แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570
วิสัยทัศน
(Vision)

“พัฒนาการกีฬาเพื่อเปนกลุมผูนําทางการกีฬาระดับเอเชีย และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ”

พันธกิจ
(Mission)

(1) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเปนเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพื่อสรรหา และพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาใหประสบความสําเร็จในระดับชาติและนานาชาติ
(2) พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา
(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแขงขันกีฬา เพื่อสรางโอกาส และประสบการณใหกับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้งสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
(4) สงเสริม สนับสนุน และสรางกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกําลังกาย เลนกีฬา และการเขารวมกิจกรรมกีฬา
(5) พัฒนาองคกรดวยระบบการบริหารจัดการสูองคกรสมรรถนะสูง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

VRSAT (เราคือ กกท.)
คานิยม
Visionary = มีมุมมองกวางไกล มุงเนนเปาหมายดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล, Risk Management = การตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง, Spirit = มีจิตใจที่มุงมั่น กลาหาญ เขมแข็ง มีชีวิตชีวาในการทํางาน,
(Core Values) Accountability = มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และรับผิดชอบตอสังคม, Teamwork = ทํางานเปนทีม/สรางความสัมพันธที่ดีทั้งภายใน-ภายนอกองคกร
(SO1) การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
(SO2) การบริหารจัดการ
(SO3) การบริหารกีฬาเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
กี
ฬ
าอาชี
พ
และกี
ฬ
ามวย
เชิงยุทธศาสตร

ผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการ กกท.ครั้งที่
9/2563
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563

(SO4) การพัฒนาการมีสวนรวมในกิจกรรม
และบริการทางการกีฬาของ กกท.

(SO5) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร

(Strategic Objective)

เปาประสงค
(Goal)

ยุทธศาสตร
(Strategic)

กลยุทธ
(Tactic)

แผนงาน/โครงการ
(Project)

(G1) ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬานานาชาติ
SAT - 01 อันดับการแขงขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
(ป 2564,2566,2568,2570) อันดับ 1 จากการแขงขันกีฬาซีเกมส และอาเซียนพาราเกมส
(ป 2565) อันดับ 1 ใน 7 ของเอเชีย จากการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส และเอเชียนพาราเกมส
(ป 2567) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชีย จากการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส และพาราลิมปกเกมส
(ป 2569) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชีย จากการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส และเอเชียนพาราเกมส

(G3) เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมและการแขงขันกีฬา
SAT - 02 ระดับความสําเร็จในการศึกษาและ SAT - 04 รอยละของมูลคาทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา
พัฒนาเกณฑมาตรฐานดานรายไดของนักกีฬา และการแขงขันกีฬาทุกระดับเพิ่มขึ้น
และบุคคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย ระดับ 5 รอยละ 4 ตอป (ป 2564 - 2570)

(G4) สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ
SAT - 05 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางการ
กีฬาของ กกท.
ไมต่ํากวา 4.35 (ป 2564 - 2570)

(G5) มีคะแนนประเมินผล SE-AMเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
SAT - 06 คะแนนประเมินตามเกณฑ SE-AM เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(ป 2564) = 3.00 คะแนน
(ป2570) = 4.00 คะแนน

(S1) สรางและพัฒนาศูนย (S2) พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการกีฬา เพื่อ (S3) พัฒนาใหนักกีฬาเปนเลิศ
ฝกและ สนามกีฬา
รองรับการพัฒนากีฬา
ประสบความสําเร็จ ทั้งใน
(National Training
ระดับชาติและนานาชาติ
Center : NTC)
ทั้งในสวนกลางและขยาย
สูภูมิภาค

(S4) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา กีฬา (S5) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ
(S6) พัฒนาธุรกิจและสิทธิ
อาชีพและกีฬามวยอยางเปนระบบ
แขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อ ประโยชนของ กกท.
การทองเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) เพื่อ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

(S7) การพัฒนาศูนยบริการกีฬาของ กกท.
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมีมาตรฐาน
และประโยชนสูงสุด

(S8) พัฒนาการบริหารจัดการองคกร (S9) การแสดงความรับผิดชอบตอ
ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม สังคมและสิ่งแวดลอม
(SE-AM)
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองคกร
ของ กกท. สูองคกรสมรรถนะสูง

(T2) พัฒนาองคความรู
(T1) สรางและพัฒนา
นวัตกรรม และบริการ
NTC ที่ไดมาตรฐาน
ดานวิทยาศาสตรการกีฬา
และบริหารจัดการ
ที่มีมาตรฐานและมีผูเชี่ยวชาญที่
แบบครบวงจร เพื่อให
มีศักยภาพ
บริการทางการกีฬา
แกนักกีฬาและบุคลากรกีฬา และเปนที่ยอมรับของสมาคม

