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  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑ ได้กำาหนดไว้ว่า รัฐพึง

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำาคัญของสังคมจัดให้ประชาชนมีท่ีอยู่

อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจ

เข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญ โดยจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได้กำาหนดกรอบแนวทาง

ในการดำาเนินงาน ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน การพัฒนา

ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

  การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ได้คำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆ ทั้งปัจจัยภายใน

และภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ นอกจากน้ียังได้คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคี

ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ จึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการความคิด

ในการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมไปถึง

การสัมภาษณ์บุคลากรผู ้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการกีฬา เพื ่อนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มาประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

  การก ีฬาแห ่งประเทศไทย หว ัง เป ็นอย ่างย ิ ่ งว ่ า  การจ ัดท ำาแผนย ุทธศาสตร ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) จะใช้เป็นเครื่องมือ

สำาหรับการบริหารจัดการขององค์กร ในด้านต่างๆ และช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสู่การ

ปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการ “พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้สามารถ

สร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม ด้วยระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน”
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ส�รบัญ

  เรื่อง	 	 	 	 	 	 	 หน้า
บทที่ ๑ สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬา      ๔

 - แนวโน้มและทิศทางการกีฬาของโลก      ๔ 

 - แนวโน้มและทิศทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ    ๕

 - แนวโน้มและทิศทางกีฬาอาชีพของไทย      ๙

 - แนวโน้มและทิศทางด้านอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย   ๑๒

บทที่ ๒ รายงานผลการศึกษาความเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์  ๑๙

          การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔   ๒๙

          (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
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บทที่ ๑
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬา

๑.๑ แนวโน้มและทิศทางการกีฬาของโลก

 ปัจจุบนั หลายประเทศทัว่โลกต่างมคีวามตระหนกัในเร่ืองของการพฒันาสขุภาพ และพลานามยัทีด่ขีอง

ประชาชนเพือ่ให้เกดิความสมบรูณ์ แขง็แรงทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ ซึง่จะนำาไปสู่การมคีณุภาพชวีติทีด่ขีอง

คนในชาติ ซึง่เม่ือคนในชาตมิคีณุภาพกจ็ะเป็นผูท้ีพ่ฒันาประเทศชาตใิห้มคีวามเข้มแขง็เจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื

โดยดำาเนนิการควบคูไ่ปกบัการให้ความสำาคญัในการพฒันาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลศิของชาติเพือ่สร้างชือ่เสยีง

สร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศจากการประสบความสำาเร็จของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศ

 

 ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ได้แก่ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์  

การแข่งขันชงิแชมป์โลก การแข่งขนัระดบัทวีป และการแข่งขนักฬีาอาชพีในรายการต่างๆ โดยองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬายังคงเป็นปัจจัยสำาคัญที่แต่ละประเทศยังคงพัฒนาและ

นำาไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้ประสบความสำาเร็จในการแข่งขัน
 

 ส่วนในเร่ืองของอตุสาหกรรมการกฬีานัน้จะพบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลาดกฬีาทัว่โลกคาดว่าจะสร้างรายได้

ประมาณ ๙๐.๙ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจกีฬาเฉลี่ย ๘.๐% ต่อปี และสามารถ

ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้ ๒.๓ เท่า (๑) สำาหรับประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศพบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

อุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สร้างมูลค่าคิดเป็นเงินจำานวน ๒๕.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยคาดการณ์ว่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ จะเติบโตขึ้นประมาณ ๒.๔ (๒) ส่วนอุตสาหกรรม

การกีฬาประเทศแคนาดานัน้พบว่ากีฬาในประเทศสามารถสร้างมลูค่าได้ประมาณร้อยละ  ๐.๓  ของผลติภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) และมมีลูค่าคดิเป็นร้อยละ ๔.๓ ของผลติภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศเมื่อรวมกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกีฬาหรือคิดเป็นประมาณ ๒ แสนล้านล้านบาท

ทำาให้เกิดการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ของการจ้างงานทั้งหมดภายในประเทศ (๓) ส่วนในภูมิภาคเอเชีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมกีฬาใหญ่ที่สุด โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ

๘๐๐,๐๐๐ ล้านหยวนหรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (๔) ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่

ของจนีมาจากจำานวนผู้ชมกฬีา เช่น ฟตุบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมนิตนั รวมถงึการจำาหน่าย

อุปกรณ์กีฬาทุกชนิดทำาให้ประเทศจีนมีรายได้จากการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬามากขึ้นทุกปี 
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 อีกมิติหนึ่งยังคงเป็นในส่วนของการนำากีฬามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรัก ความสามัคคี 

เป็นหนึง่เดียวกนัของคนในชาต ิ การสร้างความร่วมมอืกันระหว่างประเทศเพือ่พฒันาและยกระดบัวงการกฬีา

เพื่อต่อยอดความสำาเร็จจากการกีฬาไปสู่ด้านอื่นๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

๑.๒ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

๑) การแข่งขันกีฬาเป็นเลิศในระดับเอเชีย

 

 การแข่งขันกีฬาภายในทวีปเอเชียมีการแข่งขันกีฬาที่สำาคัญ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์  

ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เกือบทุกประเทศในทวีปเอเชียต่างส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จัดขึ้นเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

การกีฬาของประเทศในกลุ ่มเอเชียให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับนักกีฬาในประเทศยุโรปและอเมริกา 

และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในเอเชีย อย่างไรก็ตามประเทศที่มีขนาดใหญ่หรือมีฐานะทาง

เศรษฐกจิดีมักจะได้เปรยีบประเทศท่ีมขีนาดเลก็หรือมฐีานะทางเศรษฐกจิด้อยกว่า โดยประเทศทีม่คีวามโดดเด่น

ในการแข่งขนักฬีาเอเชยีนเกมส์ ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ ญีปุ่น่ อุซเบกิสถาน อินเดยี และคาซัคสถาน

ซึง่ประเทศเหล่านีม้กีารพฒันานกักีฬาประเภทต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และมกีารให้ความสำาคญักบัการพัฒนากฬีา

โดยที่ผ่านมาพบว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียมีการทุ่มเททรัพยากรและกำาหนดมาตรการเพื่อการพัฒนา

กีฬาสมัครเล่นสร้างความเข้มแขง็ทางการกฬีาทีม่าจากท้องถิน่ และเป็นเส้นทางสูก่ารเป็นอาชพีพร้อมด้วยระบบ

การประชาสมัพนัธ์เพือ่การสร้างกระแสทางการกฬีาทีม่กีารใช้ช่องทางทีห่ลากหลายรปูแบบ มกีารทุ่มงบประมาณ

และทรัพยากรอื่นๆ
 

 นอกจากนี้ประเทศในแถบตะวันออกกลางยังมีการโอนสัญชาตินักกีฬาจากทวีปแอฟริกาเข้ามา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาในประเภทต่างๆ และพัฒนาผลงานทางการกีฬาของประเทศตนเองและในส่วน

ของกฬีาคนพกิารมกีารจดัการแข่งขนักฬีาเอเชยีนพาราเกมส์ ซ่ึงเป็นการแข่งขนักีฬาสำาหรบัคนพกิารระหว่าง

ประเทศของเอเชียซึง่จะมกีารจดัการแข่งขนัทกุสีปี่ โดยคณะกรรมการพาราลมิปิกเอเชยี (Asian Paralympic

Committee : APC) มกีารแข่งขนัจดัขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี

หลงัจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครัง้ที ่๑๖ ซ่ึงประเทศไทยได้รบัเหรยีญรางวลัรวมในอนัดบัท่ี ๕ การแข่งขนั

กีฬาเอเชยีนพาราเกมส์ ครัง้ท่ี ๒ จดัขึน้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ณ เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ โดยประเทศไทย

ได้รบัเหรยีญรางวัลรวมในอนัดบัที ่๖ และการแข่งขนักีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครัง้ที ่๓ จัดขึน้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘

ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลรวมในอันดับที่ ๗       
 

 สำาหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประเทศอินโดนีเซียน้ัน 

ประเทศไทยสามารถทำาผลงานได้เป็นอันดับที่ ๑๒ ของทวีป โดยได้ ๑๑ เหรียญทอง ๑๖ เหรียญเงิน 

และ ๔๖ เหรียญทองแดง รวม ๗๓ เหรียญ สำาหรับกีฬาที่ได้เหรียญทองคือ กีฬาทางอากาศ ๒ เหรียญ, 
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จักรยาน ๑ เหรียญ, เจ็ตสกี ๑ เหรียญ, ยิงเป้าบิน ๑ เหรียญ, เทควันโด ๒ เหรียญ และตะกร้อ ๔ เหรียญ 

โดยกีฬาที่สามารถทำาผลงานได้เกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้คือ กีฬาทางอากาศ (พาราไกลด้ิง) วอลเลย์บอลในร่ม 

จักรยาน ยิงปืน ยูโด และวูซู

 

 ในการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ คร้ังที ่๑๘ นีไ้ด้มบีางประเทศทีส่ามารถทำาผลงานได้ดกีว่า ประเทศไทย

นอกเหนือจากกลุ่มหลักที่เคยทำาผลงานได้สูสีกันมาก่อน อันได้แก่ อินโดนีเซีย (เจ้าภาพ ที่ ๔) และบาห์เรน

(ที่ ๑๑) (นักกีฬาโอนสัญชาติ)   
 

แผนภูมิแสดงอันดับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๔ ครั้งที่ผ่านมา
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 แผนภูมิแสดงอันดับการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ๓ ครั้งที่ผ่านมา

๒) การแข่งขันกีฬาเป็นเลิศในระดับอาเซียน
 

 การแข่งขนักฬีาทีส่ำาคญัอกีรายการหนึง่ของภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้หรอืกลุม่ประเทศอาเซยีนนัน้ 

ได้แก่ การแข่งขนักฬีาซีเกมส์ ซึง่เป็นการจดัการแข่งขนักีฬาเฉพาะประเทศในกลุม่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เพือ่

ช่วยสนบัสนนุความร่วมมอื ความเข้าใจและความสมัพนัธ์ ในบรรดาประเทศต่างๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ สำาหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยมีอันดับในการแข่งขันแต่ละครั้งไม่เกินอันดับที่ ๒ 

ซึ่งในแต่ละครั้งที่ประเทศไทยได้อันดับที่ ๒ นั้น มักจะเป็นการได้อันดับรองจากเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ได้

อันดับที ่ ๑ แต่ในส่วนของกีฬาสากลนัน้ ประเทศไทยได้อนัดบัที ่ ๑ ในเหรียญทองจากกฬีาสากลเป็นส่วนใหญ่

ในขณะทีส่งิคโปร์และเวียดนาม เริม่เร่งการพฒันาด้วยมาตรการทางการกฬีาทีเ่ป็นสากลมากขึน้ เช่น มกีารใช้

วิทยาศาสตร์การกีฬามากข้ึนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและบุคลากร

ทางการกีฬากบัประเทศทีป่ระสบความสำาเรจ็มากขึน้ รวมถงึมกีารโอนสญัชาตนัิกกีฬามาจากประเทศจีนหรอื

ประเทศในยุโรปและแอฟริกา พร้อมทั้งเน้นการเติบโตของกีฬาเพื่อการอาชีพอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงกล่าวได้ว่า

เป็นการรุกคืบทางการกีฬาที่เติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับรอบหลายปีที่ผ่านมา

 สาเหตุที่ทุกประเทศต้องการประสบความสำาเร็จ

        - เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศนั้นๆ

        - สร้างความภาคภูมิใจ ความสามัคคี ให้กับคนในชาติ

        -	สร้างความเชื่อมั่นและเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

        -	เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาอำานาจทางกีฬาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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ประเทศไทย หากจะประสบความสำาเร็จ ต้องมีการดำาเนินการดังนี้

        - การเก็บตัวนักกีฬาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

  - การสร้างนักกีฬาหน้าใหม่เพื่อทดแทนนักกีฬาทีมชาติที่ปลดระวาง

  - การพัฒนาชนิดกีฬาให้มีความหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน  

(Martial Arts)

 	 - การสนับสนุนให้สมาคมกีฬาเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาลและมีแผนพัฒนากีฬาชนิดน้ันๆ 

อย่างชัดเจน

        -	การนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเข ้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้กระจายทั่วทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

  - การสร้างและพฒันาศนูย์ฝึกกฬีาแห่งชาต ิ(National Training Center) ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู

(High Performance) เพื่อรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมทั้ง

ศูนย์เฉพาะทางและ/หรือเฉพาะชนิดกีฬา
  

 นอกจากนี้ในด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควรผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬา 

ของอาเซยีนหรอืเอเชยี (Sports Hub) โดยร่วมกับการท่องเทีย่วในการพฒันาการจัดการแข่งขนักีฬาให้มคีวาม

น่าสนใจสามารถดึงดดูผูช้มกฬีาให้เข้ามาชมและท่องเท่ียวในสถานทีต่่างๆ ของประเทศไทย (Sports Tourism) 

และในส่วนกีฬาคนพกิารมกีารจดัการแข่งขนักีฬาอาเซยีนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) ซึง่เป็นการแข่งขนั

กีฬาสำาหรับนักกีฬาคนพิการ ที่จัดขึ้นในทุกสองปีต่อเน่ืองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (SEA Games) โดยมี

ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๑ ประเทศ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 

(ASEAN Para Games) ดำาเนินงานอยู ่ภายใต้สมาพันธ์กีฬาคนพิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ASEAN Para Sports Federation : APSF) โดยมนีโยบายให้ประเทศท่ีเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาซเีกมส์

(SEA Games) เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ด้วยในคราวเดียวกัน
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แผนภูมิแสดงอันดับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ๔ ครั้งที่ผ่านมา

แผนภูมิแสดงอันดับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ๔ ครั้งที่ผ่านมา

๑.๓ แนวโน้มและทิศทางกีฬาอาชีพของไทย
 

 กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมกีฬาที่นานาประเทศให้ความสำาคัญและเป็นอาชีพหน่ึงที่สร้างรายได้ให้แก่

นกักีฬาอาชพี บุคลากรกฬีาอาชีพและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักีฬาอาชพี อีกทัง้การจดัให้มีการแข่งขันกฬีาอาชพี หรอื
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กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาอาชีพยังเป็นปัจจัยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ ชื่อเสียง

เกียรติภูมิของประเทศตัวอย่างเช่น ฟุตบอล ถือเป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับนิยมสูงสุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นรายการ

ชงิแชมป์สโมสรยุโรป (UEFA Champions League), ฟตุบอลลกีประเทศองักฤษ (Premier League), ฟุตบอลลกี

ประเทศสเปน (La Liga), ฟุตบอลลีกประเทศเยอรมนี (Bundes Liga), ฟุตบอลลีก ประเทศอิตาลี (Calcio

Seria A) หรอืในสหรฐัอเมริกากฬีาอาชีพทีไ่ด้รบัความนิยมและมคีวามแขง็แกร่งทางด้านการพาณชิย์มาก ได้แก่

อเมริกันฟุตบอล (NFL), บาสเกตบอล (NBA), เบสบอล (MLB) และฮอกก้ีนำ้าแข็ง (NHL) นอกจากนี้ยังมี

กีฬาอาชีพอื่นๆ อีกท่ีได้รับความนิยมและตระเวนจัดการแข่งขันไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น

เทนนิสอาชีพ (ATP Tour และ WTA Tour), กอล์ฟอาชีพ (PGA Tour, European Tourและ LPGA Tour), 

รถยนต์สูตร ๑ (Formula 1), จักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (Moto GP) เป็นต้น ซึ่งกีฬาอาชีพเหล่านี้ล้วนแต่

สร้างรายได้ให้กับผู้จัดการแข่งขันและนักกีฬาอาชีพอย่างมหาศาล โดยจะมีรายได้หลักมาจากลิขสิทธิ์

การถ่ายทอดสด ผู้สนับสนุนสโมสร ค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันและการจำาหน่ายสินค้าที่ระลึกไปทั่วโลก
 

 สำาหรบัในประเทศไทยสถานการณ์ด้านกฬีาอาชพี พบว่ามฟีตุบอลอาชพี (Thai League) เป็นกฬีาทีไ่ด้รบั

ความนยิมสงูสดุ และมแีนวโน้มว่าจะสามารถเป็นกีฬาอาชพีได้อย่างยัง่ยนื ส่วนชนิด/ประเภท/และรายการแข่งขัน

กีฬาอาชีพอื่นๆ ยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นอย่างจริงจังมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลอาชีพ ตะกร้ออาชีพ

ฟุตซอลอาชีพ บาสเกตบอลอาชีพ และจักรยานยนต์อาชีพ นอกจากนั้นกีฬาอาชีพอื่นๆ ได้แก่ กอล์ฟอาชีพ

เทนนสิอาชพี สนุกเกอร์อาชีพ รถยนต์อาชีพ เป็นการจดัแข่งขนัเพือ่เป็นฐานให้กบันกักีฬาอาชพีรุ่นใหม่ได้มเีวที

ในการเข้าแข่งขนัเพือ่เตรยีมความพร้อมไปสูก่ารแข่งขนักีฬาอาชพีในระดบัทีส่งูขึน้ อย่างไรก็ตามยงัมรีายการ

แข่งขันกีฬาอาชีพอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการจัดกีฬาอาชีพที่เป็นการนำาเอารายการระดับโลกเข้ามาแข่งขัน

