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๑. ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ด้วยตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งการกีฬาจะอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพใน 
ระดับนานาชาติในการสร้างชื ่อเส ียงและเกียรติภ ูม ิของประเทศชาติเพื ่อรองร ับอุตสาหกรรมกีฬา                 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ยึดหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” ตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
การพัฒนามีศักยภาพคนให้การสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ตามนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้านการกีฬาและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ในประเทศอาเซียน 
ข้อ ๕.๕ ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื ่อเสียงแก่ประเทศชาติ และได้กำหนดพันธกิจสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาให้มี         
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและผลผลิตกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกภาคส่วนประสบความสำเร็จทั้งองค์กรกีฬ า 
นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรทางการ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีขีดความสามารถในระดับนานาชาตินั้น 
 เนื่องด้วยการบริหารจัดการด้านข้อมูลและสารสนเทศเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทุกๆ ด้านขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศทางขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์            
การกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ได้กลายมาเป็นปัจจัยพื ้นฐานในการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ดังนั ้น โครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขององค์กรต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวและขยายตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ด้าน ICT ขององค์กรจึงเป็นกลไกที่สำคัญใน
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร ทั้งนี้ การวางทิศทางและกระบวนการ
ดำเนินงานด้าน ICT เพื ่อนำไปสู ่เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นที ่จะต้องมีการวิเคราะห์ศึกษา
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้แผนการปฏิบัติงานขององค์กรอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นไปได้และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน 
 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ยึดแผนแม่บทดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) 
เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านดิจิทัลเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของแต่ละส่วนราชการ        
ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกกีฬาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งภายในและภายนอกที่จะต้อง
สนองความต้องการของประชาชนในการให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลทาง     
การกีฬาของชาติที่จะเป็นสื่อในการพัฒนาการกีฬาของชาติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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๒. แนวทางการดำเนินงาน 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ได้ทำการศึกษาทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย        
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นหลัก และได้ศึกษายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลดิจิทัล หรือ ประเทศไทย ๔.๐ ที่ได้กำหนดอยู่ในแผนงาน ทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง 
และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในปัจจุบัน และทำการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความ
ต้องการและความคาดหวังในการใช้งานระบบ Big Data ของ กกท. จากกลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการกีฬาแห่งประเทศไทยในเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และ
ในเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการ และผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘ ท่าน และทำการสำรวจความพร้อมของระบบสารสนเทศของการกีฬา
แห่งประเทศไทย ซึ่งผลสรุปทั้งหมดถูกใช้เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย     
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
  
๓. ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน พบว่าจากการทบทวนยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ทิศทางของยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่        
มีความคล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาในภาพกว้างที่จะนำระบบดิจิทัลมาใช้กับองค์กรด้วยการ    
บูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเป็นปัจจัยหลัก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐานขององค์กรเพื่อสนองตอบการใช้ในกับหน่วยงานภายในองค์กรเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องเพิ่มเติมใน
เรื่องการบูรณาการระบบการปรับฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่กันระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ชัดเจนที่ กกท. จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬา
แห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความตระหนักถึงแผนยุทธศาสตร์ของ กกท. และความเข้าใจในเทคโนโลยี Big Data ในระดับปานกลาง         
มีความเห็นว่าต้องมีการเตรียมความพร้อม เช่น การจัดอบรมบุคลากร เพื่อตอบรับเทคโนโลยี Big Data ใน
ระดับมาก จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Infrastructure) เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับเทคโนโลยี Big Data รวมถึงการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลโดยเน้นเรื่อง มาตรฐานข้อมูล และ
บทบาทของบุคลากรภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และการจัดทำมาตรฐานด้านการเชื่อมต่อและคุณภาพ
ของข้อมูล ทั้งนี้บุคลากรทุกท่านล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรและจำเป็นจะต้องอาศัยการริเริ ่ม ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับสูงของ       
การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับมาก  
 สรุปการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ภาพรวมมีความคิดในแนวทางเดียวกันที่เห็นสมควรให้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั ้งจากในแต่ละฝ่ายของ กกท. และส่วนภูมิภาค ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจในการ
ดำเนินงานของผู้บริหาร มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการดำเนินงานอาจเริ่มจากภายในแต่ละ
ฝ่ายของ กกท. แล้วจึงขยายผลไปยังส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
 การนำเสนอแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ภายใต้วิสัยทัศนท์ี่ว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานชั้นนำที่ใช้ Big Data จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สนับสนุนการตัดสินใจ และวางแผนเชิงกลยุทธ์  
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ภายใต้กรอบการสถาปัตยกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
กีฬาเพื่อการอาชีพ และอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม”         
โครงการจะมีกรอบระยะเวลา ๓ ปี โดยกำหนดให้ระยะที่ ๑ มุ่งเน้นส่วนกลางของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ระยะที่ ๒ มุ่งเน้นส่วนงานภูมิภาคและส่วนงานภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย และระยะที่ ๓ ส่วนงาน
ภายนอกการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาข้อมูล
ดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ การพัฒนากรอบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื ่อสนับสนุนโครงการ Big Data ของ กกท. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของ กกท. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปรับปรุงกระบวน         
การทำงานภายใต้หลักการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรเพื ่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล คลังข้อมูล 
ทะเลสาบข้อมูล ระบบในการนำเข้าและค้นคืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบสำหรับการบูรณาการข้อมูล การจัดการคุณภาพข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลภายใน กกท. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภายใน
การกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความรู ้พื ้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูล และ          
การวิเคราะห์ข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ ๗ จัดทำนโยบายและมาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 



 

ง 
 

 สารบญั  
  หน้า 
บทสรปุผู้บริหาร  ก 
สารบัญ  ง 
สารบัญตาราง  ฉ 
สารบัญภาพ  ช 
ส่วนที่ ๑ บทนำ 1 
 ๑. หลักการและเหตุผล ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค ์ ๒ 
 ๓. โครงสร้างและและอำนาจหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ๒ 
ส่วนที่ ๒ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ๔ 
 ๑. ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๔ 
 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๖ 
 ๓. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

    (ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล) 
๘ 

 ๔. ทิศทางของประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand ๔.๐ ๙ 
 ๕. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ๑๐ 
 ๖. แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๑๓ 
 ๗. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๑๔ 
 ๘. แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ๑๕ 
 ๙. แผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัล การกฬีาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  

    (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๑๗ 

ส่วนที่ ๓ กระบวนการจดัทำแผนพัฒนาข้อมลูดิจิทัล การกีฬาแหง่ประเทศไทย  
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๒๑ 

 ๑. กระบวนการจัดทำแผนพฒันาข้อมูลดิจทิัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๒๑ 

 ๒. สำรวจและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจบุันของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ กกท. 

๒๔ 

 ๓. ผลการตรวจสอบ ตามมาตรฐานระบบความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) ๒๕ 
 ๔. การวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ ๓๗ 
ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 38 
     - วสิัยทัศน ์(Vision)  
     - พันธกิจ (Mission)  
     - ยทุธศาสตร ์(Strategy)  
     - เป้าหมาย (Goals)  
     - มาตรการในการพัฒนา (Measure)  
ส่วนที่ ๕ กำหนดแนวทางการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงาน 52 
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 สารบัญ (ต่อ)  
  หน้า 
ส่วนที่ ๖  รายละเอียดโครงการพัฒนาขอ้มูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
53 

 ๑. หลักเกณฑ์การจัดลำดับโครงการ 53 
 ๒. ความเชื่อมโยงของโครงการกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลการกฬีาแห่ง

ประเทศไทย 
5๗ 

 ๓. สรุปงบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ๕๙ 
 ๔. รายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ๖๒ 
ภาคผนวก ภาคผนวก ก. ภาพบรรยากาศการอบรมให้ความรู ้ ๘๒ 
 ภาคผนวก ข. คำถามสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล  

การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
๘๓ 

 ภาคผนวก ค. สรุปคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางแผนพัฒนาข้อมูลดิจทิัล  
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๘๔ 

 ภาคผนวก ง. แบบสอบถามเรื่องความต้องการในการใช้งานระบบ Big Data 
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๘๖ 

 ภาคผนวก จ. แผนผังข้อมลู (Infographic) แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล  
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๑๐๐ 
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สารบญัตาราง 

ตารางที่   หน้า 
๒.๑ โครงการและผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖ 
๒.๒ สรุปผลการดำเนินโครงการปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗ 
๒.๓ สรุปความเช่ือมโยงแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทลั การกีฬาแหง่ประเทศไทย  

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
๒๐ 

๓.๑ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๒1 

๓.๒ ผลการตรวจสอบ มาตรฐานระบบความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) 25 
๓.๓ แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 30 
๓.๔ ผลการสำรวจระบบสารสนเทศ ๑๙ ระบบ 33 
4.1 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 44 
4.2 แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
46 

6.1 การกำหนดระดับคะแนนและความหมาย 5๕ 
๖.๒ การพิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการ ๕๖ 
๖.๓ ความเช่ือมโยงของโครงการกับยุทธศาสตร์ ๕๘ 
๖.๔ สรุปงบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ๖๐ 
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สารบญัภาพ 

ภาพที ่  หน้า 
๓.๑ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
๒๓ 

๖.๑ การจัดประเภทของโครงการตามแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

๕๓ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
๑. หลักการและเหตผุล 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งการกีฬาจะอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจ
นักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการ
เป็นพลเมืองทีด่ี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสูค่วามเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพใน 
ระดับนานาชาติในการสร้างชื ่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื ่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา  ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” ตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนามี
ศักยภาพคนให้การสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัย มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Social – Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 
 ตามนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญตัิ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้านการกีฬาและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
อาเซียน ข้อ ๕.๕ ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ สามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ และได้กำหนดพันธกิจสนับสนุนให้บุคลากรทางการ
กีฬาให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและผลผลิตกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกภาคส่วนประสบความสำเร็จทั้ง
องค์กรกีฬา นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดกลยุทธ์พัฒนา
บุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีขีดความสามารถในระดับนานาชาตินั้น 
 เนื่องด้วยการบริหารจัดการด้านข้อมูลและสารสนเทศเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทุก ๆ ด้านขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศทางขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การ
กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศได้กลาย
มาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ดังนั้น โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ขององค์กรต่าง ๆ  จึงต้องมีการปรับตัวและขยายตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ด้าน ICT ขององค์กรจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งและการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร ทั้งนี้ การวางทิศทางและกระบวนการดำเนินงานด้าน ICT 
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้แผนการปฏิบัติงานขององค์กรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีความสอดคล้อง



๒ 
 

กับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ยึดแผนแม่บทดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของแต่ละส่วนราชการ ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื ่อตอบสนองต่อนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกกีฬาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานของ
องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่จะต้องสนองความต้องการของประชาชนในการให้บริการด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลทางการกีฬาของชาติที่จะเป็นสื่อในการพัฒนาการกีฬาของชาติ จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 ๒.๒ เพื ่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับความสำคัญและภาพรวมของแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล          
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) แก่ผู้บริหารองค์กรและผู ้เกี ่ยวข้องของ           
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลสำหรับ      
การพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
๓. โครงสร้างและและอำนาจหน้าท่ีของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๔๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยเหตุผลใน       
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เพื่อจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจในชื่อ “การกีฬาแห่งประเทศไทย”      
ขึ้นแทนองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการกีฬา 
แห่งประเทศไทย เมื ่อวันที ่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
 ๓.๑ โครงสร้างการบริหารงาน 
 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงสร้างการบริหารคือ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย                
เป็นผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการ         
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งจำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการและผู ้ว่าการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นรายปี 
 ๓.๒ อำนาจและหน้าท่ี 
 ตามนัยของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ใน   
การส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรล ุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรดังนี้ 
 



๓ 
 

  ๓.๒.๑ ส่งเสริมการกีฬา 
  ๓.๒.๒ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา 
  ๓.๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำโครงการ แผนงานและสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกฬีา 
รวมทั้งประเมินผล 
  ๓.๒.๔ จัด ช่วยเหลือ แนะนำและร่วมมือในการจัดและดำเนินการการกีฬา 
  ๓.๒.๕ สำรวจ จัดสร้างและบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา 
  ๓.๒.๖ ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
  ๓.๒.๗ สอดส่องและควบคุมการดำเนินกิจการการกีฬา 
  ๓.๒.๘ ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา 
 ๓.๓ วิสัยทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 พัฒนากีฬาเพื ่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื ่อการอาชีพเพื ่อสร้างความสุขให้กับสังคม และส่งเสริม
อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 ๓.๔ พันธกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
  ๓.๔.๑ ส่งเสร ิม สนับสนุน และกำกับองค์กรกีฬาเป็นเล ิศให้บร ิหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบความสำเร็จในระดับ
นานาชาติสามารถสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับสังคม 
  ๓.๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับองค์กรกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ประสบความสำเร็จในการเป็นอาชีพสามารถสร้างความสุข
และความ ภาคภูมิใจให้กับสังคม 
  ๓.๔.๓ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมี มาตรฐาน         
เพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
  ๓.๔.๔ บริหารจัดการองค์กรและบริการทางการกีฬาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในการพัฒนากีฬาของประเทศ 
  ๓.๔.๕ ส่งเสริมและผลักดันภาครัฐและเอกชนให้มีศักยภาพในการสร้างและสนับสนุน
อุตสาหกรรม การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
  
 
 
 



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและศึกษาความสอดคลอ้งของยทุธศาสตร์
ต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดจิิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
โดยมีรายละเอียดการทบทวนดังต่อไปนี ้
 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 จากวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื ่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบัน หลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ จากคติพจน์ประจำชาติประกอบด้วย “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน”  
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื ่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรบัวัยเกษียณ รวมถึงความ
มั่นคงของอาหาร พลังงาน น้ำ ที่พักอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมคีวามยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพ ชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู ่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 
 โดยมีเป้าหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสขุ เศรษฐกิจพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาตยิั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ



๕ 
 

ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพฒันาตามยุทธศาสตร์ชาติมีดังนี้ 
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสงัคมไทย 
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได้ 
  ๓) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ 
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสงัคม 
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๖) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการให้บรกิารของภาครัฐ 
  
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชาร ัฐ”     
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ เน้นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่
สังคมชุมชนถึงระดับชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
  ๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม่  
  ๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
  ๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบ สนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรบัอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดจากอดีตและปรับปัจจบุัน พร้อมทั้งการส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างฐานรายได้ และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไป
กับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพโดย คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง         



๖ 
 

มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน       
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรรม
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด ของตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลือ่น 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื ่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ และ     
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนใน    
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก ประเทศ อย่างบูรณาการ 
โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้านอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลีย่นภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ ประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ ที ่ทำหน้าที่ใน          
การกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที ่ม ีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธร รมาภิบาล                
ปรับวัฒนธรรม การทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี     
ความชัดเจน มีเพียงเท่าที ่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ และนำไปสู ่การลด        
ความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กล่าวถึง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุขภายใต้หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ ระดับสูง หลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั ่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ          
โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ความมั่นคง  
 ๑) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
 ๒) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง 



๗ 
 

 ๓) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
 ๔) ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก      
ธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 ๕) ความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ำ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ มั่นคง 
พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ความมั่งคั่ง 
 ๑) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อม
ล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
 ๒) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและภายนอก 
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื ่อมโยงในภูมิภาค ทั ้งการ 
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 ๓) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน 
 ๑) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อ 
เนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ 
 ๒) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและการบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง 
ผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย :   
  ๑) การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม (ระดับมหภาค) 
  ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 
  ๓) การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 
  ๔) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน 
  ๕) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  ๖) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๗) การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค 



๘ 
 

 แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ :  
  ๑) การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
  ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 
  ๓) การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 
  ๔) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕) การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๖) การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค 
  ๗) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
๓. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล) 
 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ
จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือภาคบริการสาธารณะจะอยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
บริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพพื้นที ่ และภาษา และในระยะต่อไปรัฐบาลสามารถหลอมรวมการ
ทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้าง
บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (peer to peer) ตามหลักการออกแบบ
ที่เป็นสากล (universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
การปกครอง/บริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นี้ เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการใช้บรกิาร
ภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและข้ันตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความสำคัญกับ
การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการรัฐ เพื ่อให้
ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนำข้อมูลและบริการของรัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และ
สร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
 ๑) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
แม่นยำ 
 ๒) ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 
 ๓) มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐการจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ำซ้อน สามารถ
รองรับการเช่ือมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
  
 



๙ 
 

๔. ทิศทางของประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand ๔.๐ 
 Thailand ๔.๐ เป็นโมเดลเศรษฐกิจที ่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้    
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุล พร้อมกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศใน
โลกที่หนึ ่ง ที ่มีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution     
อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก 
“ประชารัฐ” สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand ๔.๐ คือ 
 ๑) อยู่ใน “สังคมไทย ๔.๐” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) 
และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลางเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ำอยู่ในระดับต่ำ มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี  
 ๒) เป็น คนไทย ๔.๐ ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และ
สามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อทำให้โลกดีข้ึน น่าอยู่ข้ึน 
 ๓) เป็น เกษตรกร ๔.๐ ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม ่(Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
 ๔) เป็น SME ๔.๐ ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่า
ในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และ
ตลาดโลก ทำให้มีรายได้สูงข้ึน มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน และมีอนาคตที่สดใส 
 ๕) เกิด จังหวัด ๔.๐ ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทำงานในถ่ิน
ฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในกรงุเทพฯหรอืเมอืงใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงานที่ดี
กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 สืบเนื่องจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวในวารสารชัยพัฒนาประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๔๒ “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั ่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คน
ส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไป” รัฐบาลจึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล 
Thailand ๔.๐ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ วาระ ดังนี้ 
 วาระที่ ๑ : การเตรียมคนไทย ๔.๐ ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง  
 วาระที่ ๒ : การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
 วาระที่ ๓ : การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 วาระที่ ๔ : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน ๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๗๗ จังหวัด 
 วาระที่ ๕ : การบูรณการอาเซียน เช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
 ทั้ง ๕ วาระ สามารถร้อยเรียงเข้าด้วยกัน และเปรียบได้ดังนี้ 
 ๑) การตระเตรียมเมล็ดพันธ์ุชุดใหม่ ด้วยการเตรียมคนไทย ๔.๐ ให้พร้อมในการก้าวสู่โลกที่หนึ่ง 
 ๒) การเปลี่ยนจากการปักชาสู่การมีรากแก้วที่แข็งแรง ด้วยการพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและ 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
 
 



๑๐ 
 

 ๓) การมีลำต้นที่แข็งแกร่งสามารถงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขา ด้วยการบ่มเพาะผู้ประกอบการและ 
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่าน ๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๗๗ จังหวัด 
 ๔) การเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์โลก ด้วยการบูรณการอาเซียน เช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
 
