
วิสัยทัศน
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร

(Strategic Issue)

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน
(Goal)

ผลผลิต
(Strategic Output)

กลยุทธ
(Strategies)

ผังโครงสรางแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565)

2. ศูนยฝกกีฬาของ กกท. มีคุณภาพและมาตรฐาน
SAT - 08 : จํานวนศูนยฝกกีฬาแหงชาติที่ดําเนินการตามรูปแบบ National Training Center ผานเกณฑมาตรฐาน
ที่ กกท. กําหนด
คาเปาหมาย : ป 2563 = 5 แหง ป 2564 = 10 .แหง ป 2565 = 15 แหง
SAT - 09 : จํานวนศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาที่ผานมาตรฐานที่ กกท. กําหนด
คาเปาหมาย : ป 2563 = 4 แหง ป 2564 = 5 แหง ป 2565 = 6 แหง

3. กจิกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
มีคุณภาพและมาตรฐาน
SAT - 10 : มูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาและการทองเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีคุณภาพ
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
คาเปาหมาย : (จากกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ, กีฬาอาชีพ, กีฬาเพ่ือการทองเที่ยวและนันทนาการ)
ป 2563 = 26,471  ป 2564 = 27,530  ป 2565 = 28,907 
(หนวย : ลานบาท)

“พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศสูระดับนานาชาติ ตอยอดสูระดับอาชีพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ”

2. นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนไดรับบริการทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

SAT - 03 : จํานวนชนิดกีฬาที่ไดรับการพัฒนามาตรฐานการเก็บตัวฝกซอมแขงขัน ในรูปแบบศูนยฝกกีฬา (NTC) 
ที่ กกท.กําหนด 
คาเปาหมาย : ป 2563 = 8 ชนิดกีฬา  ป 2564 = 9 ชนิดกีฬา  ป 2565 = 10 ชนิดกีฬา
SAT - 04 : รอยละของประชาชนที่เลนกีฬา ออกกําลังกาย จากการบริการทางการกีฬาของ กกท. ที่เพ่ิมขึ้นตอป 
คาเปาหมาย : รอยละ 5 ตอป ทุกป

3. กกท. สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
SAT - 04 : มูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการกีฬาขยายตัวเพ่ิมขึ้น
คาเปาหมาย : ป 2563 = รอยละ 3 จากปที่ผานมา  ป 2564 = รอยละ 4 
จากปที่ผานมา ป 2565 = รอยละ 5 จากปที่ผานมา

(1) สงเสริม สนับสนุน และกํากับองคกรกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพใหบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือวางระบบการคัดเลือกและพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬา
     ใหมีขีดความสามารถและประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติรวมทั้งการจัดสวัสดิการ และมาตรการคุมครองชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาที่เหมาะสม
(2) พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา
(3) สรางและพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานทางการกีฬาใหมีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด ชาติ และนานาชาติ รวมทั้งยกระดับการบริการทางการกีฬา
     ใหมีมาตรฐาน
(4) สงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาและการเขารวมกิจกรรมกีฬา โดยอาศัยศูนยฝกและสนามกีฬาที่ กกท. รับผิดชอบและเครอืขายองคกรกีฬาทั้งสวนกลาง
    และสวนภูมิภาคเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา

การสงเสริมและบริการทางการกีฬา  การสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดสูกีฬาอาชีพ

3.1 จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา

SAT - 27 : จํานวนกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริม

และสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา

คาเปาหมาย :

เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จากปที่ผานมา

3.2 สงเสริมและพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)

SAT - 28 : มีการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports city)

ใหสําเร็จและยั่งยืน

คาเปาหมาย : อยางนอย 2 แหงภายในป พ.ศ. 2565

1.2 พัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากร

ดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมี

มาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬาแต

ละระดับ 

SAT - 17 : รอยละของบุคลากรกีฬา

และบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา

ที่ไดรับการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน

คาเปาหมาย : รอยละ 5 ตอป

1.1 นักกีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ ไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน และมีการพัฒนาการ
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
SAT - 06 : รอยละของรายการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศไทยสงเขารวมการแขงขัน
มีรายการแขงขันที่นักกีฬาไทยไดรับเหรียญรางวัล
คาเปาหมาย : 
ป 2563 โอลิมปกสเกมส  รอยละ 11  พาราลิมปกเกมส   รอยละ  13
ป 2564 ซีเกมส             รอยละ 61  อาเซียนพาราเกมส รอยละ  61
ป 2565 เอเชี่ยนเกมส     รอยละ 20  เอเชี่ยนพาราเกมส  รอยละ 20

1. ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศในระดับเอเชียและตอยอดสูความสําเร็จของกีฬาอาชีพ
SAT - 01 : อันดับการแขงขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย
คาเปาหมาย : 
ป 2563 อันดับ 1 ใน 7 ของประเทศในทวีปเอเชียที่เขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมสและกีฬาพาราลมิปกเกมส
ป 2564 อันดับ 1 ในกีฬาสากลจากการแขงขันกีฬาซีเกมสและอาเซียนพาราเกมส
ป 2565 อันดับ 1 ใน 7 จากการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมสและเอเชียนพาราเกมส

1.3 สงเสริมองคกรกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

และองคกรกีฬาอาชีพใหมีระบบบริหารจัดการ

ที่มีมาตรฐาน

SAT - 18 : จํานวนองคกรกีฬาเพ่ือความเปนเลศิ

และองคกรกีฬาอาชีพที่ผานเกณฑมาตรฐาน

ตามที่ กกท. กําหนด

คาเปาหมาย : 

ป 2563 = 199 สมาคม

(สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 65 สมาคม)

(สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 46 สมาคม)

(องคกรกีฬาอาชีพ 88 แหง)

ป 2564  = 208 สมาคม

(สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 66 สมาคม)

(สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 47 สมาคม)

(องคกรกีฬาอาชีพ 95 แหง)

ป 2565 = 218 สมาคม

(สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 67 .สมาคม)

(สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 48 สมาคม)

(องคกรกีฬาอาชีพ 103 แหง)

1.4 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ใหมีศักยภาพ

SAT - 19 : รอยละของนักกีฬาและบุคลากร

กีฬาอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนตามหลกัเกณฑ

ที่ กกท. กําหนด เพ่ิมขึ้น

คาเปาหมาย : 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากปที่ผานมา 

SAT - 20 : รอยละของบุคคลในวงการกีฬามวย

ที่มีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดเพิ่มขึ้น

จากปที่ผานมา

คาเปาหมาย :

ป 2563 = เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป

ป 2564 = เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป

ป 2565 = เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป

2.1 สรางและพัฒนาศูนยฝกกฬีาของกกท. ใหมีมาตรฐาน

รองรับการพัฒนากีฬาและบริการทางการกฬีา

SAT - 21 : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐาน

ของบริการทางการกีฬาของ กกท.

คาเปาหมาย : 

ป 2563 = ระดับ 4.32  

ป 2564 = ระดับ 4.34  

ป 2565 = ระดับ 4.36

2.3 สงเสริมและจัดกิจกรรมทางการกฬีาอยางตอเนื่อง

SAT - 23 : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทางการกีฬาเพ่ือสงเสริม

การเลนกีฬาและออกกําลังกาย ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

คาเปาหมาย :

ป 2563 =  900,000 คน

ป 2564 =  910,000 คน

ป 2565 =  920,000 คน

2.2 สรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีมาตรฐาน

ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

SAT - 22 : รอยละของกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการสรางและ

พัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

(แผนผูวาฯ) (รมต.)

คาเปาหมาย : รอยละ 80 ทุกป

2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยมุงเนนการพัฒนาฐานขอมูล

และองคความรูดานกีฬา มีความครบถวนและเพียงพอตอการพัฒนา

กีฬาทุกระดับ

SAT - 24 : จํานวนฐานขอมูลดานกีฬาที่จัดทําแลวเสร็จและถูกนํามาใช

ประโยชนดานการสงเสรมิและพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬาอาชีพ    

การออกกําลังกาย และบริหารจัดการองคกร

คาเปาหมาย : อยางนอยปละ 1 เรื่อง

SAT - 25 : คะแนนจากการประเมินผลการดําเนินงานของ กกท. สวนที่ 3

 การบริหารจัดการองคกร (Enablers)

คาเปาหมาย :

ป 2563 = 3.00 ป 2564 = เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา 

ป 2565 = เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

SAT - 26 : รอยละของนักกีฬาระดับชาติและนานาชาติ มีความรู 

ความเขาใจเรื่องสารตองหามตามมาตรฐานที่กําหนด

คาเปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ทุกป

1.1 พัฒนานักกีฬาเพื่อความเปนเลิศทุกระดับใหมีศักยภาพ
SAT - 11 : รอยละของผลงานนักกีฬาทีมชาติที่มีพัฒนาการดีขึ้นเมื่อเทียบกับ

ครั้งที่ผานมา

คาเปาหมาย :

ป 2563 โอลิมปกสเกมส รอยละ 47   พาราลิมปกเกมส รอยละ 36

ป 2564 ซีเกมส             รอยละ 36   อาเซียนพาราเกมส รอยละ 26

ป 2565 เอเชียนเกมส     รอยละ 37   เอเชียนพาราเกมส รอยละ 26

SAT - 12 : รอยละของนักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศในระบบฐานขอมูล

มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ 

คาเปาหมาย : อยางนอยรอยละ 80 ทุกป

SAT - 13 : รอยละของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 

มีสมรรถภาพทางกายอยูในเกณฑดีถึงดีมากกอนเขารวมการแขงขัน

คาเปาหมาย : รอยละ 90 ทุกป

SAT - 14 : จํานวนนักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศไดถูกติดตามและจัดทําฐานขอมูล

และบันทึกอยางถูกตอง ครบถวนตามองคประกอบทุกชนิดกีฬาสากล

และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

คาเปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ 10 จากปที่ผานมา

SAT - 15 : จํานวนกีฬาพ้ืนบานเอกลักษณไทยที่ไดรับการสนับสนุนใหมี

การจัดการแขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

คาเปาหมาย :

ป  2563 = 2 ชนิดกีฬา   ป 2564 = 3 ชนิดกีฬา  ป 2565 = 4 ชนิดกีฬา 

SAT - 16 : จํานวนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลง

รวมกับ กกท. ในการกําหนดใหรายการแขงขันกีฬาระดับชาติ (กีฬาเยาวชน,

กีฬาแหงชาติ, กีฬาคนพิการ) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกนักกีฬา

ตัวแทนทีมชาติ

คาเปาหมาย : ปละ 5 สมาคม

SAT - 02 : รอยละของรายการแขงขันกีฬาอาชพีมีผล
การดําเนินงานดีขึ้น
คาเปาหมาย : 
ป 2563 รอยละ 80 
ป 2564 รอยละ 85 
ป 2565 รอยละ 90

(ฉบับราง) ณ วันที่ 30/8/2562

วัตถปุระสงค
เชิงยุทธศาสตร        

(Strategic
Objective)

(1) เพื่อวางระบบการสราง สรรหา และพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาเพื่อความเปนเลศิที่มีประสิทธิภาพต้ังแตระดับจังหวัด ระดบัประเทศเพ่ือสรางแรงบันดาลใจและโอกาสประสบความสําเร็จ

ในระดับนานาชาติและตอยอดการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกฬีาสูกีฬาอาชีพ
(2) เพื่อเสริมสรางความรวมมือกับองคกรกีฬาในการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกฬีาอาชีพใหมรีะบบบริหารจัดการตามมาตรฐานที่ กกท. กําหนด 
(3) เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาและนําองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาไปใชในการพัฒนานักกีฬาทกุระดับ
(4) เพื่อพัฒนาศูนยฝกกีฬาใหมีมาตรฐานในรูปแบบ (National training center : NTC) ในสวนกลางและขยายสูสวนภูมิภาค เพ่ือใหรองรบัการเก็บตัวฝกซอมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(5) เพื่อพัฒนาฐานขอมูล องคความรู และสารสนเทศที่สําคัญในกระบวนการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ กฬีาอาชีพ การออกกําลังกาย และการบรหิารจัดการองคกร                                                         
(6) เพื่อพัฒนาศูนยบริการกีฬาของ กกท. ใหมีมาตรฐานทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค โดยมุงเนนการสรางโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกฬีา การสงเสริมการเลนกีฬาและออกกาํลังกายของประชาชน
อยางสม่ําเสมอ
(7) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร  ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองตามหลักเกณฑการประเมินผลของหนวยงานท่ีกํากับดูแลกําหนดไว
(8) เพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ รวมท้ังกิจกรรมกีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา

1.2  นกักฬีาและบคุลากรกีฬาอาชีพไดรับการสงเสริม สนับสนนุ และพัฒนา
อยางเปนระบบ
SAT - 07 : รอยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ มีความพึงพอใจในมาตรการ
คุมครองชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาตาม พรบ. สงเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. 2556 และกฎหมายลําดับรองท่ีเกี่ยวของ
คาเปาหมาย : อยางนอยรอยละ 80 ทุกป


