
วิสัยทัศน์

(Vision)

พันธกิจ

(Mission)

ค่านิยม

(Core Values)

วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

(SO2) การบริหารจัดการ

กีฬาอาชีพและกีฬามวย

เป้าประสงค์

(Goal)

(G2) มีนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถ

ยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน
SAT - 02 ระดับความสําเร็จในการศึกษาและ

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของนักกีฬา

และบุคคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย ระดับ 5 

(ปี2564)

SAT - 03 ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้

ตามเกณฑ์ที่กําหนดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี (ปี

2565 - 2570)

ยุทธศาสตร์

(Strategic)

(S1) พัฒนาให้นักกีฬาเป็น

เลิศประสบความสําเร็จ ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ

(S3) สร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกและ

 สนามกีฬา (National Training

 Center : NTC) 

ทั้งในส่วนกลางและขยายสู่ภูมิภาค

(S4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา กีฬา

อาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบ

(S6) พัฒนาธุรกิจและสิทธิ

ประโยชน์ของ กกท.

(S8) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่

 (SE-AM)

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

ของ กกท. สู่องค์กรสมรรถนะสูง

(S9) การแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

(Tactic)

(T1) บูรณาการความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ด้านการพัฒนาให้นักกีฬา

เป็นเลิศประสบความสําเร็จ

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

(T2) พัฒนาองค์ความรู้ 

นวัตกรรม และบริการด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี

มาตรฐานและมีผู้เชี่ยวชาญที่มี

ศักยภาพ

และเป็นที่ยอมรับของสมาคม 

สอดคล้องกับความต้องการของ

นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็น

เลิศระดับชาติและนานาชาติ

(T3) พัฒนาศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬาให้

มีมาตรฐานระดับอาเซียน

(T4) สร้างและพัฒนา NTC ที่ได้

มาตรฐานและบริหารจัดการแบบ

ครบวงจร เพื่อให้บริการทางการ

กีฬาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

(T5) พัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ 

และกีฬามวยให้สามารถสร้างรายได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยสามารถดํารงชีพได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดอายุของการเป็นนักกีฬา

อาชีพนั้นๆ

(T6) เพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจจากกิจกรรมและ

การแข่งขันกีฬาทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ

(T7) การพัฒนาเมืองกีฬา (T8) เพิ่มจํานวนผู้สนับสนุน

รายใหม่และรักษาผู้สนับสนุน

รายเดิม

(T9) พัฒนาการบริหาร

จัดการ การให้บริการ

ทางการกีฬา

(T10) สร้างมูลค่าเพิ่มจาก

ทรัพยากรทางการกีฬาของ 

กกท. การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ตามที่

กฎหมายกําหนด)

(T11) ผลักดันการบริหารจัดการองค์กร

ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่

 (SE-AM)

ให้มีประสิทธิภาพ

(T12) การพัฒนามาตรฐาน

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ

(Project)

1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การสร้างนักกีฬา 

1.2 โครงการสรรหาและ

คัดเลือกนักกีฬา

1.3 โครงการเตรียมนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ

นานาชาติ

1.4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันฯ

1.5 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบสวัสดิการ

สําหรับนักกีฬาและบุคลากร

กีฬา 

2.1 โครงการขยายความร่วมมือทาง

การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางการ

กีฬากับองค์กรกีฬาระดับชาติและ

นานาชาติ

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาและ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มี

ศักยภาพ

2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

การบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มี

มาตรฐาน

2.4 โครงการบริหารจัดการและ

เสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการ

ควบคุมการใช้สารต้องห้าม                

   2.5  โครงการสรรหาและพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

เพื่อรองรับการพัฒนากีฬา

3.1 โครงการพัฒนา

องค์ประกอบของศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬาใน

ระดับอาเซียนเพื่อเป็น

คู่เทียบกับมาตรฐานการ

ดําเนินงานของ กกท.

4.1 โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึก

กีฬาและสนามกีฬาของ กกท. ตาม

รูปแบบ NTC ให้ได้มาตรฐานที่ กกท. 

กําหนด

5.1 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

อย่างเป็นระบบ

5.2 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย

อย่างเป็นระบบ

5.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ

5.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬามวย

5.5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

5.6 โครงการพัฒนาองค์ความรู้

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬามวย

6.1 โครงการขยายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ

แข่งขันกีฬา

6.2 โครงการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุก

ระดับ

6.3 โครงการสนับสนุนและจัดการ

แข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว (Sports Tourism)

7.1 โครงการพัฒนาเมือง

กีฬา (Sports City)

8.1 โครงการพัฒนาระบบ

ธุรกิจและสิทธิประโยชน์

9.1 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ

9.2 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง

 ซ่อมแซมสถานกีฬาให้พร้อม

ใช้งาน

9.3 โครงการบูรณาการงาน

กีฬาร่วมกับหน่วยงานส่งเสริม

ด้านสุขภาพของประชาชน

10.1 โครงการพัฒนาระบบ

การตลาดเพื่อสร้างรายได้และ

ประชาสัมพันธ์

10.2 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการให้บริการ

และนวัตกรรมที่ทันสมัย

10.3 โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

11.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์กรของ กกท. ให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (SE-AM

8 ด้าน)

12.1 โครงการจัดทําแผนแม่บทและ

แผนปฏิบัติการ CSR

12.2 โครงการศึกษา และกําหนด

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการ

ดําเนินงานด้านการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล

แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 

“พัฒนาการกีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นําทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ”

(1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพื่อสรรหา และพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ประสบความสําเร็จในระดับชาติและนานาชาติ

(2) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างโอกาส และประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกําลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

(5) พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

VRSAT (เราคือ กกท.)

Visionary = มีมุมมองกว้างไกล มุ่งเน้นเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล, Risk Management = การตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง, Spirit = มีจิตใจที่มุ่งมั่น กล้าหาญ เข้มแข็ง มีชีวิตชีวาในการทํางาน, 

Accountability = มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อสังคม, Teamwork = ทํางานเป็นทีม/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร

(G1) ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการแข่งขันกีฬานานาชาติ

SAT - 01 อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ

 (ปี 2564,2566,2568,2570) อันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์

 (ปี 2565) อันดับ 1 ใน 7 ของเอเชีย จากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์

 (ปี 2567) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชีย จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์

 (ปี 2569) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชีย จากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์

(SO1) การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (SO4) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

และบริการทางการกีฬาของ กกท.

(SO5) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

(G5) มีคะแนนประเมินผล SE-AMเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

SAT - 06  คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(ปี 2564) = 3.00 คะแนน

(ปี2570) = 4.00 คะแนน

(S2) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา เพื่อ

รองรับการพัฒนากีฬา

(S5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ

แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อ

การท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) เพื่อ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(S7) การพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานและประโยชน์สูงสุด

(SO3) การบริหารกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(G3) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุน

การจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา

SAT - 04  ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา

และการแข่งขันกีฬาทุกระดับเพิ่มขึ้นต่อปี  

(ปี 2564-2570)

(G4) สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

SAT - 05   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการ

กีฬาของ กกท. ไม่ต่ํากว่า 4.35 

(ปี 2564-2570)

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ กกท.ครั้งที่ 9/2563

ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563