ในประเทศไทย ได้แก่ จักรยานยนต์อาชีพ (Moto GP), โบว์ลิ่งอาชีพ (World Bowling Tour), เจ็ตสกี

(King’s Cup) เพือ่สร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศ สร้างรายได้ให้นกักฬีาและบคุลากรกฬีาอาชพีและ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านกีฬาให้กับประเทศอีกด้วยสอดคล้องตามแนวนโยบายด้าน Sports tourism 

ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

 นอกจากนีใ้นช่วงระยะเวลาทีผ่่านมายังได้มเีหตกุารณ์สำาคญัเชงิสถติแิละประวตัศิาสตร์ ทีส่ะท้อนให้เห็น

ถงึความก้าวหน้าและความสำาเรจ็ของนกักฬีาอาชีพและวงการกีฬาอาชพีของประเทศไทยได้เป็นอย่างด ีอันได้แก่

  ๑. รัชนก อินทนนท์ สามารถทำาคะแนนสะสมขึ้นนำาเป็นนักแบดมินตันหญิงมือ ๑ ของโลกประเภท

 หญงิเด่ียว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และยงัสร้างสถติเิป็นนักแบดมนิตนัคนแรกของโลก ทีส่ามารถคว้าแชมป์

 ซเูปอร์ซรีส์ีสามรายการติดต่อกนัใน ๓ สปัดาห์ ทีป่ระเทศอินเดยี มาเลเซยี และสงิคโปร์ โดยก่อนหน้าน้ี

  รชันกได้เคยสร้างสถติแิละประวัตศิาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์ การแข่งขนัแบดมนิตันโลกเป็นคนแรกของ
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  ประเทศไทย เป็นแชมป์โลกแบดมินตันที่มีอายุน้อยที่สุด และเป็นนักแบดมินตันที่อายุน้อยที่สุด

  ที่ติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของโลกมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. เอรยีา จฑุานกุาล สามารถสร้างประวตัศิาสตร์วงการกีฬาและกอล์ฟของไทย ด้วยการทำาคะแนนสะสม 

  จนสามารถก้าวข้ึนเป็นนกักอล์ฟหญงิมอื ๑ ของโลกการจดัอนัดับ Women’s World Golf Rankings

   ประจำาวันท่ี ๑๒ ม.ิย. ๒๕๖๑ ได้สำาเรจ็ หลงัจากชนะเลศิการแข่งขนั “แมนไูลฟ์ แอลพีจเีอ คลาสสิก” 

  (Manulife LPGA Classic) ทีวิ่สเซลิแบร์กอล์ฟคลบั เมอืงเคมบรดิจ์ ในรฐัออนทารโิอ ประเทศแคนาดา

   นอกจากนี้เอรียายังได้สร ้างสถิติระดับโลกอีกมากมาย เช่น รางวัลผู ้ เล ่นยอดเยี่ยมแห่งปี 

  (Rolex Player of the Year): ๒๕๕๙ รางวัลผู ้ทำาเงินรางวัลสูงสุดของ LPGA: ๒๕๕๙

  (๒,๕๕๐,๙๒๘ USD) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เอรียาสามารถคว้ารางวัลเป็นเงินจำานวน ๑ ล้านเหรียญ

  สหรฐัจากการทำาคะแนนสะสมสูงสุดของ “เรซ ท ูซเีอ็มอี โกลบ” และยงัได้รบัรางวลัแวร์ โทรฟ่ี สำาหรบั

  ผู้ทำาคะแนนเฉลี่ยดีที่สุดตลอดปี โดยจบปีการแข่งขัน ๒๐๑๘ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๖๙.๔๑๕ เหนือกว่า

  อี มินจ ี นกักอล์ฟจากออสเตรเลีย ทีม่คีะแนนเฉลีย่ ๖๙.๗๔๗ รวมทัง้ยงัได้สร้างสถติริะดบัโลกทีส่ำาคญัไว้

  อย่างมากมาย ได้แก่ นักกอล์ฟหญิงที่ทำาผลงานโดยรวมในรายการระดับเมเจอร์ได้ดีที่สุด

  ประจำาฤดูกาล : ๘๘ คะแนน  นักกอล์ฟหญิงที่ติด ๑๐ อันดับแรกมากที่สุดประจำาฤดูกาล : ๑๗ รายการ  

  นักกอล์ฟหญิงที่ทำาสกอร์เฉลี่ยได้ดีที่สุดประจำาฤดูกาล : ๖๙.๔๑๕  นักกอล์ฟหญิงที่ตีเข้ามาต่อรอบไม่

  เกิน ๖๐ ชอตได้เยอะที่สุดประจำาฤดูกาล : ๕๗ คร้ัง  นักกอล์ฟหญิงที่ทำาเบอร์ดี้รวมได้มากที่สุด

  ประจำาฤดูกาล : ๔๗๐ คร้ัง นักกอล์ฟหญิงที่ทำาสกอร์ต่อรอบอย่างน้อย ๑ อันเดอร์พาร์ได้มากที่สุด

  ประจำาฤดูกาล : ๘๐ รอบ  นักกอล์ฟหญิงที่มีค่าเฉลี่ยการพัตต์บนกรีน เพื่อลุ้นทำาสกอร์เยอะที่สุด

  ประจำาฤดูกาล : ๑.๗๒ นักกอล์ฟหญิงที่ทำาสกอร์ (เบอร์ด้ี, อีเก้ิล ฯลฯ) ได้เยอะที่สุดประจำาฤดูกาล 

  เมื่อนับเป็นจำานวนหลุม : ๔๘๓ หลุม นักกอล์ฟหญิงที่ลงเล่นเยอะที่สุดเมื่อนับเป็นรอบ : ๑๐๖ รอบ  

  นักกอล์ฟหญิงที่ทำาอันดับเงินรางวัลรวมได้สูงที่สุดประจำาฤดูกาล : ๒,๗๔๓,๙๔๙ เหรียญสหรัฐฯ 

  (ประมาณ ๙๐.๕๕ ล้านบาท) 

 ๓.  โมรียา จฑุานุกาล สามารถชนะเลศิรายการแข่งขนัได้เป็นครัง้แรกจากการแข่งขนักอล์ฟแอลพจีีเอทวัร์

  รายการฮเูกลิ-เจทบีซีี แอลเอ โอเพ่น ทีส่นามวลิเชยีร์ คันทรี ่คลบั เมอืงลอสแอนเจลสิ รัฐแคลฟิอร์เนีย

   สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทำาให้โมรียาและเอรียากลายเป็นคู่พี่น้อง

  ลำาดับที่ ๒ ที่สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ได้สำาเร็จ

 ๔.  การย้ายไปเล่นฟุตบอลอาชีพในเจ ๑ ลีกของประเทศญี่ปุ่นของนักฟุตบอลอาชีพชั้นแนวหน้าของ

  ประเทศไทย ๓ คน ได้แก่ ชนาธิป สรงกระสนิธ์ ฐติพัินธ์  พ่วงจนัทร์ และธรีาทร บญุมาทนั รวมทัง้การย้าย

  ไปเล่นฟตุบอลอาชีพในลีกดวิิช่ัน ๒ ประเทศเบลเยยีมของกวนิทร์ ธรรมสจัจานันท์ สามารถปลกุกระแส

  ความนิยมในกีฬาฟุตบอลอาชีพในหมู่คนไทยทั้งที่เป็นการแข่งขันในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและ
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  ประเทศเบลเยียมทีเ่ป็นต้นสงักดัใหม่ของนกักีฬาทัง้ ๔ คน ได้เป็นอย่างด ีรวมทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจที่

  คอยกระตุ้นให้นักกฬีาไทยเร่งทำาผลงานให้ได้ดแีละพยายามยกระดบัมาตรฐานตวัเองให้สงูยิง่ขึน้กว่าที่

  เคยเป็นมา

 ๕. การเปิดตัวสนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต (Buriram International Circuit) หรือ 

 ช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กติ ขึน้ทีอ่ำาเภอเมอืงบรีุรมัย์ จงัหวดับรุรัีมย์ โดยเป็นสนามแข่งรถทีไ่ด้รับ

 การรับรองจากสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติว่าเป็นสนามแข่งรถระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ เกรด ๑

  (FIA Grade 1) ซึ่งเป็นระดับสนามที่อนุญาตให้ใช้จัดการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง (ฟอร์มูลาวัน) ได้และ

 ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ (FIM) ว่าเป็นสนามแข่งรถระดับมาตรฐาน

  เอฟไอเอ็ม เกรด เอ (FIM Grade A) ซึ่งเป็นระดับสนามที่อนุญาตให้ใช้จัดการแข่งขันโมโตจีพีโดย

 สนามแห่งนีไ้ด้ดำาเนนิการจดัรายการแข่งขันโมโตจพีีฤดกูาล ๒๐๑๘ ไปเมือ่เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  ซึ่งเป็นการปลุกกระแสความนิยมกีฬายานยนต์และสามารถนำารายได้เข้าประเทศตามแนวทาง

  Sports tourism ได้เป็นอย่างด ี สำาหรับการแข่งขันโมโตจพีี ไทยแลนด์ จ.บรุรัีมย์ ท่ีผ่านมานีท้างผูจั้ด

 การแข่งขนัได้สรปุยอดผูเ้ข้าชมว่ามมีากกว่า ๒.๒ แสนคนแบ่งเป็นชาวต่างชาตร้ิอยละ ๒๕ และคนไทย

 ร้อยละ ๗๕ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าการแข่งขันโมโตจีพีไทยแลนด์สามารถสร้าง

 รายได้โดยรวมได้มากกว่า ๓,๑๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์จำานวน 

 ๒,๔๗๐ ล้านบาท และพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง เช่น ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา รวมจำานวน 

 ๖๓๐ ล้านบาท
 

 การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

กฬีาเพือ่การอาชพีซึง่มหีน้าทีส่นบัสนนุส่งเสรมิและประสานงานให้กีฬาอาชพีของประเทศ มมีาตรฐานทัง้ด้าน

การบริหารจัดการองค์กร การจัดการแข่งขัน นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สถานที่ อุปกรณ์ เพื่อสร้าง

ความสุขและความภาคภูมิใจให้กับสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้จัดทำา

กฎหมายลำาดับรองขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งน้ีเพื่อเป็นการกำาหนดมาตรฐานด้านต่างๆ เก่ียวกับ

กีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับสากลเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพของประเทศและเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ รวมทั้งยังได้มี

การส่งเสรมิและสนบัสนนุรายการแข่งขนัทีไ่ม่อยูใ่นประกาศ ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิกฬีาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นกีฬาอาชีพตามแนวทาง การพัฒนากีฬาอาชีพอีกด้วย

๑.๔ แนวโน้มและทิศทางด้านอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย

 อุตสาหกรรมการกีฬาเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิต การสร้างและการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานการกีฬา นักกีฬา และภาคธุรกิจต่างๆ อาทิ สโมสรกีฬา ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ ผู้ผลิต จำาหน่าย 
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นำาเข้าและส่งออก สถานบรกิารออกกำาลงักาย ฝึกซ้อม และสอนกฬีา สถานศึกษา ซึง่ทัง้หมดจะมกีารเกีย่วข้อง

เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ในภาพรวมคือปริมาณเม็ดเงินจะเข้าสู่ระบบการเงิน

การคลงัของประเทศนำามาสู่การสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและพฒันาเศรษฐกจิของประเทศทัง้นีเ้มือ่พจิารณา

สถานการณ์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศไทยก็จะพบว่ายังมีปัญหาและข้อขัดข้องที่รอ

การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และสนับสนุนอยู่อีกหลายประการด้วยกัน อันได้แก่

 ๑.  ยงัไม่มกีารจดัเกบ็และรวบรวมข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬาทีเ่ป็นฐานข้อมลูกลาง ทำาให้

 ภาครัฐขาดเครือ่งมือในการวางแผนและกำาหนดยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างเป็น

 รูปธรรมขณะที่ภาคเอกชนไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนการดำาเนินธุรกิจ

 ๒.  การรวมกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมการกีฬาต้องมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้

  เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และค้นหาข้อจำากัดเพื่อนำาเสนอให้ภาครัฐใช้เป็นแนวทาง

  ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาต่อไป

 ๓. อตุสาหกรรมการกฬีายงัไม่ได้รับการส่งเสรมิจากภาครฐัอย่างเป็นรปูธรรม ขาดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

 กำากบัดแูล และมบีทบาทในการสร้างเสรมิบรรยากาศการลงทนุในธรุกจิทีเ่ก่ียวข้องกับการกีฬา โดยเฉพาะ

 กฎระเบียบด้านภาษี สิทธิประโยชน์ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม

 การกีฬา

 

 อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยในปัจจุบันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ๒ ด้าน อันได้แก่

๑) การประกอบธุรกิจภาคการผลิตสินค้า ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา

การก่อสร้างสนามกฬีา และ ๒) การประกอบธุรกิจภาคบรกิารการกีฬา อันประกอบไปด้วยการศกึษาเกีย่วกบั

การกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาเพื่อบริการบุคคลทั่วไป นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำาบัด

ผู้ประกอบการวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพ เวชศาสตร์การกีฬา นักกีฬาอาชีพ การโฆษณาประชาสัมพันธ์

ทางการกีฬา การเป็นผู้สนับสนุนการกีฬา ผู้ประกอบการและเจ้าของสนาม

 โดยอตุสาหกรรมและธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการกฬีาจะสามารถแบ่งออกได้เป็น ๑๒ กลุม่ใหญ่ๆ ดงัน้ี

 (๑) กลุ่มธุรกิจประเภทสถานที่บริการออกกำาลังกาย

 (๒) กลุ่มสโมสรกีฬาสมัครเล่น

 (๓) กลุ่มสื่อสารมวลชนกิจกรรมการตลาดและโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา

 (๔) กลุ่มการจัดการแข่งขันกีฬา

 (๕) กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ

 (๖) กลุ่มการจัดการสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา

 (๗) กลุ่มการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

 (๘) กลุ่มสถาบันผู้ผลิตบุคลากรกีฬา
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 (๙) กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์กีฬา

 (๑๐) กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา

 (๑๑) กลุ่มผู้นำาเข้าและส่งออกอุปกรณ์กีฬา

 (๑๒) กลุ่มกีฬาอาชีพ

 โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีจำานวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการกีฬาและมูลค่าทุนจดทะเบียน สรุปได้ดังนี้

 

 

 ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพโดยสรุปได้ดังนี้

ลำาดับ ธุรกิจ รายละเอียดของธุรกิจ จำานวน (ราย) ทุน (ล้านบาท)

๑ การผลิตชุดและอุปกรณ์การกีฬา การผลิตชุดกีฬา ๘๐ ๙๒๔.๔๕

การผลิตรองเท้ากีฬา ๒๘ ๙๔๖.๗๕

การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา ๘ ๘๔๙.๙๒

การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ๑๖๓ ๕,๑๑๙.๑๖

รวม ๒๗๙ ๗,๘๔๐.๒๗

๒ กิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬา กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬา ๓ ๖.๕๐

กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ๒๐๗ ๑,๗๐๒.๔๗

กิจกรรมกอ่ืนๆ ทางด้านการกีฬาซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน ๒๑๒ ๑,๓๐๓.๔๘

รวม ๔๒๒ ๓,๐๑๒.๔๕

๓ การขายส่งและส่งออกสินค้าเกี่ยวกับกีฬา การขายส่งเครื่องกีฬา ๖๔๐ ๒,๘๘๖.๗๗

รวม ๖๔๐ ๒,๘๘๖.๗๗

๔ การผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่มกีฬา การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ ๓๙ ๒,๐๕๔.๕๙

การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น

๒๕๔ ๑๘,๖๐๗.๒๘

รวม ๒๙๓ ๒๐,๖๖๑.๘๗

๕ การขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับกีฬา การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ ๙๗๕ ๓,๙๖๔.๓๔

รวม ๙๗๕ ๓,๙๖๔.๓๔

๖ การดำาเนินการให้ความรู้ทางกีฬา การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ ๙๑๒ ๓,๓๖๕.๒๔

รวม ๙๑๒ ๓,๓๖๕.๒๔

๗ การดำาเนินการให้เช่าสถานที่

และอุปกรณ์กีฬา

การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งสินค้าเพื่อการนันทนาการ

และการกีฬา

๑๘๕ ๗๓๑.๓๐

การดำาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับ

การแข่งขันกีฬา

๖๘๙ ๗๗,๓๙๐.๗๒

รวม ๘๗๔ ๗๘,๑๒๒.๐๒

๘ การดำาเนินการซ่อมบำารุงเกี่ยวกับกีฬา การซ่อมเครื่องกีฬา ๑๑ ๑๙.๒๐

รวม ๑๑ ๑๙.๒๐

รวมทั้งสิ้น ๔,๔๐๖ ๑๑๙,๘๗๒.๑๕
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แผนภาพแสดงจำานวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

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

 

แผนภาพแสดงมูลค่าทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการกีฬาในประเทศไทย (ล้านบาทและร้อยละ) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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โดยในปีงบการเงิน ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙ ธุรกิจดังกล่าวนี้ได้มีผลประกอบการในภาพรวม ดังนี้๕

 

 

 

 

 

ลำาดับ ธุรกิจ รายละเอียดธุรกิจ
รายได้รวม (ล้านบาท)