๕. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นว่าใน ๓ ปีข้างหน้า “ภาครัฐไทยจะต้องยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มี    
การบูรณาการระหว่าง หน่วยงาน มีการดำเนินงานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลจะตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบหลักสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที ่ ๑ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือการบูรณาการระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
ซึ ่งการบูรณาการข้อมูลจะทำให้ภาครัฐไทยเห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที ่สมบูรณ์ (Single View of 
Citizen) ในขณะที่การบูรณาการ การดำเนินงานจะทำให้ภาครัฐไทยตระหนักถึงความต้องการทางเทคโนโลยี       
ที่คล้ายคลึงกันในแต่ละหน่วยงาน จึงสามารถลดความซ้ำซ้อนทั้งในด้านของงบประมาณ ระยะเวลาและการ ดูแล
รักษาระบบอีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากากรเพิ่มขนาด (Economies of Scale) และจากการใช้บริการ
ทางเทคโนโลยีร ่วมกัน (Shared Services) อันจะนำไปสู ่การให้บร ิการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว         
(One Stop Service Management) ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากยิ่งข้ึน 
 องค์ประกอบที ่  ๒ การดำเน ินงานแบบอัจฉร ิยะ (Smart Operations) คือ การนำเทคโนโลยี                     
และอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ภาครัฐไทย เพื ่อให้สามารถดำเนินงานได้            
อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื ่อมต่อระหว่างเครื ่องมืออุปกรณ์ ( Internet of 
Things) ต่างๆ อย่างทั ่วถึง ทำให้เจ้าหน้าที ่สามารถสื ่อสารและแลกเปลี ่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและ                
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการเช่ือมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
อาศัยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ส่งผลให้ภาครัฐไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในปริมาณมาก และ   
เมื่อนำระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล ประกอบกับนำเครื่องมือ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยทำความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมให้ 
คำแนะนำเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจก็จะนำไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบเชิงรุกได้มากข้ึน 
 องค์ประกอบที ่ ๓ การให้บร ิการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) คือ          
การยกระดับงานบริการภาครัฐ ให้มีการออกแบบประสบการณ์และดำเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตามความ
ต้องการรายบุคคล (Personalized Customer Experience) เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
ตามสิทธิที่ประชาชนรายบุคคลพึงจะได้รับ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการในขณะเดียวกัน บริบท
ทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลล้วนมีความซับซ้อนมากขึ้น ภาครัฐไทย จึงจำเป็นต้องสร้างสมดุล ระหว่าง
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอำนวยความสะดวก (Rebalancing between 
Security & Facilitation) โดยกำหนดระดับการรักษาความปลอดภัยและระดับความเข้มงวด ของการยืนยัน
พิสูจน์ด้วยตนให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานบริการ ประเภทของงานบริการ และกลุ่มผู้รับบริการต่าง ๆ 
 องค์ประกอบที่ ๔ การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 
คือ การวางแนวทางยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้น



๑๑ 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Outcome-driven Transformation) ที ่ม ีการปรับเปลี ่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End 
Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) ข้ันตอนการทำงาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) 
และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้งมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและ การกำกับดูแล 
(Project Management and Governance) ที่ชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้นำระดับ ประเทศที่มีความ
มุ่งมั่น วิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (Change 
Leadership) จึงส่งผลให้ภาครัฐสามารถดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้ อย่างไร้รอยต่อ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน  
 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และตรง
กับความต้องการของผู้รับบริการรายบุคคลยิ่งข้ึน ผ่าน ๖ มาตรการหลักดังต่อไปนี้ 
 มาตรการที่ ๑ : การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบกลางโดยใช้เลข ๑๓ หลัก เพื ่อให้สามารถ แลกเปลี ่ยนข้อมูลทุกหน่วยงานได้             
ในวงกว้างรวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเป็น ส่วนตัวของข้อมูล 
 มาตรการที ่ ๒ : การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชี ผู ้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลางใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบริการผ่านช่องทาง
กายภาพ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Single Electronic User Account) เมื่อทำธุรกรรมภาครัฐ    
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถใช้ ๑ account ได้กับทุกบริการและทุกหน่วยงาน 
 มาตรการที่ ๓ : การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการรายบุคคล และ
สามารถเลือกดูข้อมูลตามลำดับประสบการณ์หรือตามประเภทงานบริการ รวมทั้งมี การแสดงข้อมูลความเช่ือมโยง
ระหว่างงานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 
 มาตรการที ่ ๔ : การแก้ไขเรื ่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุกประชาชนสามารถ
ดำเนินการร้องเรียนทุกเรื่องผ่านจุดเดียว โดยภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลเรื่อง ร้องเรียนจากทุกหน่วยงานเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามเข้าใจอุปสรรค ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถ ดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขได้
ทันท่วงที 
 มาตรการที่ ๕ : โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้วย ICT 
สำหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล 
 มาตรการที่ ๖ : ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยให้ความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงานของผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด ผ่าน ๒ มาตรการหลัก
ดังต่อไปนี ้
 มาตรการที่ ๗ : การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก บูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถกำหนดสิทธิรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน (One Citizen One Social Record) 
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และสามารถให้บริการเชิงรุก เช่น ลงทะเบียนผู้รับสิทธิ โดยอัตโนมัติหรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มี
ระบบลงทะเบียนเคลื่อนที่(Mobile Registration) โดยประชาชนสามารถรับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 
ผ่านบัตรในลักษณะบัตรเดบิตที่มีการเช่ือมโยง ข้อมูลกับภาครัฐ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ ๘ : การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร บูรณาการฐานข้อมูลตลาดแรงงานและจัดหา
ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ ณ จุดเดียว รวมทั้งใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูง (Data Analytics) ช่วย
ในการจับคู่งาน ให้คำปรึกษาด้านอาชีพแนะนำ หลักสูตรการฝึกอบรม และพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการทำงาน 
รวมทั้งปรับสมดุลตลาดแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาดแรงงานล่วงหน้า 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจในด้านต่าง ๆ  ตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อ การดำรงชวิีต
และมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที ่ตรงกับความต้องการของตลาด การยกระดับประส บการณ์                 
ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อรักษามาตรฐานให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันนำ    
ของโลก รวมถึงการเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการโดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื ้อ ต่อการดำเนินธุรกิจ             
ในทุกขั้นตอนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากขึ้น โดยไม่เพิ่ม
ภาระให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างยั่งยืน ผ่าน ๖ มาตรการ
หลักดังต่อไปนี้ 
 มาตรการที ่ ๙ : การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ บูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและนำมาวิเคราะห์ เพื ่อสามารถให้ข้อมูลแก่เกษตรกร ผ่านช่องทางที ่เหมาะสม และ
ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก จึงก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 
 มาตรการที่ ๑๐ : การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในเชิงรุก ทั้งบริการด้าน ข้อมูลและด้านการขออนุมัติอนุญาตผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นตอนพิจารณา วางแผน เตรียมการ จัดซื้อ เดินทางจนถึงประเมินผลการท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร 
 มาตรการที่ ๑๑ : การบูรณาการงานบริหารด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน ผู้ประกอบการสามารถติดต่อ
ขอใบอนุมัติอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำซ้อน เนื่องจากระบบมีการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การดำเนินการขอใบอนุมัติอนุญาต เกี่ยวกับการลงทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 มาตรการที่ ๑๒ : การบูรณาการการนำเข้าส่งออกแบบครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขออนุญาต
นำเข้าส่งออกทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติ อนุญาตอื่น ๆ ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสาร
เพียงชุดเดียว 
 มาตรการที่ ๑๓ : การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโตบูรณาการข้อมูลจาก
หลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการรายบุคคล รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้ผู้ประกอบการใช้บริการเพื่อ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยระบบสามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบภาครัฐได้โดยอัตโนมัติ 



๑๓ 
 

 มาตรการที่ ๑๔ : ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจรบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลข้าม
หน่วยงานเพื่อลงทะเบียนและคำนวณภาษีให้ผู้เสียภาษี โดยไม่ต้อง กรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว 
รวมทั้งระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การยกระดับความมั่งคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพิ่มเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความ
ปลอดภัย จากทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี ่ยนจากการแก้ไข 
สถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะ 
เวลาอันรวดเร็วผ่าน ๖ มาตรการหลักดังต่อไปนี้ 
 มาตรการที่ ๑๕ : การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมอืวิเคราะหข้์อมูลเชิงลึก มี
ศูนย์บัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยนำ
เครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time และแจ้งเตือน ก่อนเกิดเหตุ 
รวมทั้งเพิ่มการมี    ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการป้องกันในเชิงรุก 
 มาตรการที่ ๑๖ : การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทาง 
อัตโนมัติ มีระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้านานขึ้น รวมทั้ง 
ขยายผลให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์สามารถพิสจูน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ และชาวต่างชาติอื่น ๆ 
สามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่ตรวจคนเข้าเมือง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล 
 มาตรการที่ ๑๗ : การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติมุ่งเน้นการแชร์ข้อมูลสภาพแวดล้อม
เพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ำ หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์   
ต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล โดยคำนึงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลคุณภาพของข้อมลูที่ทำการ
จัดเก็บ และมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนำไปเช่ือมโยงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ ๑๘ : การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต บูรณา
การข้อมูลเพื่อให้ศูนย์บัญชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการติดตามและบริหารจัดการ ในภาวะวิกฤต 
เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อมูลที่ตั้ง หน่วยกู้ภัยหรือ
หน่วยบรรเทาภัย 
 
๖. แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 พัฒนากีฬาเพื ่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื ่อการอาชีพเพื ่อสร้างความสุขให้กับสังคม และส่งเสริม 
อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 พันธกิจ (Mission) 
 ๑) ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับองค์กรกีฬาเป็นเลิศให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ สามารถสร้าง
ความสุขและความภาคภูมิใจให้กับสังคม 
 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับองค์กรกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ให้ประสบความสำเร็จในการเป็นอาชีพ สามารถสร้างความสุขและความ
ภาคภูมิใจให้กับสังคม 



๑๔ 
 

 ๓) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการ
พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
 ๔) บริหารจัดการองค์กรและบริการทางการกีฬาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนากีฬาของประเทศ 
 ๕) ส่งเสริมและผลักดันภาครัฐและเอกชนให้มีศักยภาพในการสร้างและสนับสนุนอุตสาหกรรม        
การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 ๑. พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
 ๒. ส่งเสริมองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน 
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาพื้นบ้าน เอกลักษณ์ไทย สู่ความเป็นเลิศ 
 การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพที่ได้รับการประกาศตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนากีฬาสู่การเป็นกีฬาอาชีพ 
 การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๑. จัดให้มีและพัฒนาศักยภาพศูนย์วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีการ กีฬาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ให้ได้มาตรฐาน 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการกีฬาและด้าน         
การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน 
 การพัฒนาองค์กรและการบริการทางการกีฬา 
 ๑. ยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานรองรับการพัฒนาทางการกีฬา การออกกำลังกาย และ
นันทนาการ 
 ๒. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลกีฬาด้านต่าง ๆให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
 การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ  (Sport Tourism) 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกีฬา และธุรกิจที่เกี่ยวกับกีฬา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ) 
และกีฬาอาชีพ (ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  
๗. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 การกีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องเป็นหน่วยงานช้ันนำของประเทศในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการกีฬา 
 
 



๑๕ 
 

 พันธกิจ (Mission) 
 ๑) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และบริหาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 ๒) นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้ส่งเสริมการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศกีฬาเพื่อการ
อาชีพและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๓) นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารใช้ในการบรหิารจัดการองค์กรเพื่อนำการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 ๔) นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการทางด้านการกีฬา
แก่ประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กกท. 
 เป้าประสงค์ของการพัฒนา: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กกท. 
 เป้าประสงค์ของการพัฒนา: พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กกท. 
 เป้าประสงค์ของการพัฒนา: พัฒนาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐานมากข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศกีฬาเพ่ือการอาชีพ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 เป้าประสงค์ของการพัฒนา: ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬา
สู่ความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 เป้าประสงค์ของการพัฒนา: นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ประชาชน 
 เป้าประสงค์ของการพัฒนา: เสริมสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการบูรณาการขอ้มูล
อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการทางด้านการกีฬาแก่ประชาชน 
 
๘. แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
 การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             
พื ้นฐานขององค์กรเพื ่อสนองตอบการใช้ในกับหน่วยงานภายในองค์กรเป็นหลัก ทำให้มีจุดอ่อนในเรื ่อง              
การบูรณาการระบบการปรับฐานข้อมูลและการเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (Big Data) 
ดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
และการสรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้
 



๑๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ โครงการและผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ 
ผลการดำเนินงาน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑ 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการองค์กรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ✓ 

๒ 
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล  
ระยะ ๓ ปี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ✓ 

๓ 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั สำหรับผู้บริหาร 
ระดับสูง (CIO CEO CFO) และบุคลากรภายในองค์กร ✓ 

๔ 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากร  
ภายในองค์กร ✓ 

๕ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล - 
๖ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา - 
๗ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ✓ 
๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP) ✓ 

๙ 
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
และอุปกรณ์ของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬา 

- 

๑๐ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (SMIS) รวมทั้ง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพองค์กร ✓ 

๑๑ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกระบวนการทางธุรกจิ 
(Business Process Management) ✓ 

๑๒ โครงการพัฒนาระบบอินทราเน็ต ✓ 
๑๓ โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ✓ 

๑๔ 
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

- 

๑๕ โครงการเช่าศูนย์สำรองข้อมูลนอกที่ทำการ ✓ 

๑๖ 
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์  
และระบบเครือข่ายไร้สาย 

- 

๑๗ โครงการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ระบบสารสนเทศ (IT Security) ✓ 

๑๘ 
โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ให้
ทัน สมัย (Virtualization) 

- 

๑๙ โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ✓ 
๒๐ โครงการพัฒนาระบบศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา (SATC) ✓ 

 

 
 
 



๑๗ 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปผลการดำเนินโครงการปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผลการดำเนินการ จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
รวมทุกโครงการ ๒๐ ๑๐๐ 
โครงการที่ดำเนินการ ๑๕ ๗๑.๔๓ 
โครงการไม่ได้ดำเนินการ ๕ ๒๘.๕๗ 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
รวมงบประมาณทั้งหมด ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๒๐,๕๓๐,๗๐๐ ๗๑.๔๓ 
งบประมาณที่ไม่ได้รับจัดสรร ๔๘,๙๖๙,๓๐๐ ๒๘.๕๗ 

 
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่จะพลิกโฉม
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ยิ่งแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่ ทุกองค์กรยิ่งต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงใหไ้ด้
อย่างรวดเร็วที่สุด องค์กรต่าง ๆ สามารถนำเทคโนโลยี (IT) มาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันการดำเนินงานขององค์กรให้
เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมูลการดำเนินงานในองค์กรที่มีอยู่
เป็นจำนวนมากในภาครัฐที่ยังไม่ได้นำมาจัดเก็บอย่างมีระบบและสร้างโครงสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันของ
ข้อมูลและมีการวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐที่
ต้องจัดเก็บ และกำจัดตามเวลาที่กฎหมายระบุ และมีจำนวนมหาศาลรวมถึงมีปริมาณที่ มากขึ ้นทุกวินาที            
ซึ่งนักวิชาการเรียกว่า “Big Data” เป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ อย่างเร่งด่วน หากองค์กรนั้น ๆ 
ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญในการศึกษานำ Big data มาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาองค์กร องค์กรอาจสูญเสีย
โอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมหาศาล ดังนั ้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับให้มีแผนยุทธศาสตร์
ปฏิบัติการดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวต่อไป 
 
๙. แผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อกำหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้มีการดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งสนับสนุนนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน
ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา อย่างไรก็ตาม
ในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ในขณะที่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มี
การประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน       
ของประเทศ เพื่อนำคนไทยไปสู่ความสุขภายใต้หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสร้างรายได้ของ
ประชาชาติให้สูงข้ึนหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เพื่อสร้างชีวิตคนไทยให้ มีความสุข มีความเสมอภาค 



๑๘ 
 

สังคมมีความมั ่นคง และเป็นธรรม รวมถึงประเทศ มีศักยภาพในการแข่งขัน ในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกล่าวทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องทำการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยต้องทำการศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงจากแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (เดิม) ให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาการทำงานและพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนโดยนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและแผนพัฒนาประเทศระยะยาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ฉบับที่ ๑๒ ตามนโยบายรัฐบาลมีการปรับระยะเวลาดำเนินการจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง          
ป ี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เป็นแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัต ิการดิจิท ัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี              
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 สำหรับแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
นั้นได้นำแนวยุทธศาสตร์จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  มาเป็นหลักในการจัดทำ และนำผลการ
ทบทวนแผนและการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ และการสำรวจความจำเป็นทั้งจากแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์มาเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำ เพื่อให้แผนปฏิบัติการดิจิทัลเกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศและแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที ่ ๖ และ       
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ ่งเป็นกรอบการ
ดำเนินการในระดับกระทรวง และระดับองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานช้ันนำที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อการอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา  เพื่อสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับสังคม 
 พันธกิจ (Mission) 
 ๑) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และการบริหารจัดการ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้พัฒนาศักยภาพงาน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ๒) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศกีฬาเพื่อการอาชีพอุตสาหกรรม 
กีฬาการท่องเที่ยวกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๓) นำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อนำการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองคก์ร 
สมรรถนะสูง 
 ๔) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ ่มขีดความสามารถการให้บริการทางด้านการกีฬาบุคลากรทาง        
การกีฬาและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำและปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและความเชื่อมั ่นเพื ่อการรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Hard and Soft Infrastructure Development) 



๑๙ 
 

 เป้าหมาย : จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการวางแนวทางการบริหารจัดการ กำกับดูแล ประสานงานเพื่อการ
เชื ่อมโยงฐานข้อมูล และการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรเพื ่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ข้อมูลให้เป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กกท. (Digital 
workforce Development) 
 เป้าหมาย : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในทุกสายงาน ให้มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ การผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการส่งเสริมการกีฬา
อุตสาหกรรมกีฬาการท่องเที ่ยวกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา (Digital Economy and Efficiency 
Acceleration) 
 เป้าหมาย : กระตุ้นและเร่งรัดการดำเนินงานด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการกีฬา อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเที่ยวกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบและ ครบ
วงจรด้วยความเข้มแข็งจากโครงสร้างพื้นฐานและการเติบโตที่ยั่งยืนโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันที ่สามารถลดต้นทุนในการให้บริการและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานจากการ
วางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจในระยะยาว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กรท่ีเป็นสังคมดิจิทัลและเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (Sports Authority of Thailand Transforming into a high performance organization 
and digital society) 
 เป้าหมาย : เสริมสร้างคุณภาพการให้บริการด้วยการบูรณาการและรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้         
ในแต่ละส่วนงานให้อยู่ในระบบดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและสามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์ได้โดยง่ายและ
สะดวก เพื่อทำให้บุคลากรทั้งองค์กรมีที่รู้เท่าเทียมกัน และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร รวมถึง  
มีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงเพื่อการนำการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ การส่งเสริมการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากรทางการกีฬา
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไป (Service Infrastructure Development) 
 เป้าหมาย : ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากเดิมมาเป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการจัดทำระบบ 
บริการพื้นฐานที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึงแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง และใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการทางด้านการกีฬาให้กับบุคลากรทางการกีฬา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 
 
 สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิ ทัล                
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 จากผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจ ิทัล                
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) พบว่า ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดอยู่ในแผนงานทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
รวมถึงสามารถนำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ที่ระบุอยู่ในแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สามารถสรุปการทบทวนและความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 



๒๐ 
 

ตารางสรุปความเชื่อมโยงแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
ตารางท่ี ๒.๓ สรุปความเช่ือมโยงแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

