางสม่ําเสมอ 

7. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองตามหลักเกณฑ 

การประเมินผลของหนวยงานท่ีกํากับดูแลกําหนดไว 

8. เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ รวมทั้งกิจกรรม

กีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร (Stratagic Issue) 

1. การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดสูกีฬาอาชีพ 
2. การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 
3. การสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 

 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (Goal) 

1. ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศในระดับเอเชียและตอยอด 

สูความสาํเร็จของกีฬาอาชีพ 

๒. นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนไดรับบริการทางการกีฬาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

๓. กกท. สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
 

ผลผลิต (Strategic Output) 

ผลผลิตท่ี 1 

๑. นักกีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ ไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน และมีการพัฒนาการดีขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอยางเปนระบบ 

ผลผลิตท่ี 2 

1. ศูนยฝกกีฬาของ กกท. มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ผลผลิตท่ี 3 

1. กิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและการทองเที่ยวเชิงธุรกิจมีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 
 

 

 

 

 



๓๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและตอยอดสูกีฬาอาชีพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ ๑  
 ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศในระดับเอเชียและตอยอด 
สูความสําเร็จของกีฬาอาชีพ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 1 : อันดับการแขงขันกีฬา 

ในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ 

ของนักกีฬาไทย 

อันดับ อันดับ 1 ใน 7  

ของประเทศ 

ในทวีปเอเชีย 

ท่ีเขารวม 

การแขงขัน 

กีฬาโอลิมปกเกมส

และกีฬา 

พาราลิมปกเกมส 

อันดับ 1  

ในกีฬาสากล 

จากการแขงขัน

กีฬาซีเกมส 

และกีฬาอาเซียน 

พาราเกมส 

อันดับ 1 ใน 7  

จากการแขงขัน

กีฬาเอเชียนเกมส

และกีฬาเอเชียน

พาราเกมส 

SAT - 2 : รอยละของรายการแขงขัน

กีฬาอาชีพมีผลการดาํเนินงานดีข้ึน 

รอยละ 80 85 90 

 

ผลผลิตที่ ๑  

1.1 นกักีฬาเพ่ือความเปนเลิศและนักกีฬาอาชีพ ไดรับการพฒันาใหมีมาตรฐาน และมีพัฒนาการดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผลผลิต 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 6 : รอยละของรายการแขงขัน

กีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศไทยสงเขา

รวมการแขงขันมีรายการแขงขันที่นักกีฬา

ไทยไดรับเหรียญรางวัล 

รอยละ โอลิมปกเกมส 

รอยละ 11 

พาราลิมปกเกมส 

รอยละ 13 

ซีเกมส 

รอยละ 61 

อาเซียนพาราเกมส 

รอยละ 61 

เอเชียนเกมส 

รอยละ 20 

เอเชียนพาราเกมส 

รอยละ 20 

1.2 นกักีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 7 : รอยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ  

มีความพึงพอใจในมาตรการคุมครอง ชวยเหลือ สงเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาตาม พรบ.สงเสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. 2556 และกฎหมายลําดับรองที่เก่ียวของ 

รอยละ 80 80 80 



๔๐ 
 

เพื่อใหการขับเคลื่อนเปาหมายการใหบริการหนวยงาน และผลผลิตใหบรรลุคาเปาหมายตามตัวชี้ วัด 

ที่กําหนดไวจึงกําหนดกลยุทธหลักในการดําเนินงาน ประกอบดวย 4 กลยุทธ (Strategy) ดังนี้ 
 

กลยุทธที่ ๑.๑ พัฒนานักกีฬาเพื่อความเปนเลิศทุกระดับใหมีศักยภาพ 

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 

1. การจัดทําแผนการเตรียมนักกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติและการติดตามประเมินผล

ตามแผนการเตรยีมนักกีฬาฯ ทั้งนักกีฬาทั่วไปและนักกีฬาคนพิการ 

2. การวิเคราะหชนิดกีฬาที่ เปนเปาหมายการไดเหรียญรางวัลและการวิเคราะห ติดตามการพัฒนา

ความกาวหนาของประเทศคูแขงขัน 

3. การวางแผนการเลือกชนิดกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน และการสรุปผลการแขงขัน 

ทั้งนักกีฬาทั่วไปและนักกีฬาคนพิการ 

4. สงเสริมใหสมาคมกีฬามีการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาทั้งระบบใหมีความตอเนื่องในการเปนกําลังหลัก

ทางการกีฬาของชาติที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเตบิโตในทุกชวงวัยพัฒนาจากกีฬาเพ่ือความเปนเลิศไปสูกีฬาอาชีพ 

5. การจัดทําฐานขอมูลนักกีฬานักกีฬาเพื่อความเปนเลิศในชนิดกีฬาตางๆ ที่สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

และสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหการรับรอง ซึ่งประกอบดวย ขอมูลผลงาน สถิติ อันดับการแขงขัน, ขอมูลสมรรถภาพ

ทางกาย, ขอมูลคูแขง 

6. การเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีทําคุณประโยชน

ใหกับประเทศอยางเหมาะสม 

7. การศึกษารวบรวมขอมูลภารกิจจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาไทย หนวยงาน

สวนทองถ่ิน เพ่ือนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนากีฬาพ้ืนบานไทยไปสูความเปนเลิศทั้งในระดับชาติ นานาชาติ

รวมท้ังพัฒนาไปสูกีฬาเพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ และจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

8. การสํารวจกระบวนการของสมาคมกีฬาในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ และการวิเคราะหหาแนวทาง 

การสรางความรวมมือกับสมาคมกีฬา ในการใชเกมการแขงขันกีฬาระดับชาติมาเปนสวนหนึ่งของการคัดเลือกนักกีฬา

ทีมชาต ิและการจัดทําบันทึกขอตกลง MOU รวมกับสมาคมกีฬาในแตละป 

9. การวิเคราะหรายละเอียดคําของบประมาณที่เสนอขอจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ที่เก่ียวของกับ

การพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 11 : รอยละของผลงานนักกีฬาทมีชาติ 