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑ การผลิตชุดและอุปกรณ์

การกีฬา

การผลิตชุดกีฬา ๓,๓๗๗.๘๙ ๓,๔๘๗.๙๐ ๓,๔๑๓.๒๑

การผลิตรองเท้ากีฬา ๒,๒๓๒.๒๔ ๕๐๙.๒๓ ๑,๗๐๑.๗๘

การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา ๓,๘๒๒.๓๖ ๓,๘๙๐.๕๓ ๓,๕๕๗.๓๖

การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่

อื่น

๑๕,๑๒๗.๖๗ ๑๔,๔๓๘.๒๗ ๑๓,๓๖๕.๕๘

รวม ๒๔,๕๖๐.๑๕ ๒๒,๓๒๕.๙๓ ๒๒,๐๓๗.๙๓

๒ กิจกรรมนันทนาการและ

การแข่งขันกีฬา

กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬา ๐.๐๐ ๘.๒๓ ๑.๐๖

กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ๑,๖๑๗.๐๘ ๑,๐๓๑.๕๗ ๙๖๑.๖๗

กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้

ที่อื่น

๒๔๓.๙๖ ๔๐๘.๖๑ ๓๕๘.๕๓

รวม ๑,๘๖๑.๐๓ ๑,๔๔๐.๑๙ ๑,๓๒๐.๒๐

๓ การขายส่งและส่งออกสินค้า

เกี่ยวกับกีฬา

การขายส่งเครื่องกีฬา ๑๓,๕๑๗.๖๖ ๑๑,๙๘๑.๘๗ ๑๓,๗๓๒.๑๓

รวม ๑๓,๕๑๗.๖๖ ๑๑,๙๘๑.๘๗ ๑๓,๗๓๒.๑๓

๔ การผลิตและจำาหน่าย

เครื่องดื่มกีฬา

การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ ๔๐,๓๐๔.๐๙ ๓๔,๔๑๕.๔๘ ๖๖,๐๗๐.๗๕

การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น

๕๗,๘๘๑.๐๙ ๘๘,๐๖๒.๖๐ ๖๑,๖๑๒.๕๘

รวม ๙๘,๑๘๕.๑๙ ๑๒๒,๔๗๘.๐๘ ๑๒๗,๖๘๓.๓๒

๕ การขายปลีกสินค้า

เกี่ยวกับกีฬา

การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ ๑๗,๔๒๔.๙๓ ๑๘,๒๔๕.๓๓ ๒๐,๔๕๒.๐๗

รวม ๑๗,๔๒๔.๙๓ ๑๘,๒๔๕.๓๓ ๒๐,๔๕๒.๐๗

๖ การดำาเนินการให้ความรู้

ทางกีฬา

การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ ๑,๕๘๘.๔๖ ๑,๘๔๓.๗๗ ๑,๙๕๐.๐๕

รวม ๑,๕๘๘.๔๖ ๑,๘๔๓.๗๗ ๑,๙๕๐.๐๕

๗ การดำาเนินการให้เช่า

สถานที่และอุปกรณ์กีฬา

การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งสินค้าเพื่อการ

นันทนาการและการกีฬา

๘๒๓.๑๐ ๔๙๑.๔๗ ๖๒๖.๒๒

การดำาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับ

การแข่งขันกีฬา

๐.๐๐ ๐.๑๒ ๔.๘๔

รวม ๘๒๓.๑๐ ๔๙๑.๗๕ ๖๓๑.๐๕

๘ การดำาเนินการซ่อมบำารุง

เกี่ยวกับกีฬา

การซ่อมเครื่องกีฬา ๑๓.๕๓ ๑๙.๙๔ ๘.๕๒

รวม ๑๓.๕๓ ๑๙.๙๔ ๘.๕๒

รวมทั้งสิ้น ๑๕๗,๙๗๔.๐๕ ๑๗๘,๘๒๖.๙๐ ๑๘๗,๘๑๕.๒๘
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โดยในปีงบการเงนิ ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙ อตุสาหกรรมและธรุกจิเก่ียวกบักีฬาของประเทศไทย มผีลประกอบการ

รวม ๑๕๗,๙๗๔.๐๕  ๑๗๘,๘๒๖.๙๐ และ ๑๘๗,๘๑๕.๒๘ ล้านบาท ตามลำาดับ และมีอัตราการเติบโต

อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ ๙.๑๑ ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

  

แผนภาพแสดงผลประกอบการของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการกีฬาในประเทศไทย (ล้านบาท) 
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แผนภาพแสดงร้อยละของผลประกอบการของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการกีฬาในประเทศไทย 

 แหล่งอ้างอิง

 ๑ สถาบัน Economic Modeling Specialist Intl. (EMSI) ของสหรัฐอเมริกา

 ๒ Futureof.org

 ๓ สำานักงานสถิติแคนาดา (WWW.statcan.gc.ca)

 ๔ แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 ๕ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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บทที่ ๒
รายงานผลการศึกษาความเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ	กับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๔)

๑. แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 การกีฬาแห่งประเทศไทยได ้ดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับการบริหารจัดการขององค์กรในด้านต่างๆ

โดยใช้แนวนโยบายและแผนระดับต่างๆ มาเป็นกรอบในการดำาเนินการ ดังนี้

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑

 ๒. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

 ๓. กรอบแนวทางสู่ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐

 ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 ๕. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 ๖. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๗. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สาขาสังคมและเทคโนโลยี

 โดยแผนยทุธศาสตร์การกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้กำาหนดพนัธกจิและเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงานไว้ ดังนี้

พันธกิจ
 ๑. สนบัสนนุและกำากบัให้องค์กรกฬีาเป็นเลศิบรหิารจัดการอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่พฒันานักกีฬาและ

  บุคลากรทางการกีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบความสำาเร็จในระดับชาติและนานาชาติ

  สามารถสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม

 ๒. สนับสนุนและกำากับให ้องค ์กรกีฬาอาชีพบริหารจัดการอย ่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา

  นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพให้มีขีดความสามารถในการ

  สร้างรายได้ สร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม

 ๓. พัฒนาและนำาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้ในการพัฒนา

 นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 ๔. บริหารจัดการองค์กรสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา ให้มีมาตรฐานโดยมุ่งเน้นการบูรณาการ เพื่อให้เกิด

 ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากีฬาของประเทศและการบริการทางการกีฬา
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เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

 ๑. ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิให้เป็นกจิกรรมทีส่ร้างความสขุและ

 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม

 ๒. ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการพฒันากฬีาอาชพีให้เป็นกจิกรรมทีส่ร้างความสขุและสร้างมลูค่า

 ทางเศรษฐกิจให้กับสังคม

 ๓. การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามีมาตรฐานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  เพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ

 ๔. การบริการทางการกีฬาที่มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ

 กระบวนการบรหิารจดัการของการกฬีาแห่งประเทศไทยกำาหนดให้ต้องมกีารทบทวนแผนยทุธศาสตร์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประจำาทุกปีเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้อง

เหมาะสมและทนัสมัยกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยจะต้องดำาเนนิการเชือ่มโยงแผนระดับต่างๆ กับแผน

ยทุธศาสตร์การกฬีาแห่งประเทศไทย เพือ่ใช้เป็นตวักำาหนดวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ (Strategic Objectives)

เป้าหมายการให้บรกิารของหน่วยงาน (Goals) ผลผลติ (Strategic Outputs) และกลยทุธ์ (Strategies) รวมทัง้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละระดับ

๒ .  แผน ยุท ธศ าสต ร ์ ก า ร กี ฬ า แห ่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย  พ . ศ .  ๒๕๖๐  -  ๒๕๖๔  ( ฉ บั บปรั บป รุ ง 

 พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
 

 สำาหรับการดำาเนินการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี ้ได้มีการศกึษาข้อมลูแผนระดบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องและเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์และ

ภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อนำามาพิจารณาจัดทำาเป็นแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) อันประกอบด้วย

 ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ๒.  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

 ๓.  กรอบแนวทางสู่ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐

 ๔.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 ๕.  แนวนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

 ๖.  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 ๗.  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๘. แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๙.  แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สาขาสังคมและเทคโนโลยี

 ๑๐. แนวทางและข้อเสนอแนะด้านปฏิรูปกีฬาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย 

 ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

 ๑๑.  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 



21

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 ทัง้น้ีจากการศึกษาข้อมลูแผนระดบัต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นร่วมกบัการรวบรวมข้อมลูจาก การสมัภาษณ์
ผูเ้กีย่วข้องกบัการกฬีาแห่งประเทศไทย อนัประกอบไปด้วย ผูบ้รหิาร กกท. (ผูว่้าการการกฬีาแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการการกฬีาแห่งประเทศไทยและผูอ้ำานวยการฝ่ายหรือสำานกั) และคณะกรรมการ กกท. จำานวนทัง้สิน้
๒๒ คน และการประชุมเ ชิงปฏิบัติการการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์  การกีฬาแห ่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ของบุคลากร กกท. และผู้แทนหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจำานวน ๑๐๐ คน จึงได้มกีารกำาหนดพนัธกจิและเป้าหมาย การให้บรกิารของหน่วยงานขึน้เป็น ๕ ด้าน
ดังนี้
พันธกิจ
 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุน และกำากับองค์กรกีฬาเป็นเลิศให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
 นกักฬีา และบคุลากรกีฬาให้มขีดีความสามารถและประสบความสำาเรจ็ในระดบันานาชาต ิสามารถสร้าง
 ความสุขและความภาคภูมิใจให้กับสังคม 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุน และกำากับองค์กรกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
  นกักีฬาอาชีพและบคุลากรกีฬาอาชพี ให้ประสบความสำาเรจ็ในการเป็นอาชพี สามารถสร้างความสขุ
  และความภาคภูมิใจให้กับสังคม 
 ๓.  พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มปีระสทิธิภาพและมมีาตรฐาน เพือ่รองรบัการพฒันา
  นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
 ๔.  บรหิารจัดการองค์กรและบรกิารทางการกฬีาอย่างมมีาตรฐานเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ในการพฒันา
  กีฬาของประเทศ
 ๕.  ส่งเสรมิและผลักดันภาครฐัและเอกชนให้มศีกัยภาพในการสร้างและสนับสนนุอุตสาหกรรมการกีฬา
  และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
 ๑.  ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลศิให้เป็นกิจกรรมทีส่ร้างความสขุและ
  ความภาคภูมิใจให้กับสังคม
 ๒. ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการสร้างนกักฬีาและบคุลากรกฬีาอาชพีและสามารถสร้างความสขุ
   และความภาคภูมิใจให้กับสังคม
 ๓.  การบรกิารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการกฬีามมีาตรฐานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคเพือ่
  รองรับการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ
 ๔. การบรหิารจดัการองค์กรและการบรกิารทางการกฬีามมีาตรฐาน รองรบัการพัฒนากฬีาของประเทศ
 ๕.  อตุสาหกรรมการกฬีาและธุรกจิเกีย่วกบักฬีาได้รบัการส่งเสรมิในหลากมติอิย่างครบวงจรจนมคีวาม
  เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 สาระสำาคญัของการเปลีย่นแปลงในครัง้น้ีคอืการหยบิยกเรือ่งอตุสาหกรรมการกฬีาขึน้มาเป็นพนัธกจิ
ทีส่ำาคญัอกีหนึง่ประการ เพือ่ให้การกฬีาแห่งประเทศไทยสามารถตอบสนองแนวนโยบายและแผนระดบัต่างๆ

ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างแม่นยำาและชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมโยงระหว่างแผน

ยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่กับแนวนโยบายและแผนระดับต่างๆ ดังนี้



22

แผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

๑. พันธกิจและเป้าหมายการให้บรกิารของหน่วยงานด้านกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิและกฬีาอาชพีจะเชือ่มโยง

 และตอบสนองต่อ

 ๑.๑ แผนยทุธศาสตร์รฐัวสิาหกจิรายสาขาฯ ในหมวดฐานะการเงนิทีม่ัน่คง เรือ่งการบรหิารงบประมาณ

 ทีไ่ด้รบัอย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพและโปร่งใส รวมทัง้ข้อเสนอแนะการดำาเนนิงานประกอบยทุธศาสตร์

 รฐัวสิาหกิจรายสาขาฯ ในเรือ่งการพฒันาทกัษะด้านกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิและกฬีาอาชพีในระดบั

 นานาชาติและการพฒันาบุคลากรด้านกฬีาและนนัทนาการเพือ่รองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรม

 การกีฬา

 ๑.๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์

 ที่ ๔ เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ  

 ๑.๓ แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยทุธศาสตร์ที ่๓ เรือ่งการพฒันา

 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำาเร็จในระดับอาชีพ

 ๑.๔ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยทุธศาสตร์ที ่๑ 

 เรือ่งการเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ และในยทุธศาสตร์ที ่๖ เรือ่งการบรหิารจดัการใน

 ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

 ๑.๕ กรอบแนวทางพัฒนาสู่ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ เรื่องการยกระดับคุณค่ามนุษย์เป้าหมายที่ ๓

 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 ๑.๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยตรงในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

 เสรมิสร้างศกัยภาพมนษุย์  (๗) การเสรมิสร้างศกัยภาพการกฬีาในการสร้างมลูค่าทางสงัคมและการ

 พฒันาประเทศ (ข้อย่อยที ่(๗.๓) และ (๗.๔)) และโดยอ้อมในยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการปรบัสมดลุ

 และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

 ประพฤติมิชอบ

 ๑.๗ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๑ ทีบ่ญัญตัไิว้ว่า รฐัพงึเสรมิสร้าง

 ความเข้มแขง็ของครอบครวัอนัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีสำาคญัของสังคม จดัให้ประชาชนมทีีอ่ยูอ่าศยั

 อย่างเหมาะสม ส่งเสรมิและพฒันาการสร้างเสรมิสขุภาพเพือ่ให้ประชาชนมสีขุภาพทีแ่ขง็แรง มจิีตใจ

 เข้มแขง็ รวมตลอดทัง้ส่งเสรมิและพฒันาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลศิและเกิดประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน

 

๒. พนัธกิจและเป้าหมายการให้บรกิารของหน่วยงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา จะเชือ่มโยง

 และตอบสนองต่อ

 ๒.๑ แผนยทุธศาสตร์รฐัวิสาหกจิรายสาขาฯ ในหมวดการลงทนุ เรือ่งการเสรมิสร้างการใช้องค์ความรูแ้ละ

 นวตักรรม และนำาไปใช้ให้เกดิประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกจิรวมทัง้ข้อเสนอแนะการดำาเนนิงาน

 ประกอบยทุธศาสตร์รฐัวิสาหกจิรายสาขาฯ ในเรือ่งการสนบัสนนุการวจิยั นวตักรรม และส่งเสรมิ

 การเรยีนรูใ้นด้านการพัฒนาเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ ด้วยการเสริมสร้างศกัยภาพการกฬีา

 ในการสร้างคณุค่าทางสงัคมและพฒันาประเทศและการพฒันาบคุลากรด้านกฬีาและนนัทนาการ

 เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการกีฬา  
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การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 ๒.๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕

   เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  

 ๒.๓ แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาติ ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยทุธศาสตร์ที ่๕ เรือ่งการพัฒนา

  องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

 ๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๘

  เรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

 ๒.๕ กรอบแนวทางพัฒนาสู่ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ ในภาพรวม

 ๒.๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

  ศักยภาพมนุษย์ (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและการพัฒนา

  ประเทศ (ข้อย่อยที่ (๗.๓) และ (๗.๔))

๓.  พนัธกิจและเป้าหมายการให้บรกิารของหน่วยงานด้านการบรหิารจดัการองค์กรและการบรกิารทางการ

 กีฬาจะเชื่อมโยงและตอบสนองต่อ

 ๓.๑ แผนยทุธศาสตร์รฐัวิสาหกิจรายสาขาฯ ในหมวดฐานะการเงนิท่ีมัน่คง เรือ่งการบรหิารงบประมาณที่

  ได้รบัอย่างคุม้ค่า มปีระสทิธิภาพและโปร่งใส รวมท้ังข้อเสนอแนะการดำาเนนิงาน ประกอบยทุธศาสตร์

  รฐัวิสาหกจิรายสาขาฯ ในเรือ่งการจดัทำาแผนการทบทวนโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับบทบาทและ

  ภารกจิ แผนการลงทนุใหม่ๆ ทีจ่ะเป็นการลดภาระงบประมาณของภาครฐั การบรูณาการข้อมลูร่วมกบั

  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือปรบัปรุงประสทิธิภาพการทำางานของรฐัวสิาหกจิ และการมุง่ส่งเสรมิการใช้

  กิจกรรม นันทนาการและกีฬาเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างสุขภาวะของประชาชน 

 ๓.๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

  เรือ่งการส่งเสรมิและสนับสนนุการออกกำาลงัการกฬีาพืน้ฐานและกีฬามวลชน และในยทุธศาสตร์ที ่๖

   เรื่องการบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 

 ๓.๓  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่องการส่งเสริม

 ให้มวลชนมีการออกกำาลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา และในยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

 เรื่องการยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 

 ๓.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
  เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และในยุทธศาสตร์ท่ี ๖ เร่ืองการบริหารจัดการ

 ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

 ๓.๕  ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพ

  มนุษย์ (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและการพัฒนาประเทศ

  (ข้อย่อยที่ (๗.๓)) และ ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 ภาครฐั  (๑) ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บรกิารอย่างสะดวก

 รวดเร็ว โปร่งใส  (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

 เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจทุกพื้นที่ และ (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส

  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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แผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 ๓.๖ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๑ ทีบ่ญัญัตไิว้ว่ารฐัพงึเสรมิสร้าง
 ความเข้มแขง็ของครอบครวัอนัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานทีส่ำาคญัของสงัคม จัดให้ประชาชนมทีีอ่ยูอ่าศยั
 อย่างเหมาะสม ส่งเสรมิและพัฒนาการสร้างเสรมิสขุภาพเพ่ือให้ประชาชนมสีขุภาพทีแ่ข็งแรง มจีติใจ
 เข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
 ประชาชน และมาตรา ๗๖ ท่ีบญัญตัไิว้ว่า รฐัพึงพฒันาระบบบรหิารราชการแผ่นดินทัง้ราชการส่วนกลาง
  ส่วนภูมภิาค ส่วนท้องถิน่ และงานของรฐัอย่างอืน่ ให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี
 
๔.  พันธกิจและเป้าหมายการให้บรกิารของหน่วยงานด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุอตุสาหกรรมการกฬีา 
 จะเชื่อมโยงและตอบสนองต่อ
 ๔.๑  แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขาฯ ในหมวดบทบาท/เป้าหมาย การดำาเนินการ เรื่องพัฒนา
  ภาคบริการ (ท่องเที่ยว กีฬา และบริการที่เกี่ยวข้อง) ให้เป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างศักยภาพ 
  รวมทัง้ข้อเสนอแนะการดำาเนนิงานประกอบยทุธศาสตร์รฐัวิสาหกิจรายสาขาฯ ในเรือ่งการพัฒนาทกัษะ
  ด้านกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิและกฬีาอาชพีในระดบันานาชาต ิและการพฒันาบคุลากร ด้านกีฬาและ
 นันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการกีฬา
 ๔.๒  แผนยทุธศาสตร์กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยทุธศาสตร์ที ่๕
   เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 ๔.๓ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่  ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่  ๔ 
  เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 ๔.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ๔.๕ กรอบแนวทางพัฒนาสู่ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ เรื่องความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ ๘    
 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ๔.๖  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
 ศักยภาพมนุษย์ (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและการพัฒนา
 ประเทศ (ข้อย่อยที่ (๗.๓) และ (๗.๔)) รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
 ในการแข่งขัน (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
 ๔.๗  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๕ ทีบ่ญัญติัไว้ว่า รฐัพงึจดัให้มี
 ระบบเศรษฐกจิให้ประชาชนมโีอกาสได้รบัประโยชน์จากความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกนั
  อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน 

๕.  ทั้งนี้ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานทั้ง ๕ ประการจะดำาเนินการภายใต้กรอบ การพิจารณา
 ทีส่ำาคัญอีก ๓ ประการ คือ
 ๕.๑ แนวทางและข้อเสนอแนะด้านปฏริปูกฬีาของคณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นปฏริปูประเทศไทย ด้านกฬีา
  ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งมีสาระสำาคัญมุ่งเน้นว่า การกีฬาจะต้อง

 ตอบสนองสังคมและประชาชนในเรื่อง (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจและวินัย

 ของพลเมืองด้วยการกีฬา (๒) การมีส่วนร่วมและการบริการสาธารณะของชุมชนท้องถิ่น
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การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 (๓) การส่งเสรมิและสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิจากการกฬีา  (๔) การปฏริปูนโยบายและโครงสร้าง

 พืน้ฐานเพือ่พฒันาระบบการขบัเคลือ่นการกฬีาของชาติ  (๕) การปฏิรปูและการพฒันาการกฬีาเพ่ือ

 ความเป็นเลิศในทุกระดับ และ (๖) การสร้างสัมพันธภาพและแสดงศักยภาพทางการกีฬาของ

 ประเทศไทยในระดับสากล 

 ๕.๒ แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังมีพันธกิจและเป้าหมาย     

 การให้บริการของหน่วยงานเป็นจำานวน ๔ ด้านดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

 ๕.๓  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี (งบประมาณ ๒๕๖๒) 

  ๕.๓.๑ หัวข้อ ๒.๒.๒ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีหัวข้อย่อย คือ

 ๒.๒.๒.๗  ส่งเสรมิและสนบัสนนุการกีฬาเพือ่การท่องเทีย่วและนันทนาการ โดยการจัดกิจกรรมกฬีา

   การจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ กิจกรรมด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างรายได้     

  รวมถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา 

  ๕.๓.๒ หวัข้อ ๓.๔.๑ การสร้างเสรมิให้คนมีสุขภาวะที่ดีโดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้

 ๓.๔.๑.๑๐ สนบัสนุนและสร้างเสรมิให้เด็ก เยาวชน นักกีฬา และบคุลากรทางการกีฬา และนันทนาการ

 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

 การกีฬาทุกระดับ

 ๓.๔.๑.๑๑ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาระดับนานาชาติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 ด้านการกฬีาให้เหมาะสมพฒันาระบบบรหิารจัดการกฬีาอาชพีให้มปีระสทิธิภาพ สนับสนุนการนำา

 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬามาใช้ในการพฒันาสมรรถภาพและทกัษะด้านกีฬาในทกุระดบั

  สู่ความเป็นเลิศและอาชีพ

 ๓.๔.๑.๑๓ ส่งเสรมิให้มกีารปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการการออกกำาลงักาย การกฬีาและนนัทนาการ

 ให้มีการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างองค์กรกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างเป็นระบบ

 ๓.๔.๑.๑๔ ส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานของกิจกรรมนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล

 โดยการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 
 เมือ่มองในภาพรวมของความเช่ือมโยงระหว่างแผนยทุธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบบัปรบัปรงุ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) กับแนวนโยบายและแผนระดับต่างๆ จะพบความเชื่อมโยงใน ๓ ระดับ กล่าวคือ

๑. ความเชื่อมโยงในระดับการขับเคลื่อนโดยตรง 
 เป็นความเช่ือมโยงทีย่ทุธศาสตร์ของการกฬีาแห่งประเทศไทยจะมีบทบาทโดยตรง ในการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ของแผนระดับที่อยู่สูงขึ้นไปอย่างใกล้ชิด อันได้แก่ 
 
 ๑.๑ ยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและการกฬีา ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมอื
 ในการกำาหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศโดยได้กำาหนด
 ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาไว้จำานวน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำาลังกายขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน



26

แผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ

 ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

    ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

 ๑.๑.๔ ยทุธศาสตร์ที ่๖ การบรูณาการการบรหิารและการจดัการการท่องเทีย่วและการกฬีาทกุระดบั

 ให้มีประสิทธิภาพ

 ๑.๒ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งเน้นให้การกีฬาเป็นส่วนสำาคัญ

 ของวถีิชวีติประชาชนทกุภาคส่วน และเป็นกลไกสำาคญัในการสร้างคณุค่าทางสังคมและคณุภาพชวิีตทีด่ี

 ให้กับคนไทยรวมทัง้พฒันาสูค่วามเป็นเลศิในระดบัสากลและต่อยอดสู่ระดบัอาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพและ

 รายได้ให้กับบุคลากรกีฬา ซึ่งจะเช่ือมโยงไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ ได้กำาหนดเป้าประสงค์ที่สำาคัญ

 ไว้ ๓ ประการด้วยกนั นัน่คือ ๑) เพือ่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมคีวามสนใจในการออกกำาลงักาย และ

 เล่นกีฬา  ๒) เพื่อให้นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการแข่งขันระดับภูมิภาค

  ระดับทวีป และระดับโลก อันจะนำามาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในชาติ

  และ ๓) เพื่อให้อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ

 ประเทศและมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองยัง่ยนื โดยได้กำาหนดยทุธศาสตร์ไว้จำานวน ๖ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำาลังกายและ

    การกีฬาขั้นพื้นฐาน

 ยทุธศาสตร์ที ่๒   การส่งเสรมิให้มวลชนมีการออกกำาลงักายและมส่ีวนร่วมในกิจกรรมการกีฬา

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิและต่อยอดเพ่ือความสำาเรจ็ในระดบัอาชพี

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

    ทางเศรษฐกิจ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การยกระดับการบริหารจัดการการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
 

 ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) จะสามารถ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง ๒ ฉบับ ได้ครบท้ัง ๕ พันธกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีพันธกิจหลัก

ทีแ่ตกต่างไปจากแผนยทุธศาสตร์เดมิคอืพนัธกิจเรือ่งการส่งเสริมและสนบัสนนุอตุสาหกรรมการกีฬา ซึง่ถอืเป็น

มิติใหม่ของการพัฒนากีฬาของประเทศตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ และเป็นยุทธศาสตร์หลัก

ที่ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ฉบับที่ ๔ ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง
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๒. ความเชื่อมโยงในลักษณะการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
 เป็นความเช่ือมโยงที่เมื่อยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ใกล้ชิดได้โดยตรงแล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปยังแนวนโยบายและแผนระดับต่างๆ ที่ยุทธศาสตร์

โดยตรงนั้นสนับสนุนอยู่ อันได้แก่ 

 

 ๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ให้ความสำาคัญกับ 

 “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลังสำาคัญ

 ในการสร้างความม่ันคงของชาติเป็นกลจักรสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

 ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบรหิารจัดการ โดยมปีระเดน็ย่อยในการพจิารณา ดังนี้

 ๒.๑.๑ มิติทางสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

  อย่างมคีณุภาพ มุง่เน้นให้คนมศีกัยภาพและการเรยีนรู ้ มคีวามคดิสร้างสรรค์ มคีวามสามารถ

  รอบด้าน และมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมลำ้า

  ในสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น   

 ๒.๑.๒ มติทิางเศรษฐกจิ  มุง่เน้นการพัฒนาคนด้านคณุภาพและปริมาณเพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั

  ทัง้ในภาคการผลติและภาคบริการ เพือ่ก้าวสูก่ารหลดุพ้นจากกบัดกัรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู

 ๒.๑.๓ มิติเกี่ยวกับกีฬามุ ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

  ในลักษณะของ

 ๒.๑.๓.๑  การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ

  ๒.๑.๓.๒ การพัฒนารูปแบบการออกกำาลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละวัย 

  การสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและการรณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรม

  ที่เอื้อต่อการส่งเสริมทางกายและสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ

 ๒.๑.๓.๓  การสร้างกลไกในการจัดทำานโยบายสาธารณะท่ีต้องคำานงึถึงผลกระทบต่อสขุภาพ
 ๒.๑.๓.๔  การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร  

 ๒.๒ ยุทธศาสตร ์การพัฒนาประเทศของรั ฐบาล ประกอบด ้วย ยุทธศาสตร ์ชาติ  ๒๐ ป ี 

  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในส่วนของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเสริมสร้างศักยภาพ

  การกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและการพัฒนาประเทศ และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

  การบรหิารจดัการภาครัฐ กรอบแนวทางสูป่ระเทศไทยแลนด์ ๔.๐ ท่ีมุง่เน้นในการพฒันาคณุภาพชีวิต

  ของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ด้วยนวัตกรรมและมุ่งสู่การมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

  ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่เป้าหมาย

  ที่จะลดความเหลื่อมลำ้าพัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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 ๒.๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเรื่องการกีฬา เศรษฐกิจ และ

 การบริหารจัดการบ้านเมือง ไว้ในมาตรา ๗๑ ๗๕ และ ๗๖ ดังกล่าวข้างต้น

๓. ความเชื่อมโยงในลักษณะเป็นกรอบแนวปฏิบัติที่แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) จะต้องคำานึงถึงในแง่ของการเป็นหลักปฏิบัติและนำามาใช้

 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้แก่

 ๓.๑ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สาขาสังคมและเทคโนโลยี

 ๓.๒ แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 ๓.๓ แนวทางและข้อเสนอแนะด้านปฏิรปูกีฬาของคณะกรรมาธิการขบัเคลือ่นปฏิรปูประเทศไทย ด้านกฬีา

  ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

 ๓.๔ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

 

 สำาหรับแนวทางและข้อเสนอแนะด้านปฏิรูปกีฬาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย

ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรมนั้น จะมีความเชื่อมโยงอยู่ในระดับต่อเนื่อง

อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากเป็นกรอบนโยบายที่นำามาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพิจารณา จัดทำาแผนพัฒนา

การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 

 ทั้ ง น้ีความเ ช่ือมโยงระหว ่างแผนยุทธศาสตร ์การกีฬาแห ่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) กับแนวนโยบายและแผนระดับต่างๆ สามารถสรุปได้ตามแผนภาพหมายเลข ๑

และ หมายเลข ๒ ที่เสนอมาพร้อมนี้
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บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ (Vision)
“พฒันากีฬาเพือ่ความเป็นเลศิและกฬีาเพือ่การอาชพีเพือ่สร้างความสขุให้กับสงัคม และส่งเสรมิอุตสาหกรรม
การกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ”

พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และกำากบัองค์กรกีฬาเป็นเลิศให้บรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่พฒันานกักีฬา
  และบุคลากรกฬีาให้มีขดีความสามารถและประสบความสำาเรจ็ในระดบันานาชาตสิามารถสร้างความสุขและ
 ความภาคภูมิใจให้กับสังคม 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและกำากับองค์กรกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
 นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ประสบความสำาเร็จในการเป็นอาชีพสามารถสร้างความสุขและ
 ความภาคภูมิใจให้กับสังคม 
๓. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนา
 นักกีฬาและบุคลากรกีฬา
๔. บริหารจัดการองค์กรและบริการทางการกีฬาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
 กีฬาของประเทศ
๕. ส่งเสริมและผลักดันภาครัฐและเอกชนให้มีศักยภาพในการสร้างและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและ
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
๑. เพื่อสร้างและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเยาวชน
 ให้ประสบความสำาเร็จในระดับนานาชาติ
๒. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรกีฬาในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีระบบริหารจัดการ
 ตามมาตรฐานที่กำาหนด
๓. เพื่อพัฒนากิจกรรมกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประสบความสำาเร็จ สามารถสร้างความสุขและความภาคภูมิใจ
 ให้กับสังคม 
๔. เพือ่พฒันานกักีฬา บคุลากรกฬีาอาชีพ ผูจ้ดัการแข่งขันกฬีาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชพี และสโมสรกีฬาอาชีพ

 ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
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 ๕. เพือ่พฒันาศูนย์วทิยาศาสตร์การกฬีาให้มปีระสทิธิภาพและมมีาตรฐานรวมทัง้พฒันาและนำาองค์ความรูแ้ละ

  นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาทุกระดับ

 ๖. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน สามารถสร้าง

  ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

 ๗. เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

 ๘. เพือ่สนบัสนนุการจดัการกจิกรรมกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ กฬีาเพือ่การอาชพี และกจิกรรม กฬีาด้านอืน่ๆ

   ทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (Goal)

๑. ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการพฒันากีฬาเพือ่ความเป็นเลศิให้เป็นกจิกรรมทีส่ร้างความสขุ และ

ความภาคภูมิใจให้กับสังคม

 กรอบการดำาเนินงานของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

       - ส ่งเสริมสนับสนุนการกีฬาในทุกระดับเพื่อพัฒนาให ้ประเทศไทยโดดเด ่นทางการกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย ประสบความสำาเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ให้กีฬา 

เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข ความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ

        -	ส่งเสริม สนับสนุน และจัดหาสถานที่และอุปกรณ์การกีฬาที่ทันสมัย ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของนักกีฬา สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเก็บตัวและฝึกซ้อมของนักกีฬา

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ

 ๑) กีฬาโอลิมปิกเกมส์   ๖) กีฬาอาเซียนพาราเกมส์

          ๒) กีฬาพาราลิมปิกเกมส์  ๗) กีฬาระดับนานาชาติอื่นๆ

          ๓) กีฬาเอเชียนเกมส์   ๘) กีฬาแห่งชาติ

          ๔) กีฬาเอเชียนพาราเกมส์  ๙) กีฬาคนพิการแห่งชาติ

          ๕) กีฬาซีเกมส์    ๑๐) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

 - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีมาตรฐาน ทันสมัย

โดยมุ่งเน้นการประชาสมัพันธ์เพือ่สร้างกระแสความตืน่ตัวทางการกีฬา และการส่งเสรมิสนบัสนนุการมส่ีวนร่วม

จากเยาวชนและประชาชนให้เข้ามาร่วมชม ร่วมเชยีร์ และร่วมกิจกรรมทางการกีฬามากขึน้ รวมทัง้เป็นการพฒันา

นักกีฬาทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ และครอบคลุมทั่วประเทศ

       -	กำากับ ดูแลองค์กรกีฬา นักกีฬา และบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ดำาเนินการตามกฎ ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
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๒. ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการสร้างนกักฬีาและบคุลากรกฬีาอาชพี และสามารถสร้างความสขุ

และความภาคภมูใิจให้กบัสงัคม

 กรอบการดำาเนินงานของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

       - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาอาชีพ ให้มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลทัดเทียม

ประเทศชัน้นำาของเอเชียและการสร้างวัฒนธรรม ค่านยิมในการมส่ีวนร่วมชม ร่วมเชยีร์กีฬาอาชพี เพือ่ให้เป็น

กิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคมรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

   - กำากับดูแลองค์กรกีฬา นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพให้ดำาเนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

  - ส่งเสรมิและสนบัสนนุนกักฬีาและบคุลากรกีฬาอาชพีให้มโีอกาสพฒันาสู่กีฬาอาชพีระดบันานาชาติ

ที่สามารถสร้างรายได้และยึดเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง

๓. การบรกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีามมีาตรฐานท้ังในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค เพือ่รองรบั

การพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ

 กรอบการดำาเนินงานของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

 -  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้ครบวงจร 

สามารถให้บริการแก่นักกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติชาติ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา และประชาชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค

 - มุง่เน้นการศกึษาวจิยัองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา เพือ่ให้ได้มาซึง่องค์ความรู้

และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 

เป็นกลไกสำาคัญในความสำาเร็จของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ

       

๔. การบริหารจดัการองค์กรและการบรกิารทางการกฬีาทีม่มีาตรฐาน รองรบัการพฒันากฬีาของประเทศ

 กรอบการดำาเนินงานของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

        - พัฒนา กกท. สู่องค์กรท่ีมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

การประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ และสามารถรองรับการบริการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬา

เพือ่การอาชพีด้วยบคุลากร กกท. ทีมี่สมรรถนะและความเช่ียวชาญในการบรหิารจดัการองค์กรและการบรกิาร

ทางการกีฬาให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

        - ยกระดับการบริการทางการกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเน้นการพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง 

มีศกัยภาพในการบรหิารจัดการสำาหรบับรกิารกฬีาให้เป็นทีพ่งึพอใจและเชือ่มัน่แก่ผูร้บับรกิารทัง้ในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค
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๕. อุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาได้รับการส่งเสริมในหลากมิติอย่างครบวงจร จนมีความ

เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 กรอบการดำาเนินงานของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

 - ส่งเสรมิและสนบัสนนุอตุสาหกรรมการกีฬาทีเ่กดิขึน้จากการดำาเนนิกจิกรรมทางกฬีาและการประกอบ

ธรุกิจทีเ่ก่ียวข้องกบัการกฬีาในมติต่ิางๆ อนัได้แก่ การกีฬาเพือ่การท่องเทีย่วและนนัทนาการ (Sports tourism)

การดำาเนินและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพ

ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ เพือ่สร้างความเตบิโตและมลูค่าทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศ จงัหวดั และชุมชน

ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) และจัดทำา

แผนการพัฒนาให้มีเมืองกีฬาครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ

ผลผลิต (Strategic Output)

๑. นักกีฬา บุคลากรกีฬา และองค ์กรกีฬาในกีฬาเพื่อความเป ็นเลิศมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและ

ประสบความสำาเร็จบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

 กรอบการดำาเนินงานของผลผลิต

 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศประสบความสำาเร็จ สามารถบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศ

ได้มาตรฐานทัง้การบรหิารจดัการองค์กร การจดัการนกักีฬาและบคุลากรทางการกฬีา การนำาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา

 - ส่งเสริม สนับสนับสนุนให้นักกีฬาทีมชาติไทยมีพัฒนาการและผลงานทีดีขึ้นในการเข้าร่วม

การแข่งขันมหกรรมกฬีาระดบันานาชาตทิัง้ในด้านผลงานเหรยีญรางวัล อนัดบัการแข่งขนั สถติกิารแข่งขนัหรอื

มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

๒. กีฬาอาชีพประสบความสำาเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการเป็นกีฬาอาชีพที่กำาหนด

 กรอบการดำาเนินงานของผลผลิต

 - ส่งเสริม สนบัสนนุ และกำากบัดแูลให้กฬีาอาชพีประสบความสำาเรจ็ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทีก่ำาหนดและ

มีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา 

ผู้จัดการแข่งขัน ในการยึดเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมทั้ง สร้างความสุขให้กับผู้ชม และผู้เชียร์กีฬา

 - สนับสนุนรายการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละชนิดกีฬาให้มีความเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมี

การดำาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายลำาดับรองที่เก่ียวข้อง 

อย่างเป็นระบบ
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 - ส ่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนารายการแข่งขันที่ไม ่อยู ่ในประกาศตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ สู่การเป็นกีฬาอาชีพตามแนวทางการพัฒนากีฬาอาชีพ เช่น ระดับเยาวชน

ในชนิดกีฬาที่มีประกาศ

๓. ศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีามคีณุภาพและมาตรฐานรองรบัการพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ กฬีาอาชพี

และบริการทางการกีฬา

 กรอบการดำาเนินงานของผลผลิต

 - พฒันาศนูย์วิทยาศาสตร์การกฬีาให้มบีรกิาร อปุกรณ์ สิง่อำานวยความสะดวก บคุลากรและองค์ความรู้

ที่ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่รองรับการเป็นศูนย์กลางอาเซียน เพื่อให้บริการกับนักกีฬาที่เก็บตัว

ฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

๔. ระบบบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬามีมาตรฐาน

 กรอบการดำาเนินงานของผลผลิต

 -	 มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ กกท.

สู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผล

การดำาเนนิงานรฐัวสิาหกจิให้สามารถรองรบัการพฒันากีฬาเพือ่ความเป็นเลิศและกีฬาเพือ่การอาชพี  ให้เป็นกิจกรรม

สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในประเทศ

๕. อุตสาหกรรมการกีฬาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 กรอบการดำาเนินงานของผลผลิต

 - ส่งเสรมิและสนบัสนนุอตุสาหกรรมและธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการกฬีาให้เป็นกลไกสำาคญัในการส่งเสรมิ

เศรษฐกิจของประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำาไปสู่การขยายตัวของการจ้างงานและ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ

 

 ทั้งนี้ในแต่ละเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลผลิต 

กลยุทธ์และกรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์ ดังนี้
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๑ การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิให้เป็นกจิกรรมทีส่ร้างความสขุ

และความภาคภูมิใจให้กับสังคม

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิตที่ ๑ นักกีฬา บุคลากรกีฬา และองค์กรกีฬาในกีฬาเพื่อความเป็นเลิศมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นและ

ประสบความสำาเร็จบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผลผลิต

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๐๑ ระดับความสุขและความ

ภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่อกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ

ระดับ ๔.๓๕ ๔.๓๗๕ ๔.๔๐

SAT - ๐๒ ร้อยละของรายการแข่งขัน

กีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศไทย

ประสบความสำาเร็จในการแข่งขัน

ร้อยละ ซีเกมส์ และ

อาเซียนพาราเกมส์ 

ร้อยละ ๖๐

โอลิมปิกเกมส์ 

ร้อยละ ๑๐  

พาราลิมปิกเกมส์ 

ร้อยละ ๑๐

ซีเกมส์ และ

อาเซียน

พาราเกมส์ 

ร้อยละ ๖๐

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

SAT - ๑๑ ร้อยละขององค์กรกีฬา

เป็นเลิศที่ประสบความสำาเร็จตาม

เป้าหมายหลักในแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาสมาคมกีฬา 

(สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด)

ระดับ ๗๕ ๗๗.๕ ๘๐

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

SAT - ๑๒ ร้อยละของผลงาน

นักกีฬาทีมชาติที่มีพัฒนาการดีขึ้น

ระดับ ซีเกมส์ 

ร้อยละ ๓๔    

อาเซียนพาราเกมส์  

ร้อยละ ๒๒

โอลิมปิกเกมส์ 

ร้อยละ ๔๗    

พาราลิมปิกเกมส์ 

ร้อยละ ๓๖

ซีเกมส์ 

ร้อยละ ๓๖    

อาเซียนพาราเกมส์  

ร้อยละ ๒๔
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 เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

ทีก่ำาหนดไว้จงึกำาหนดกลยทุธ์หลักในการดำาเนนิงาน นยิาม กรอบการดำาเนนิงาน ตวัชีวั้ด และค่าเป้าหมายของ

แต่ละกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ (Strategy) ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

 

 นิยามกลยุทธ์

  พัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน หมายถึง การสรรหา คัดเลือก 

และพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับจังหวัด ระดับ ชาติ และระดับนานาชาติให้มี ขีดสมรรถนะสูง

ทั้งในด้านผลงาน/สถิติ/อันดับการแข่งขันและด้านสมรรถภาพทางกาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับ

การแข่งขันกีฬาแต่ละระดับ ทั้งนักกีฬาทั่วไปและนักกีฬาคนพิการ

 พัฒนาบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่มีศักยภาพในการแข่งขัน หมายถึง การสรรหาและพัฒนา

บุคลากรกีฬา (ผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/ผู้บริหาร) ให้มีความรู้ความสามารถตาม เกณฑ์การอบรม ระดับต่างๆ

โดยสามารถนำาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนากีฬาระดับต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. การจัดทำาแผนการเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและการติดตาม  

ประเมินผลตามแผนการเตรียมนักกีฬาฯ ทั้งนักกีฬาทั่วไปและนักกีฬาคนพิการ

 ๒. การพัฒนาหลกัสูตรและรปูแบบการพฒันาบคุลากรกีฬา เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถของบคุลากรกฬีา

โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และฝ่ายกีฬาภูมิภาค 

รวมทั้งการผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนบุคลากรกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 ๓. ส่งเสริมให้สมาคมกีฬามีการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาทั้งระบบให้มีความต่อเนื่อง

ในการเป็นกำาลังหลักทางการกีฬาของชาติที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเติบโตในทุกช่วงวัย พัฒนาจาก

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศไปสู่กีฬาอาชีพ

 ๔. ปรับปรุงการดำาเนินงานโครงการ Sports Hero เน้นการกำาหนดมาตรฐานนักกีฬาและการพัฒนา

นกักีฬาตามโครงการพฒันานกักฬีาเป็นเลศิระดับจงัหวัด เพือ่การส่งเสรมิการสร้างและพฒันานกักีฬาให้เตบิโต

จากท้องถิ่นก้าวสู่ระดับชาตินานาชาติและอาชีพที่มีความต่อเน่ืองโดยกลไกการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ

ทุกภาคส่วนในระดับประเทศ

 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ ตดิตามการพฒันาความก้าวหน้าของประเทศคู่แข่งทางการกฬีาเพ่ือความเป็นเลศิ

พร้อมแสวงหาความเป็นเลิศจากประเทศที่ประสบความสำาเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมทั้ง

นำาแนวทางที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำาเนินงานของประเทศไทย
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 ๖. สร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมทางการกฬีาเพือ่การพฒันานักกฬีาจากกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิไปสู่

กฬีาอาชีพอย่างมศีกัยภาพทางการแข่งขนัได้ในระดบัสากล โดยเฉพาะการจดัทำาเส้นทางการพฒันานกักฬีาต้ังแต่

ระดับท้องถิ่นให้ประสบความสำาเร็จในระดับชาติ นานาชาติ และระดับกีฬาอาชีพในแต่ละชนิดกีฬาที่สำาคัญ

 ๗. การเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 

ที่ทำาคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม

 ๘. ผลักดันให้ผู้บริหารชาวไทยมีบทบาทและตำาแหน่งในองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ

 ๙. ส่งเสริมและผลักดันให้มีมาตรการทางภาษีที่รองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในด้าน

การให้การสนับสนนุจากภาคเอกชน ด้านการนำาเข้าอปุกรณ์ทางการกฬีาและอปุกรณ์ ด้านวทิยาศาสตร์การกฬีา

และการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือการศกึษาและการฝึกซ้อมหรอืแข่งขนักฬีา และด้านการเดนิทางเกบ็ตัวฝึกซ้อมและ

แข่งขันของนักกีฬาระดับนานาชาติ เป็นต้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน

 

 นิยามกลยุทธ์

 ส่งเสริมองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน หมายถึง การส่งเสริม

องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของประเทศให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานโดยพิจารณาจาก

การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรกีฬาให้เป็นองค์กรกีฬาที่มีขีดความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่สามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่ง

ในระดับสากล ครอบคลุมถงึการแข่งขนักีฬาในระดบัต่างๆ ให้มปีระสทิธภิาพการพฒันานักกฬีาและการส่งเสรมิ

ให้กีฬาเพือ่ความเป็นเลศิประสบความสำาเรจ็และโดดเด่นในการแข่งขนักฬีา เพือ่ความเป็นเลิศในระดบัเอเชยี

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๒๑ ร้อยละการดำาเนินงานตามแผนการ

เตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับนานาชาติ (ทั้งนักกีฬาทั่วไปและนักกีฬา

คนพิการ)

ระดับ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

SAT - ๒๒ ร้อยละของบุคลากร

กีฬา ที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน

ร้อยละ เพิ่มขึ้น 

(จากปีที่

ผ่านมา) 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น 

(จากปีที่

ผ่านมา) 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น 

(จากปีที่

ผ่านมา) 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ต่อปี
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 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. เสรมิสร้างขดีความสามารถแก่ทมีบรหิารของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั

ในการนำาองค์กรกฬีาเป็นเลศิด้วยระบบบรหิารยทุธศาสตร์ทัง้ระบบครบวงจร รวมถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่ทันสมัยมีระบบการให้ความรู้ การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม การสร้างพันธสัญญาร่วมในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระบบการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยง

ผลการดำาเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์กบัระบบการอุดหนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทัง้

ปรบัปรงุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการองค์กรกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิทัง้ระบบอย่างมเีอกภาพบนพืน้ฐาน

หลักธรรมาภิบาล

 ๒. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Model) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์

ด้านการแข่งขนักฬีาและเป้าหมายหลักในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคม

กีฬาแห่งจังหวัด

 ๓. เพิม่เตมิการดำาเนนิงานต่างๆ ทีส่อดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

และกฎหมายลำาดับรองที่เกี่ยวข้อง

 ๔. เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน การให้ความสำาคญัในการร่วมดำาเนินงานขององค์กรกฬีา

เป็นเลศิกับการปฏริปูระบบการดำาเนนิงานขององค์กรกฬีาให้มคีวามเป็นมอือาชพีทัง้บคุลากร ระบบบรหิาร และ

การบริการกีฬา

 ๕. พัฒนาการดำาเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดโดยเน้นการมีแผนยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

ทีช่ดัเจนการบรหิารทีมี่ความเป็นมอือาชพีในการจดัการกีฬา การเปิดโอกาสให้เกดิการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน

อย่างแท้จรงิ พร้อมทัง้พฒันาระบบการติดตามประเมนิผลการดำาเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวดัทีค่รบวงจร

 ๖. ส่งเสรมิการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาคมกีฬาเป็นเลศิต่างๆ       ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน ในการบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศ
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยสู่ความเป็นเลิศ

 

 นิยามกลยุทธ์

 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาและยกระดับกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่ได้รับการส่งเสริมตามแผนพัฒนานันทนาการ

แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หรือได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ขึน้เป็นกฬีาพืน้บ้านเอกลักษณ์ไทย เพือ่ให้กลายเป็นกฬีาทีอ่ยูใ่นกระแสนยิมและมเีวทแีข่งขนัทัง้ในระดบัประเทศ

และระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นกีฬาที่สามารถสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในประเทศ  

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. ศกึษารวบรวมข้อมลูภารกิจของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เช่น กรมพลศกึษา สมาคมกฬีาไทยและข้อมลู

จากหน่วยงานในท้องถิ่น เป็นต้น 

    ๒. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากีฬาพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยไปสู่ความเป็นเลิศ

ทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาตริวมทัง้การพฒันาไปสูกี่ฬาเพือ่การท่องเทีย่วและนันทนาการ โดยกำาหนดนิยาม

หรือคุณลักษณะของกีฬาพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยในแต่ละกลุ่ม แต่ละระดับให้ชัดเจน รวมทั้งต้องมีการศึกษา

ข้อมูลของกีฬาต่างๆ ในมิติของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยในแต่ละท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น 

เพื่อนำามาใช้ประกอบการจัดทำาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป

    ๓. จัดทำาแผนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยอย่างต่อเนื่อง

  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๒๓ จำานวนองค์กรกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานองค์กรกีฬาเป็นเลิศ

ของชาติ

สมาคม ๑๐๙ สมาคม

(สมาคมกีฬา

แห่งประเทศไทย 

๖๔ สมาคม 

สมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัด ๔๕ สมาคม)

๑๑๑ สมาคม 

(สมาคมกีฬา

แห่งประเทศไทย 

๖๕ สมาคม 

สมาคมกีฬแห่ง

จังหวัด ๔๖ สมาคม)

๑๑๓ สมาคม 

(สมาคมกีฬา

แห่งประเทศไทย 

๖๖ สมาคม 

สมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัด 

๔๗ สมาคม)
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 ๔. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้านเอกลักษณ์ไทยในการแข่งขันและกิจกรรมอื่นๆ ด้านกีฬา

อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๒ การบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ

 ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการสร้างนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ และสามารถ

สร้างความสุข และความภาคภูมิใจให้กับสังคม 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๒๔ จำานวนกีฬาพื้นบ้านเอกลักษณ์

ไทยที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการ

แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

จำานวน ๒ ชนิดกีฬา ๓ ชนิดกีฬา ๔ ชนิดกีฬา

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๐๓ ระดับความสุขและความ

ภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่อกีฬาอาชีพ

ระดับ ๔.๑๐ ๔.๑๒ ๔.๑๔

SAT – ๐๔ จำานวนนักกีฬาและบุคลากร

กีฬาอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ

ระดับนานาชาติ

คน ๓๐ ๔๐ ๕๐
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ผลผลิตที่ ๒ กีฬาอาชีพประสบความสำาเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการเป็นกีฬาอาชีพที่กำาหนด 