แบบแผน ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

ด้านความมัง่คง 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางสงัคม 

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริการจัดการ

ภาครัฐ 
แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่

การเปน็รัฐบาล
ดิจิทัล 

แผนแม่บท
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสารการ

กีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
และ ๓ 

(๑) การบริหาร
จัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารของ กกท. 
(๓) การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารของ กกท. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   
การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อส่งเสรมิ
การพัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศกีฬา
เพื่อการอาชีพและ
วิทยาศาสตร์การ

กีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
การพัฒนาบคุลากร

และองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารของ กกท. 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
และ ๖ 

(๕) การนำ
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารมาพัฒนาการ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทยให้เปน็องค์กร

สมรรถนะสูง 
(๖) การให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ การ
กีฬาแห่ง

ประเทศไทย 
 

(๑) การส่งเสริมและ
สนับสนนุ

อุตสาหกรรม      
การกีฬา 

(๒) การบริหาร
จัดการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

(๑) การบริหาร
จัดการกีฬาเพื่อ    

การอาชีพ 
(๒) การบริหาร

จัดการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี     

การกีฬา 

  
การบริหารจัดการ
องค์กรและบริการ

ทางการกีฬา 

ทิศทางของ
ประเทศไทย

ภายใต้นโยบาย 
Thailand ๔.๐ 

เกษตรกร ๔.๐ ท่ี
หลุดพ้นจากกับดัก

ความยากจน โดยผัน
ตัวเองจากเกษตรกร

ผู้ผลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทาง
การเกษตรสมยัใหม่ 
(Smart Farmers) 

 
คนไทย ๔.๐ ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่

เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต 
 

“สังคมไทย ๔.๐” ท่ี
เป็นสังคมที่มี

ความหวัง (Hope) 
เป็นสังคมทีเ่ปี่ยมสุข 
(Happiness) และ
เป็นสังคมที่มคีวาม

สมานฉนัท์ 
(Harmony) เกิด
ความเท่าเทียมใน
สังคม ความเหลื่อม
ล้ำอยู่ในระดับต่ำ 

จังหวัด ๔.๐ ท่ีมีการ
กระจายความเจรญิ

ทั่วประเทศ 
เศรษฐกิจขยายตัว 

สามารถทำงานในถิ่น
ฐานบ้านเกิดได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องเข้ามา
ทำงานในกรุงเทพฯ

หรือเมืองใหญ ่

 

SME ๔.๐ ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้าง

มูลค่าในสนิค้าและบริการ 

ยุทธศาสตร์
ปฏิบัติการดิจิทัล

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและความ
เชื่อมั่นเพื่อการ

รองรับเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   
การผลักดัน

เทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การส่งเสรมิการกีฬา 
อุตสาหกรรมกีฬา 
การท่องเที่ยวกีฬา 
และวิทยาศาสตร์

การกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาบคุลากร
และองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ของ กกท. 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
และ ๕ 

(๔) การพัฒนาการ
กีฬาแห่งประเทศ

ไทยให้เปน็องค์กรที่
เป็นสังคมดิจิทัลและ

เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

(๕) การส่งเสริมการ
บริการ 

 
 



๒๑ 
 

ส่วนที่ ๓ 
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

๑. กระบวนการจดัทำแผนพัฒนาข้อมลูดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 
ตารางท่ี ๓.๑ กระบวนการจัดทำแผนพฒันาข้อมลูดิจทิัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
 

ขั้นตอน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ 
๑. ทบทวนวิสัยทัศน์ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง และ
ศึกษายุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้อง 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๓) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล) 
๔) ทิศทางของประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand ๔.๐ 
๕)  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
๖) แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๗)  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการกีฬา
แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๘) แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๙) แผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๒. จัดการอบรมให้ความรู ้ จำนวน ๑ ครั้ง    
แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นฐาน
การบร ิหารจ ัดการ Big Data ในองค ์กร      
จำนวน ๑๒๐ คน 

- ระบบนิเวศข้อมูลและบุคลากรด้านข้อมูล  
- เทคโนโลยี Big Data และโอกาสทางธุรกิจ 
- การบูรณาการข้อมูล คุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์ Big Data 
- การบริหารโครงการ Big Data 

๓. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการและ
ความคาดหวังในการใช้งานระบบ Big Data 

๑) ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 
จำนวน ๑๘ คน 
๒) ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการออกแบบสอบถาม จำนวน ๑๒๐ คน 

๔. สำรวจและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ
ปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของ กกท. 

๑) ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาระบบ Big Data ของ กกท. 
ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบเครือข่าย
สารสนเทศและเครือข่ายโทรคมนาคม ด้านระบบงานสารสนเทศ
ดิจิทัล ด้านฐานข้อมูล ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ 
๒) ทบทวนและวิเคราะห์ สถานภาพทางด้านระบบความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
๓) ทบทวนและวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค 



๒๒ 
 

ขั้นตอน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ 
๕. จัดการประชุมเชิงสัมมนา เพื ่อทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการจดัทำแผนพัฒนาข้อมลู
ดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

การระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ท่าน โดยมีร ูปแบบเป็นการประชุม           
เชิงสัมมนาอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- วิสัยทัศน ์
- พันธกิจ 
- เป้าหมายการพัฒนาระบบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
- ประเด็นการพัฒนา (Strategic Issues)  
- เป้าประสงค์ของการพัฒนา (Strategic Goals) 
- กลยุทธ์การพัฒนา (Strategy) 
- แผนงาน/โครงการ 

๖. กำหนดแนวทางการติดตาม กำกับดูแลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาข้อมูลดิจ ิทัล     
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

กำหนดแนวทางการติดตาม กำก ับดูแลการดำเน ินงานตาม
แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๗. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล                
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย 
- วิสัยทัศน ์
- พันธกิจ 
- เป้าหมายการพัฒนาระบบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
- ประเด็นการพัฒนา (Strategic Issues)  
- เป้าประสงค์ของการพัฒนา (Strategic Goals) 
- กลยุทธ์การพัฒนา (Strategy) 
- แผนงาน/โครงการ 

๘. นำเสนอแผนพัฒนาข้อมูลดจิิทลั                
การกีฬาแหง่ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

นำเสนอแผนพัฒนาข้อมูลดิจ ิท ัล การกีฬาแห่งประเทศไทย        
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑: กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดจิิทลั การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ขั้นตอนท่ี 1 
ทบทวนวิสัยทัศน์ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษายุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ขั้นตอนท่ี 2 
จัดการอบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้งแก่ผู้บริหารและผูเ้กี่ยวข้องเกี่ยวกับพ้ืนฐาน

การบริหารจัดการ Big Data ในองค์กรจำนวน ๑๒๐ คน 

ขั้นตอนท่ี 3 
สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานระบบ Big Data 

ขั้นตอนท่ี 4 
สำรวจและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ขั้นตอนท่ี 5 
จัดการประชุมเชิงสัมมนา เพ่ือทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ 

แผนพัฒนาข้อมลูดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ขั้นตอนท่ี ๖ 
กำหนดแนวทางการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานตาม 

แผนพัฒนาข้อมลูดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ขั้นตอนท่ี ๗ 
นำเสนอแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 



๒๔ 
 

๒. สำรวจและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของ กกท. 
 
 การสำรวจและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของ กกท.  เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินควบคุมภายในและความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ 
 สำหรับการทบทวนและวิเคราะห์ สถานภาพทางด้านระบบความมั่นคงและความปลอดภัย โดยใช้
เครื่องมือในการตรวจสอบ มาตรฐานระบบความปลอดภัยสารสนเทศ ( ISO 27001) ด้วยการจัดทำแนว
ทางการตรวจสอบสารสนเทศ (Audit Program) 
 2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสังเกต โดยการบันทึกการสังเกต แบบตรวจรายการ (checklists) คือ แบบตรวจสอบรายการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๙ ระบบ 
 การสัมภาษณ์ โดยการรูปแบบสัมภาษณ์ แบบคำถาม คือ คำถามแบบกำหนดคำตอบ (fixed-
alternative questions) จำนวน ๑๙ ระบบ  
 การสุ ่มตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบ (Audit Sampling) ของกระบวนการทำงานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 2.๓ วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการสำรวจครั้งนี้ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยกรอบแนวคิด ทฤษฎี 
(Theoretical Framework) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ด้านระบบความมั่นคงและความปลอดภัย 
โดยใช้แนวคิดมาตรฐานระบบความปลอดภัยสารสนเทศ ( ISO 27001) สามารถสรุปผลการสำรวจและ
วิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของ กกท.  ตาม มาตรฐานระบบความ
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ลำดับ ชื่อระบบ 
รายละ  

เอียดระบบ 
ใช้งาน 

ไม่ใช้
งาน 

ใช้
งาน
ไม่ได้ 

สาเหตุที่ไม่
อัพเดท/ 

ใช้งานไม่ได้ 

แนว
ทางการ

แก้ปัญหา 

internet/ 
intranet 

พัฒนาแบบ
website/ 
webapp 

พัฒนาโดย 
ที่ต้ังของ
ระบบ 

เจ้าของ
ระบบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ 

๑ 
ระบบเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร  

(Back Office)-ERP 
การเงิน 
การคลงั 

     intranet Windows App vendor 
Stand 
Alone 

 IT SAT ปกติ 

๒ 
ระบบเว็บไซต์หลักการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย (www.sat.or.th) 
      internet website SAT    ปกติ 

๓ 
ระบบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพองค์กร 
Enterprise Performance Analysis 

System (EPAS) 

  
  

ระบบยังไม่
มีการ

นำไปใช้งาน
อย่างเต็ม
รูปแบบ 

ควรมีการ
ซ้ือบริการ
บำรุงรักษา
ระบบ และ
นำไปใช้งาน

ในการ
ประชุม
ผู้บริหาร 
กกท. 

  vendor 
Stand 
Alone 

นโยบาย
และแผน 

นโยบาย
และแผน 

 

๔ 
ระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพ่ือเช่ือมฐานข้อมูลด้านบุคลากรใน
องค์กร เฟส 3 

เฟส 3 เป็น
เร่ือง finger 

Scan 
   

เนื่องจาก
การอยู่

ระหว่างการ
พัฒนา
เพ่ิมเติม 

เฟส 3 ซ่ึงมี
การ

ดำเนินการ
เช่ือมต่อ
ฟังก์ชั่น

ต่างๆ ส่งผล
กระทบกับ
ข้อมูลใน
ระบบ 

ดำเนินการ
พัฒนา
ระบบฯ    
จะสิ้นสุด

สัญญาวันที่ 
27 มีนาคม 

พ.ศ. 
2562 

    ทรัพยากร
บุคคล 
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ลำดับ ชื่อระบบ 
รายละ  

เอียดระบบ 
ใช้งาน 

ไม่ใช้
งาน 

ใช้
งาน
ไม่ได้ 

สาเหตุที่ไม่
อัพเดท/ 

ใช้งานไม่ได้ 

แนว
ทางการ

แก้ปัญหา 

internet/ 
intranet 

พัฒนาแบบ
website/ 
webapp 

พัฒนาโดย 
ที่ต้ังของ
ระบบ 

เจ้าของ
ระบบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ 

๕ ระบบบริหารความเส่ียง     

มีการ
ปรับปรุง

บางเมนู (ยัง
ไม่ได้เปิดใช้
อย่างเป็น
ทางการ) 

ทดสอบ
ระบบ
เพ่ือให้
ค้นหา

ข้อผิดพลาด
ของ

โปรแกรม
พร้อม 

ซ้ือบริการ
และ

บำรุงรักษา
ระบบเพ่ือ
การพัฒนา
ดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

    
นโยบาย
และแผน 

  

๖ 
ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process Management) 

ระบบสาร
บรรณอิเล็ก  
ทรอนิกส์ 

    

ควรมีการ
ประกาศใช้
ระเบียบ

สารบรรณ
อิเล็กทรอ  

นิกส์ เพ่ือให้
มีการใช้งาน
ระบบอย่าง
เต็มรูปแบบ 

  vendor 
Stand 
Alone 

สนง.ผู้ว่าฯ/
12 ฝ่าย
สำนักฯ 

IT SAT  

๗ 
ระบบบริหารและติดตามยุทธศาสตร์

อัจฉริยะ (SMIS) 

ติดตาม
ปฏิบัติงาน

และ
งบประมาณ 

     internet website vendor  
นโยบาย
และแผน 
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ลำดับ ชื่อระบบ 
รายละ  

เอียดระบบ 
ใช้งาน 

ไม่ใช้
งาน 

ใช้
งาน
ไม่ได้ 

สาเหตุที่ไม่
อัพเดท/ 

ใช้งานไม่ได้ 

แนว
ทางการ

แก้ปัญหา 

internet/ 
intranet 

พัฒนาแบบ
website/ 
webapp 

พัฒนาโดย 
ที่ต้ังของ
ระบบ 

เจ้าของ
ระบบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ 

๘ 
ระบบศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา 

(SATC) 

เก็บภาพถ่าย
และหลักสูตร

วิชาการ 
     internet website vendor  

กอง
วิชาการ 

กอง
วิชาการ 

 

๙ ระบบตรวจสอบข้อมูลทะเบียนกีฬา 

เก็บ
ทะเบียน
นักกีฬาที่

อยู่ใน
ประเทศ

ไทย แต่ละ
ภาค/

จังหวัด 
เก่ียวข้อง
ระบบ

รายงานผล
การแข่งขัน 

    

ควรมีการ
ปรับปรุง
ระบบใหม่ 
เนื่องจาก

ระบบเดิมมี
ข้อจำกัดใน
การใช้งาน 
เนื่องจาก

เป็น
เทคโนโลยี

เก่า 

internet website vendor  

ฝ่าย
พัฒนา

กีฬาเป็น
เลิศ 

กองการ
แข่งขัน 

 

๑๐ 
ระบบเว็บไซต์กองพัฒนาบุคลากรกีฬา 

(http://hrd.sat.or.th) 
      internet website vendor  

ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล 

กอง
พัฒนา

บุคลากร
กีฬา 

 

๑๑ 
ระบบสานักงานคณะกรรมการกีฬามวย

(http://www.officemuay.or.th) 
    

เครื่อง 
server เดิม

มีปัญหา 

ปัจจุบัน
เผยแพรข่้อมูล

ผ่าน 
http://muay
thaiofficial 

.org/ 
และได้ดำเนิน
พัฒนาระบบ

ใหม่ใช้
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน  
3-4 เดือน 

 website   
ฝ่ายกีฬา
อาชีพและ

มวย 
 ปกติ 
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ลำดับ ชื่อระบบ 
รายละ  

เอียดระบบ 
ใช้งาน 

ไม่ใช้
งาน 

ใช้
งาน
ไม่ได้ 

สาเหตุที่ไม่
อัพเดท/ 

ใช้งานไม่ได้ 

แนว
ทางการ

แก้ปัญหา 

internet/ 
intranet 

พัฒนาแบบ
website/ 
webapp 

พัฒนาโดย 
ที่ต้ังของ
ระบบ 

เจ้าของ
ระบบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ 

๑๒ ระบบรายงานผลการแข่งขัน  

     

ควรมีการ
ปรับปรุง
ระบบใหม่ 
เนื่องจาก

ระบบเดิมมี
ข้อจำกัดใน
การใช้งาน 
และมีการ
เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการ

จัดการ
แข่งขัน 
และกฎ

กติกาอยู่ทุกปี 

internet website vendor  

ฝ่าย
พัฒนา

กีฬาเป็น
เลิศ 

กองการ
แข่งขัน 

ปกติ 

๑๓ ระบบบริการข้อมูลสถานที่ ของการกีฬา
แห่งประเทศไทย (Location Info 
Services System) www.area.sat.or.th  

แสดงพ้ืนที่
ให้เช่า ผูก

กับจอ 
touch 

screem 
ชั้น 1 

     internet website vendor  
ฝ่ายธุรกิจ
และสิทธิ
ประโยชน์ 

กอง
บริการ
อาคาร
สถานที ่

ปกติ 

๑๔ ระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการ
กีฬา (http://www.dcat.in.th) กฎระเบียบ 

ข่าวสาร 
     internet website vendor  

สำนักงาน
ควบคุม
การใช้สาร
ต้องห้าม 

 ปกติ 

๑๕ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์       internet website vendor  IT SAT IT SAT ปกติ 
๑๖ ระบบสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ 

วิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(https://sskm.sat.or.th/) 

KM    
อัพเดท

ล่าสุดเมื่อ 2 
เดือนที่แล้ว 

อัพเดท
ข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน 
internet webapp   ฝ่ายวิทยฯ์  ปกติ 
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ลำดับ ชื่อระบบ 
รายละ  

เอียดระบบ 
ใช้งาน 

ไม่ใช้
งาน 

ใช้
งาน
ไม่ได้ 

สาเหตุที่ไม่
อัพเดท/ 

ใช้งานไม่ได้ 

แนว
ทางการ

แก้ปัญหา 

internet/ 
intranet 

พัฒนาแบบ
website/ 
webapp 

พัฒนาโดย 
ที่ต้ังของ
ระบบ 

เจ้าของ
ระบบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ 

๑๗ ระบบ Intranet กกท. 
(http://intranet.sat.or.th/) 

    
ยังไม่ได้เปิด
ใช้อย่างเป็น

ทางการ 

อบรมผู้ดูแล
ระบบและ
ผู้ใช้งาน
ระบบ 

intranet    IT SAT IT SAT 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

๑๘ ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (IP 
Phone) 

          IT SAT IT SAT ปกติ 

๑๙ ระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์       intranet    IT SAT IT SAT ปกติ 

 
 
 จากตารางที่ ๓.๒ พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 19 ระบบที่พัฒนาเพื่อใช้ในการกีฬาแห่งประเทศไทย ยังคงสภาพใช้งาน 13 ระบบ และอีก 6 ระบบ
ยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ หรือคิดเป็น (31.5%) ของระบบทั้งหมด โดยสาเหตุหลักในการใช้ระบบได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ คือ ไม่มีการบำรุงรักษาระบบให้พรอ้มใช้
งานตลอดเวลาทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการอัพเดทหรือข้อจำกัดใหม่  ๆ  ในการใช้งานระบบ และปัญหารองลงมาคือ ขาดการอัพเดทข้อมูลในระบบ ทำให้ระบบไม่สามารถ
นำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี ๓.๓ แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)  

ลำดับ หัวข้อ ข้อกำหนด ISO 27001 /IT Standard 

๑ การประเมินความเส่ียงระบบสารสนเทศ   

 - การประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ เช่น 
การสำรองข้อมูล 

๖.๑.๒ การประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ  

๒ การบริหารจัดการความเส่ียงระบบสารสนเทศ 
๖.๑.๓ การจัดการความเสี่ยงความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

๓ การใช้งานระบบ   

 - คู่มือการใช้งานระบบในแต่ละระบบ 
A.12.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

 - การทบทวนคู่มือการใช้งานในแต่ละระบบให้
สอดคล้องกับระบบในปัจจุบัน 

IT Standard 

๔ การบริหารจัดการผู้ใช้งานแต่ละระบบ   

 - การกำหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน   

 การกำหนดสิทธ์ิการใช้งานสอดคล้องกับ หน้าที่/
กระบวนการทำงาน 

A.9.4.1 การจำกัดการเข้าถึงสารสนเทศ 

  (สิทธ์ิการใช้งานระบบตามหน้าที่ในการปฏิบัติงาน, 
สิทธ์ิในการอนุมัติในระบบ) 

  

 - การเปลี่ยนรหัสผ่าน   

 กำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ IT Standard 

 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนรหัสผ่าน A.9.2.5 การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 

๕ การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ A.12.1.2 การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง 

๖ การรักษาความม่ันคงความปลอดภัย   

 - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีการอัพเดท Security 
Path เป็นประจำ 

A.12.2.1 การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

 - เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีการติดตั้ง Antivirus 
& Malware และมีการอัพเดท 

A.12.2.1 การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

 -ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีการ
อัพเดท Security Patch 

A.12.2.1 การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

 

- การอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ใช้งาน/
บุคลากร ตระหนักในเรื่องความเสี่ยง และภัย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก Malware ตลอดจน
การป้องกันและแก้ไขเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น 

A.12.2.1 การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

๗ การสำรองข้อมูล  
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- ช่วงระยะเวลาในการสำรองข้อมูล มีความสอดคล้อง
กับระยะเวลาในการยอมรับการสูญหายของข้อมูล
ในแต่ละระบบ 

A.12.3.1 การสำรองข้อมูล 

 
-การสำรองข้อมูลลงในอุปกรณ์ ทำการสำรองข้อมูล
ในประเภทใด เช่น เทปแม่เหล็ก หรือ Hard disk 

A.12.3.1 การสำรองข้อมูล 

 - กระบวนการการเก็บรักษาอุปกรณ์สำรองข้อมูล A.12.3.1 การสำรองข้อมูล 

 - ระยะเวลาสูงสุดในการสำรองข้อมูล A.12.3.1 การสำรองข้อมูล 

 - เอกสารคู่มือ (Work Instruction) ในการสำรองข้อมูล A.12.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 - เอกสารรายการผลการสำรองข้อมูลในแต่ละครั้ง A.12.3.1 การสำรองข้อมูล 

 
- ช่วงระยะเวลาในการสำรองข้อมูล  มีความสอดคล้อง
กับระยะเวลาในการยอมรับการสูญหายของข้อมูลในแต่
ละระบบ 

A.12.3.1 การสำรองข้อมูล 

๘ การเก็บประวัติการเข้าใช้งานระบบ A.12.4.1 การบันทึกล็อกของเหตุการณ์ 

๙ การติดต้ังซอฟท์แวร์บนระบบปฏิบัติการ   

 ขั้นตอนการติดตั้งซอฟท์แวร์บนระบบปฏิบัติการ A.12.5.1 การติดตั้งซอฟท์แวร์บนระบบปฏิบัติการ 

๑๐ มาตราควบคุมของเครือข่าย   

 
มาตรการควบคุมเครือข่ายต้องได้รับการบริหาร
จัดการและควบคุม เพื่อป้องกันสารสนเทศบน
ระบบและโปรแกรมประยุกต ์

A.13.1.1 มาตราควบคุมของเครือข่าย 

๑๑ 
ข้อกำหนดด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

 

 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของบริการโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) บนเครือข่ายสาธารณะ 

A.14.1.2 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของบริการ
โปรแกรมประยุกต์ (Application) บนเครือข่าย
สาธารณะ 

๑๒ 
ขั้นตอนปฏิบัติงานการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของระบบ 

A.14.2.2 ขั้นตอนปฏิบัติงานการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ 

๑๓ 
การทบทวนทางเทคนิคของโปรแกรมประยุกต์ 
(Application)  
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มปฏิบัติการ 

A.14.2.3 การทบทวนทางเทคนิคของโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
แพลตฟอร์มปฏิบัติการ 

๑๔ 
มาตรการควบคุมเฝ้าติดตามกิจกรรมการพัฒนา
ระบบท่ีดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก 

A.14.2.7 การพัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก มาตรการ
ควบคุมเฝ้าติดตามกิจกรรมการพัฒนาระบบที่
ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก 

๑๕ 
การทดสอบคุณสมบัติความม่ันคงปลอดภัย 
(Security Functionally) ต้องดำเนินการใน
ระหว่างการพัฒนา 

A.14.2.8 การทดสอบคุณสมบัติความม่ันคงปลอดภัย 
(Security Functionally)ต้องดำเนินการในระหว่าง
การพัฒนา 

๑๖ การปกป้องข้อมูลทดสอบ A.14.3.1 การปกป้องข้อมูลทดสอบ 
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 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวคิด มาตรฐานระบบความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) 
ด้วยการจัดทำแนวทางการตรวจสอบสารสนเทศ (Audit Program) เพื่อวางแผนระบบบริหารจัดการความ
มั ่นคงและความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ และประเมินความเสี่ยงด้านความมั ่นคงและความปลอดภัย
สำหรับสารสนเทศ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ผลการสำรวจระบบสารสนเทศ 19 ระบบในประเด็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน ISO 27001 

ช่ือระบบ 

ข้อกำหนด ISO 27001 /IT Standard 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 
1.
1 

2.
1 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.2.
1 

4.2.
2 

5.
1 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

6.
4 

7.
1 

7.
2 

7.
3 

7.
4 

7.
5 

7.
6 

8.
1 

9.
1 

10.
1 

11.
1 

12.
1 

13.
1 

14.
1 

15.
1 

16.
1 

1.ระบบเพื่อ
การบริหาร
จัดการ
องค์กร 
(Back 
Office)-ERP 

√ √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -  √  -  √ 

2.ระบบ
เว็บไซต์
หลักการ
กีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √  -   -  

3.ระบบการ
วิเคราะห์
ประสิทธิภา
พองค์กร 
Enterprise 
Performan
ce Analysis 
System 
(EPAS) 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

4.ระบบ
ฐานข้อมูล
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
เชื่อม

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 
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ตารางที่ 3.4 ผลการสำรวจระบบสารสนเทศ 19 ระบบในประเด็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน ISO 27001 

ช่ือระบบ 

ข้อกำหนด ISO 27001 /IT Standard 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 
1.
1 

2.
1 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.2.
1 

4.2.
2 

5.
1 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

6.
4 

7.
1 

7.
2 

7.
3 

7.
4 

7.
5 

7.
6 

8.
1 

9.
1 

10.
1 

11.
1 

12.
1 

13.
1 

14.
1 

15.
1 

16.
1 

ฐานข้อมูล
ด้านบุคลากร
ในองค์กร 
เฟส 3 
5.ระบบ
บริหารความ
เสี่ยง 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

6.ระบบการ
จัดการ
กระบวนการ
ทางธุรกิจ 
(Business 
Process 
Manageme
nt) 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

7.ระบบ
บริหารและ
ติดตาม
ยุทธศาสตร์
อัจฉริยะ 
(SMIS) 

√ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

8.ระบบศูนย์
วิชาการและ
เทคโนโลยี
กีฬา (SATC) 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 
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ตารางที่ 3.4 ผลการสำรวจระบบสารสนเทศ 19 ระบบในประเด็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน ISO 27001 

ช่ือระบบ 

ข้อกำหนด ISO 27001 /IT Standard 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 
1.
1 

2.
1 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.2.
1 

4.2.
2 

5.
1 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

6.
4 

7.
1 

7.
2 

7.
3 

7.
4 

7.
5 

7.
6 

8.
1 

9.
1 

10.
1 

11.
1 

12.
1 

13.
1 

14.
1 

15.
1 

16.
1 

9.ระบบ
ทะเบียน
นักกีฬา 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

10.ระบบ
เว็บไซต์กอง
พัฒนา
บุคลากร
กีฬา 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

11.ระบบสา
นักงาน
คณะกรรมก
ารกีฬามวย 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

12.ระบบ
สมัครแข่งขัน
กีฬา  

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

13.ระบบ
บริการข้อมูล
สถานท่ี ของ
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
(Location 
Info 
Services 
System) 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

14.ระบบ
บริหาร

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 
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ตารางที่ 3.4 ผลการสำรวจระบบสารสนเทศ 19 ระบบในประเด็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน ISO 27001 

ช่ือระบบ 

ข้อกำหนด ISO 27001 /IT Standard 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 
1.
1 

2.
1 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.2.
1 

4.2.
2 

5.
1 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

6.
4 

7.
1 

7.
2 

7.
3 

7.
4 

7.
5 

7.
6 

8.
1 

9.
1 

10.
1 

11.
1 

12.
1 

13.
1 

14.
1 

15.
1 

16.
1 

จัดการสาร
ต้องห้าม
ทางการกีฬา  
15.ระบบ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิก
ส์ 

√  -  √ √ √ √  -   -   -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -   -   -  √ √ 

16.ระบบ
สร้างสรรค์
แบ่งปัน
ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ 
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

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

17.ระบบ 
Intranet 
กกท. 

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

18.ระบบ
โทรศัพท์
ผ่านระบบ
เครือข่าย (IP 
Phone) 

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

19.ระบบ
เบิกวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 จากตารางที่ 3.4 พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 19 ระบบ มีความเสี่ยงในด้านความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางด้านระบบสารสนเทศอยู่ 2 ประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือ การกำหนดสิทธกิาร
เข้าถึงในระบบสารสนเทศ ซึ่งผลการสำรวจพบว่า การเข้าถ้าระบบจะไม่มีรอบการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ทำให้
เป็นการใช้รหัสผ่านเดิมตลอดเวลา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงระบบจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ง่าย อีกทั้งระบบ
ส่วนใหญ่ไม่มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เมื่อมีการเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน หรือมีการเปลี่ยน
ผู ้ร ับผิดชอบ ทำให้เพิ ่มความเสี ่ยงในการรักษาความปลอดภัยของระบบเป็นอย่ างมาก ประเด็นที ่สอง            
สืบเนื่องมาจากผลการสำรวจระบบสารสนเทศตารางที่ ๓.๒ คือ มีระบบสารสนเทศจำนวนมากที่ขาดการรักษา
บำรุงระบบ จึงขาดการทบทวนทางเทคนิคของโปรแกรมการประยุกต์ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการรักษาความ
ปลอดภัยในระบบ ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีรอบในการรักษาบำรุงระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความ
ปลอดภัยให้กับระบบที่ใช้งานในการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
๔. การวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 ๔.๑ เครื่องมือท่ีใช้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสำหรับข้อเสนอแนะในการให้บริการด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้แก่ แบบสอบถามเรื ่อง “แนวทางแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี         
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)” เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความต้องการและความคาดหวัง ความพร้อมใน
การใช้งานระบบ Big Data ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการประเมินศักยภาพขององค์กรและปจัจยั
ที่มีผลต่อการจัดทำ Big Data การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๔.๒ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการสัมภาษณ์กึ ่งโครงสร้างจาก ผู้บริหาร
ระดับสูงของ กกท. ระดับ ผู ้ว่าการการกีฬาแห่งประทศไทย รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘ คน โดยผู้สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับ
ผู้บริหารดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) เนื่องจากเหตุผล ๒ ข้อ 
ประการแรก ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นในผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้ง ๑๘ คน การสัมภาษณ์ดำเนินการอย่างเป็นลำดับ (Step-by-step) ในห้องปรับอากาศที่เงียบสงบ
เป็นส่วนตัว พร้อมกับการบันทึกเทปและจดบันทึกโดยผู้วิจัยเอง และประการที่สอง ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน      
ถูกถอดบทสัมภาษณ์ด้วยนามแฝงเพื่อป้องกันอคติ 
 ๔.๓ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งในส่วนการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูล
ดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และผลการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลจากการถอดเทป สัมภาษณ์ การจด
บันทึก และการยืนยันผลการสมัภาษณ์โดยตรงจากผูใ้ห้การสมัภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการของ 
Strauss เพื่อสรุปบทสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย ตามทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) (Strauss 
& Corbin. ๑๙๙๐) โดยทำการวิเคราะห์ ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การเปิดบทสัมภาษณ์ (Open Coding) การจัด
หมวดหมู่ บทสัมภาษณ์ (Axial Coding) และการสรุปบทสัมภาษณ์ (Selective Coding) 
 
 



๓๘ 
 

ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
เหตุผลและท่ีมาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
 ประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม             
อันเนื่องมาจากนวัตกรรมและการแพรก่ระจายของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ การดำเนินชีวิต    
ในหลายรูปแบบ การบริการด้านไอทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้การบริการด้านการ
สื่อสารและโทรคมนาคมได้มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อนและมุ่งเน้นในการพัฒนาไปสู่การ แข่งขันในการให้บริการ
เพื ่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกสบาย และเพื ่อสามารถให้บริการกับผู ้ร ับบริการ ที ่มีจำนวนมากได้ใน
ขณะเดียวกันได้ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการพัฒนาประสทิธิภาพองค์กรด้วยการบูรณาการ ข้อมูลและกระบวน
ในการทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและความซ้ำซ้อนในการให้บริการหรือ การทำงานซึ่ง
เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที ่ส่งผลทำให้ลดต้นทุนทั ้งกำลังคน งบประมาณ และเวลา ซึ ่งทำให้เกิดความ
ได้เปรียบในการลงทุน และการแข่งขันในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อความ มั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืนของประเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการเปลี่ยนเชิงนวัตกรรม มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ประเทศไทยต้องมีการเร่งรดัในการปรับเปลี่ยนรปูแบบการดำเนิน งานของประเทศโดยภาพรวมด้วยการ
กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ และเป้าหมายเพื่อความสามารถในการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงจากการบริการ
ด้านไอที และการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็น เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิง
เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างตามการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อขับเคลื่อนให้ประเทศสามารถพัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ในระยะยาวด้วยการกำหนดตำแหน่ง ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ของประเทศ ให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดยมีเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ ๑ : เพิ ่มสมรรถนะและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ         
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหรือกลไกหลัก ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนวัตกรรมการผลิตและการบริการ 
 เป้าหมายที่ ๒ : สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื ่อสร้างสังคมคุณภาพ และคุณภาพชีวิตที ่ดีให้กับ 
ประชาชนทุกกลุ่มบนพื้นฐานที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนสามารถเข้าถงึสื่อ 
องค์ความรู้ และบริการดิจิทัลต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง  
 เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนบุคลากรทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ สามารถพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถของตนเองได้อย่างไม่มีข้อจำกัดอันจะนำมา ซึ่งโอกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากรและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
 เป้าหมายที ่๔ : เปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานและบริการภาครฐั ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสมบูรณ์
แบบ การบริหารจดัการภาครัฐที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินงานและบริการ
ประชาชนได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
 



๓๙ 
 

ยุทธศาสตรข์องแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจึงมีความจำเป็น      
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้านดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล (Hard Infrastructure) 
 เทคโนโลยีดิจิทัล จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ โทรคมนาคมที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพขนาดเพียงพอ 
ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ ที ่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื ่องเพื ่อรองรับการติดต่อสื ่อสารการเชื ่อมต่อ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และการบริการภาครัฐและเอกชนตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้าง ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเช่ือมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure) 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยมาตรฐาน 
กฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออำนวย                        
ความสะดวกสร้างความเช่ือมั่น คุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองสิทธิให้แก่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ในทุกภาคส่วน ตลอดจนรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล (Service Infrastructure) 
 การบริการในระบบดิจิทัลจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของภาครัฐและเอกชนในอนาคต ปัจจัย
สำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการสรา้งบรกิารดิจทิัลรูปแบบใหม่ ด้วยการจัดระบบบริการพื้นฐานทีม่ีมาตรฐาน สามารถ
เข้าถึง แลกเปลี่ยนเช่ือมโยง และใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานโดยไม่จำกัดการใช้งาน เฉพาะในภาครฐัหรอื
ภาคเอกชน สามารถสร้างบริการต่อยอดบนฐานข้อมูลเปิดของภาครัฐได้ในขณะที่ภาครัฐ สามารถใชป้ระโยชน์
จากระบบบริการพื้นฐานของภาคเอกชนได้เช่นกัน การมีระบบข้อมูลและการ บริการพื้นฐานที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างหน่วยงานจะช่วยให้รัฐและเอกชนได้รับประโยชน์และพฒันากระบวนการทำ งานของภาครัฐและเอกชน
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงตามความ
ต้องการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การผลักดันระบบเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) 
 รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร ด้วยแนวคิดธุรกิจ ที่เขม้แขง็ตอ้ง
ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยืน รัฐจึงมุ่งเน้นให้เกิดการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์
ในกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัย เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจ
สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับ เพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนิ นธุรกิจ ตลอดจน
วางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจ และอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) 
 สังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพที่เกิดจากการมีบริการของรัฐที่เพื่อประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม
ผู ้ด้อยโอกาส ผู ้ส ูงอายุ และคนพิการ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวม ข้อมูล องค์ความรู้             
ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในระบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดยง่ายและสะดวก เพื ่อทำให้ประชาชนมีที ่รู ้เท่าทันกับข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์           
จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 



๔๐ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) 
 การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์และ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรภาครฐั 
ภาคเอกชนทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรบัการพฒันาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเป็นปจัจัยหลกั ใน
การขับเคลื่อน 
 ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงอีก ๒ ปีข้างหน้าตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย    
(ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ภาครัฐไทยมีแผนที่ต้องยกระดับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยจะต้องที่มี      
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดำเนินงานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตั ้งอยู ่บนพื้นฐานขององค์ประกอบหลักสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ การบู รณาการภาครัฐ 
(Government Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) การให้บริการโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการ ขับเคลื ่อนไปสู ่การเปลี่ยนแปลง 
(Driven Transformation) 
 องค์ประกอบที่ ๑ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)  
 คือการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการบูรณาการข้อมูลจะทำให้ภาครัฐไทยเห็นข้อมูลประชาชนเป็น
ภาพเดียวที่สมบูรณ์ (Single View of Citizen) ในขณะที่การบูรณาการ การดำเนินงานจะทำให้ภาครัฐไทย
ตระหนักถึงความต้องการทางเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในแต่ละหน่วยงาน จึงสามารถลดความซ้ำซ้อนทั้งในด้าน
ของงบประมาณ ระยะเวลา และการดูแลรักษาระบบอีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มขนาด 
(Economies of Scale) และจากการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) อันจะนำไปสู่การ
ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management) ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการ
อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations)  
 คือ การนำเทคโนโลยีและ อุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไทย เพื่อให้
สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือ
อุปกรณ์ (Internet of Things) ต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการเชื่อมต่อเครื่องมืออุปกรณใ์ห้สื่อสารถงึกันแบบ
อัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของเจ้าหน้าทีต่ลอดเวลา ส่งผลให้ภาครัฐไทยได้รับข้อมลูที่เป็นประโยชน์ใน
ปริมาณมาก และเมื ่อนำระบบการ จัดการข้อมูลขนาดใหญ่      (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล 
ประกอบกับนำเครื ่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยทำความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ ้ง ช่วย
คาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมให้คำแนะนำเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจก็จะนำไปสู่การให้บริการภาครฐัแบบเชิงรุกได้
มากขึ้น  
 องค์ประกอบที่ ๓ การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services)  
 คือ การยกระดับงานบริการภาครัฐ ให้มีการออกแบบประสบการณ์และดำเนินการแบบเฉพาะเจาะจง 
ตามความต้องการรายบุคคล (Personalized Customer Experience) เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามสิทธิที ่ประชาชนรายบุคคลพึงจะได้รับ อีกทั ้งยังช่วยเพิ ่มความพึงพอใจของผู ้รับบริการ ใน
ขณะเดียวกันบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลล้วนมีความซับซ้อนมากขึ้น ภาครัฐไทยจึงจำเป็นต้อง
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สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอำนวยความสะดวก 
(Rebalancing between Security & Facilitation) โดยกำหนดระดับการรักษา ความปลอดภัยและระดับ
ความเข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานบริการ ประเภทของงาน
บริการ และกลุ่มผู้รับบริการต่าง ๆ 
 องค์ประกอบที่ ๔ การสนับสนุนใหเ้กิดการขับเคลือ่นไปสูก่ารเปลีย่นแปลง (Driven Transformation)  
 คือ การวางแนวทางยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรฐับาลดิจิทัลด้วยกระบวนทัศน์การเปลีย่นแปลงโดย
มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-
End Transformation) ทั ้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) ขั ้นตอนการทำงาน (Process) เทคโนโลยี 
(Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้งมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจดัการโครงการและการ
กำกับดูแล (Project Management and Governance) ที่ชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้นำระดับประเทศ
ที่มีความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ และเล็งเหน็ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 
(Change Leadership) จึงส่งผลให้ภาครัฐสามารถดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ 
 ในการดำเนินตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
นั้นได้กำหนดมาตรการในการพัฒนาตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
 มาตรการที่ ๑ : การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง 
 มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบกลางโดยใช้เลข ๑๓ หลัก เพื่อให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัย และความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล  
 มาตรการที ่ ๒ : การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
 ใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบรกิารผ่านช่องทางกายภาพหรือ
เปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Single Electronic User Account) เมื่อทำธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทาง 
อิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถใช้ ๑ account ได้กับทุกบริการและทุกหน่วยงาน 
 มาตรการที่ ๓ : การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความ
ต้องการรายบุคคล และสามารถเลือกดูข้อมูลตามลำดับประสบการณ์หรือตามประเภทงานบริการ รวมทั้งมีการ
แสดงข้อมูลความเช่ือมโยงระหว่างงานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันได้
อย่างรวดเร็ว 
 มาตรการที่ ๔ : การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 
 ประชาชนสามารถดำเนินการร้องเรียนทุกเรื่องผ่านจุดเดียว โดยภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนจากทุกหน่วยงานเพื่อให้สามาถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายาม เข้าใจอุปสรรค
ปัญหาและความต้องการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สามารถ
ดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงที 
 มาตรการที่ ๕ : โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้วย ICT สำหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับรัฐบาลดิจิทัล 
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 มาตรการที่ ๖ : ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
 สร้างการมีสว่นรว่มและส่งเสริมให้บคุลากรหน่วยงานภาครฐัพร้อมที่จะรองรับการเปลีย่นแปลง  ในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 มาตรการที่ ๗ : การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
 บูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถกำหนดสิทธิรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน (One Citizen One Social Record) และสามารถให้บริการเชิงรุก เช่น ลงทะเบียนผู้รับสิทธิโดย
อัตโนมัติหรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีระบบลงทะเบียนเคลื่อนที่ (Mobile Registration) โดย
ประชาชนสามารถรับความช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ ผ่านบัตรในลักษณะบัตรเดบิตที่มีการ เช่ือมโยงข้อมูล
กับภาครัฐ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ ๘ : การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
 บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในเชิงรุก ทั้งบริการด้านข้อมูล
และด้านการขออนุมัติอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ข้ันตอนพิจารณา วางแผน เตรียมการ จัดซื้อ เดินทาง 
จนถึงประเมินผลการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร 
 มาตรการที่ ๙ : การบูรณาการงานบริหารด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 
 ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอใบอนุมัติอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำซ้อน 
เนื่องจากระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การดำเนินการขอใบอนุมัติ อนุญาต
เกี่ยวกับการลงทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 มาตรการที่ ๑๐ : การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
 มีศูนย์บัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการทำงานของเจา้หน้าที่ภาคสนาม 
โดยนำเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time และแจ้งเตือนก่อนเกิด
เหตุ รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการป้องกันในเชิงรุก 
 จากกรอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ และมาตรการที่
เกี่ยวข้องเป็นทิศทางที่สำคัญให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการนำ เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้พัฒนางานให้สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในเรื่อง การจัดทำ
ฐานข้อมูลใหส้ามารถเช่ือมโยงกัน และปรบัระเบียบข้ันตอนการทำงานใหม้ีการประสาน เพื่อให้เกดิประสทิธิภาพ
ในการให้บริการ เกิดความรวดเร็วและมั ่นคงปลอดภัยเพื ่อการนำพาประเทศไทยไปสู ่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เต็มรูปแบบของการ เป็นประเทศไทย ๔.๐ และสามารถก้าวข้าม
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีการเจรญิเติบโตและ มีรายได้ของประชากรอยู่ในระดับสงูเทียบเท่ากับ
ประเทศอุตสาหกรรมที่อยู่แนวหน้าของโลก  
       ในการส่งเสริมการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา และ
การท่องเที่ยวกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานในกจิกรรมต่าง ๆ  ไปสู่
เป้าหมายในมิติต่าง ๆ อย่างหลากหลายตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที ่ ๖ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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แผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
๑. วิสยัทัศน ์
 พัฒนากีฬาเพื่อความเปน็เลิศสูร่ะดับนานาชาติ ตอ่ยอดสูร่ะดบัอาชีพ และสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ให้กบัประเทศ 
2. พันธกจิ 
 ๑) ส ่งเสริม สนับสนุน และกำกับองค์กรกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อวางระบบการคัดเลอืกและพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบ
ความสำเร็จในระดับนานาชาติรวมทั้งการจดัสวัสดิการ และมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาที่เหมาะสม 
 ๒) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
นักกีฬา บุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๓) สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาให้มีมาตรฐานรองรบัการพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด 
ชาติและนานาชาติ รวมทั้งยกระดับการบริการทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน 
 ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา โดยอาศัยศูนย์ฝึกและสนามกีฬาที่ 
กกท. รับผิดชอบและเครือข่ายองค์กรกีฬาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์ 
 ๑) เพื ่อวางระบบการสร้าง สรรหา และพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาเพื ่อความเป็นเลิศที่มี
ประสิทธิภาพต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสประสบความสำเร็จในระดับ
นานาชาติและต่อยอดการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาสู่กีฬาอาชีพ 
 ๒) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรกีฬาในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและก็หาอาชีพให้มี
ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานที่ กกท. กำหนด 
 ๓) เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งพฒันา
และนำองค์ความรู ้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการกีฬาไปใช้ในการพัฒนา
นักกีฬาทุกระดับ 
 ๔) เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาให้มีมาตรฐานในรูปแบบ (National training center : NTC) ในส่วนกลาง
และขยายสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 ๕) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสารสนเทศที่สำคัญในกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ การออกกำลังกาย และการบริหารจัดการองค์กร        
 ๖) เพื่อพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ให้มีมาตรฐานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้น
การสร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนอย่าง
สม่ำเสมอ 
 ๗) เพื ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร  ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลของหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดไว้ 
 
 ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที ่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้มีการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และผลลัพธ์หลักไว้ดังตารางที่ 4.1 
 



๔๔ 
 

ตารางท่ี 4.1 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : 
การบริหารจัดการกีฬาเพื่อ

ความเป็นเลิศและต่อยอดสู่
กีฬาอาชีพ 

กลยุทธ์ : 
๑.๑ พัฒนานักกีฬาเพื่อความ

เป็นเลิศทุกระดบัให้มีศักยภาพ 
๑.๒ พัฒนาบุคลากรกีฬาและ

บุคลากรด้ายวิทยาศาสตรก์าร
กีฬาให้มีมาตรฐานรองรบัการ
พัฒนานักกีฬาแต่ละระดบั 
(ยุทธศาสตร์ชาติ) 

๑.๓ ส่งเสริมองค์กรกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและองค์กรกีฬา
อาชีพให้มีระบบบรหิารจัดการ
ที่มีมาตรฐาน 

๑.๔ พัฒนานักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาอาชีพให้มี
ศักยภาพ 

๑. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศในระดับเอเชียและต่อยอดสูค่วามสำเร็จของกีฬาอาชีพ 
KPI (๑) : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติของ
นักกีฬาไทย (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
ค่าเป้าหมาย :  
ปี ๒๕๖๓ อันดับ ๑ ใน ๗ ของประเทศในทวีปเอเชียที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และกีฬาพาราลมิปกิเกมส์ 
ปี ๒๕๖๔ อันดับ ๑ ในกีฬาสากลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมสแ์ละ
อาเซียนพาราเกมส ์
ปี ๒๕๖๕ อันดับ ๑ ใน ๗ จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมสแ์ละ
เอเชียนพาราเกมส ์
KPI (๒): รอ้ยละของรายการแข่งขันกีฬาอาชีพมผีลการ 

ดำเนินงานดีข้ึน (SAT-๑๔ เดิม) 
ค่าเป้าหมาย :  
ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๐ 

 ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๕  
 ปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙๐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : 
การส่งเสริมและบริการทางการ

กีฬา 
กลยุทธ์ : 
๒.๑ สร้างและพฒันาศูนย์ฝึก

กีฬาของกกท.ให้มมีาตรฐาน
รองรับการพฒันากีฬาและ
บริการทางการกีฬา 

๒.๒ สร้างและพฒันาศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มี
มาตรฐานทัง้ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

๒.๓ ส่งเสริมและจัดกจิกรรม
ทางการกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

๒. นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนได้รับบริการทางการกีฬา
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
KPI (๓) : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานการเก็บตัว
ฝึกซ้อมแข่งขัน ในรูปแบบศูนย์ฝกึกีฬา (NTC) ที่ กกท.กำหนด 
(แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6) 
ค่าเป้าหมาย : ปี ๒๕๖๓ = ๘ ชนิดกีฬา  ปี ๒๕๖๔ = ๙ ชนิดกีฬา  
ปี ๒๕๖๕ = ๑๐ ชนิดกีฬา 
KPI (๔) : ร้อยละของประชาชนที่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย จากการ
บริการทางการกีฬาของ กกท. ทีเ่พิ่มข้ึนต่อปี (New) 
ค่าเป้าหมาย : รอ้ยละ ๕ ต่อปี ทกุป ี



๔๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
๒.๔ พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาฐานข้อมลูและองค์กร
ความรู้ด้านกีฬา มีความ
ครบถ้วนและเพียงพอตอ่การ
พัฒนากีฬาทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :  
การส่งเสรมิอุตสาหกรรมการกีฬา 
กลยุทธ์ : 
๓.๑ จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อ

ส่งเสริมและสนบัสนุน
อุตสาหกรรมการกีฬา 

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเมือง
กีฬา 

๓. กกท. สามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือ
ส่งเสริม 
และสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
KPI (๕) : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกจิกรรมกีฬาเพื่อสง่เสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาขยายตัวเพิ่มข้ึน (ยุทธศาสตรช์าติ) / 
(กระทรวงฯ) 
ค่าเป้าหมาย : ปี ๒๕๕๓ = ร้อยละ ๓ จากปีทีผ่่านมา  ปี ๒๕๖๔ = 
ร้อยละ ๔ จากปีทีผ่่านมา ปี ๒๕๖๕ = ร้อยละ ๕ จากปีทีผ่่านมา 

 
 แนวทางการปรับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่แผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
นั ้นมีขั ้นตอนของการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เกี ่ยวกับความจำเป็นในการนำ
เทคโนโลยี ดิจิทัลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการนำผลการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรมาบูรณาการกับการทบทวนความสอดคล้องของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที ่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื ่อทำให้
แผนปฏิบัติการดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยและสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดอยู่ในแผนงานทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง โดยมี    
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๖ 
 

แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 
๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานชั ้นนำที ่ใช้ Big Data จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สนับสนุนการตัดสินใจ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ภายใต้กรอบการสถาปัตยกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
กีฬาเพื่อการอาชีพ และอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม” 
๒. พันธกิจ (Mission) 
 ๑) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และจัดทำกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ 
อุตสาหกรรมกีฬา การท่องเที่ยวกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒) จัดทำนโยบายระบบการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ภายในส่วนกลางการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้หลักการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการวางแผนกระบวนการทำงาน งบประมาณ และบุคลากร 
 ๓) จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล คลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมู ล และ
ระบบในการนำเข้าข้อมูล ตามมาตรฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบกับระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๔) พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความรู้พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๕) จัดทำนโยบายและมาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกภายใต้กรอบ            
ธรรมาภิบาลข้อมูล 
 
ตารางท่ี ๔.๒ แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
(Strategy) 

การพัฒนากรอบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื ่อสนับสนุนโครงการ Big Data       
ของ กกท. (Enterprise Architecture for Big Data Projects) 

เป้าหมาย  
(Goals) 

ศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของ กกท. เพื่อให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบถึงสถานะด้านกระบวนการ สารสนเทศ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และ        
แอพพลิเคชันปัจจุบันในระดับองค์กร 

มาตรการในการพัฒนา   
(Measure) 

ดำเนินการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของ กกท. 
มาตรการหลัก 
 ๑.๑ จัดตั ้งคณะกรรมการด้านสถาปัตยกรรมองค์กรเพื ่อวางนโยบายและ
กำกับดูแลการดำเนินการ และจัดตั ้งคณะกรรมการระดับปฏิบัติการ เพื่อ
ประสานงานในการศึกษาสถานะทางด้านกระบวนการ สารสนเทศ ข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐาน และแอพพลิเคชันของ กกท. 
๑.๒ ศึกษาสถานะปัจจุบัน จุดอ่อน ความเสี่ยง และแนวทางการปรับปรุงด้าน
การดำเนินงานทางธุรกิจทั้งภายในกกท.ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๔๗ 
 

๑.๓ ศึกษาสถานะปัจจุบัน จุดอ่อน ความเสี่ยง และแนวทางการปรับปรุงด้าน
ข้อมูลและสารสนเทศทั้งภายในกกท.ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๔ ศึกษาสถานะปัจจุบัน จุดอ่อน ความเสี่ยง และแนวทางการปรับปรุงด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในกกท.ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๕ ออกแบบแนวทางการดำเนินการ การประเมินความเสี่ยง และการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานให้เป็นไปตามสถาปัตยกรรมองค์กร 
๑.๖ ออกแบบมาตรฐานระบบเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กร 
๑.๗ ดำเนินการฝึกอบรมการดำเนินงานภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมข้อมูล 
๑.๘ จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากรทั่วไป 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
(Strategy) 

การพัฒนากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของ กกท. 
(Data Governance Frameworks) 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ศึกษาและจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกกท.เพื่อให้การบริหารจัดการ
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก กกท. มีประสิทธิภาพสูงสุด 

มาตรการในการพัฒนา 
(Measure) 

ศึกษาและจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกกท. โดยแต่งตั้งผู้บริหารดา้น
ข้อมูล คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล คณะบริกรข้อมูล ระเบียบ นโยบาย 
มาตรฐาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และเกณฑ์ช้ีวัดด้านข้อมูล 
มาตรการหลัก 
๒.๑ แต่งตั้งผู้บริหารด้านข้อมูล (Chief Data Officer: CDO) เพื่อดำเนินการ
กำกับดูแลด้านนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐานด้านข้อมูลของ กกท. ทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒ จ ัดตั ้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล โดยมีภารกิจในการให้
คำปรึกษาและอนุมัตินโยบายด้านข้อมูล โดยมีคณะกรรมการมาจากทุกฝ่ายใน
กกท.และมีคณะทำงานสนับสนุนด้านเทคนิค 
๒.๓ ระบุวิสัยทัศน์และขอบเขตของการทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
๒.๔ ระบุสถานะปัจจุบันของธรรมาภิบาลข้อมูลจากโครงสร้างสถาปัตยกรรม
องค์กร 
๒.๕ ออกนโยบาย มาตรฐาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดด้านนิยาม
ข้อมูล การออกแบบข้อมูล คุณภาพข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล ความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูล ความเป็นส่วนตัวข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
๒.๖ วางแผนดำเนินงานการทำธรรมาภิบาลข้อมูลทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และหน่วยงานภายนอกกกท. พร้อมระบุระยะการดำเนินงานแต่ละช่วงทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 
๒.๗ ออกแบบมาตรฐานระบบที่จะสนับสนุนการทำงานภายใต้กรอบธรรมาภิ
บาลข้อมูล 



๔๘ 
 

๒.๘ จัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรเพื ่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูลให้กับบุคลากร กกท. 
๒.๙ จัดฝึกอบรมเชิงเทคนิคสำหรับบุคลากรที่เป็นเจ้าของข้อมูล บริกรขอ้มูล 
และผู้จัดการข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๒.๑๐ จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับบุคลากรทั่วไป 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
(Strategy) 

การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใต้หลักการวางแผนทรัพยากรทางธรุกิจ
ขององค์กรเพื ่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล (Data-driven Enterprise 
Resource Planning (ERP) Process Improvements) 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ดำเนินการออกแบบกระบวนการทำงานภายในกกท.ทั ้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานและการตัดสนิใจเชิงกลยทุธ์
ของผู ้บร ิหารภายใต้กรอบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 
(Enterprise Resource Planning: ERP) 

มาตรการในการพัฒนา 
(Measure) 

ดำเนินการออกแบบกระบวนการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบ
การบริหารจัดการในมิติของงบประมาณ การเง ิน บุคลากร โครงการ           
การจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ กกท. 
มาตรการหลัก 
๓.๑ ศึกษากระบวนการทำงานปัจจุบ ันและข้อควรปรับปรุงจากกรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กร 
๓.๒ พัฒนาระบบ ERP โดยครอบคลุมทุกมิติของการบริหารงานภายในองค์กร 
๓.๓ ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในกกท.โดยอยู่บนพื้นฐานของกรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานตามกรอบ ERP ที่เป็นสากลโดย
ให้มีระสิทธิภาพสูงสุด 
๓.๔ ประกาศนโยบายในการใช้งานระบบ ERP เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานของระบบ ERP 
๓.๖ พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เพื่อการวเิคราะห์
และตัดสินใจด้านการบริหารงายภายในกกท. สำหรับผู้บริหาร 
๓.๗ พัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analytics) 
เพื่อการบริหารจัดการภายใน กกท. 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
(Strategy) 

การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
คลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล ระบบในการนำเข้าและค้นคืนข้อมูล เพื่อสนับสนนุ
การเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เป้าหมาย 
(Goals) 

จัดทำและปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในการ
กีฬาแห่งประเทศไทยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การดำเนินงานด้านข้อมูลมีประสิทธิภาพ 



๔๙ 
 

มาตรการในการพัฒนา 
(Measure) 

ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานทางด้านระบบ ได้แก่          
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake) ระบบการนำเข้าข้อมูล
โดยผู้ใช้ ระบบการนำเข้าข้อมูลโดยอุปกรณ์ ระบบเรียกดูข้อมูลและค้นคืน
ข้อมูล ภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล 
มาตรการหลัก 
๔.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลสำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ
กกท. โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ทางกกท.ส่วนกลางจำเป็นต้องใช้ตาม
โครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล 
๔.๒ พัฒนาระบบทะเลสาบข้อมูล เพื ่อรองรับข้อมูลจากส่วนภูมิภาคและ
หน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะกึ่งโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง เพื่อสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
๔.๓ จัดทำศูนย์ข้อมูลกลางของ กกท. โดยต้องสามารถรองรับข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอก กกท. ที่เข้ามามหาศาล 
๔.๔ จัดทำการเชื ่อมต่อเครือข่ายทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้
สามารถเช่ือมต่อและส่งข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๕ จ ัดทำอุปกรณ์และเครื ่องมือสำหรับนำเข้าข้อมูลจากนักกีฬาและ
ประชาชนทั่วไปและเช่ือมต่อเข้ากับฐานข้อมูลกลางของ กกท. 
๔.๖. จัดทำอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับนำเข้าข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้
การกำกับดูแลของ กกท.และเช่ือมต่อเข้ากับฐานข้อมูลกลางของกกท. 
๔.๗ จัดทำเว็บแอพลิเคช่ันและโมบายล์แอพลิเคช่ันสำหรับประชาชนทั่วไปเพือ่
อำนวยความสะดวกในการให้บริการและเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลกลางของ
กกท. 
๔.๘ จัดทำแอพลิเคชั่นและโมบายล์แอพลิเคชั่นสำหรับบุคลากรกกท.  เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและเช่ือมต่อเข้ากับฐานข้อมูลกลาง ของ
กกท. 
๔.๙ จัดตั้งคณะทำงานในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษากับบุคลากร กกท.     
ในการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
(Strategy) 

การพัฒนาระบบสำหรับการบูรณาการข้อมูล การจัดการคุณภาพข้อมูลและ
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลภายใน กกท. 

เป้าหมาย 
(Goals) 

พัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูล การจัดการคุณภาพข้อมูล และความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลตามกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล       
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้
ข้อมูล 

มาตรการในการพัฒนา 
(Measure) 

พัฒนาระบบในการดำเนินงานด้านการบูรณาการข้อมูล การจัดการคุณภาพ
ข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล โดยขอบเขตของข้อมูลคือข้อมูลภายใน
ส่วนกลางกกท.และข้อมูลของส่วนภูมิภาคในทุกภาคส่วน 



๕๐ 
 

มาตรการหลัก 
๕.๑ พัฒนาระบบสำหรับการดำเนินการ ตรวจสอบ และติดตามมาตรฐาน
บูรณาการข้อมูลภายในส่วนกลาง กกท. และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
๕.๒ พัฒนาระบบสำหรับการดำเนินการ ตรวจสอบ และติดตามด้านคุณภาพ
ข้อมูลภายในส่วนกลาง กกท.และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓ พัฒนาระบบสำหรับการดำเนินการ ตรวจสอบ และติดตามด้านความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลภายในส่วนกลางกกท.และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
๕.๔ พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ข้อมูล และ
บุคลากรได้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนกลางภายในกกท.ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
(Strategy) 

พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มี
ความรู ้พื ้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูล และ      
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เป้าหมาย 
(Goals) 

พัฒนาทักษะของบุคลากรกกท.ให้มีความรู้พื้นฐานจะสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลที่เป็นเจ้าของได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานและตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ได ้

มาตรการในการพัฒนา 
(Measure) 

ดำเนินการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากร กกท.ให้มีความรู้พื้นฐานใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจดัการข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
มาตรการหลัก 
๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การ
ปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือ
ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
๖.๒ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการเก็บข้อมูล จัดข้อมูล 
ปรับปรุงข้อมูล รวมถึงการปกป้องข้อมูลจากการทำลาย ลักลอบใช้ หรือแก้ไข
โดยมิชอบ รวมทั้งปกป้องข้อมูลจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากวินาศภัยหรือความ
บกพร่องภายในระบบคอมพิวเตอร์ 
๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ 
วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลในด้านการทำงานของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ 
๖.๔ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเรียนรู ้เครื ่องมือ ภายใต้ 
Machine Learning ด้านการใช้ข้อมูลเพื ่อให้สามารถเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลโดยสามารถทำนายมูลค่าหรือประเภทของข้อมูลใหม่ได้ 
๖.๕ ส่งเสริมการทำวิจัยของด้านการกีฬาเพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่  ๆ  ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้องด้านการวินิจฉัยตัดสินใจได้อย่าง



๕๑ 
 

เหมาะสม และรวบรวมการปรับปรุงด้านการทำงานและด้านการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๖.๖ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการกำกับดูและข้อมูล เพื่อให้
การนำข้อมูลไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 
(Strategy) 

จัดทำนโยบายและมาตรฐานเพื ่อรองรับการเชื ่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก 

เป้าหมาย 
(Goals) 

พัฒนาช่องทางเพื ่อรองรับการแลกเปลี่ยนเชื ่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
รวมถึงข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ 

มาตรการในการพัฒนา 
(Measure) 

พัฒนาช่องทางเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกตาม
หลักการสถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล รวมถึงรวมรวมข้อมูล
บนเว็บไซต์และข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์มาเพื่อวิเคราะห์และสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
มาตรการหลัก 
๗.๑ การพัฒนาช่องทางในการเข ้าถึงข ้อม ูล แบ่งปันข้อมูล เพื ่อการ
ประสานงานเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๗.๒ การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 5 
กำหนดแนวทางการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงาน 

 
การกำหนดแนวทางการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จะสำเร็จตาม
เป้าหมายหรือไม่นั้นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งได้แก่ การมีโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบการติดตาม
ประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ตัวช้ีวัดความสำเร็จในหลายมิติและหลายระดับ และเพื่อให้การบริหารงานในด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตามแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี       
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี ้วัด                 
ตามยุทธศาสตร์เพื่อประเมินความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการกำหนดเป้าหมาย และกรอบตัวช้ีวัด สำหรับทุก
ยุทธศาสตร์ 
 1) การกำกับดูแลการดำเนินงาน 
 เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์โครงสร้างดา้น         
การบริหารจัดการของฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย พบว่าควรจัดให้มี
คณะกรรมการต ิดตามการดำเน ินงานตามย ุทธศาสตร ์  ( Office of Strategic Management – OSM)  
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ  ตามโครงสร้างขององค์กร เช่น ประธานกรรมการโดยผู้บริหาร
สูงสุดของ กกท. กรรมการประกอบด้วยรองผู้ว่าการที่กำกับดูแลด้านต่าง ๆ  โดยอาจมผีู้อำนวยการระดับนโยบาย
และแผนงาน ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปน็ผู้บริหารระดบัสูงสุด 
(CIO) ของฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ คอยติดตามและรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ  เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามแผนงานระยะยาวตามที่กำหนดโดย
ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีขององค์กร 
 2) การกำหนดแนวทางการติดตาม 
 เพื่อให้การติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมี             
การกำหนดเป้าประสงค์ และตัวช้ีวัด ตามแต่ละยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามยทุธศาสตร์ 
โดยติดตามทุก ๖ เดือน และเพื่อให้แผนปฏิบัติการ Big Data สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันขององค์กร รวมถึง
แนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ จึงควรมีการจัดทำการทบทวนแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬา
แห่งประเทศไทย ทุก ๑ ปี ดำเนินงานโดยฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา  
 
การติดตามและประเมินผล 
 เป้าประสงค์ และตัวชี ้วัด ตามยุทธศาสตร์ที ่ใช้ประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล                     
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มีดังนี้ เป็นไปตามเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด      
ของโครงการตามแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)          
ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงการต่าง ๆ  



๕๓ 
 

ส่วนที่ ๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนาข้อมูลดิจทิัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

๑. หลักเกณฑ์การจัดลำดับโครงการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัลในองค์กร ซึ่งต้องมีการวางรากฐานใน
มิติต่าง ๆ ทั้งในด้านนโยบาย โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน โครงสร้างด้านข้อมูลตลอดจนเทคโนโลยี
สนับสนุน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานภายใต้ปัจจัยด้านงบประมาณในแต่ ละปี ทำให้มีความ
จำเป็นที่จะต้องกำหนดแนวทางการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้แผนฯ 
การดำเนินการโครงการจึงไดก้ำหนดให้มีแนวทางการจัดลำดับความสำคัญดังต่อไปน้ี 

มีการแบ่งประเภทของโครงการซึ่งอยู่ภายใต้แผนฯ เป็นประเภทโครงการต่าง ๆ  ดังแสดงในภาพที่ 
๖.๑ ได้แก ่
 ๑) โครงการเชิงนโยบาย เป็นการกำหนดนโยบาย โครงสร้างพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมของระบบ 
และการจัดทำธรรมาภิบาลของข้อมูล  
 ๒) โครงการปรับปรุงกระบวนงานในองค์กร 
 ๓) โครงการด้านการเช่ือมโยงข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล 
 ๔) โครงการด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยี Big Data 
 ๕) โครงการด้านการพัฒนาระบบงานตามหน้าที่หลักของแต่ละส่วนงาน เช่น ระบบบริหารจัดการองค์
ความรู้ (Knowledge Management System) โมบายแอปพลิเคช่ันที่ตอบสนองหน้าที่ของส่วนงาน 
 ๖) โครงการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๖.๑ การจัดประเภทของโครงการตามแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย  

โครงการเชิง
นโยบาย

เช่น การจัดท า
สถาปัตยกรรม
องค์การ การ
จัดท าธรรม
ภิบาลข้อมูล

โครงการด้าน
การเชื่อมโยง
ข้อมูลและ
มาตรฐาน

ข้อมูล

โครงการ
ปรับปรุง

กระบวนงาน
ในองค์กร

เช่น ERP

โครงการด้าน
การวาง

โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน 
Big Data

โครงการด้าน
การพัฒนา

ระบบงานตาม
ฟังก์ชั่นของ

แต่ละส่วนงาน

เช่น Mobile 
Application, 

KM

โครงการด้าน
การพัฒนา

ทักษะ
บุคลากร



๕๔ 
 

 โดยให้ความสำคัญกับโครงการเชิงนโยบาย การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมขององค์กร
และการจัดทำธรรมาภิบาลของข้อมูลเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางให้กับโครงการอื่น ๆ จากนั้น
จึงดำเนินการโครงการประเภทการปรับปรุงกระบวนงาน และการจัดการข้อมูลปัจจุบันในองค์กร ให้สอดคล้อง
กับสถาปัตยกรรมฯ ที ่กำหนดไว้ จากนั ้นจึงเป็นโครงการที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่               
ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี Big Data และต้องมี
การกำหนดมาตรฐานของข้อมูลและการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมฯ ที่กำหนดไว้ด้วยจากนั้นจึง
เป็นการพัฒนาระบบงานตามหน้าที่หลักของแต่ละส่วนงาน และพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานขององค์กรโดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 เนื ่องจากแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล กกท. เป็นแผนการดำเนินงานระยะ ๓ ปี การจัดลำดับการ
ดำเนินการของโครงการจึงมีการจัดระยะเวลาการดำเนินงานเป็นลักษณะจากภายในไปยังภายนอก กล่าวคือ 
โครงการในระยะที่ ๑ (ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล 
กระบวนงาน และโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลาง โครงการใน
ระยะที ่๒ (ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เป็นโครงการที่ขยายขอบข่ายการดำเนินงานไปยังการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ กกท. และโครงการในระยะที่ ๓ (ดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก การจัดทำข้อมูลเปิด 
(open data) และการเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน ์

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการใช้แนวทางจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่กำหนดไว้ใน  
“คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) ซึ่งใช้วิธิวิเคราะห์ตามเกณฑ์ค่าน้ำหนัก (Weight Factor Analysis) โดยมีการกำหนด
เกณฑ์ที่จะใช้ในการตัดสินใจและกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญให้กับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น  

๑.๑ การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการ 
มีการพิจารณาเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานของการ

กีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ ๓ เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) ผลลัพธ์ต่อองค์กร เป็นการพิจารณาว่าโครงการสามารถตอบสนองต่อการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยและผู้เกี่ยวข้องได้ในระดับใด  
(๒) ระยะเวลาการดำเนินการ เป็นการพิจารณาถึงกรอบเวลาที่เหมาะสมที่โครงการควรเริ่ม

ดำเนินการเพื่อให้ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว ้
(๓) ประเภทของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงประเภทของโครงการที่อยู่ภายใต้แผนฯ 

๑.๒ การกำหนดค่าน้ำหนักของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
มีการพิจารณาค่าน้ำหนักของเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการร่วมกับผู้แทนจาก

หน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผลการพิจารณาพบว่าควรมีการให้ค่าน้ำหนักของเกณฑ์ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ผลลัพธ์ต่อองค์กร จะส่งผลต่อองค์กรและขยายไปสู่ผู้รับบริการภายนอก จึงให้น้ำหนัก ๐.๓๕ 
(๒) ระยะเวลาการดำเนินการ โครงการภายใต้แผนมีลักษณะเป็นโครงการชุดต่อเนื่องซึ่งมีความ

จำเป็นต้องจัดลำดับก่อนหลังในการดำเนินการ จึงให้น้ำหนัก ๐.๓๕ 
(๓) ประเภทของโครงการ มีการกำหนดความสำคัญของโครงการตามประเภทของโครงการ จึงให้

น้ำหนัก ๐.๓๐ 
 



๕๕ 
 

๑.๓ การกำหนดระดับคะแนน  
มีการพิจารณาความหมายของระดับคะแนนที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการร่วมกับ

ผู้แทนจากหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผลการพิจารณาพบว่าควรมีการให้ระดับคะแนนและ
ความหมายของเกณฑ์ต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ ๖.๑ 
 
ตารางที่ ๖.๑ การกำหนดระดับคะแนนและความหมาย 
เกณฑ:์ ผลลัพธ์ต่อองค์กร 
ระดับ ความหมาย 

๕ เกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร และมีผลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔ เกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร 
๓ เกิดกับหน่วยงานส่วนมาก 
๒ เกิดขึ้นเฉพาะบางหน่วยงาน 
๑ เกิดขึ้นในระดับเล็กกว่าหน่วยงาน 

เกณฑ:์ ระยะเวลาดำเนินการ 
ระดับ ความหมาย 

๕ ควรดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 
๔ ควรดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 
๓ ควรดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 
๒ ดำเนินการในปีงบประมาณใดก็ได ้
๑ --- 

เกณฑ:์ ประเภทของโครงการ 
ระดับ ความหมาย 

๕ โครงการเชิงนโยบาย 
๔ โครงการด้านการเช่ือมโยงข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล 
๓ โครงการปรับปรุงกระบวนงานในองค์กร หรือโครงการด้านการวางโครงสร้างพื้นฐาน 
๒ การพัฒนาระบบงานตามฟังก์ชั่นของแต่ละส่วนงาน และโครงการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร 
๑ โครงการอื่น ๆ 

 
เมื่อได้กำหนดเกณฑ์น้ำหนักและระดับคะแนนพร้อมความหมายแล้ว จึงทำการพิจารณาเพื่อกำหนดค่า

คะแนนของแต่ละโครงการ และนำมาถ่วงน้ำหนักตามค่าน้ำหนักของเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยแสดงผลรวมของ
คะแนนในช่องคะแนนรวมน้ำหนัก เพื่อแสดงลำดับความสำคัญในการพิจารณาโครงการ ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒ 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ตารางที่ ๖.๒ การพิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการ 
 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

แผนงาน/โครงการ 

เกณฑ์ในการพิจารณาและน้ำหนัก 

ผลลัพธ์
ต่อ

องค์กร 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภท
ของ

โครงการ 

คะแนนรวม
น้ำหนัก 

  ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๐.๓๐ ๑.๐ 

โครงการระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

๑ โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภายในหน่วยงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย (Enterprise Architecture) ระยะท่ี ๑    

๔ ๕ ๕ ๔.๖๕ 

๒ โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
ระยะที่ ๑ 

๔ ๕ ๕ ๔.๖๕ 

๓ โครงการจัดทำการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานการกำกับดูแล
ข้อมูล (Data Integration and Data Quality) ของ         
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑    

๔ ๕ ๔ ๔.๓๕ 

๔ โครงการทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ระยะที่ ๑ ๓ ๕ ๕ ๔.๓ 

๕ โครงการจัดทำเครื่องมือการวางแผนทรัพยากรทางด้านธุรกิจ 
(Enterprise Resource Planning) และการจัดทำระบบ
รายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence) ระยะที่ ๑    

๔ ๕ ๓ ๔.๐๕ 

๖ โครงการจัดทำระบบโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ระยะที่ ๑ 

๔ ๕ ๓ ๔.๐๕ 

๗ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ผ่าน Application และ Mobile Application 
ระยะที่ ๑ 

๓ ๕ ๒ ๓.๔ 

๘ โครงการจัดทำการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management: KM) และการจัดทำองค์ความรู้
ด้านการกีฬา (Sports Research) ระยะท่ี ๑   

๓ ๕ ๒ ๓.๔ 

๙ โครงการพัฒนาบุคลากรของกกท.ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ ๑    

๓ ๕ ๒ ๓.๔ 

โครงการระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๑๐ โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของส่วนภูมิภาคของ กกท. 
(Enterprise Architecture) ระยะที่ ๒ 

๕ ๔ ๕ ๔.๖๕ 

๑๑ โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
ระยะที่ ๒ 

๕ ๔ ๕ ๔.๖๕ 



๕๗ 
 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

แผนงาน/โครงการ 

เกณฑ์ในการพิจารณาและน้ำหนัก 

ผลลัพธ์
ต่อ

องค์กร 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภท
ของ

โครงการ 

คะแนนรวม
น้ำหนัก 

  ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๐.๓๐ ๑.๐ 

๑๒ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับบุคลากรทั่วไป 
ระยะที่ ๒ 

๕ ๔ ๔ ๔.๓๕ 

๑๓ โครงการทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ระยะที่ ๒ ๔ ๔ ๕ ๔.๓ 

๑๔ โครงการจัดทำระบบโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และพัฒนาฐานข้อมูล คลังข้อมูลและทะเลสาบข้อมูล 
(Database, Data Warehouse, and Data Lake) ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ระยะที่ ๒ 

๔ ๔ ๓ ๓.๗ 

๑๕ โครงการพัฒนาอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลของนักกีฬา และอุปกรณ์
ของหน่วยงานในและภูมิภาคของ กกท. ระยะที่ ๒ 

๓ ๔ ๒ ๓.๐๕ 

๑๖ โครงการพัฒนาบุคลากรของ กกท.ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ ๒ 

๓ ๔ ๒ ๓.๐๕ 

โครงการระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 

๑๗ โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายนอกที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานกกท. (Enterprise Architecture)  
ระยะที่ ๓ 

๕ ๓ ๕ ๔.๓ 

๑๘ โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
ระยะที่ ๓ 

๕ ๓ ๕ ๔.๓ 

๑๙ โครงการจัดทำแพลตฟอร์มทางด้านการบูรณาการข้อมูลของ
การกีฬาแห่งประเทศไทยและข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ระยะท่ี ๓ 

๕ ๓ ๔ ๔ 

๒๐ โครงการทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ระยะที่ ๓ ๔ ๓ ๕ ๓.๙๕ 

 
๒. ความเชื่อมโยงของโครงการกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย 

โครงการภายใต้แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถแสดงความเชื่อมโยงของ
โครงการภายใต้แผนฯ กับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่โครงการตอบสนอง ดังแสดงในตารางที่ ๖.๓ 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ตารางที่ ๖.๓ ความเช่ือมโยงของโครงการกับยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาข้อมูล
ดิจิทัลฯ 

ระยะที ่
ชื่อโครงการ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และความเช่ือมั่นเพ่ือการรองรับ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๑ 

- โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภายใน
หน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  
(Enterprise Architecture) (ระยะที่ ๑) 

- โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภายใน
หน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  
(Enterprise Architecture) (ระยะที่ ๑) 

๒ 

- โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของส่วน
ภูมิภาคของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(Enterprise Architecture) (ระยะที่ ๒) 

- โครงการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และพัฒนาฐานข้อมูล คลังขอ้มูลและทะเลสาบ
ข้อมูล (Database, Data Warehouse, and 
Data Lake) ทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน (ระยะที่ ๒) 

๓ 

- โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภายใน
หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงกับหน่วยงานของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (Enterprise 
Architecture) (ระยะที่ ๓) 

๒. การพัฒนาบุคลากรและองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกกท. 

๑ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรของกกท.ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล (ระยะที ่๑) 

 
๒ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรของกกท.ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล (ระยะที ่๒) 

๓. การผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ส่งเสริมการกฬีา อุตสาหกรรมกีฬา 
การท่องเที่ยวกีฬา และ
วิทยาศาสตร์กีฬา 

๑ 

- โครงการจัดทำการบูรณาการข้อมูลและ
มาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล  (Data 
Integration and Data Quality) ของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่าน Application 
และ Mobile Application 



๕๙ 
 

๒ 
- โครงการพัฒนาอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลของ

นักกีฬา และอปุกรณ์ของหน่วยงานภายในและ
ภูมิภาคของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๓ 

- โครงการจัดทำแพลตฟอร์มทางด้านการบูรณา
การข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
ข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๔. การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยให้เป็นองค์กรที่เป็นสังคม
ดิจิทัลและองค์กรสมรรถนะสูง ๑ 

- โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล 
(Data Governance) (ระยะที่ ๑) 

- โครงการทบทวนแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 
(ระยะที่ ๑) 

๒ 

- โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล 
(Data Governance) (ระยะที่ ๒) 

- โครงการทบทวนแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 
(ระยะที่ ๒) 

๓ 

- โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล 
(Data Governance) (ระยะที่ ๓) 

- โครงการทบทวนแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 
(ระยะที่ ๓) 

๕. การส่งเสริมการบริการ   ดว้ย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากร
ทางการกีฬา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไป 

๑ 

โครงการจัดทำการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management: KM) และการจัดทำองค์
ความรู้ด้านการกีฬา (Sport Research) 
 

๒ 
โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับบุคลากร
ทั่วไป 
 

 
๓. สรุปงบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

โครงการภายใต้แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถสรุปงบประมาณโครงการ 
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ดังแสดงในตารางที่ ๖.๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ตารางที่ ๖.๔ สรุปงบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณโครงการ 
(ล้านบาท) 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

โครงการระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

๑ โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภายในหน่วยงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย (Enterprise Architecture) ระยะท่ี ๑    

๑๒   ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
ระยะที่ ๑ 

๘   ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการจัดทำการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานการกำกับ
ดูแลข้อมูล (Data Integration and Data Quality) ของ    
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑    

๑๒   ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๔ โครงการทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ระยะที่ ๑ ๑   ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๕ โครงการจัดทำเครื่องมือการวางแผนทรัพยากรทางด้านธุรกิจ 
(Enterprise Resource Planning) และการจัดทำระบบ
รายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence) ระยะที่ ๑    

๕๐   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการจัดทำระบบโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ระยะที่ ๑ 

๔๕   ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๗ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ผ่าน Application และ Mobile Application 
ระยะที่ ๑ 

๑๕   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๘ โครงการจัดทำการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management: KM) และการจัดทำองค์ความรู้
ด้านการกีฬา (Sports Research) ระยะท่ี ๑   

๓   ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๙ โครงการพัฒนาบุคลากรของกกท.ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ ๑    

๕   ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณโครงการระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)  ๑๕๑,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๑๐ โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของส่วนภูมิภาคของ กกท. 
(Enterprise Architecture) ระยะที่ ๒ 

 ๑๕  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
ระยะที่ ๒ 

 ๑๐  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 



๖๑ 
 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณโครงการ 
(ล้านบาท) 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับบุคลากรทั่วไป 
ระยะที่ ๒ 

 ๒๐  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๓ โครงการทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ระยะที่ ๒  ๑  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๔ โครงการจัดทำระบบโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย และพัฒนาฐานข้อมูล คลังข้อมูลและทะเลสาบข้อมูล 
(Database, Data Warehouse, and Data Lake) ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ระยะที่ ๒ 

 ๕๐  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕ โครงการพัฒนาอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลของนักกีฬา และอุปกรณ์
ของหน่วยงานในและภูมิภาคของ กกท. ระยะที่ ๒ 

 ๕๐  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๖ โครงการพัฒนาบุคลากรของ กกท.ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ ๒ 

 ๘  ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณโครงการระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 

๑๗ โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายนอกที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานกกท. (Enterprise Architecture)  
ระยะที่ ๓ 

  ๑๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๘ โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
ระยะที่ ๓ 

  ๗ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๙ โครงการจัดทำแพลตฟอร์มทางด้านการบูรณาการข้อมูลของ
การกีฬาแห่งประเทศไทยและข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ระยะท่ี ๓ 

  ๓๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐ โครงการทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ระยะที่ ๓   ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณโครงการระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณโครงการระยะที่ ๑-๓ (ปีงบประมาณ ๖๓-๖๕) ๓๕๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 
  



๖๒ 
 

๔. รายละเอียดโครงการต่าง ๆ 
ระยะที่ ๑: การจัดการข้อมูล กระบวนงาน และโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 

โครงการที่ ๑ : โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภายในหน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (Enterprise 
Architecture) (ระยะที่ ๑)    
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดทำกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ในระยะที่  ๑ ของส่วนกลางภายในหน่วยงาน กกท. 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางมีแผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) 

แผนการดำเนินงาน 
  ระยะที่ ๑ : สถาปัตยกรรมหน่วยงานส่วนกลางของกกท. 

๑. การศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก ฟังก์ชั ่นงานหลักและประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่อการสนับสนุนฟังก์ช่ันงานหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๒. การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. การวิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างสถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบันกับ

สถาปัตยกรรมที่องค์กรที่ออกแบบ 
๔. จัดทำมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๕. กำหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการนำ

สถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การใช้งานจริง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๓) 
ค่าใช้จ่ายรวม ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐   ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 



๖๓ 
 

โครงการที่ ๒ : โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) (ระยะที่ ๑)     
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดทำกรอบและแนวทางในการพัฒนาการจัดทำกรอบกำกับดูแลข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาการจัดทำกรอบการกับกับดูแลข้อมูลใน   
ระยะที่ ๑ (Data Governance) 
แผนการดำเนินงาน 
 ระยะที่ ๑ : 

๑. แต่งต้ังผู้บริหารด้านข้อมูล (Chief Data Officer: CDO) เพื่อดำเนินการกำกับดูแลด้านนโยบาย 
กฎระเบียบ มาตรฐานด้านข้อมูลของกกท.ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล โดยมีภารกิจในการให้คำปรึกษาและอนุมัตินโยบาย
ด้านข้อมูล โดยมีคณะกรรมการมาจากทุกฝ่ายใน กกท.และมีคณะทำงานสนับสนุนด้านเทคนิค 

๓. ระบุวิสัยทัศน์และขอบเขตของการทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
๔. ระบุสถานะปัจจุบันของธรรมาภิบาลข้อมูลจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร 

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

๘,๐๐๐,๐๐๐   ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
  



๖๔ 
 

โครงการที่ ๓ : โครงการจัดทำการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล (Data Integration 
and Data Quality) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (ระยะที่ ๑)     
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อพัฒนาการบูรณาการข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางมีการจัดทำเครื่องมือการวางแผนทรัพยากร
ทางด้านธุรกิจและการจัดทำระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ 
แผนการดำเนินงาน 

๑.  ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการเชื่อมโยงข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลของ กกท. 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศของ กกท. เพื่อเชื่อมโยงนำเข้าสู่ระบบ

คลังข้อมูล 
๓. กำหนดรายละเอียด และข้อตกลงด้านการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างภายใน กกท. 
๔. พัฒนาและกำหนดรายละเอียด และข้อตกลงมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพข้อมูล 
๕. จัดหาเครื่องมือ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 

รองรับการเชื่อมโดยข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก และนานาชาติ 
๖. พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของ กกท. 
๗. สนับสนุน ติดตามผลการใช้งาน และปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

ระดับการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐   ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

โครงการที่ ๔ : โครงการทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล (ระยะที่ ๑)    
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
และความมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านกีฬาแก่ผู้บริหารองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในแผนงานสำหรับการ
พัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลด้านกีฬาของการกฬีาแห่งประเทศไทย       
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ฉบับปรับปรุง  เพื่อเป็นกรอบ

การพัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนการดำเนินงาน 

๑. ทบทวนวิสัยทัศน์ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง และศึกษายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห ์
๒. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นฐานการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
๓. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล 
๔. สำรวจและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กกท. 
๕. จัดการประชุมเชิงสัมมนา เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลของ กกท. 

โดยการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๖. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลของ กกท. และกำหนดแนวทางการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงาน 
๗. นำเสนอแผนฯ ต่อผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐   ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

โครงการที ่ ๕ : โครงการจัดทำเครื ่องมือการวางแผนทรัพยากรทางด้านธุรกิจ (Enterprise Resource 
Planning) และการจัดทำระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence) (ระยะที่ ๑)     
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารภายใต้กรอบการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๗๐ ของผู ้บริหารของ กกท. มีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 

(Business Intelligence) ต่อเดือน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางมีการจัดทำเครื่องมือการวางแผนทรัพยากร
ทางด้านธุรกิจและการจัดทำระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ 

แผนการดำเนินงาน 
๑.  ศึกษากระบวนการทำงานปัจจุบันและข้อควรปรับปรุงของระบบ ERP 
๒. พัฒนาระบบ ERP โดยครอบคลุมและเชื่อมข้อมูลทุกมิติของการบริหารงานภายในองค์กร 

เช่น ฝ่ายการคลัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นต้น 

๓. ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในกกท.โดยอยู่บนพื้นฐาน ขอกรอบ ERP ที่เป็นสากลโดยให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. ประกาศนโยบายในการใช้งานระบบ ERP เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานของระบบ ERP 
๖. พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจด้านการบริหารงายภายในกกท. 

สำหรับผู้บริหาร 
๗. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analytics) เพื ่อการบริหาร

จัดการภายในกกท. 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

โครงการที่ ๖ : โครงการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Infrastructure) 
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ระยะที่ ๑)     
 
วัตถุประสงค์ 
 จัดทำและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อ
สนับสนุนการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนกลาง ภายนอกและภายใน ส่วนภูมิภาคของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางมีการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
แผนการดำเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลสำหรับส่วนกลางของ กกท. โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ทาง
กกท.ส่วนกลางจำเป็นต้องใช้ตามโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล 

๒. จัดทำศูนย์ข้อมูลกลางของ กกท. โดยต้องสามารถรองรับข้อมูลทั้งภายในและภายนอก กกท. 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

๔๕,๐๐๐,๐๐๐   ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
  



๖๘ 
 

โครงการที่ ๗ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่าน Application 
และ Mobile Application (ระยะที่ ๑)     
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และ Mobile Application รองรับการปฏิบัติงานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับบุคลากรของกกท. 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
บุคลากรของกกท. ใช้ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๗๐ ต่อเดือน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

แผนการดำเนินงาน 
1.  ศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศและ Mobile Application โดยออกแบบการนำเข้า

ข้อมูลโดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล 
2. ออกแบบการใช้งานระบบที่ใช้งานง่ายมีความสะดวกในการนำเข้าข้อมูล 
3. ออกแบบนำเข้าข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ ตัวอักษร รูปภาพ เสียงและวีดีโอ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและ Mobile Application รองรับการปฏิบัติงาน ตามที่ได้ออกแบบไว้  
5. ทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศและ Mobile Application เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

โครงการที่ ๘ : โครงการจัดทำการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) และ
การจัดทำองค์ความรู้ด้านการกีฬา (Sport Research) (ระยะที่ ๑)      
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื ่อเพิ ่มช่องทางในการใช้งานและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงเผยแพร่ระบบ
สารสนเทศให้สามารถเข้าถึงง่าย   

๒. เพื่อเพิ่มงานวิจัยทางด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

๑. ระยะสั้น (ปี ๒๕๖๓) หน่วยงานสามารถสร้างองค์ความรู้ในการทำงานโดยภาพรวมได้ไม่ต่ำกว่า ๔ 
เรื่องมีแผนการจัดการความรู้ในระยะยาว 

๒. ระยะยาว (ปี ๒๕๖๕) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
แผนการดำเนินงาน 

๑. ศึกษาความต้องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

      ๒.๑ ขยายผลการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ส่วนราชการใน กกท. ใช้งาน
ร่วมกันโดย 

- พิจารณาบทเรียนและสื่อสารของการเรียนรู้ที่ควรจัดทำ 
- ประชาสัมพันธ์การใช้งานสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 
- ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ 

      ๒.๒ ขยายผลการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ โดย 
- พิจารณาองค์ความรู้ที่ควรจัดทำ   
- ประชาสัมพันธ์การใช้งานองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
- รวบรวมเอกสาร เนื้อหาขององค์ความรู ้ -  ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ 
- จัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ -  คัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่น 
- ทดสอบและนำระบบออกใช้งาน 

๓. ประเมินผลการใช้งานระบบ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐   ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
  



๗๐ 
 

โครงการที่ ๙ : โครงการพัฒนาบุคลากรของกกท.ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และ      
การวิเคราะห์ข้อมูล (ระยะที่ ๑)    
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อพัฒนาบุคลากรผู ้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารให้มีทักษะการเรียนรู้          
ความเข้าใจด้านความรู้พื้นฐาน ด้านการจัดการข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการจัดทำรายงาน
อัจฉริยะ (Business Intelligence) 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางมีการจัดทำเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจระบบรายงานอัจฉริยะของบุคลากรส่วนงานภายนอก กกท. การเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย AI / Machine Learning และหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล 
แผนการดำเนินงาน 

ระยะที่ ๑ : 
๑. ประเมินทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรผู้ใช้งานในองค์กร 
๒. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
๓. ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม เพื่อผลักดันและสร้างความตระหนักในการประยุกต์ใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ด้านความรู้พื ้นฐาน ด้านการจัดการข้อมูล     
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการจัดทำรายงานอัจฉริยะ 

ระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐   ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 

ระยะที่ ๒: ส่วนงานภูมิภาคและส่วนงานภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

โครงการที่ ๑๐ : โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของส่วนภูมิภาคของ กกท. (Enterprise Architecture) 
(ระยะที่ ๒) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดทำกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ในระยะที่  ๒ ของส่วนภูมิภาคของหน่วยงาน กกท. 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture) 
แผนการดำเนินงาน 

ระยะที่ ๒: สถาปัตยกรรมหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกกท. 
๑. การศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก ฟังก์ชั ่นงานหลักและประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารต่อการสนับสนุนฟังก์ช่ันงานหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๒. การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. การวิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างสถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบันกับ

สถาปัตยกรรมที่องค์กรออกแบบ 
๔. จัดทำมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๕. กำหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการนำ

สถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การใช้งานจริง 
๖. ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 
ค่าใช้จ่ายรวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

 ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 

 

 



๗๒ 
 

โครงการที่ ๑๑ : โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) (ระยะที่ ๒) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดทำกรอบและแนวทางในการพัฒนาการจัดทำกรอบกำกับดูแลข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการกำหนดแผนงานด้านคุณภาพและการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภายนอก

และภายในองค์กรกกท. 
แผนการดำเนินงาน 

ระยะที่ ๒ : 
๑. ออกนโยบาย มาตรฐาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดด้านนิยามข้อมูล การออกแบบ

ข้อมูล คุณภาพข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ความเป็นส่วนตัวข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 

๒. วางแผนดำเนินงานการทำธรรมาภิบาลข้อมูลทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ภายนอกกกท. พร้อมระบุระยะการดำเนินงานแต่ละช่วงทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

๓. ออกแบบมาตรฐานระบบที่จะสนับสนุนการทำงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
๔. กำหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการนำ

สถาปัตยกรรมองค์กรไปสู ่การใช้งานจริง ติดตามผลการใช้งานในการกำกับดูแลข้อมูล       
ด้านคุณภาพข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภายในและภายนอก กกท. 

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

โครงการที่ ๑๒ : โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับบุคลากรทั่วไป (ระยะที่ ๒) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อพัฒนาการบูรณาการข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลาง ส่วนงานภายในและส่วนงานภูมิภาคของ กกท. 

มีการจัดทำเครื่องมือการวางแผนทรัพยากรทางด้านธุรกิจและการจัดทำระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ 
แผนการดำเนินงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการเชื่อมโยงข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลของ กกท. 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศของ กกท. เพื่อเชื่อมโยงนำเข้าสู่ระบบ

คลังข้อมูล 
๓. กำหนดรายละเอียด และข้อตกลงด้านการเช่ือมโยงข้อมูลภายใน กกท. 
๔. พัฒนาและกำหนดรายละเอียด และข้อตกลงมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพข้อมูล 
๕. จัดหาเครื่องมือ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 

รองรับการเชื่อมโดยข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก และนานาชาติ 
๖. พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของ กกท. 
๗. สนับสนุน ติดตามผลการใช้งาน และปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

ระดับการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

โครงการที่ ๑๓ : โครงการทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล (ระยะที่ ๒)    
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
และความมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านกีฬาแก่ผู้บริหารองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในแผนงานสำหรับการ
พัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลด้านกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย       
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การกีฬาแห่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ฉบับปรับปรุง  เพื่อเป็นกรอบ

การพัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนการดำเนินงาน 

๑. ทบทวนวิสัยทัศน์ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง และศึกษายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห ์
๒. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นฐานการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
๓. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล 
๔. สำรวจและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กกท. 
๕. จัดการประชุมเชิงสัมมนา เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลของ กกท. 

โดยการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๖. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลของ กกท. และกำหนดแนวทางการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงาน 
๗. นำเสนอแผนฯ ต่อผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

โครงการท ี ่  ๑๔ : โครงการจ ัดทำระบบโครงสร ้างพ ื ้นฐานเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร 
(Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และพัฒนาฐานข้อมูล คลังข้อมูลและทะเลสาบข้อมูล 
(Database, Data Warehouse, and Data Lake) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ระยะที่ ๒) 
 
วัตถุประสงค์ 
 จัดทำและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อ
สนับสนุนการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนกลาง ภายนอกและภายใน ส่วนภูมิภาคของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางมีการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและพัฒนาระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลและทะเลสาบข้อมูล (Database, Data Warehouse, and 
Data Lake) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
แผนการดำเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลสำหรับส่วนกลางของกกท. โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมที่
ทางกกท.ส่วนกลางจำเป็นต้องใช้ตามโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล 

๒. จัดทำศูนย์ข้อมูลกลางของ กกท. โดยต้องสามารถรองรับข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 
๓. พัฒนาระบบทะเลสาบข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลจากส่วนภูมิภาคและหน่วยงานภายนอกที่มี

ลักษณะกึ่งโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
ระยะเวลาดำเนินการ ๙ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
โครงการที่ ๑๕ : โครงการพัฒนาอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลของนักกีฬา และอุปกรณ์ของหน่วยงานในและภูมิภาค
ของ กกท. (ระยะที่ ๒) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดทำการเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือการนำเข้าข้อมูลของนักกีฬา ประชาชน
ทั่วไป หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลข้อมูลนำเข้ากับฐานข้อมูลของ กกท. 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเชื่อมโยงนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์ของนักกีฬา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน

ภายในกกท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนการดำเนินงาน 

๑. จัดทำการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถเชื่อมต่อและส่ง
ข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. จัดทำอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับนำเข้าข้อมูลจากนักกีฬาและประชาชนทั่วไปและเชื่อมต่อ
เข้ากับฐานข้อมูลกลางของ กกท. 

๓. จัดทำอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับนำเข้าข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของ
กกท.และเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลกลางของกกท. 