ที่มีพัฒนาการดีขึ้นเมื่อเทียบกับคร้ังที่ผานมา 

รอยละ โอลิมปกสเกมส  

รอยละ 47 

พาราลิมปกเกมส 

รอยละ 36 

ซีเกมส 

 รอยละ 36 

อาเซียนพาราเกมส 

รอยละ 26 

เอเชียนเกมส  

รอยละ 37 

เอเชียนพาราเกมส 

รอยละ 26 

 

 



๔๑ 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 12 : รอยละของนักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

ในระบบฐานขอมูลมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ 

รอยละ 80 80 80 

SAT - 13 : รอยละของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน

กีฬาระดับนานาชาติ มีสมรรถภาพทางกายอยูใน

เกณฑดีถึงดีมากกอนเขารวมการแขงขัน 

รอยละ 90 90 90 

SAT - 14 : จํานวนนักกีฬาเพ่ือความเปนเลศิไดถูก

ติดตามและจัดทําฐานขอมูลและบันทึกอยางถูกตอง 

ครบถวน ตามองคประกอบทุกชนิดกีฬาสากล และมี

อัตราการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

รอยละ ไมนอยกวา

รอยละ 

10 

ไมนอยกวา

รอยละ 

10 

ไมนอยกวา

รอยละ 

10 

SAT - 15 : จํานวนกีฬาพ้ืนบานเอกลักษณไทยที่ไดรับ

การสนับสนุนใหมีการจัดการแขงขันในระดับชาติ 

หรอืนานาชาติ 

ชนิดกีฬา 2 3 4 

SAT - 16) จํานวนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย  

ที่จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับกกท. ในการกําหนดให

รายการแขงขันกีฬาระดับชาติ (กีฬาเยาวชน, กีฬาแหงชาติ, 

กีฬาคนพิการ) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก

นักกีฬาตัวแทนทีมชาติ 

สมาคม 5 5 5 

 

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีมาตรฐานรองรับการพฒันา 

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรกีฬา  

โดยมุงเนนการบูรณาการรวมกันระหวางฝายทรัพยากรบุคคล ฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ และฝายกีฬาภูมิภาค รวมทั้ง
การผลักดันใหมีการขึ้นทะเบียนบุคลากรกีฬาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

2. พัฒนาบุคลากรประจําศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีความรู ความสามารถและครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อรองรับการใหบริการแกนักกีฬาบุคลากรทางการกีฬาและประชาชน 

3. สนับสนุน ผลักดันการจัดตั้งชมรมวิทยาศาสตรการกีฬาของจังหวัด 
4. การจัดทําฐานขอมูลบุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา มาตรฐาน หลักสูตร ใหมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ 
5. จัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาในสวนภูมิภาค โดยมุงเนนการใหบริการแกกีฬา

เพื่อความเปนเลิศ และสนับสนุนงบประมาณผานศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัด/ภาค 
 
 
 



๔๒ 
 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 17 : รอยละของบุคลากรกีฬาและบุคลากร 

ดานวิทยาศาสตรการกีฬาที่ไดรบัการพัฒนาและรับรอง

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

รอยละ 5 5 5 

 

กลยุทธที่ ๑.๓ สงเสริมองคกรกีฬาเพื่อความเปนเลิศและองคกรกีฬาอาชีพใหมีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน 

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 
1. พัฒนา Model ใหมีองคประกอบครบถวน โดยมุงเนนการสรรหา พัฒนา จัดหาองคประกอบที่เก่ียวของ 

(ตั้งแตระดบัทองถ่ิน - ระดับชาติ และนานาชาติ ใหเชื่อมโยงกัน) 
2. การวิเคราะหรายละเอียดคําของบประมาณที่เสนอขอจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ที่เก่ียวของกับ

การสงเสริม พัฒนาองคกรกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและองคกรกีฬาอาชีพ 
3. จัดหาอาชีพที่มั่นคงใหกับนักกีฬาที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศ 
4. สํารวจ/สอบถามความตองการ โครงการหองเรียนกีฬา กกท. โดยฝายกีฬาภูมิภาค ควรเขาไปประสานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ และหาแนวทางการสนับสนุนใหมากขึ้น โดยการสนับสนุนดานงบประมาณ/อุปกรณ/การเก็บตัว
ฝกซอม 

5. การประชาสัมพันธ สรางกระแสความตื่นตัว สรางแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ใหกับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
6. สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัด ในการสรางนักกีฬาเพ่ือรองรบัการเปนนักกีฬาทีมชาติ 
7. ปรับวิธีดําเนินการโครงการ Sport Hero ใหสอดรับกับการพัฒนากีฬาเปนเลิศ โดยมุงการสงเสริม 

สนับสนุนที่นักกีฬาเยาวชนทีมชาติโดยประสานความรวมมือกับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 
 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 18 : จํานวนองคกรกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

และองคกรกีฬาอาชีพที่ผานเกณฑมาตรฐาน 

ตามที่ กกท. กําหนด 

สมาคม สมาคมกีฬา 

แหงประเทศไทย 

65 สมาคม 

สมาคมกีฬา 

แหงจังหวัด 

 46 สมาคม 

องคกรกีฬาอาชีพ

88  แหง 

สมาคมกีฬา 

แหงประเทศไทย 

66 สมาคม 

สมาคมกีฬา 

แหงจังหวัด 

 47 สมาคม 

องคกรกีฬาอาชีพ

95 แหง 

สมาคมกีฬา 

แหงประเทศไทย 

67 สมาคม 

สมาคมกีฬา 

แหงจังหวัด 

 48 สมาคม 

องคกรกีฬาอาชีพ

103 แหง 

 

 

 



๔๓ 
 

กลยุทธที่ ๑.4 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพใหมีศักยภาพ 

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 
1. จัดทําฐานขอมูลทะเบียนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ในรายการกีฬาอาชีพที่ กกท. สนับสนุน

งบประมาณ และมีแผนการสนับสนุน 
2. ทบทวนหลักเกณฑการสนับสนุนนกักีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ ใหมีความเหมาะสม 
3. จัดทําแผนการสนับสนุนแตละชนิด/ประเภท/รายการอยางชัดเจน 
4. ติดตามผลงานนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีไดรบัการสนับสนุนตามเกณฑ 
5. สํารวจมาตรฐานบุคคลในวงการกีฬามวย ท้ัง 7 ประเภท และจัดทําฐานขอมูล 
6. จัดทาํ/ปรบัปรงุมาตรฐานใหทันสมัย และเปนปจจุบัน 
7. จัดทําแผนและกิจกรรมการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาบุคคลในวงการกีฬามวยใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ี กกท.

กําหนด 
8. สนับสนุนงบประมาณตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว 
9. ติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานเปนระยะ 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 19 : รอยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพที่ไดขอรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑที่ กกท. 

กําหนด 

รอยละ เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

จากป  

พ.ศ.2562 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

จากป  

พ.ศ.2563 

เพิ่มข้ึน 

รอยละ 5 

จากป  

พ.ศ.2564 

SAT - 20 : รอยละของบุคคลในวงการกีฬามวยที่มี

มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

รอยละ เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

จากป  

พ.ศ.2562 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

จากป  

พ.ศ.2563 

เพิ่มข้ึน 

รอยละ 5 

จากป  

พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 

เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ ๒  

 นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนไดรับบริการทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 3 : จํานวนชนิดกีฬาที่ไดรับการพัฒนามาตรฐาน 

การเก็บตัวฝกซอมแขงขัน ในรูปแบบศูนยฝกกีฬา (NTC)  

ที่ กกท. กําหนด 

ชนิดกีฬา 8 9 10 

SAT - 4 : รอยละของประชาชนที่เลนกีฬา ออกกําลังกาย 

จากการบริการทางการกีฬาของ กกท. ที่เพิ่มข้ึนตอป 

รอยละ 5 5 5 

 

ผลผลิตที่ ๒ ศนูยฝกกีฬาของ กกท. มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผลผลิต 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 8 : จํานวนศูนยฝกกีฬาแหงชาติที่ดําเนิการ 

ตามรูปแบบ National Training Center  

ผานเกณฑมาตรฐานที่ กกท. กําหนด 

แหง 5 ๑๐ 

 

๑5 

SAT - 9 : จํานวนศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 

ที่ผานมาตรฐานท่ี กกท. กําหนด 

แหง 4 5 

 

6 

 
เพื่อใหการขับเคลื่อนเปาหมายการใหบริการหนวยงาน และผลผลิตใหบรรลุคาเปาหมายตามตัวชี้ วัด 

ที่กําหนดไวจึงกําหนดกลยุทธหลักในการดําเนินงาน ประกอบดวย 4 กลยุทธ (Strategy) ดังนี้ 
 

กลยุทธท่ี ๒.๑ สรางและพัฒนาศูนยฝกกีฬาของ กกท. ใหมีมาตรฐานรองรับการพัฒนากีฬาและบริการทางการกีฬา 

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 
1. การสํารวจความพึงพอใจ วิเคราะหคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการกีฬาของ กกท. เทียบกับ

คูแขง (Benchmark) 
2. พัฒนาระบบการบริการที่รวดเร็วเนนการสนองความตองการท่ีทั่วถึง ทันสมัย นําเทคโนโลยีมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการ ใหเปนท่ีพึงพอใจและเชื่อมั่นแกผูรับบริการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
3. สงเสริมใหผูใชบริการมีสวนรวมในการพัฒนาการบริการ 
4. สงเสริมการกําหนดหลักเกณฑและองคประกอบของศูนยฝกกีฬาแหงชาติ ใหมีรูปแบบการดําเนินงานใน

ลักษณะ NTC รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณและดําเนินการปรับปรุงศูนยฝกกีฬาของ กกท. และสมาคมกีฬาตาง ๆ 
เพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา 



๔๕ 
 

5. ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฝกกีฬาของ กกท. ท่ีบริหารจัดการในรูปแบบ NTC และจัดทําแผน
ปรบัปรุงอยางตอเนื่อง 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 21 : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ 

และมาตรฐานของบริการทางการกีฬาของ กกท. 

ระดับ 4.32 4.34 4.36 

 

กลยุทธที่ ๒.๒ สรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีมาตรฐานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 

1. สํารวจความตองการดานวิทยาศาสตรการกีฬาจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

สมาคมกีฬาแหงจังหวัด เปนตน 

2. สํารวจ ออกแบบ และจัดทําแบบรปูรายการ ราคากลาง TOR ของศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา ท้ังในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค ใหสอดคลองตามมาตรฐานที่ กกท. /ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา กําหนด 

3. การศึกษาและพัฒนาระบบการบริการ วิทยาศาสตรการกีฬาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกันจากสวนกลาง

สูภูมิภาค รองรับการพัฒนาใหเทียบเคยีงสูระดับสากล   

4. การจัดหาและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหไดรับมาตรฐานในแตละระดับ รวมท้ังพัฒนา

และสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรมเครือขายวิทยาศาสตรการกีฬาในสวนภูมิภาค 

5. ประเมินมาตรฐานและความพึงพอใจการใชบริการศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค   

6. จัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 

7. จัดหาอุปกรณและเครื่องมือดานวิทยาศาสตรการกีฬาที่ทันสมัยเพ่ือรองรบัการใหบริการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

กีฬาอาชีพ และประชาชนได 

8. พิจารณาแนวทางการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 22 : รอยละของกิจกรรมการดาํเนินงาน 

ตามแผนการสรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา

ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

รอยละ 8๐ 8๐ 8๐ 

 

 



๔๖ 
 

กลยุทธที่ ๒.3 สงเสริมและจัดกิจกรรมทางการกีฬาอยางตอเนื่อง 

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 

1. การจัดกิจกรรมกีฬาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางตอเนื่อง  

2. พัฒนาศูนยฝกกีฬาและสนามกีฬาที่ กกท. รับผิดชอบ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมกีฬา 

3. การประสานหนวยงาน เครือขายดานกีฬาในแตละพ้ืนที่ เพ่ือรวมกันจัดกิจกรรมกีฬาอยางตอเนื่อง  

4. ประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลขาวสารดานกิจกรรมกีฬาภายในพื้นที่ รวมท้ังการสรางความรู ความเขาใจ 

ทักษะและทัศนคติตอการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย  

5. ประสานงานเพ่ือการจัดหาแหลงงบประมาณจากทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬาและออกกําลังกาย 

ในแตละพ้ืนท่ีในแตละจังหวัดโดยแบงเปน 4 กลุม ไดแก สวนกลาง ภาค จังหวัดที่มีสนาม และจังหวัดที่ไมมีสนาม 

6. วางระบบการติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการเลนกีฬาและออกกําลังกายโดยใช Application   

7. สรางกิจกรรมการสงเสริมและตอยอดการดาํเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ (กรมพลศึกษา ทกจ.)  

8. การประชาสัมพันธ สรางกระแสตื่นตัว สรางแรงจูงใจ บันดาลใจ ใหกับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 

9. เพิ่มพื้นที่ในการฝกซอม การออกกําลังกาย และเลนกีฬาโดยประสานงานกับหนวยงานและสถาบันการศึกษา

ในทองถ่ิน เพ่ือขอใชสนามกีฬาเปนสถานท่ีเลนกีฬาและออกกําลังกายและฝกซอมกีฬาของประชาชน โดย กกท.  

เปนผูสนับสนนุงบประมาณและบุคลากรในการดาํเนินการจัดกิจกรรมและบริหารจัดการตามความเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 23 : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทางการกีฬา 

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกาย ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค  

คน 900,000 910,000 920,000 

 

กลยุทธที่ ๒.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยมุงเนนการพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานกีฬา  

มีความครบถวนและเพยีงพอตอการพัฒนากีฬาทุกระดับ 

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 

1. ศึกษา รวบรวม ความตองการดานขอมูลของหนวยงานที่เก่ียวของทุกฝายและสํานัก   

2. จัดทาํและพัฒนาฐานขอมูลดานกีฬาใหสอดคลองกับความตองการของแตละสวนงาน เพ่ือใหสามารถนําไป

เปนเคร่ืองมือการวิเคราะห วางแผน และกําหนดเปาหมายการพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจของแตละสวนงาน  

3. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจและนําไปใช 

ในการดําเนินงาน / พัฒนากีฬา 

4. พัฒนาระบบการลงทะเบียนนักกีฬาและชมรมกีฬาในทุกทองถ่ินทั่วประเทศ 

5. สรางระบบฐานขอมูลที่เอ้ือตอการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 



๔๗ 
 

6. จัดทําฐานขอมูลสําหรับเจาหนาที่ควบคุมการใชสารตองหาม ตลอดจนรวบรวมและปรับปรุงขอมูล

เกี่ยวกับการใชสารตองหามใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

7. ศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีมาตรฐานตามที่สคร. กําหนด 

8. นําแผนยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนา ผลักดันใหมีการขับเคลื่อนทั่วทั้งองคกร 

9. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาบุคลากร 

10. สรางระบบจัดการความรูนําไปใชในการบริการทางการกีฬา 

11. ปรับปรุงระเบียบขอบังคับใชกฏหมาย บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการองคกร สอดคลองตามธรรรมาภิบาล 

12. พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการตรวจสอบการใชสารตองหามทางการกีฬาใหมีความรู 

และครอบคลุม 

13. ควบคุมการตรวจสอบการใชสารตองหามทางการกีฬาตามระเบียบขอบังคับ 

14. ประชาสัมพันธ ขาวสารเกี่ยวกับการใชสารตองหามทางการกีฬาใหแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา ประชาชน 

15.สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา 

16. สรางและพัฒนาบุคลากร กกท. ในสวนทองถ่ินใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ในทองถ่ิน 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 24 : จํานวนฐานขอมูลดานกีฬาท่ีจัดทํา 

แลวเสรจ็และถูกนํามาใชประโยชนดานการสงเสรมิ

และพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ กีฬาอาชีพ  

การออกกําลังกาย และบริหารจัดการองคกร 

เร่ือง 1 1 1 

SAT - 25 : คะแนนจากการประเมินผลการดําเนินงาน

ของ กกท. สวนที่ 3 การบรหิารจัดการองคกร 

คะแนน 3.00 เพ่ิมข้ึนจาก

ปที่ผานมา 

เพ่ิมขึ้นจาก

ปที่ผานมา 

SAT - 26 : รอยละของนักกีฬาระดับชาติและ

นานาชาติ มีความรู ความเขาใจเร่ืองสารตองหาม 

ตามมาตรฐานที่กําหนด 

รอยละ 90 90 90 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 

เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ ๓  

กกท. สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริมและสนับสนนุอตุสาหกรรมการกีฬา 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 5 : มูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริม

และสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาขยายตัวเพิ่มขึ้น 

รอยละ 3 4 5 

 
ผลผลิตที่ ๓ กิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและการทองเท่ียวเชิงธุรกิจมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผลผลิต 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 10 : มูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬา 

และการทองเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีคุณภาพเพ่ือสงเสริม 

และสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 

ลานบาท 26,471 27,530 28,907 

 

เพื่อใหการขับเคลื่อนเปาหมายการใหบริการหนวยงาน และผลผลิตใหบรรลุคาเปาหมายตามตัวชี้ วัด 

ที่กําหนดไวจึงกําหนดกลยุทธหลักในการดําเนินงานประกอบดวย 2 กลยุทธ (Strategy) ดังนี้ 
 

กลยุทธที่ ๓.๑ จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอตุสาหกรรมการกีฬา 

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 
1. จัดทําเกณฑการคัดเลือกและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทองเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) 

และพิจารณา คดัเลือกกิจกรรมท่ีสอดคลองตามหลักเกณฑ 
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการทองเท่ียวและนันทนาการ (Sports Tourism) อยางตอเน่ือง 
3. ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม (ผูชม ความพึงพอใจ มูลคาทางเศรษฐกิจ ฯลฯ) 
4. จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและกีฬาอาชีพท่ี กกท. รับผิดชอบเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
5. สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสรมิ สนับสนุน อุตสาหกรรมการกีฬา 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 27 : จํานวนกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริม 

และสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 

รอยละ เพิ่มข้ึนรอยละ 10 

จากปท่ีผานมา 

เพิ่มข้ึนรอยละ 10 

จากปท่ีผานมา 

เพิ่มข้ึนรอยละ 10  

จากปท่ีผานมา 



๔๙ 
 

กลยุทธที่ ๓.๒ สงเสริมและพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)  

กรอบการดําเนินงานของกลยุทธ 
1. กําหนดขอบเขตแนวทางการจัดทําแผนงานการพัฒนาเมืองกีฬาท่ีไดรับการประกาศจัดตั้งแลวหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตใหมีความพรอมในการเปนศูนยกลางของการพัฒนาการกีฬาอยางครบวงจร 
2. สนับสนุนใหจังหวัดท่ีเปนเมืองกีฬาดําเนินการตามองคประกอบของเมืองกีฬา ประกอบดวย สุขภาพ 

พลานามัย นันทนาการ กิจกรรมกีฬา กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ โครงสรางพื้นฐานการกีฬา สิ่งอํานวยความสะดวก  
การบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจจากการกีฬา การจัดกิจทางการกีฬา การพัฒนาการมีสวนรวมของระบบ 
และกลไกในการขับเคล่ือนและสรางภาคีเครือขายของภาคเอกชนและภาคประชาชน 

3. การใหสิทธิประโยชนและการสงเสริมตางๆ ที่เมืองกีฬาพึงไดรับ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายรายป 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

SAT - 28 : มีการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ใหสําเร็จ 

และยั่งยืน 

แหง อยางนอย 2 แหง ภายในป  

พ.ศ. 2565 

  



๕๐ 
 

บทที่ 4 

แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

.......................................................................................... 

 

ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ ฝาย/สํานัก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (คําขอ) 2564 2565 
ยุทธศาสตรที่ 1 การบรหิารจัดการกีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดสูกีฬาอาชีพ  1,890,298,000 1,835,700,000 1,810,700,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนานักกีฬาเพื่อความเปนเลิศทุกระดับใหมีศักยภาพ  1,058,070,000 929,300,000 844,300,000 
รายการ 1 การเตรียมและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ พัฒนากีฬา 

เปนเลิศ 
522,453,000 440,000,000 330,000,000 

รายการ 2 พัฒนาและสงเสริมกีฬาพื้นบานเอกลักษณไทยสูความเปนเลิศ พัฒนากีฬา 
เปนเลิศ 

12,000,000 14,000,000 14,000,000 

รายการ 3 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (Sports Hero) กีฬาภูมิภาค 155,000,000 175,000,000 200,000,000 
รายการ 4 การจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ พัฒนากีฬา 

เปนเลิศ 
308,317,000 240,000,000 240,000,000 

รายการ 5 การพัฒนาสงเสริมการบริการดานกีฬาเวชศาสตร วิทยาศาสตร
การกีฬา 

24,300,000 24,300,000 24,300,000 

รายการ 6 การบริหารจัดการวิทยาศาสตรการกีฬาในการเตรยีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาโอลิมปคเกมส ครั้งท่ี 32 (Sports  Science  Olympic  Model 2020) 

วิทยาศาสตร
การกีฬา 

36,000,000 36,000,000 36,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีมาตรฐาน
รองรับการพัฒนานกักีฬาแตละระดับ 

 73,950,000 88,400,000 88,400,000 

รายการ 7 การสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬา ดวยองคความรูและนวัตกรรมและมีการ
เช่ือมโยงฐานขอมูลอยางเปนระบบ 

ทรัพยากรบุคคล 21,350,000 26,000,000 26,000,000 

รายการ 8 การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดวยวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีการกีฬา 
 

วิทยาศาสตร
การกีฬา 

52,600,000 62,400,000 62,400,000 



๕๑ 
 

ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ ฝาย/สํานัก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (คําขอ) 2564 2565 
กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมองคกรกีฬาเพื่อความเปนเลิศและองคกรกีฬาอาชีพใหมีระบบบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน 

 352,120,000 388,000,000 428,000,000 

รายการ 9 การบริหารจัดการยุทธศาสตรและการพัฒนาองคกรกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ พัฒนากีฬา 
เปนเลิศ 

176,000,000 211,000,000 250,000,000 

รายการ 10 สงเสริมการบริหารจัดการองคกรกีฬาในสวนภูมิภาค กีฬาภูมิภาค 145,000,000 145,000,000 145,000,000 
รายการ 11 สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ กีฬาอาชีพ 

และกีฬามวย 
31,120,000 32,000,000 33,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพใหมีศักยภาพ  406,158,000 430,000,000 450,000,000 
รายการ 12 พัฒนากีฬาอาชีพใหเปนกิจกรรมสรางความสุขใหกับสังคม กีฬาอาชีพ 

และกีฬามวย 
70,000,000 80,000,000 90,000,000 

รายการ 13 สงเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย กีฬาอาชีพ 
และกีฬามวย 

36,158,000 40,000,000 40,000,000 

รายการ 14 ยกระดับมาตรฐานการแขงขันกีฬาอาชีพสูมาตรฐานสากล กีฬาอาชีพ 
และกีฬามวย 

300,000,000 310,000,000 320,000,000 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและบริการทางการกีฬา  3,158,461,600 1,822,993,600 1,923,289,800 
กิจกรรมหลักที่ 5  สรางและพัฒนาศูนยฝกกีฬาของกกท. ใหมีมาตรฐาน รองรับการพัฒนา
กีฬาและบริการทางการกีฬา 

 2,130,800,600 1,213,476,600 1,297,234,800 

รายการ 15 รายการผูกพันตามสัญญา กีฬาสถาน 219,162,100   
รายการ 16 รายการกอสรางสนามกีฬาสวนกลางและสวนภูมิภาค และการกอสรางอาคาร

สํานักงาน กกท. 
กีฬาสถาน 1,528,607,200 1,006,421,600 1,279,234,800 

รายการ 17 ครุภัณฑกีฬา (สวนกลาง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ธุรกิจและ 
สิทธิประโยชน 

41,500,000   

  ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท     
  1) พื้นสนามแขงขันกีฬาลีลาศ แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร (1 สนาม) 
 6,000,000   



๕๒ 
 

ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ ฝาย/สํานัก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (คําขอ) 2564 2565 
  2) พื้นสนามคาราเตพรอมเวทีการแขงขันและอุปกรณการแขงขัน  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร (3 สนามๆ ละ 3,000,000 บาท) 
 9,000,000   

  3) พื้นสนามยูโดพรอมอุปกรณการแขงขัน แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร (2 สนามๆละ 3,000,000 บาท) 

 6,000,000   

  4) พื้นสนามวอลเลยบอลพรอมอุปกรณจัดการแขงขัน แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร (2 สนามๆละ 4,250,000 บาท) 

 5,500,000   

  5) อุปกรณแขงขันและฝกซอมวอลเลยบอลชายหาด แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร (3 ชุดๆละ 1,000,000 บาท) 

 3,000,000   

  6) พื้นสนามเทควันโดพรอมเวทีการแขงขันและอุปกรณการแขงขัน  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร (3 สนามๆ ละ 3,000,000 บาท) 

 9,000,000   

รายการ 18 ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

กีฬาสถาน 65,294,000 196,555,000 14,000,000 

รายการ 19 ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมสนามกีฬาสวนภูมิภาค กีฬาสถาน 276,237,300 10,500,000 4,000,000 
กิจกรรมหลักที่ 6 สรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีมาตรฐาน  415,683,000 247,450,000 259,450,000 
รายการ 20 ครภุัณฑวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร

การกีฬา 
195,148,000 100,000,000 100,000,000 

รายการ 21 ครภุัณฑนวัตกรรมไทยดานการแพทย วิทยาศาสตร
การกีฬา 

2,100,000   

  ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท     
  1) รถพยาบาลเคลือบสารตานจุลชีพ แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร  (สวนกลาง 1 คัน) 
 2,100,000   

รายการ 22 กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาระดับภาค/จังหวัด กีฬาสถาน 131,120,000 40,000,000 50,000,000 
รายการ 23 การพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาอยางครบวงจร วิทยาศาสตร

การกีฬา 
 

21,715,000 40,000,000 40,000,000 



๕๓ 
 

ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ ฝาย/สํานัก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (คําขอ) 2564 2565 
รายการ 24 การยกระดับการบริหารจัดการศนูยวิทยาศาสตรการกีฬาในสวนภูมิภาค 

สูมาตรฐานสากล 
กีฬาภูมิภาค 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

รายการ 25 การบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร
การกีฬา 

15,450,000 15,450,000 15,450,000 

รายการ 26 การบริหารจัดการและเสริมสรางศักยภาพนักกีฬาดวยการควบคุมการใช 
สารตองหาม 

สํานักงาน
ควบคุมการใช
สารตองหาม
ทางการกีฬา 

30,150,000 32,000,000 34,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 7 : สงเสริมและจัดกิจกรรมทางการกีฬาอยางตอเนื่อง  83,029,000 90,000,000 90,000,000 
รายการ 27 การจัดการแขงขันกีฬาสมานฉันทจังหวัดชายแดนใต กีฬาภูมิภาค 7,029,000 10,000,000 10,000,000 
รายการ 28 การสงเสริมการเลนกีฬาในสวนภูมิภาค กีฬาภูมิภาค 76,000,000 80,000,000 80,000,000 
กิจกรรมหลักที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยมุงเนนการพัฒนาฐานขอมูล 
และองคความรูดานกีฬา มีความครบถวนและเพียงพอตอการพัฒนากีฬาทุกระดบั 

 1,516,409,700 1,271,830,700 1,304,415,100 

รายการ 29 การบริหารยุทธศาสตรท่ัวท้ังองคกรสูรัฐวิสาหกิจชั้นนํา นโยบายและแผน 35,300,000 37,000,000 37,000,000 
รายการ 30 การรณรงคสรางกระแสความตื่นตัวดานกีฬา สํานักผูวาการ 305,678,000 80,000,000 80,000,000 
รายการ 31 ทีวีกีฬา (T-Sports) สํานักผูวาการ 100,000,000 100,290,000 100,750,000 
รายการ 32 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและ

วิชาการกีฬา 
26,670,000 40,777,000 44,855,000 

รายการ 33 การบริหารจัดการองคความรูดานกีฬา สารสนเทศและ
วิชาการกีฬา 

13,556,000 14,000,000 14,000,000 

รายการ 34 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการกีฬา สารสนเทศและ
วิชาการกีฬา 

47,745,000   

รายการ 35 การพัฒนาการใหบริการทางการกีฬาในสวนภูมิภาคไปสูความเปนเลิศ 
ตามมาตรฐานสากล 
 

กีฬาภูมิภาค 136,910,000 136,910,000 136,910,000 



๕๔ 
 

ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ ฝาย/สํานัก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (คําขอ) 2564 2565 
รายการ 36 การพัฒนามาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณกีฬา ธรุกิจและ 

สิทธิประโยชน 
13,175,000 14,000,000 15,000,000 

รายการ 37 การบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากดานวิศวกรรม กีฬาสถาน 27,000,000 27,000,000 27,000,000 
รายการ 38 พัฒนาศูนยบริการการกีฬาและศูนยฝกกีฬาแหงชาติดานระบบวิศวกรรม กีฬาสถาน 59,218,800 59,218,800 59,218,800 
รายการ 39 การบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากดานสุขอนามัยและความปลอดภัย ธุรกิจและ 

สิทธิประโยชน 
75,966,000 82,966,000 89,966,000 

รายการ 40 การพัฒนาแผนดิจิทัลดานกีฬา สารสนเทศและ
วิชาการกีฬา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รายการ 41 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร สํานักผูวาการ 76,500,000 80,000,000 85,000,000 
รายการ 42 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานนิติการของ กกท. สํานักผูวาการ 5,284,000 5,900,000 6,500,000 
รายการ 43 ความรวมมือดานการกีฬาระหวางประเทศ สํานักผูวาการ 10,000,000 7,800,000 8,000,000 
รายการ 44 การจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) สํานักผูวาการ 7,937,000 9,383,500 10,883,500 
รายการ 45 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การคลัง 16,300,000 16,000,000 16,050,000 
รายการ 46 คาใชจายในการดําเนินงาน การคลัง 154,967,300 165,310,100 171,059,400 
รายการ 47 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท. ทรัพยากรบุคคล 64,222,000 52,107,000 52,107,000 
รายการ 48 การพัฒนาสูการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีท้ังองคกร ตรวจสอบภายใน 4,830,000 2,500,000 2,400,000 
รายการ 49 การพัฒนาระบบธุรกิจและสิทธิประโยชน ธรุกิจและ 

สิทธิประโยชน 
10,630,000 11,000,000 12,000,000 

รายการ 50 คาใชจายบุคลากร ทรัพยากรบุคคล 293,241,800 297,952,300 303,477,700 
รายการ 51 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 

 
 
 
 
 

ทรัพยากรบุคคล 28,278,800 28,716,000 29,237,700 



๕๕ 
 

ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ ฝาย/สํานัก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (คําขอ) 2564 2565 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา  1,502,612,000 1,207,000,000 1,334,000,000 
กิจกรรมหลักที่ 9 : จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมและสนบัสนนุอุตสาหกรรมการกีฬา  1,286,968,000 907,000,000 934,000,000 
รายการ 52 การสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพระดับโลก (World Class Event)  

ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ 
กีฬาอาชีพ 

และกีฬามวย 
682,000,000 350,000,000 370,000,000 

รายการ 53 การเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนาดานกีฬาระดับโลก (World Sports 
Convention Hosting) 

กีฬาอาชีพ 
และกีฬามวย 

11,000,000 45,000,000 47,000,000 

รายการ 54 การสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับประเทศ 
(Invitation) เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและสรางรายไดจากการทองเท่ียว 

ธรุกิจและ 
สิทธิประโยชน 

233,000,000 320,000,000 322,000,000 

รายการ 55 การตอยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาดวยการสนับสนุนการจัดการแขงขัน
กีฬาแหงมวลชนระดับโลก 

กีฬาอาชีพ 
และกีฬามวย 

258,968,000 128,000,000 129,000,000 

รายการ 56 การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ธุรกิจและ 
สิทธิประโยชน 

99,000,000 60,000,000 61,000,000 

รายการ 57 การพัฒนาสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเปนเลิศ กีฬาอาชีพ เพ่ือสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 

ธรุกิจและ 
สิทธิประโยชน 

3,000,000 4,000,000 5,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 10 : สงเสริมและพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)  215,644,000 300,000,000 400,000,000 
รายการ 58 การพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) กีฬาภูมิภาค 215,644,000 300,000,000 400,000,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  7,538,832,300 5,865,457,300 6,095,799,900 

 
  



๕๖ 
 

นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ 
 

รายการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ไดแก 

ปงบประมาณ พ.ศ. รายการแขงขัน ประเทศเจาภาพ 

2563 กีฬาโอลิมปกเกมส ครั้งท่ี 32 กีฬาพาราลิมปกเกมส คร้ังที่ 16 ญี่ปุน 

2564 กีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 31 กีฬาอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ 11 เวียดนาม 

2565 กีฬาเอเชียนเกมส ครั้งท่ี 19 กีฬาเอเชียนพาราเกมส คร้ังที่ 4 จีน 

 

รายการแขงขันกีฬาอาชีพ หมายถึง รายการแขงขันกีฬาที่จัดการแขงขันอยางเปนระบบตามมาตรฐานสากล

โดยมีนักกีฬาอาชีพเขารวมการแขงขัน และมีรายไดจากการแขงขันตามประกาศนายทะเบียนกีฬาอาชีพ เรื่อง การแจง

แผนบริหารจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

 

ศูนยฝกกีฬาแหงชาติ (National Training Center) หมายถึง สถานที่สําหรับการเก็บตัวฝกซอมเพ่ือสราง
ความเปนเลิศใหแกนักกีฬาและชนิดกีฬาที่ประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนาจนสามารถชนะประเทศอ่ืนๆ จนไดรับรางวัล
จากการแขงขันหรือประสบความสําเร็จเปนลําดับตนของโลก โดยมีแนวคิดในการจัดทํารูปแบบและจัดตั้งศูนยฝกกีฬา
แหงชาติ ตามบริบท สภาวะทางกายภาพ และบุคลากรที่มีอยูเดิมของการกีฬาแหงประเทศไทย ภายในศูนยฝกและ
สนามกีฬาที่ กกท. หรือสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ดูแลบริหารจัดการ โดยแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ปรับปรุงสถานท่ีฝกซอมเดิมที่มีอยูแลวเพ่ือเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา 
ระยะที่ 2 กําหนดโครงสรางการบริหาร 
ระยะท่ี 3 การจัดตั้งศูนยฝกแหงชาติเพื่อความเปนเลิศ (High Performance Training Center : HPTC) 

มาตรฐานการเก็บตัวฝกซอม/แขงขัน ศูนยฝกกีฬาแหงชาติ National Training Center (NTC) ไดแก 
1) สนามฝกซอมและอุปกรณการฝกซอม 
2) สถานที่พัก 
3) หองฝกกลามเนื้อ (Weight Training) 
4) ศูนยโภชนาการ 
5) หองสันทนาการ 
6) ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา ประกอบดวย 

- หองทดสอบสมรรถภาพ  - หองตรวจรักษา 
- หองจิตวิทยา   - หองเทคโนโลยีทางการกีฬา 
- หองเวชศาสตรการกีฬา  - หองตรวจสารตองหาม 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา หมายถึง 
มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก 2 ชองทางหลัก ไดแก 

1. การจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ) และกีฬาอาชีพ (ทั้งภายในประเทศ
และนานาชาติ) 

2. การกีฬาเพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ (Sports Tourism)  

ซึ่งอันประกอบดวย เงินหมุนเวียนจากคาใชจายที่ใชในการจัดการแขงขัน เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

จากการใชจาย เงินหมุนเวียนในระบบจากการทองเที่ยวตอ เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมกีฬา 

 

ระบบฐานขอมูลนักกีฬาเพื่อความเปนเลิศ หมายถึง ระบบทะเบียนนักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ในชนิดกีฬา

ตางๆ โดยทะเบียนนักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศเปนรายชื่อนักกีฬาที่สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย และสมาคมกีฬา 

แหงจังหวัดใหการรบัรองคุณสมบัติการข้ึนทะเบียนนักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

 
ศูนยบริการกีฬา ของ กกท. หมายถึง ศูนยฝกและสนามกีฬา ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่อยูในความดูแล

ของ กกท. ประกอบดวย 

๑) ศูนยฝกกีฬาแหงชาติ หัวหมาก   ๑๔) สนามกีฬา จ. ตราด 
๒) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป จ. เชียงใหม ๑๕) สนามกีฬา จ. ศรีสะเกษ 
๓) สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ๑๖) สนามกีฬา จ. ตรัง 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ. นครราชสีมา  ๑๗) สนามกีฬา จ. อุดรธานี 
๔) ศูนยฝกกีฬาแหงชาติ มวกเหล็ก จ. สระบุรี  ๑๘) สนามกีฬา จ. บึงกาฬ ๑ (ต.บึงกาฬ) 
๕) ศูนยฝกกีฬาแหงชาติ บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๑๙) สนามกีฬา จ. บึงกาฬ ๑ (ต.โนนสมบูรณ) 
๖) ศูนยฝกกีฬาแหงชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี  ๒๐) สนามกีฬา จ. สมุทรปราการ (บางปลา) 
๗) ศูนยฝกกีฬาคนพิการแหงชาติ จ. สุพรรณบุรี  ๒๑) สนามกีฬา จ. สระแกว 
๘) สนามกีฬา จ. ราชบุรี    ๒๒) สนามกีฬา จ. มหาสารคาม 
๙) สนามกีฬา จ. สุพรรณบุรี    ๒๓) สนามกีฬา จ. สกลนคร 
๑๐) สนามกีฬา จ. สุราษฎรธานี   ๒๔) สนามกีฬา จ. อํานาจเจริญ 
๑๑) สนามกีฬา จ. สุรินทร    ๒๕) สนามกีฬา จ. นราธิวาส 
๑๒) สนามกีฬา จ. สมุทรปราการ (บางพลี)  ๒๖) สนามกีฬา จ. เพชรบูรณ 
๑๓) สนามกีฬา จ. นครพนม    ๒๗) สนามกีฬา จ. สุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

กีฬาสากล หมายถึง ชนิดกีฬาที่คณะกรรมการโอลิมปกสากล (International Olympic Committee) 
กําหนดรวมทั้งส้ิน ๒๘ ชนิดกีฬา ๔๒ ประเภทกีฬา ประกอบดวย 
(๑) Aquatics กีฬาทางน้ํา (๑๒) Golf กอลฟ 

- Diving กระโดดน้ํา (๑๓) Gymnastics ยิมนาสติก 
- Swimming วายน้ํา - Gymnastics Artistic ยิมนาสติกสากล 
- Synchronized 

Swimming 
ระบําใตนํ้า - Gymnastics Rhythmic ยิมนาสติกลีลา 

- Water Polo โปโลนํ้า - Trampoline แทรมโพลนี 
- Marathon Swimming วายน้ํามาราธอน (๑๔) Handball แฮนดบอล 

(๒) Archery ยิงธนู (๑๕) Hockey ฮอกก้ี 
(๓) Athletics กรีฑา (๑๖) Judo ยูโด 
(๔) Badminton แบดมินตัน (๑๗) Modern Pentathlon ปญจกีฬาสมัยใหม 
(๕) Basketball บาสเกตบอล (๑๘) Rowing เรือกรรเชียง 
(๖) Boxing มวยสากล (๑๙) Rugby รักบ้ี 
(๗) Canoe/Kayak เรือแคนู/เรือคยัค (๒๐) Sailing เรือใบ & วินดเซริฟ 

- Canoe Slalom เรือแคนู สลาลอม (๒๑) Shooting ยิงปน & ยิงเปาบิน 
- Canoe Sprint เรือแคน ูสปรินท (๒๒) Table Tennis เทเบิลเทนนิส 

(๘) Cycling จักรยาน (๒๓) Taekwondo เทควันโด 
- Cycling BMX จักรยานบีเอ็มเอ็กซ (๒๔) Tennis เทนนิส 
- Cycling Road จักรยานถนน (๒๕) Triathlon ไตรกีฬา 
- Cycling Mountain 

Bike 
จักรยานเสือภูเขา (๒๖) Volleyball วอลเลยบอล 

- Cycling Track จักรยานลู - Indoor Volleyball วอลเลยบอลในรม 
(๙) Equestrian ข่ีมา - Beach Volleyball วอลเลยบอลชายหาด 

- Equestrian Dressage ศิลปะการบังคับมา (๒๗) Weightlifting ยกน้ําหนัก 
- Equestrian Eventing อีเวนทติ้ง (๒๘) Wrestling มวยปล้ํา 
- Equestrian Jumping กระโดดขามเครื่องกีดขวาง - Wrestling Freestyle มวยปล้ําฟรีสไตล 

(๑๐) Fencing ฟนดาบ - Wrestling Greco-Roman มวยปล้ําเกรโก-โรมัน 
(๑๑) Football ฟุตบอล   

 
กีฬาที่จัดการแขงขันในกีฬาโอลิมปกเกมส ครั้งที่ ๓๒ (TOKYO 2020) ณ ประเทศญ่ีปุน 

(๑) Baseball/Softball เบสบอล/ซอฟทบอล (๔) Karate คาราเต 
- Baseball (Men) เบสบอล (ชาย) - Kata คาราเต รายรํา 
- Softball (Women) ซอฟทบอล (หญิง) - Kumite คาราเต ตอสู 

(๒) Skateboarding สเก็ตบอรด (๕) Surfing กระดานโตคลื่น 
(๓) Sport Climbing ปนหนาผา   

 
                    ท่ีมา : http://www.olympic.org/sports 
 
 