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผลผลิต

 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

ที่กำาหนดไว้ จึงกำาหนดกลยุทธ์หลักในการดำาเนินงาน นิยาม กรอบการดำาเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ของแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ (Strategy) ดังนี้

กลยุทธ์ที ่ ๒.๑ ส่งเสรมิและสนบัสนนุกฬีาอาชพีทีไ่ด้รบัการประกาศตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิกีฬาอาชพี

พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

 

 นิยามกลยุทธ์

  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพที่ได้รับการประกาศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนการเป็นกีฬาอาชีพ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่สำาคัญ

และสะท้อนให้เหน็ถงึคณุภาพของกฬีาอาชพี คือ การจัดการแข่งขนักีฬาอาชพีซึง่จำาเป็นต้องได้รบัการส่งเสรมิ

และสนับสนุนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับสากล เพื่อให้มีรายการแข่งขันกีฬาอาชีพที่เพิ่มขึ้น

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

SAT - ๑๓ ร้อยละของรายการแข่งขันกีฬา

อาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา

อาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการดำาเนินงาน

ผ่านเกณฑ์

(จำานวนรายการฯ ขึ้นอยู่กับการประกาศ

เป็นรายการกีฬาอาชีพในแต่ละปี)

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

SAT - ๑๔ ร้อยละของรายการแข่งขันกีฬา

อาชีพ มีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับผลการประเมิน

เพื่อผ่านเป็นรายการกีฬาอาชีพ ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๕ 
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กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาอาชีพให้เพียงพอ โดยเฉพาะ

สิ่งอำานวยความสะดวกทางการกีฬาอาชีพ เช่น สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ

 ๒. เสริมสร ้างความพร้อมในการดำาเนินงานธุรกิจกีฬาที่สโมสรกีฬาอาชีพมีความสามารถ

ในการพึ่งตนเองอย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพแบบครบวงจร

และตรวจประเมนิให้การรบัรองมาตรฐานการดำาเนนิงานของสโมสร ชมรม กฬีาอาชพี และการพฒันา ศกัยภาพ

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานองค์กรกีฬาทั้งในระดับสมาคม สโมสรให้เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา

 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจกีฬาอาชีพในชนิดกีฬานำาร่องที่มีศักยภาพสูง เช่น ฟุตบอล

กอล์ฟ แข่งรถยนต์ เป็นต้น

 ๔. เสรมิสร้างความนยิมในการแข่งขันกีฬาระดบัอาชพี โดยการประชาสมัพนัธ์ด้วยสือ่หลากหลายรปูแบบ

 ๕. ส่งเสรมิ สนบัสนนุการร่วมมือกบัภาคเอกชนในการจดัการแข่งขนักฬีาเพือ่เพิม่จำานวนรายการแข่งขนั

โดยเฉพาะการแข่งขันแบบลีก เพื่อสร้างมูลค่าจากจำานวนและคุณภาพของนักกีฬาอาชีพ

 ๖. ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพสามารถสร้างรายได้เพื่อยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลำาดับรองดังกล่าวให้แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๒๕ ร้อยละของผู้บริหาร นักกีฬา 

บุคลากร และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพมี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลำาดับ

รองของพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐

SAT - ๒๖ ร้อยละของบุคลากรกีฬามวย

ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐
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กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนากีฬาสู่การเป็นกีฬาอาชีพ

 

 นิยามกลยุทธ์

 ส่งเสริม สนับสนุนเพือ่พฒันากฬีาสู่การเป็นกฬีาอาชพี หมายถงึ การส่งเสรมิสนับสนุนรายการแข่งขนั

ที่ไม่อยู่ในประกาศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นกีฬาอาชีพ

ตามแนวทางการพัฒนาสูก่ฬีาอาชีพ โดยเป็นรายการแข่งขนัยธูลกีหรอืลกีเยาวชน เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล 

บาสเกตบอล และกอล์ฟ

 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. การสนับสนุนรายการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน (Youth League)

 ๒. การสนับสนุนนักกีฬา บุคลากรกีฬาในชนิดกีฬาอาชีพที่ยังไม ่ได ้ประกาศเป็นกีฬาอาชีพ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

 ๓. การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนากีฬาอาชีพในอนาคต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๒๗ จำานวนรายการแข่งขัน

ที่ไม่อยู่ในประกาศตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับ

การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสู่

การเป็นกีฬาอาชีพตามแนวทาง

การพัฒนากีฬาอาชีพ 

รายการ ๔ ๕ ๖
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เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงานที ่ ๓ การบริหารจัดการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา การบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีมาตรฐานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการพัฒนา

ขดีความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิตที่ ๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

กีฬาอาชีพ และบริการทางการกีฬา 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผลผลิต

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๐๕ ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่มีพัฒนาการ

ดีขึ้นหลังจากได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐

SAT - ๐๖ ร้อยละนักกีฬาที่เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาระดับชาติที่มีพัฒนาการดีขึ้น 

หลังจากได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

SAT - ๑๕ จำานวนองค์ความรู้และนวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ที่นำาไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของนักกีฬา

เรื่อง อย่างน้อย 

๖ เรื่อง

อย่างน้อย 

๖ เรื่อง

อย่างน้อย 

๖ เรื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

SAT - ๑๖ ระดับความพึงพอใจของนักกีฬา

และบุคลากรกีฬา ในคุณภาพและมาตรฐาน

ของบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับ ๔.๓๐ ๔.๓๒ ๔.๓๔
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 เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

ที่กำาหนดไว้จึงกำาหนดกลยุทธ์หลักในการดำาเนินงาน นิยาม กรอบการดำาเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ของแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ (Strategy) ดังนี้

กลยุทธ์ที ่๓.๑ จดัให้มีและพัฒนาศกัยภาพศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีา ท้ังในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ให้ได้มาตรฐาน

 นิยามกลยุทธ์

  จัดให้มีและพัฒนาศักยภาพศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้

มาตรฐาน  หมายถึง การสร้างและพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬาให้เพียงพอและครอบคลุมการดำาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมิูภาค รวมทัง้พฒันามาตรฐานการบรหิารจดัการศูนย์ให้เป็นระดบัศนูย์กลางอาเซยีน

เพื่อสามารถให้บริการและรองรับความต้องการในการพัฒนา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และ

บริการทางการกีฬาสำาหรับประชาชนทั่วไป

 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. สร้างและพฒันาสถานที ่เพือ่ให้เป็นศนูย์วิทยาศาสตร์การกฬีาทีม่มีาตรฐานรองรับการเป็นศูนย์กลาง

อาเซียน สามารถรองรับการให้บริการได้เต็มรูปแบบ ทั้งในศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

๕ ภาค และในส่วนจังหวัดที่มีศักยภาพ

 ๒. จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยเพื่อรองรับการให้บริการกีฬา 

เพือ่ความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และประชาชนได้

 ๓. พฒันามาตรฐานการบรกิารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีฬีา ให้สามารถรองรบัการเป็นศนูย์กลาง

อาเซียน และมีความสอดคล้องกบัความต้องการของนกักีฬา และบคุลากรกฬีา ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

และครอบคลุมตามองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในแต่ละสาขา

 ๔. จัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๒๘ จำานวนศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี

มาตรฐานรองรับการเป็น

ศูนย์กลางอาเซียน

ศูนย์ ส่วนกลาง ๑ ศูนย์

ส่วนภูมิภาค ๓ ศูนย์

ส่วนกลาง ๑ ศูนย์ 

ส่วนภูมิภาค ๔ ศูนย์

ส่วนกลาง ๑ ศูนย์ 

ส่วนภูมิภาค ๕ ศูนย์
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กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การกีฬา
 

 นิยามกลยุทธ์

 ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา

หมายถึง การผลิต พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รวมท้ังการนำาไปใช้พัฒนานักกีฬาที่สอดคล้องตามความต้องการของการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศ

และกีฬาอาชพี เพือ่พฒันาศกัยภาพของนกักีฬาทัง้ในช่วงการเก็บตวัฝึกซ้อม และการแข่งขนักีฬาในระดบัชาติ

และนานาชาติ

 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. การสร้างและพฒันาองค์ความรู้ นวตักรรมด้านวทิยาศาสตร์การกฬีาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบั

ความต้องการของการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ

 ๒. การส่งเสรมิให้สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัดมกีารนำาองค์ความรู ้ นวัตกรรม

ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีาไปใช้ในการพฒันาศักยภาพของนกักฬีา บคุลากร กฬีาอย่างเป็นระบบ

และครบวงจร

 ๓. การเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้กับนักกีฬา 

บุคลากรกีฬา เจ้าหน้าที่ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำาองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 ๔. บรูณาการและร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

 ๕. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการกีฬา

ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจำาวัน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๒๙ จำานวนองค์ความรู้และนวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ

เรื่อง ๖ ๖ ๖
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กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และด้าน

การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน

 

 นิยามกลยุทธ์

 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และด้านการ

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน หมายถึงการสร้างและพัฒนาพัฒนาบุคลากร 

ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีฬีาทัง้คณุภาพและปริมาณ เพือ่รองรบัความต้องการในการพฒันากีฬาเป็นเลศิ

และกีฬาอาชีพทั้งในและต่างประเทศ

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. พัฒนาบุคลากรประจำาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความรู ้ ความสามารถและครอบคลุม 

ทกุสาขาวชิาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่รองรบัการให้บรกิารแก่นักกีฬา บคุลากรทางการกีฬา และประชาชน

 ๒. ควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามตามข้อบังคับระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการควบคุม

การใช้สารต้องห้ามกำาหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทั้งในระดับประเทศและ  

ระหว่างประเทศ

 ๔. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา ให้กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชน

 ๕. ส่งเสรมิ สนบัสนุนด้านวิชาการ การบรกิารทางวชิาการ การประกนัคณุภาพของกระบวนการควบคุม

การใช้สารต้องห้าม การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

 ๖. สนบัสนนุการดำาเนนิงานของคณะกรรมการควบคมุการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในการพจิารณา

การลงโทษและการอุทธรณ์ของนักกีฬาและบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาที่ฝ่าฝืนกฎการต่อต้านสารต้องห้าม

ทางการกีฬา
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๔  การบริหารจัดการองค์กรและบริการทางการกีฬา

การบรหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬาที่มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๓๐ ร้อยละของ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬาที่ได้รับการ

พัฒนาและรับรองมาตรฐาน

ร้อยละ เพิ่มขึ้น 

(จากปีที่ผ่านมา)

 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น 

(จากปีที่ผ่านมา) 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น 

(จากปีที่ผ่านมา) 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ต่อปี

SAT - ๓๑ ร้อยละของนักกีฬา

ระดับชาติและนานาชาติ 

มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสาร

ต้องห้ามตามมาตรฐาน

ที่กำาหนด

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๐๗ ระดับความพึงพอใจ

ในคุณภาพและมาตรฐานของ

บริการทางการกีฬา

ระดับ ๔.๓๐ ๔.๓๒ ๔.๓๔

SAT - ๐๘ คะแนนจากการ

ประเมินผลการดำาเนินงาน

ของ กกท. ด้านบริหารจัดการ

องค์กร 

คะแนน ไม่น้อยกว่า

ปีที่ผ่านมา  

(ใช้ผลการประเมิน

ปี ๒๕๖๐ เป็นฐาน)

ไม่น้อยกว่า

ปีที่ผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า

ปีที่ผ่านมา 
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ผลผลิตที่ ๔ ระบบบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬามีมาตรฐาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผลผลิต

 เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

ที่กำาหนดไว้จึงกำาหนดกลยุทธ์หลักในการดำาเนินงาน นิยาม กรอบการดำาเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ของแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ (Strategy) ดังนี้

กลยุทธ์ที ่๔.๑ ยกระดบัการให้บรกิารให้มมีาตรฐานรองรบัการพฒันาทางการกฬีา การออกกำาลงักาย และ

นันทนาการ

 

 นิยามกลยุทธ์

  ยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานรองรับการพัฒนาทางการกีฬา การออกกำาลังกาย และ

นันทนาการ หมายถึง พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวกทางการกีฬา รวมทั้งมาตรฐาน

ระบบบริหารจัดการเพื่อการบริหารทางการกีฬาให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าซึ่งแบ่งออกเป็น 

๒ กลุม่หลกั ได้แก่ ๑) นกักฬีา ๒) หน่วยงาน/ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงมกีารระบมุาตรฐานการให้บรกิารทีช่ดัเจน

ในแต่ละระดับ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการให้บริการศูนย์ฝึกและสนามกีฬาที่ กกท. ดูแลให้มีความต่ืนตัว

ในการให้บริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้มีผู้มาใช้บริการ

เพิม่มากข้ึน ซึง่จะส่งผลให้มคีวามพงึพอใจในบรกิารทางการกฬีามากขึน้ สำาหรบักลุม่ลกูค้าหลกัทีเ่ป็นหน่วยงาน/

ประชาชนทั่วไป ส่วนกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักกีฬามุ่งเน้นการพัฒนา National Training Center ให้มีมาตรฐาน

สามารถรองรับการเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

SAT - ๑๗ 

จำานวนศูนย์ฝึกกีฬาของ กกท. 

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด

ศูนย์ ส่วนกลาง ๑ ศูนย์

ส่วนภูมิภาค ๓ ศูนย์

ส่วนกลาง ๑ ศูนย์

ส่วนภูมิภาค ๔ ศูนย์

ส่วนกลาง ๑ ศูนย์

ส่วนภูมิภาค ๕ ศูนย์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

SAT - ๑๘ ร้อยละของผู้ใช้

บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๑๐ ทุกปี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๑๐ ทุกปี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๑๐ ทุกปี
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ศนูย์บริการกีฬา ของ กกท. หมายถึง ศนูย์ฝึกและสนามกีฬาทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคท่ีอยูใ่นความดแูลของ

กกท. ประกอบด้วย

 ๑) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ หัวหมาก    ๘) สนามกีฬา จ. ราชบุรี

 ๒) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จ. เชียงใหม่   ๙) สนามกีฬา จ. สุราษฎร์ธานี

   ๓) สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   ๑๐) สนามกีฬา จ. สุรินทร์

 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ. นครราชสีมา

   ๔) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จ. สระบุรี   ๑๑) สนามกีฬา จ. สมุทรปราการ

   ๕) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ บ้านพรุ อ.หาดใหญ่   ๑๒) สนามกีฬา จ. นครพนม

        จ. สงขลา

   ๖) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ. ชลบุรี  ๑๓) สนามกีฬา จ. ตราด

   ๗) สนามกีฬา จ. สุพรรณบุรี

การบริหารจัดการ National Training Center ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 

หมายถึง การพัฒนาศูนย์บริการ กกท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการ

ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติที่ทันสมัย

 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. พัฒนาระบบการบริการที่รวดเร็วเน้นการสนองความต้องการท่ีทั่วถึง ทันสมัย นำาเทคโนโลยี 

มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

 ๒. ปรับปรุง พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์บริการของ กกท. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ 

รวมทั้งการจัดทำาแผนการปรับปรุงศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 ๓. พัฒนาบุคลากรประจำาศูนย์ฝึกและสนามกีฬาของ กกท. ให้มีความพร้อมในการจัดบริการ

ทางการกีฬาอย่างมืออาชีพ

 ๔. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการ

 ๕. การบรหิารจดัการ National Training Center โดยพฒันาจากศนูย์บรกิารของ กกท. เพือ่ใช้เป็นสถานที่

ฝึกซ้อมสำาหรับนักกีฬาทีมชาติ รวมถึงวางแผนการบริหารจัดการในการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อให้บริการสำาหรับ

ประชาชนในกรณีที่ศูนย์บริการประชาชนมีการใช้พื้นที่ร่วมกับ National Training Center

 ๖. การพัฒนายกระดับสนามกฬีาให้เป็น National Training Center เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีเกบ็ตวัฝึกซ้อม

และให้บริการแก่นกักฬีาและบคุลากรกฬีาอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสนามฝึกซ้อมและอปุกรณ์กฬีา สถานทีพ่กั

ห้องอาหาร ห้องฝึกกล้ามเนือ้ ห้องสนัทนาการ ศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีา เพือ่พฒันาศกัยภาพของนกักฬีาและ
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ส่งผลให้ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ทางการกฬีาในระดบันานาชาตทิัง้ศนูย์ฝึกกฬีาแห่งชาตหิวัหมากและ

ศูนย์ฝึกกีฬาในส่วนภูมิภาค ทั้ง ๕ ภาค ประกอบด้วย 

 ๑. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จ.เชียงใหม่ ๒. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ.นครราชสีมา ๓. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ บ้านพรุ

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๔. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๕. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก

จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Sports Hub)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลกีฬาด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

 

 นิยามกลยุทธ์

 สร้างและพฒันาฐานข้อมลูกีฬาด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั หมายถงึการสร้างและพฒันา

ฐานข้อมูลทางการกฬีาด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยการสร้างเครอืข่ายและจัดทำาฐานข้อมลูกลางด้านการกฬีา

อย่างครบวงจร เพ่ือนำาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการกฬีาและการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

อนัจะนำาไปสูป่ระโยชน์ของวงการกฬีาของประเทศทัง้ทางด้านกีฬาเพือ่ความเป็นเลศิกฬีาอาชพีวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีางกฬีา การบรกิารทางการกฬีาและอตุสาหกรรมการกีฬา โดยให้ครอบคลมุข้อมูลด้านต่างๆ จำานวน

๖ ด้าน ได้แก่ ๑) นักกีฬา ๒) บุคลากรกีฬา ๓) การแข่งขัน ๔) รายการแข่งขัน ๕) สถานกีฬา และ 

๖) วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. พัฒนาระบบการลงทะเบียนนักกีฬาและชมรมกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

(ดำาเนนิการในส่วนของระบบการลงทะเบยีนนกักีฬาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิ กฬีาเยาวชนแห่งชาตแิละ

กีฬาคนพิการแห่งชาติ)

 ๒. มุ่งเน้นการประสานข้อมูลที่สำาคัญด้านกีฬาเป็นเลิศเพื่อจัดทำาเป็นฐานข้อมูลสำาหรับการวิเคราะห์

วิจัย การวางแผน และกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๓๒ ร้อยละของกิจกรรมตาม

แผนการปรับปรุงที่ประสบผลสำาเร็จ

ตามเป้าหมายที่กำาหนด

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐
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 ๓. จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพ การจัดการ

แข่งขันกีฬาอาชีพที่มีความทันสมัย

 ๔. สร้างระบบฐานข้อมูลและวางนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา

 ๕. จดัทำาฐานข้อมลูสำาหรบัเจ้าหน้าทีค่วบคมุการใช้สารต้องห้าม ตลอดจนรวบรวมและปรบัปรงุข้อมลู

เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 ๖. จัดทำาฐานข้อมูลบุคลากรกีฬา

 ๗. จดัทำาและพฒันาฐานข้อมลูสถานทีแ่ละรายการแข่งขนักีฬา รวมทัง้รายการกีฬาเพือ่การท่องเทีย่ว

และนนัทนาการ (Sports tourism) โดยเช่ือมโยงกบัฐานข้อมลูด้านการท่องเทีย่วเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ในอนาคต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

 

 นิยามกลยุทธ์

 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน หมายถึง การพัฒนาองค์กร

(กกท. )  ในภาพรวมโดยมีประเด็นพิจารณาท้ังในด ้านกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ บุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารแผนงาน และความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาให้ กกท. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานโดยใช้

ผลการประเมินหัวข้อที่ ๓ (เรื่องการบริหารจัดการองค์กร) ของคณะกรรมการ ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีสำาคญัให้มมีาตรฐานตามผลการประเมนิหวัข้อที ่ ๓ (เรือ่งการบรหิาร

จัดการองค์กร) ของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๓๓ จำานวนฐานข้อมูลด้านกีฬา

ที่จัดทำาแล้วเสร็จและถูกนำามาใช้ประโยชน์

ด้านกีฬา 

เรื่อง ๑ ๓ ๖ 
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 ๒. ศกึษาและจดัทำาบรบิทของแต่ละฝ่ายและสำานกัรวมทัง้พฒันากระบวนการปฏบิตังิานหลกัของแต่ละ

ฝ่ายและสำานกั และจดัทำาเป็นคูม่อืการปฏบิตังิานและเผยแพร่เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูร้บัผดิชอบและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบติังานหลกัให้มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ โดยอย่างน้อยควรมกีารวเิคราะห์ปัญหาอปุสรรคของ

การดำาเนินงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

 ๔. ผลักดันให้มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและระหว่าง

ฝ่ายและสำานัก เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีการบูรณาการและการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น

 ๕.  ผลักดันให้ฝ่ายและสำานักสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์กรได้

 ๖.  นำาแผนยทุธศาสตร์มาใช้ในการพฒันา กกท. และผลกัดนัให้มกีารขบัเคลือ่นสูก่ารปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร

 ๗.  พฒันาบคุลากรของ กกท. ให้มคีวามสามารถตามสมรรถนะทีก่ำาหนดไว้ตามแผนพฒันารายบคุคล

 ๘.  พฒันาการบรหิารจดัการอัตรากำาลงัให้มีประสทิธภิาพ ให้สอดคล้องตามโครงสร้างการบรหิารจดัการ

โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่ต้องเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ

 ๙.  เสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน พร้อมปลูกฝังค่านิยมที่ดีและยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

ให้กับบคุลากร เพือ่สร้างวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแขง็ผ่านกลไกการมส่ีวนร่วมของบคุลากรทกุระดบั โดยมุง่เน้น

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบคุลากรตามค่านิยม และนำามาเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาระบบบรหิารจัดการ

บุคลากรของ กกท. อย่างต่อเนื่อง

 ๑๐. สร้างระบบการจดัการความรู ้และการส่งเสริมการนำาความรูไ้ปใช้ในการพฒันาบรกิาร ทางการกีฬา

 ๑๑. นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรในการใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างสูงสุด

 ๑๒. พัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๑๓. การพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ และสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

กีฬาเพื่อการอาชีพ และบริการทางการกีฬา

 ๑๔. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

 ๑๕. ปรับปรุงและผลักดันกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อใช้

เป็นเครือ่งมือในการบรหิารจดัการ กกท. องค์กรกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิและองค์กรกฬีาอาชพีอย่างมปีระสทิธภิาพ

และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

 ๑๖. พฒันาศนูย์ กกท. จงัหวัดให้เป็นศนูย์กลางในการอำานวยการ และบริการทางการกฬีาของจงัหวดั

อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นทางทุกภาคส่วน
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 ๑๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) อย่างยั่งยืน

 ๑๘. สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ

ด้านกีฬาของประเทศมากขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา

อตุสาหกรรมการกีฬาและธุรกจิเกีย่วกบักฬีาได้รบัการส่งเสรมิในหลากมติอิย่างครบวงจร จนมคีวามเตบิโต

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๓๔ ร้อยละการใช้เงินงบประมาณ

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ร้อยละ ๙๘ ๙๘ ๙๘

SAT - ๓๕ : ร้อยละของกิจกรรม

ตามแผนการปรับปรุงด้านบริหารจัดการ

องค์กรที่มีผลการดำาเนินงาน

ตามเป้าหมายที่กำาหนด 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๐๙ จำานวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์

การคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา 

แห่ง ๔ ๔ ๔ 

SAT - ๑๐ ระดับความพึงพอใจของ

ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา  

ระดับ ๓.๕ ๓.๗๕ ๔.๐
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ผลผลิตที่ ๕ อุตสาหกรรมการกีฬาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผลผลิต

 เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

ที่กำาหนดไว้จึงกำาหนดกลยุทธ์หลักในการดำาเนินงาน นิยาม กรอบการดำาเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ของแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ (Strategy) ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports tourism)

 

 นิยามกลยุทธ์

  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports tourism) หมายถึง 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการกฬีาเพือ่การท่องเทีย่วและนนัทนาการ (Sports tourism) โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัย

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิด

กจิกรรมการกีฬาเพือ่การท่องเทีย่วและนนัทนาการ อนัจะทำาให้เกดิการใช้จ่ายภายในประเทศและดงึนักท่องเทีย่ว

เข้ามาสร้างรายได้ให้ประเทศ 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. ส่งเสรมิและประชาสัมพนัธ์กจิกรรมทางการกฬีาทีจั่ดขึน้โดยทัง้ภาครัฐและเอกชนเพือ่เพิม่จำานวน

นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการบูรณาการให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

 ๒. จัดปฏิทินกลางสำาหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

SAT - ๑๙ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิด

จากกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรมการกีฬา

ล้านบาท ๒๕,๗๐๐ ๒๗,๖๐๐ ๓๐,๗๐๐

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

SAT - ๒๐ ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการด้านกีฬาที่มีต่อการส่งเสริม 

สนับสนุนการดำาเนินงานด้านอุตสาหกรรมการ

ระดับ ๓.๕ ๓.๗๕ ๔.๐
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 ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ 

 ๔. ทำา Roadshow เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ๕. ประสานการทำางานร่วมกบัภาคเอกชนในท้องถิน่เพือ่แสวงหาโอกาสในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

 ๖. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Sports Hub ของภูมิภาค

 ๗. ประเมินและเพื่อคัดเลือกจังหวัดที่เหมาะสมสำาหรับการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) 

 ๘. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา รวมทั้งวางแผนจัดกิจกรรมในเมืองกีฬา

และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสนใจและเป็นต้นแบบสำาหรับการพัฒนาเมืองกีฬาในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป 

 ๙. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนจัดต้ังเมืองกีฬา Sports City เป็นโครงการนำาร่อง

และขยายสู่ภูมิภาคท่ัวประเทศเพื่อรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาตามแนวทาง Best Sport 

Destination of ASEAN

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

กลยุทธ์ที ่๕.๒ ส่งเสรมิและสนับสนุนการดำาเนนิงานด้านอตุสาหกรรมเกีย่วกบักฬีาและธรุกจิ ท่ีเกีย่วกบักฬีา

 

 นิยามกลยุทธ์

 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวกับกีฬา 

หมายถึง ส่งเสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมและธรุกจิเกีย่วข้องกบัการกฬีา ทัง้ภาคการผลติสนิค้า

อันประกอบด้วย อปุกรณ์กีฬา เสือ้ผ้ากีฬา อปุกรณ์วิทยาศาสตร์การกฬีา การก่อสร้างสนามกฬีาและภาคบรกิาร

การกีฬา อันประกอบด้วย การศึกษาเกี่ยวกับการกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ  สโมสรกีฬาเพื่อบริการบุคคลทั่วไป 

นกัวทิยาศาสตร์การกฬีา นกักายภาพบำาบดั ผูป้ระกอบการวทิยาศาสตร์การฟ้ืนฟสุูขภาพ เวชศาสตร์การกฬีา

นักกีฬาอาชีพ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา การเป็นผู้สนับสนุน การกีฬา ผู้ประกอบการ

และเจ้าของสนาม อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยการผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง 

และส่งเสรมิและสนบัสนนุอตุสาหกรรมและธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการกฬีาและส่งเสรมิการบรหิารจดัการกฬีาให้มี

มาตรฐานที่ดี

 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. จัดทำาแผนการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๓๖ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก

การพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและ

นันทนาการ  

ล้านบาท ๔,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๕๐๐



56

แผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย

 ๒. ส่งเสรมิการผลติอุปกรณ์และสิง่อำานวยความสะดวกทางการกีฬาในประเทศไทยพร้อมทัง้ให้รณรงค์

และขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานผู้ใช้อุปกรณ์กีฬาพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำาหน่าย

โดยผู้ประกอบการไทย 

 ๓. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมผู ้ผลิตผ่านช่องทางต่างๆ 

เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้ากีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ๔. ส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ 

ทั้งในด้านการสนับสนุนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาและการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา

ของประเทศ

 ๕. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน บริจาค สนับสนุน การพัฒนากีฬาอาชีพโดยอาศัย

มาตรการทางภาษี และมาตรการทางการเงินแบบธรรมาภิบาลมาเป็นปัจจัยจูงใจ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ) และกีฬาอาชีพ (ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 

 นิยามกลยุทธ์

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ)

เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อความเป็นเลิศทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติที่มีมาตรฐาน ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสความต่ืนตัว

ทางการกฬีาและการส่งเสรมิสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมจากประชาชนให้เข้ามาร่วมชม ร่วมเชยีร์ และร่วมกจิกรรม

ทางการกฬีามากขึน้ เพือ่สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จังหวัด และชมุชนรวมทัง้สามารถบรูณาการ

ร่วมกับการท่องเที่ยวในรูปแบบการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports tourism)

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ) เพื่อสร้าง

มลูค่าทางเศรษฐกจิ หมายถงึ พัฒนาระบบการบรหิารจัดการธรุกิจกีฬาอาชพีแบบครบวงจร สามารถสร้างมลูค่า

ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน รวมทั้งภาคเอกชน

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๓๗ ร้อยละของการดำาเนินงาน

ตามแผนการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบ

การเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาที่ประสบความสำาเร็จ

ตามเป้าหมาย   

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐
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ผูป้ระกอบการภายในธุรกิจทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการแข่งขนั ท้องถิน่ หรอืชุมชนทีเ่ป็นพืน้ทีจ่ดัการแข่งขันให้มาก

ขึ้นและสามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน

 

 กรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์

 ๑. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา การประชุมกีฬา และมหกรรมกีฬา

ระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการกีฬา   

การจัดการประชุมเกี่ยวกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาระดับโลกหรือ World Events ต่างๆ 

 ๒. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร

ภายในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 ๓. ส่งเสรมิบุคลากรทำาหน้าทีส่ำาคญัในการต่อรองและจงูใจให้เกดิการจัดงานกจิกรรมกฬีาในระดบัสากล

 ๔. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ ด้วยกิจกรรม

สร้างภาพลกัษณ์ และการพฒันามาตรฐานการจดัการแข่งขนัในแต่ละระดบั          เพือ่เป็นแหล่งรายได้เข้ามาสูป่ระเทศ

ผ่านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในแต่ละชนิดกีฬา

 ๕. ศึกษา วิเคราะห์การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระบบการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

และ ดำาเนินงานธุรกิจกีฬาอาชีพทั้งในมิติระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมายรายปี

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

SAT - ๓๘ การสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจในการจัดการ

แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ล้านบาท ๑,๒๐๐ ล้านบาท

(กีฬาแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๔๖ จำานวน 

๖๐๐ ล้านบาท, 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๓๕ จำานวน 

๖๐๐ ล้านบาท)

๖๐๐ ล้านบาท 

(กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๓๖)

๑,๒๐๐ ล้านบาท 

(กีฬาแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๔๗ จำานวน 

๖๐๐ ล้านบาท, 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๓๗ จำานวน 

๖๐๐ ล้านบาท)

SAT - ๓๙ การสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจในการจัดการ

แข่งขันกีฬาอาชีพ

ล้านบาท ๒๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐



พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพเพื่อสรางความสุขใหกับสังคม และสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ             

พันธกิจ

(Mission)

๑. สงเสริม สนับสนุน และกำกับองคกรกีฬาเปนเลิศใหบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาใหมีขีดความสามารถและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ สามารถสรางความสุขและความภาคภูมิใจใหกับสังคม 

๒. สงเสริม สนับสนุน และกำกับองคกรกีฬาอาชีพใหบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ใหประสบความสำเร็จในการเปนอาชีพ สามารถสรางความสุขและความภาคภูมิใจใหกับสังคม 

๓. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา

๔. บริหารจัดการองคกรและบริการทางการกีฬาอยางมีมาตรฐาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนากีฬาของประเทศ

๕. สงเสริมและผลักดันภาครัฐและเอกชนใหมีศักยภาพในการสรางและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ"             

๑. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ใหเปนกิจกรรมที่สรางความสุขและความภาคภูมิใจใหกับสังคม 
SAT - ๐๑ : ระดับความสุขและความภาคภูมิใจของประชาชนที่มีตอกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ
คาเปาหมาย ระดับ ๔.๔๐ (ป ๒๕๖๒ = ๔.๓๕, ป ๒๕๖๓ = ๔.๓๗๕, 
ป ๒๕๖๔ = ๔.๔๐)
SAT - ๐๒ : รอยละของรายการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศไทย
ประสบความสำเร็จในการแขงขัน 
คาเปาหมาย  (ป ๒๕๖๒ = ซีเกมสและอาเซียนพาราเกมส   รอยละ ๖๐        
  ป ๒๕๖๓ = โอลิมปกเกมส พาราลิมปกเกมส รอยละ ๑๐  
  ป ๒๕๖๔ = ซีเกมสและอาเซียนพาราเกมส   รอยละ ๖๐)

๒. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการสรางนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
อาชีพ และสามารถสรางความสุข และความภาคภูมิใจใหกับสังคม 
SAT - ๐๓ : ระดับความสุขและความภาคภูมิใจของประชาชนท่ีมีตอกีฬาอาชีพ
คาเปาหมาย ระดับ ๔.๑๔ (ป ๒๕๖๒ = ๔.๑๐, ป ๒๕๖๓ = ๔.๑๒, 
ป ๒๕๖๔ = ๔.๑๔)
SAT - ๐๔ : จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ไดรับการพัฒนาสูกีฬา
อาชีพระดับนานาชาติ  
คาเปาหมาย ๕๐ คน (ป ๒๕๖๒ = ๓๐ คน, 
           ป ๒๕๖๓ = ๔๐ คน, 
           ป ๒๕๖๔ = ๕๐ คน)" 

๒. กีฬาอาชีพประสบความสำเร็จตามเกณฑมาตรฐานการเปนกีฬาอาชีพ
ที่กำหนด
SAT - ๑๓ : (เชิงปริมาณ) รอยละของรายการแขงขันกีฬาอาชีพ ตามพระราช
บัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการดำเนินงานผานเกณฑ
คาเปาหมาย รอยละ ๑๐๐ ทุกป (จำนวนรายการฯ ขึ้นอยูกับการประกาศ
เปนรายการกีฬาอาชีพในแตละป)
SAT - ๑๔ : (เชิงคุณภาพ) รอยละของรายการแขงขันกีฬาอาชีพ มีผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับผลการประเมินเพื่อผานเปน
รายการกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คาเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๕ ทุกป 

๓. การบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามีมาตรฐานท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคเพ่ือรองรับการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ 

SAT - ๐๕ : รอยละของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติที่มี

พัฒนาการดีขึ้นหลังจากไดรับการสงเสริมและพัฒนาดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการกีฬา

คาเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ทุกป

SAT - ๐๖ : รอยละนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติที่มีพัฒนาการ

ดีขึ้น หลังจากไดรับการสงเสริมและพัฒนาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การกีฬา 

คาเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ทุกป 

๕. อุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาไดรับการสงเสริมใน
หลากมิติอยางครบวงจร จนมีความเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
SAT - ๐๙ :  จำนวนจังหวัดที่ผานเกณฑการคัดเลือกเปนเมืองกีฬา 
คาเปาหมาย จำนวน ๑๒ แหง
 (ป ๒๕๖๒ =  ๔ แหง , 
 ป ๒๕๖๓ = ๔ แหง , 
 ป ๒๕๖๔ = ๔ แหง)
SAT - ๑๐ : ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
คาเปาหมาย ระดับ ๔.๐
 (ป ๒๕๖๒ = ๓.๕, 
 ป ๒๕๖๓ = ๓.๗๕,
 ป ๒๕๖๔ = ๔.๐๐)  

๑. นักกีฬา บุคลากรกีฬา และองคกรกีฬาในกีฬาเพ่ือความเปนเลิศมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
SAT - ๑๑ : (เชิงปริมาณ) รอยละขององคกรกีฬาเปนเลิศท่ีประสบความสำเร็จ
ตามเปาหมายหลักในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสมาคมกีฬา (สมาคมกีฬาแหง
ประเทศไทย, สมาคมกีฬาแหงจังหวัด) 
คาเปาหมาย รอยละ ๘๐ (ป ๒๕๖๒ = ๗๕, ป ๒๕๖๓ = ๗๗.๕, ป ๒๕๖๔ = ๘๐)
SAT - ๑๒ : (เชิงคุณภาพ) รอยละของผลงานนักกีฬาทีมชาติท่ีมีพัฒนาการดีข้ึน
คาเปาหมาย  
ป ๒๕๖๒ ซีเกมส  รอยละ ๓๔    อาเซียนพาราเกมส   รอยละ ๒๒
ป ๒๕๖๓ โอลิมปกเกมส   รอยละ ๔๗    พาราลิมปกเกมส    รอยละ ๓๖
ป ๒๕๖๔ ซีเกมส  รอยละ ๓๖    อาเซียนพาราเกมส  รอยละ ๒๔
 

๓. ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬามีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการพัฒนากีฬา
เพื่อความเปนเลิศ กีฬาอาชีพ และบริการทางการกีฬา

SAT - ๑๕ : (เชิงปริมาณ) จำนวนองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการกีฬาที่นำไปใชในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา

คาเปาหมาย อยางนอยปละ ๖ เรื่อง

SAT - ๑๖ : (เชิงคุณภาพ) ระดับความพึงพอใจของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 

ในคุณภาพและมาตรฐานของบริการของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

คาเปาหมาย ระดับ ๔.๓๔ 

 (ป ๒๕๖๒ = ระดับ ๔.๓๐, 

 ป ๒๕๖๓ = ระดับ ๔.๓๒, 

 ป ๒๕๖๔ = ระดับ ๔.๓๔)

วิสัยทัศน (Vision)

ผังโครงสรางแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ผลผลิต

(Strategic

Output)

เปาหมาย

การใหบริการ

หนวยงาน

(Goal)

กลยุทธ

(Strategies)

๑. เพื่อสรางและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเปนเลิศอยางเปนระบบ

และตอเนื่องตั้งแตระดับเยาวชนใหประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ

๒. เพื่อเสริมสรางความรวมมือกับองคกรกีฬาในการพัฒนากีฬาเพื่อ

ความเปนเลิศใหมีระบบริหารจัดการตามมาตรฐานที่กำหนด 

การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

๑.๑ พัฒนานักกีฬาและ
บุคลากรกีฬา เพ่ือความ
เปนเลิศของชาติใหมี
ศักยภาพในการแขงขัน
SAT - ๒๑ : รอยละ
การดำเนินงานตามแผน
การเตรียมนักกีฬาเพื่อ
เขารวมการแขงขันกีฬา
ระดับนานาชาติ (ทั้งนัก
กีฬาทั่วไปและนักกีฬา
คนพิการ)
คาเปาหมาย รอยละ 
๑๐๐ ทุกป
SAT - ๒๒ : รอยละของ
บุคลากรกีฬาที่ไดรับการ
พัฒนาใหมีมาตรฐาน 
คาเปาหมาย เพิ่มขึ้น 
(จากปที่ผานมา) ไมนอย
กวารอยละ ๕ ตอป 

๑.๒ สงเสริมองคกรกีฬา
เพื่อความเปนเลิศใหมี
ระบบบริหารจัดการที่มี
มาตรฐาน
SAT - ๒๓ : จำนวนองค
กรกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
ที่ผานเกณฑมาตรฐาน
องคกรกีฬาเปนเลิศของ
ชาติ 
คาเปาหมาย ๑๑๓ สมาคม
ป ๒๕๖๒ =๑๐๙ สมาคม
(สมาคมกีฬาแหงประเทศ
ไทย ๖๔ สมาคม สมาคม
กีฬาแหงจังหวัด ๔๕ สมาคม) 
ป ๒๕๖๓ = ๑๑๑ สมาคม 
(สมาคมกีฬาแหงประเทศ
ไทย ๖๕ สมาคม สมาคม
กีฬาแหงจังหวัด ๔๖ สมาคม) 
ป ๒๕๖๔ = ๑๑๓ สมาคม 
(สมาคมกีฬาแหงประเทศ
ไทย ๖๖ สมาคม สมาคม
กีฬาแหงจังหวัด ๔๗ สมาคม)

๑.๓ สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนากีฬาพื้นบาน
เอกลักษณไทยสูความ
เปนเลิศ
SAT - ๒๔ : จำนวนกีฬา
พื้นบานเอกลักษณไทยที่
ไดรับการสนับสนุนใหมี
การจัดการแขงขันในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ
คาเปาหมาย ๔ ชนิดกีฬา
ป ๒๕๖๒ = ๒ ชนิดกีฬา 
(มวยไทย, ดาบไทย)  
ป ๒๕๖๓ = ๓ ชนิดกีฬา
(เพิ่มใหม ๑ เกา ๒)  
ป ๒๕๖๔ = ๔ ชนิดกีฬา
(เพิ่มใหม ๑ เกา ๓) 

๓. เพื่อพัฒนากิจกรรมกีฬาเพื่อการอาชีพ ใหประสบความสำเร็จ 

สามารถสรางความสุข และความภาคภูมิใจใหกับสังคม 

๔. เพื่อพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ 

สมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพใหเปนไปตามขอกำหนดของ

กฎหมาย

การบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพ
ที่ไดรับการประกาศตามพระราช
บัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติกีฬา
มวย พ.ศ. ๒๕๔๒
SAT - ๒๕ : รอยละของผูบริหาร 
นักกีฬา บุคลากร และผูจัดการแขงขัน
กีฬาอาชีพมีความรู ความเขาใจเกี่ยว
กับกฎหมายลำดับรองของพระราช
บัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คาเปาหมาย รอยละ ๙๐
(ป ๒๕๖๒ = รอยละ ๘๐, 
ป ๒๕๖๓ = รอยละ ๘๕, 
ป ๒๕๖๔ = รอยละ๙๐)
SAT - ๒๖ : รอยละของบุคลากรกีฬา
มวยที่ผานเกณฑการพัฒนา
คาเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 
๙๐ ทุกป

๒.๒ สงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนา
กีฬาสูการเปนกีฬาอาชีพ 
SAT - ๒๗ : จำนวนรายการแขงขันที่
ไมอยูในประกาศตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได
รับการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
สูการเปนกีฬาอาชีพตามแนวทาง
การพัฒนากีฬาอาชีพ 
คาเปาหมาย ๖ รายการ (เปนรายการ
แขงขันยูธลีกหรือลีกเยาวชนใน ๔ ชนิด
กีฬา ไดแก ฟุตบอล วอลเลยบอล 
บาสเกตบอล และกอลฟ
(ป ๒๕๖๒ = ๔ รายการ , 
ป ๒๕๖๓  = ๕ รายการ , 
ป ๒๕๖๔ = ๖ รายการ)"

๕. เพื่อพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ

และมีมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาและนำองคความรูและนวัตกรรมดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาไปใชในการพัฒนานักกีฬาทุกระดับ

การบริหารจัดการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

๓.๑ จัดใหมีและพัฒนา
ศักยภาพศูนยวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬา ท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ใหได
มาตรฐาน
SAT - ๒๘ : จำนวน
ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา
ที่มีมาตรฐานรองรับการ
เปนศูนยกลางอาเซียน
คาเปาหมาย ๖ ศูนย
(ป ๒๕๖๒ = สวนกลาง 
๑ ศูนย สวนภูมิภาค ๓ ศูนย
ป ๒๕๖๓ = สวนกลาง 
๑ ศูนย สวนภูมิภาค ๔ ศูนย
ป ๒๕๖๔ = สวนกลาง 
๑ ศูนย สวนภูมิภาค ๕ ศูนย)

๓.๒ สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรม ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโน
โลยีการกีฬา
SAT - ๒๙ : จำนวน
องคความรูและนวัตกรรม
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬาที่
ดำเนินการแลวเสร็จ
คาเปาหมาย ๑๘ เรื่อง
(ป ๒๕๖๒ = ๖, 
ป ๒๕๖๓ = ๖
ป ๒๕๖๔ = ๖)"

๓.๓ สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรและเทค
โนโลยีการกีฬา และดาน
การควบคุมการใชสาร
ตองหามทางการกีฬา
ใหมีมาตรฐาน
SAT - ๓๐ : รอยละ
ของบุคลากรดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬาท่ีไดรับการพัฒนา
และรับรองมาตรฐาน
คาเปาหมาย เพิ่มขึ้น 
(จากปท่ีผานมา) ไมนอย
กวารอยละ ๕ ตอป 
SAT - ๓๑ : รอยละของ
นักกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ มีความรู ความ
เขาใจเรื่องสารตองหาม
ตามมาตรฐานที่กำหนด
คาเปาหมาย ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐ ทุกป

๖. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการบริการทางการกีฬา

ใหมีมาตรฐาน สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ

การบริหารจัดการองคกรและบริการทางการกีฬา

๔. การบริหารจัดการองคกรและการบริการทางการกีฬาท่ีมีมาตรฐาน

รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ 
SAT - ๐๗ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของบริการทาง

การกีฬา

คาเปาหมาย ระดับ ๔.๓๔

 (ป ๒๕๖๒ = ๔.๓๐, 

 ป ๒๕๖๓ = ๔.๓๒, 

 ป ๒๕๖๔ = ๔.๓๔)

SAT - ๐๘ : คะแนนจากการประเมินผลการดำเนินงานของกกท. ดานบริหาร

จัดการองคกร 

คาเปาหมาย ไมนอยกวาปที่ผานมา (ใชผลการประเมินป ๒๕๖๐ เปนฐาน)

๔. ระบบบริหารจัดการองคกรและการบริการทางการกีฬามีมาตรฐาน

SAT - ๑๗ : จำนวนศูนยฝกกีฬาของกกท. ที่ผานเกณฑมาตรฐานที่กำหนด

คาเปาหมาย ป ๒๕๖๒ = สวนกลาง ๑ ศูนย สวนภูมิภาค ๓ ศูนย

 ป ๒๕๖๓ = สวนกลาง ๑ ศูนย สวนภูมิภาค ๔ ศูนย

  ป ๒๕๖๔ = สวนกลาง ๑ ศูนย สวนภูมิภาค ๕ ศูนย

SAT - ๑๘ : (เชิงคุณภาพ) รอยละของผูใชบริการที่เพิ่มขึ้นตอป

คาเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ทุกป  

๔.๑ ยกระดับการให
บริการใหมีมาตรฐาน
รองรับการพัฒนา
ทางการกีฬา การออก
กำลังกาย และนันทนา
การ
SAT - ๓๒ : รอยละของ
กิจกรรมตามแผนการ
ปรับปรุงที่ประสบผล
สำเร็จตามเปาหมายที่
กำหนด
คาเปาหมาย รอยละ ๙๐
(ป ๒๕๖๒ = รอยละ ๘๐, 
ป ๒๕๖๓ =รอยละ ๘๕, 
ป ๒๕๖๔ = รอยละ ๙๐)

๔.๒ สรางและพัฒนา
ฐานขอมูลกีฬาดานตางๆ 
ใหครบถวนและเปน
ปจจุบัน
SAT - ๓๓ : จำนวนฐาน
ขอมูลดานกีฬาที่จัดทำ
แลวเสร็จและถูกนำมาใช
ประโยชนดานกีฬา 
คาเปาหมาย ๖ เรื่อง
(ป ๒๕๖๒ = ๑, 
ป ๒๕๖๓ = ๓,
ป ๒๕๖๔ = ๖)

๔.๓ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน
SAT - ๓๔ : รอยละการ
ใชเงินงบประมาณใหเปน
ไปตามเกณฑที่กำหนด
คาเปาหมาย ไมนอยกวา 
รอยละ ๙๘ 
SAT - ๓๕ : รอยละของ
กิจกรรมตามแผนการ
ปรับปรุงดานบริหารจัด
การองคกรที่มีผลการ
ดำเนินงานตามเปาหมาย
ที่กำหนด 
คาเปาหมาย รอยละ ๙๐
(ป ๒๕๖๒ = ๘๐, 
ป ๒๕๖๓ = ๘๕, 
ป ๒๕๖๔ = ๙๐)

๗. เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกีฬาใหเปนสวนหนึ่งในการ

สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

๘. เพื่อสนับสนุนการจัดการกิจกรรมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬาเพื่อ

การอาชีพ และกิจกรรมกีฬาดานอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ใหสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ"  

การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา

๕. อุตสาหกรรมการกีฬาสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
SAT - ๑๙ :  (เชิงปริมาณ) มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
คาเปาหมาย ๘๔,๐๐๐ ลานบาท 
 (ป ๒๕๖๒ = ๒๕,๗๐๐ , 
 ป ๒๕๖๓ = ๒๗,๖๐๐ , 
 ป ๒๕๖๔ = ๓๐,๗๐๐)
SAT - ๒๐ : (เชิงคุณภาพ) ระดับความพึงพอใจของผูประกอบการดานกีฬา
ที่มีตอการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานดานอุตสาหกรรมการกีฬา 
คาเปาหมาย ระดับ ๔.๐
 (ป ๒๕๖๒ = ระดับ ๓.๕, 
 ป ๒๕๖๓ = ระดับ ๓.๗๕, 
 ป ๒๕๖๔ = ระดับ ๔.๐๐)  

๕.๑ สงเสริมและสนับ
สนุนการกีฬาเพื่อการ
ทองเที่ยวและนันทนา
การ (Sports Tourism)
SAT - ๓๖ : การสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจจาก
การพัฒนาการกีฬาเพื่อ
การทองเท่ียวและนันทนา
การ 
คาเปาหมาย ๑๕,๐๐๐ 
ลานบาท 
(ป ๒๕๖๒ = ๔,๕๐๐ , 
ป ๒๕๖๓ = ๕,๐๐๐ , 

ป ๒๕๖๔ = ๕,๕๐๐)"

๕.๒ สงเสริมและสนับ
สนุน การดำเนินงาน
ดานอุตสาหกรรมเกี่ยว
กับกีฬาและธุรกิจท่ีเก่ียว
กับกีฬา

SAT - ๓๗ : รอยละของ

การดำเนินงานตามแผน

การสงเสริมและสนับสนุน

ผูประกอบการเกี่ยวกับ

ธุรกิจกีฬาท่ีประสบความ

สำเร็จตามเปาหมาย 

คาเปาหมาย รอยละ ๙๐

(ป ๒๕๖๒ = ๘๐, 

ป ๒๕๖๓ = ๘๕, 

ป ๒๕๖๔ = ๙๐)"

๕.๓ สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือ
ความเปนเลิศ (ท้ังในระดับ
ชาติและนานาชาติ) และกีฬา
อาชีพ(ทั้งภายในประเทศ
และนานาชาติ) เพื่อสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจ
SAT - ๓๘ : การสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจในการจัดการ
แขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
คาเปาหมาย ๓,๐๐๐ ลานบาท
ป ๒๕๖๒ = ๑,๒๐๐ ลานบาท
(กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๖ 
จำนวน ๖๐๐ ลานบาท, กีฬา
เยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๓๕ 
จำนวน๖๐๐ ลานบาท)
ป ๒๕๖๓ = ๖๐๐ ลานบาท 
(กีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี 
๓๖) ป ๒๕๖๔ = ๑,๒๐๐ 
ลานบาท (กีฬาแหงชาติ 
คร้ังท่ี ๔๗ จำนวน  ๖๐๐ ลาน
บาท, กีฬาเยาวชนแหงชาติ 
คร้ังท่ี ๓๗ จำนวน ๖๐๐ ลาน
บาท)
SAT - ๓๙ : การสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจในการจัดการ
แขงขันกีฬาอาชีพ
คาเปาหมาย ๖๖,๐๐๐ ลาน
บาท 
(ป ๒๕๖๒ = ๒๐,๐๐๐ , 
ป ๒๕๖๓ = ๒๒,๐๐๐ , 
ป ๒๕๖๔ = ๒๔,๐๐๐)"

วัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร
(Strategic Objective)
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FDP บบแปรูนใราสกอเูดอืพเ edoc RQ นกสแ



การกีฬาแหงประเทศไทย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐