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
  



๗๗ 
 

โครงการที่ ๑๖ : โครงการพัฒนาบุคลากรของ กกท.ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และ    
การวิเคราะห์ข้อมูล (ระยะที่ ๒) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาบุคลากรภายนอกและภายในของกกท. ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ทักษะการเรียนรู้ความเข้าใจของการใช้ระบบรายงานอัจฉริยะของบุคลากรส่วนงานภายนอก กกท. การเรียนรู้
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI / Machine Learning และหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจัดทำเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ

ของการใช้ระบบรายงานอัจฉริยะของบุคลากรส่วนงานภายนอก กกท. การเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
AI / Machine Learning และหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล 
แผนการดำเนินงาน 

ระยะที่ ๒ : 
๑. ประเมินทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรผู้ใช้งานภายใน

และภายนอกองค์กร 
๒. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
๓. ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม เพื่อผลักดันและสร้างความตระหนักในการประยุกต์ใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ด้านระบบรายงานอัจฉริยะของบุคลากรส่วนงาน
ภายนอก กกท.การเรียนรู ้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI / Machine Learning และ
หลักการธรรมาภิบาลข้อมูล 

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

 ๘,๐๐๐,๐๐๐  ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ระยะที่ ๓: ส่วนงานภายนอกการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
โครงการที่ ๑๗ : โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายนอกที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน กกท. 
(Enterprise Architecture) (ระยะที่ ๓) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดทำกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยในระยะที่  ๓ ของหน่วยงานภายนอกที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน กกท. 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การกีฬาแห่งประเทศไทยมี แผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่บูรณาการร่วมกับ

ภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ (Enterprise Architecture) 
แผนการดำเนินงาน 

ระยะที่ ๓: สถาปัตยกรรมหน่วยงานส่วนภายนอกองค์กรของ กกท. 
๑. การศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก ฟังก์ชั ่นงานหลักและประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารต่อการสนับสนุนฟังก์ช่ันงานหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๒. การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. การวิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างสถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบันกับ

สถาปัตยกรรมที่องค์กรออกแบบ 
๔. จัดทำมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๕. กำหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการนำ

สถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การใช้งานจริง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
  



๗๙ 
 

โครงการที่ ๑๘ : โครงการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) (ระยะที่ ๓) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดทำกรอบและแนวทางในการพัฒนาการจัดทำกรอบกำกับดูแลข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยและหน่วยงานที่เช่ือมโยงภายนอกของ กกท.  
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการกำหนดแผนงานด้านคุณภาพและการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภายนอก

และภายในองค์กร กกท. 
แผนการดำเนินงาน 

ระยะที่ ๓ : 
๑. ออกนโยบาย มาตรฐาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดด้านนิยามข้อมูล การออกแบบ

ข้อมูล คุณภาพข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ความเป็นส่วนตัวข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 

๒. วางแผนดำเนินงานการทำธรรมาภิบาลข้อมูลทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ภายนอก กกท. พร้อมระบุระยะการดำเนินงานแต่ละช่วงทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

๓. ออกแบบมาตรฐานระบบที่จะสนับสนุนการทำงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
๔. กำหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการนำ

สถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การใช้งานจริง ติดตามผลการใช้งานในการกำกับดูแลข้อมูลด้าน
คุณภาพข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภายในและภายนอก กกท. 

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

  ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

โครงการที่ ๑๙ : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มทางด้านการบูรณาการข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
ข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (ระยะที่ ๓) 
 
วัตถุประสงค์ 
 สร้างความเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกของ  กกท.และส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กกท.มีแพลตฟอร์มด้านการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกและจากสื่อ

สังคมออนไลน์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
แผนการดำเนินงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ สภาพการใช้งานและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ กกท. 

๒. ศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบและช่องทางการดึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการดำเนินงานของ กกท. 

๓. กำหนดกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐานเพื่อการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อการเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูล 

๔. กำหนดกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐานเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานทางด้านแพลตฟอร์ม
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

๕. ประเมินและติดตามผล 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 
ค่าใช้จ่ายรวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

โครงการที่ ๒๐ : โครงการทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล (ระยะที่ ๓)    
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
และความมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านกีฬาแก่ผู้บริหารองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในแผนงานสำหรับการ
พัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลด้านกีฬาของการกฬีาแห่งประเทศไทย       
เป้าหมายดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การกีฬาแห่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ฉบับปรับปรุง  เพื่อเป็นกรอบ

การพัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนการดำเนินงาน 

๑. ทบทวนวิสัยทัศน์ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง และศึกษายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห ์
๒. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นฐานการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
๓. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวงัในการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล 
๔. สำรวจและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กกท. 
๕. จัดการประชุมเชิงสัมมนา เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลของ กกท. 

โดยการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๖. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลของ กกท. และกำหนดแนวทางการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงาน 
๗. นำเสนอแผนฯ ต่อผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน 
ค่าใช้จ่ายรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตารางแสดงงบประมาณรายปี 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ งบประมาณ 

  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

 



๘๒ 
 

 
ภาคผนวก ก.  

ภาพบรรยากาศการอบรมให้ความรู ้
 



๘๓ 
 

ภาคผนวก ข. 
 

 
 
 
 

 
คำถามสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

คำชี้แจง : คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก มีทั้งหมด ๕ ข้อ โดยเป้าประสงค์หลักเพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการและความคาดหวัง ความพร้อมในการใช้งานระบบ Big Data ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 
ประเด็นคำถาม ๕ ข้อ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ ‘ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย’ 

๑. ท่านคิดว่าความหมายของ Big data ในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๒. ท่านมีความความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานระบบ Big Data ของ กกท. อย่างไร เพื่อ
ช่วยในการขับเคลื่อนของการทำงานของ กกท. ให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ สามารถบรรลุพันธกิจของกกท.  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๓. ในมุมมองของท่านคิดว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความตระหนักถึงความหมาย ความสำคัญ 
และประโยชน์ของการใช้งาน Big Data ในระดับใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๔. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมขององค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อนโยบายหรือการใช้
งานระบบ Big Data ในระดับใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๕. ท่านคิดว่า กกท.สามารถนำข้อมูลจากแหล่งใดมาช่วยให้การวิเคราะห์ Big Data ประสบความสำเร็จ
ได้ และข้อมูลเหล่านั้นมีความพร้อมในการใช้งานในระดับใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 



๘๔ 
 

ภาคผนวก ค. 
สรุปคำถามสัมภาษณ์เชงิลึกแนวทางแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็นการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแบบคำถามปลายเปิด (open response 
questions) โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น ๑๘ ท่าน เข้าร่วมสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้เชี่ยวชาญจากทีมที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูล และให้รับทราบถึงความต้องการ และความคาดหวังการใช้
งานระบบ Big Data ของ กกท. ซึ่งประเด็นหลักในการ สัมภาษณ์แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ได้แก่  
 ๑) ประเด็นที่ ๑ ความต้องการ และความคาดหวังการใช้งานระบบ Big Data ของ กกท. 
 ๒) ประเด็นที่ ๒ ข้อเสนอแนะ  
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล : จดบันทึกตาม “แบบบันทึกข้อมูล”  
ลักษณะคำถาม : แบบปลายเปิด ซึ่งผู้ร่วมสัมภาษณ์สามารถตอบคำถาม และแสดงทัศนคติได้อย่างอิสระ 
  
ตารางที่ ค.-๑ รายนามชื่อผู้บริหารระดับสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
๑ ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
๒ นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร 
๓ นายณัฐวุฒิ เรอืงเวส รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๔ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
๕ พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน ์
๖ นางโปรดปราน สมานมิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ 
๗ นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
๘ นายชิงชัย เรืองอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง 
๙ นายสมพร วรรณศิร ิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

๑๐ นายมีชัย อินวู้ด ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา 
๑๑ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
๑๒ นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 
๑๓ นายแสนพล อูว่ิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน 
๑๔ นายก้องภพ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
๑๕ นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค 
๑๖ นายสมพร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
๑๗ นายสุรศักดิ์ เกดิจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๘ นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 

 
 
 



๘๕ 
 

เมื่อนำบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาวิเคราะห์และพิจารณาแล้ว
พบว่าผู้บริหารระดับสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีแนวคิดไปในทางเดียวกัน คือเห็นสมควรให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งจากแต่ละฝ่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ส่วน
ภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจ
ในการดำเนินงานของผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการดำเนินงานควรเริ่มจาก
แต่ละฝ่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย แล้วขยายผลต่อไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค สุดท้ายจึงเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ภาคผนวก ง. 
แบบสอบถามเรื่องความต้องการในการใช้งานระบบ Big Data ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
คำชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลความเข้าใจ และความต้องการในการใช้งานระบบ Big 
Data ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำ แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๓ ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความต้องการในการใช้งานระบบ Big Data การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับความต้องการการใช้งานระบบ Big Data การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 
หมายเหตุ ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม และส่งคืนให้กองสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ
กีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ       ชาย      หญิง 
อายุ        ๒๐ – ๒๙   ๓๐ – ๓๙    ๔๐ – ๔๙    มากกว่า ๕๐ ป ี
ตำแหน่ง   ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย      พนักงาน      ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ      อื่น ๆ  
หน่วยงาน  
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายนโยบายและแผน  ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน ์
 สำนักผู้ว่าการ  ฝ่ายการคลัง  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเป็นเลิศ  ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
 ฝ่ายกีฬาสถาน  ฝ่ายกีฬาภูมิภาค  ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
 สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  อื่น ๆ 

……………………………………. 
 
  



๘๗ 
 

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความต้องการในการใช้งานระบบ Big Data การกีฬาแห่งประเทศไทย 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อทีต่รงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 
ระดับ ๑ = น้อยที่สุด ระดับ ๒ = น้อย ระดับ ๓ = ปานกลาง ระดับ ๔ = มาก ระดับ ๕ = มากที่สุด 
 
 ระดับ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ท่านทราบถึงแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็น
อย่างดี 

     

๒. ท่านทราบถึงแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของ
การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี 

     

๓. ท่านทราบว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการนำเทคโนโลยี 
Big Data เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 

     

๔. ท่านเข้าใจความหมายของการใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรเป็นอย่างดี  

     

๕. ท่านคิดว่าการนำเทคโนโลยี Big Data เขา้มาใช้ จะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน/ทีมงานของ
ท่านได้ 

     

๖. ท่านทราบดีว่าในหน่วยงานของท่านควรนำเทคโนโลยี Big 
Data เข้ามาใชบ้ริหารจัดการกับข้อมูลประเภทใด 

     

๗. การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นจะต้องจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลย ีBig Data 

     

๘. การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับเทคโนโลยี Big Data  

     

๙. การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีการจัดทำความเช่ือมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ของ กกท. และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

     

๑๐. การใช้งานเทคโนโลยี Big Data จำเป็นจะต้องมีการจัดทำ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลโดยเน้นเรื่อง มาตรฐานข้อมูล และ 
บทบาทของบุคลากรภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 

     

๑๑. การใช้งานเทคโนโลยี Big Data จำเป็นจะต้องมีการจัดทำ
มาตรฐานด้านการเชื่อมต่อและคุณภาพของข้อมูล 

     

๑๒. จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยี Big Data ในการบริหาร
จัดการข้อมูลทั้งภาพใน กกท. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการกีฬาด้วย 
 
 

     



๘๘ 
 

 ระดับ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๓. ท่านคิดว่าการนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กกท. จำเป็นจะต้องอาศัยการ
ริเริ่ม ความมุ่งมั่นและการสนบัสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย 

     

๑๔. ท่านคิดว่าบุคลากรทุกทา่นล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำ
เทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

     

 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการการใช้งานระบบ Big Data การกีฬาแห่งประเทศไทย  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

ชาย, 44%

หญิง, 56%

เพศ

๒๐-๒๙, 26.90%

๓๐-๓๙, 35.90%

๔๐-๔๙, 23.90%

มากกว่า ๕๐ 
ปี, 13.20%

อายุ

แบบสอบถามเรื่องความต้องการในการใช้งานระบบ Big Data ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

จำนวนผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ๒๓๔ ท่าน 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย ๑๐๓ 
หญิง ๑๓๑ 

๒๐-๒๙ ๖๓ 
๓๐-๓๙ ๘๔ 
๔๐-๔๙ ๕๖ 

มากกว่า ๕๐ ปี ๓๑ 



๙๐ 
 

ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
โครงการ, 28.20%

ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย, 
17.50%

พนักงาน, 36.30%

อื่น ๆ, 
17.90%

ต าแหน่ง

3.4% 7.3%

3.8%2.6%
3.4%

8.5%

7.7%

1.3%
0.9%

6.8%
12.8%

32.1%

0.4%

9.0%

หน่วยงาน

ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายกีฬาสถาน
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเป็นเลศิ
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ๖๖ 
ผู้บริหาร/หัวหนา้ฝ่าย ๔๑ 

พนักงาน ๘๕ 
อื่น ๆ ๔๒ 

ฝ่ายการคลัง ๘ 
ฝ่ายกีฬาสถาน ๑๗ 
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ๙ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๖ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ๘ 
ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ๒๐ 
ฝ่ายนโยบายและแผน ๑๘ 
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเป็นเลิศ ๓ 
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒ 
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ๑๖ 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ๓๐ 
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ๗๕ 
สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา ๑ 
สำนักผู้ว่าการ ๒๑ 



๙๑ 
 

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความต้องการในการใช้งานระบบ Big Data การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
๑. ท่านทราบถึงแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี  

 

 

๒. ท่านทราบถึงแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี  
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๙๒ 
 

๓. ท่านทราบว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
องค์กร 

 

๔. ท่านเข้าใจความหมายของการใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเป็นอย่างด ี
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๙๓ 
 

๕. ท่านคิดว่าการนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้ จะสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของ
หน่วยงาน/ทีมงานของท่านได้ 

 

๖. ท่านทราบดีว่าในหน่วยงานของท่านควรนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้บริหารจัดการกับข้อมูลประเภทใด 
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๙๔ 
 

๗. การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นจะต้องจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยาภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
เทคโนโลยี Big Data 

 

๘. การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Infrastructure)       
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี Big Data 
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๙๕ 
 

๙. การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีการจัดทำความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของ กกท. และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

 

๑๐. การใช้งานเทคโนโลยี Big Data จำเป็นจะต้องมีการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลโดยเน้นเรื่อง มาตรฐาน
ข้อมูล และ บทบาทของบุคลากรภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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๙๖ 
 

๑๑. การใช้งานเทคโนโลยี Big Data จำเป็นจะต้องมีการจัดทำมาตรฐานด้านการเชื่อมต่อและคุณภาพของข้อมูล 

 

๑๒. จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยี Big Data ในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งภาพใน กกท. และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬาด้วย 
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๙๗ 
 

๑๓. ท่านคิดว่าการนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กกท. จำเป็น
จะต้องอาศัยการริเริ่ม ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 

๑๔. ท่านคิดว่าบุคลากรทุกท่านล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร 
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๙๘ 
 

ตารางที่ ง.-๑ ผลการประเมนิส่วนที่ ๒ ข้อมูลระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
 

หัวข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
๑. ท่านทราบถึงแผนยุทธศาสตรข์องการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็น

อย่างดี 
3.38 ปานกลาง 

๒. ท่านทราบถึงแผนยุทธศาสตรป์ฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ป ีของการ
กีฬาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี 

2.92 ปานกลาง 

๓. ท่านทราบว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการนำเทคโนโลยี Big 
Data เข้ามาใชง้านเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 

3.34 ปานกลาง 

๔. ท่านเข้าใจความหมายของการใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรเป็นอย่างดี 

3.17 ปานกลาง 

๕. ท่านคิดว่าการนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้ จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน/ทีมงานของท่านได้ 

3.74 มาก 

๖. ท่านทราบดีว่าในหน่วยงานของท่านควรนำเทคโนโลยี Big Data 
เข้ามาใช้บริหารจัดการกับข้อมูลประเภทใด 

3.45 ปานกลาง 

๗. การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นจะต้องจัดอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี Big Data 

4.09 มาก 

๘. การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Infrastructure) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
เทคโนโลยี Big Data 

4.12 มาก 

๙. การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีการจัดทำความเช่ือมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ของ กกท. และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
สนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

4.06 มาก 

๑๐. การใช้งานเทคโนโลยี Big Data จำเป็นจะต้องมีการจัดทำกรอบธรร
มาภิบาลข้อมูลโดยเน้นเรื่อง มาตรฐานข้อมูล และ บทบาทของ
บุคลากรภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 

3.96 มาก 

๑๑. การใช้งานเทคโนโลยี Big Data จำเป็นจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน
ด้านการเช่ือมต่อและคุณภาพของข้อมูล 

4.03 มาก 

๑๒. จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยี Big Data ในการบริหารจัดการข้อมูล
ทั้งภาพใน กกท. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬาด้วย 

4.00 มาก 

๑๓. ท่านคิดว่าการนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กกท. จำเป็นจะต้องอาศัยการ
ริเริ่ม ความมุ่งมั่นและการสนบัสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย 

4.06 มาก 

๑๔. ท่านคิดว่าบุคลากรทุกท่านล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเทคโนโลยี 
Big Data เข้ามาใช้ในการบรหิารจัดการองค์กร 

4.03 มาก 

 

 



๙๙ 
 

ผลการประเมินข้อมูลระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม พบว่า 
 ๑) กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักถึงแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และเข้าใจการใช้
เทคโนโลยี Big Data ในระดับปานกลาง  
 ๒) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าต้องมีการเตรียมความพร้อม เช่นการจัดอบรมบุคลากร เพื่อตอบรับ
เทคโนโลยี Big Data ในระดับมาก 
 ๓) กลุ ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             
(IT Infrastructure) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี Big Data ในระดับมาก 
 ๔) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าควรมีการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลโดยเน้นเรื่อง มาตรฐานข้อมูล 
และบทบาทของบุคลากรภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ในระดับมาก 
 ๕) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าควรมีการจัดทำมาตรฐานด้านการเชื่อมต่อและคุณภาพของข้อมูล      
ในระดับมาก 
 ๖) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าบุคลากรทุกท่านล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเทคโนโลยี Big Data      
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและจำเป็นจะต้องอาศัยการริเริ่ม ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ ในระดับมาก 
 
 จากผลการสำรวจความต้องการการใช้งานระบบ Big Data ของการกีฬาแห่งประเทศไทย แสดงให้
เห็นว่าบุคลากรทุกระดับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงานต่างก็เล็งเห็นถึง
ความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้จากการที่จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่เพื่อช่วยใน      
การดำเนินงานต่าง ๆ ของ กกท. ซึ่งควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งจากใน
แต่ละฝ่ายของ กกท. และส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้บริหาร มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ใน
การดำเนินงานอาจเริ่มจากภายในแต่ละฝ่ายของ กกท. แล้วจึงขยายผลไปยังส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการสื่อสารถึงยุทธศาสตร์ของ กกท. เพื่อให้บุคลากรในทุกระดับได้รับรู้
ถึงทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนและดำเนินงานขององค์กร เช่น  การจัดอบรมบุคลากร เพื่อตอบรับ
เทคโนโลยี Big Data จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Infrastructure) เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี Big Data รวมถึงการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลโดยเน้นเรื่อง มาตรฐาน
ข้อมูล และบทบาทของบุคลากรภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และการจัดทำมาตรฐานด้านการเชื่อมต่อและ
คุณภาพของข้อมูล ทั้งนี้มีความเห็นในทางเดียวกันว่าบุคลากรทุกท่านล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำข้อมูล
ดิจิทัลและเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรและจำเป็นจะต้องอาศัย
การริเริ่ม ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับมาก
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