(T3) พัฒนา
ศูนยวิทยาศาสตรการ
กีฬาใหมีมาตรฐานระดับ
อาเซียน

(T4) บูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการพัฒนาใหนักกีฬา
เปนเลิศประสบความสําเร็จ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

(T5) พัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ
และกีฬามวยใหสามารถสรางรายไดตาม
เกณฑมาตรฐานเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ โดยสามารถดํารงชีพไดอยาง
ตอเนื่องตลอดอายุของการเปนนักกีฬา
อาชีพนั้นๆ

(T6) เพิ่มมูลคาทาง
(T7) การพัฒนา
เศรษฐกิจจากกิจกรรมและ เมืองกีฬา
การแขงขันกีฬาทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

1.1 โครงการสรางและพัฒนา
ศูนยฝกกีฬาและสนามกีฬา
ของ กกท.
ตามรูปแบบ NTC ใหได
มาตรฐานที่ กกท. กําหนด

3.1 โครงการพัฒนา
องคประกอบของศูนย
วิทยาศาสตรการกีฬาใน
ระดับอาเซียนเพื่อเปน
คูเทียบกับมาตรฐานการ
ดําเนินงานของ กกท.

4.1 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
สรางนักกีฬา
4.2 โครงการสรรหาและคัดเลือก
นักกีฬา
4.3 โครงการเตรียมนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ
4.4 โครงการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันฯ
4.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสวัสดิการสําหรับนักกีฬาและ
บุคลากรกีฬา

5.1 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ
อยางเปนระบบ
5.2 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย
อยางเปนระบบ
5.3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ
5.4 โครงการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬามวย
5.5 โครงการพัฒนาองคความรู
และหลักเกณฑเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
5.6 โครงการพัฒนาองคความรู
และหลักเกณฑเกี่ยวกับกีฬามวย

6.1 โครงการขยายความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจจากการ
แขงขันกีฬา
6.2 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมและการแขงขันกีฬาทุก
ระดับ
6.3 โครงการสนับสนุนและจัดการ
แขงขันกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว (Sports Tourism)

สอดคลองกับความตองการของ
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเปน
เลิศระดับชาติและนานาชาติ

2.1 โครงการขยายความรวมมือทาง
การศึกษาและพัฒนาองคความรูทางการ
กีฬากับองคกรกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาและ
บุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมี
ศักยภาพ
2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริการดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมี
มาตรฐาน
2.4 โครงการบริหารจัดการและ
เสริมสรางศักยภาพนักกีฬาดวยการ
ควบคุมการใชสารตองหาม
2.5 โครงการสรรหาและพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬา
เพื่อรองรับการพัฒนากีฬา

(G2) มีนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถ
ยึดกีฬาเปนอาชีพไดอยางยั่งยืน

(ป2564)
SAT - 03 รอยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
อาชีพและกีฬามวยในระบบฐานขอมูลที่มีรายได
ตามเกณฑที่กําหนดเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป (ป
2565 - 2570)

(T8) เพิ่มจํานวนผูสนับสนุน (T9) พัฒนาการบริหาร
รายใหมและรักษาผูสนับสนุน จัดการ การใหบริการ
รายเดิม
ทางการกีฬา

7.1 โครงการพัฒนาเมือง 8.1 โครงการพัฒนาระบบ
กีฬา (Sports City)
ธุรกิจและสิทธิประโยชน

9.1 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ
9.2 โครงการกอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมสถานกีฬาใหพรอม
ใชงาน
9.3 โครงการบูรณาการงาน
กีฬารวมกับหนวยงานสงเสริม
ดานสุขภาพของประชาชน

(T10) สรางมูลคาเพิ่มจาก
ทรัพยากรทางการกีฬาของ
กกท. การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ (ตามที่
กฎหมายกําหนด)

(T11) ผลักดันการบริหารจัดการองคกร (T12) การพัฒนามาตรฐาน
ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม ดานการแสดงความรับผิดชอบตอ
(SE-AM)
สังคมและสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ

10.1 โครงการพัฒนาระบบ
การตลาดเพื่อสรางรายไดและ
ประชาสัมพันธ
10.2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการใหบริการ
และนวัตกรรมที่ทันสมัย
10.3 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

11.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองคกรของ กกท. ใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (SE-AM
8 ดาน)

12.1 โครงการจัดทําแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการ CSR
12.2 โครงการศึกษา และกําหนด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการ
ดําเนินงานดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานสากล

