
 

 

  

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

(พ.ศ. 2564 - 2570) 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 



 

ค ำน ำ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑ ได้ก าหนดไว้ว่า รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริม
และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญโดยจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ในระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕70) ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 
นอกจากนี้ยังได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ จึงได้ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและบูรณาการความคิดในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ผ่านการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
รวมไปถึงการสัมภาษณ์คณะกรรมการ กกท. และผู้บริหารระดับสูงของ กกท. เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
มาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕70) โดยพยายามด าเนินการ 
ตามเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ SE-AM เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางท่ี สคร. ก าหนด 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  
(พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕70) จะใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการขององค์กร ในด้านต่างๆ และช่วยผลักดันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการ “พัฒนำกำรกีฬำเพื่อเป็นกลุ่มผู้น ำ
ทำงกำรกีฬำระดับเอเชีย และสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ” 
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บทที่ ๑ 
ข้อมูลองค์กร 

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
………………………………………………………… 

 
1. ลักษณะองค์กร 

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2528 เพ่ือจัดตั้ง “การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แทน “องค์การส่งเสริม
กีฬาแห่งประเทศไทย” (องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2507) เป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นการยกระดับให้มีการบริหารงานอย่างเพียงพอต่อการขยายตัวของการกีฬาในชาติ 
และเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย โอนไปสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนส านัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป 

ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยยกเลิกพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 และมีการตราพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 ขึ้น ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนดให้
มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียน
จัดตั้งสมาคมกีฬา และมาตรการในการก ากับดูแลการด าเนินการของสมาคม คณะกรรมการสมาคมกีฬา ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

ปัจจุบัน กกท. เป็นรัฐวิสาหกิจให้บริการในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
และกีฬาอาชีพ รวมถึงการบริการสถานที่ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านกีฬา แก่นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา ตลอดจน
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ อีกท้ัง มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่ กกท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และยังให้บริการเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนง ตามความต้องการของสมาคมกีฬา นักกีฬา และผู้ใช้บริการ โดยอาศัยองค์ความรู้  
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ กกท. มีความเชี่ยวชาญอีกด้วย 
 
2. โครงสร้ำงกำรบริหำร 

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 
1) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
2) รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร 
3) รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4) รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ 
5) รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
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การกีฬาแห่งประเทศไทย มีสายงานการบริหารงานภายใต้ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ ทั้งสิ้น 13 ฝ่ายและส านัก 
ได้แก่ 

1. ภายใต้การก ากับ ดูแล ของผู้ว่าการ ได้แก่ 
1) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
2) ส านักผู้ว่าการ 
3) ฝ่ายกีฬาภูมิภาค 
4) ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

2. ภายใต้การก ากับ ดูแล ของรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ 
1) ฝ่ายนโยบายและแผน 
2) ฝ่ายการคลัง 
3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

3. ภายใต้การก ากับ ดูแล ของรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ได้แก่ 

1) ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
2) ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4. ภายใต้การก ากับ ดูแล ของรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ได้แก่ 
1) ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 
2) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

5. ภายใต้การก ากับ ดูแล ของรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ได้แก่ 
1) ฝ่ายกีฬาสถาน 
2) ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 
 

3. ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
กกท. มีการแบ่งกลุ่มและประเภทของบุคลากร ข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร 

พร้อมทั้ง ปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญท่ีท าให้บุคลากรมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้ 

ล ำดับ กลุ่มกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 

เพศ ระดับกำรศึกษำ 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ
ปริญญำ 

ตรี 

ปริญญำ 
ตรี 

ปริญญำ 
โท 

สูงกว่ำ
ปริญญำ 

โท 

1 
ผู้บริหารระดับสูง  
(ผู้ว่าการ, รองผู้ว่าการ, 
ผู้อ านวยการฝ่ายและส านัก) 

18 16 2 - 2 14 2 

2 
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ
กองและหัวหน้างาน) 

199 125 74 - 91 98 10 

3 พนักงาน 370 181 189 37 236 96 1 
4 ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ 699 331 368 18 613 68 - 
 รวม 1, 286 653 633 55 942 276 13 

 
4. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กกท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาต่างๆ 
รวมถึงการบริการสถานที่ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านกีฬาแก่นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา ตลอดจนประชาชน 
ที่เข้ามาใช้บริการ จึงได้มีการจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

4.1 ลูกค้ำ 
1) นักกีฬาเป็นเลิศ    3) บุคลากรกีฬาอาชีพ 
2) นักกีฬาอาชีพ    4) ผู้ใช้บริการทางการกีฬา 
4.2 พันธมิตร/คู่ค้ำ 
1) สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  4) คณะกรรมการเตรียมนักกีฬาฯ 
2) สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด   5) ผู้จัดการแข่งขัน 
3) สมาคมกีฬาอาชีพ   6) สโมสรกีฬาอาชีพ 
4.3 คู่ควำมร่วมมือ/ผู้ให้ควำมร่วมมือ 
1) จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
4.4 องค์กรก ำกับดูแล 
1) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 3) ส านักงบประมาณ 
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   4) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
4.5 บุคลำกร กกท. 
4.6 ชุมชนที่ส ำคัญ  
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บทที่ 2 
สรุปสถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนกีฬำ 

………………………………………………………… 

๑.๑ แนวโน้มและทิศทำงกำรกีฬำของโลก 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ท าให้การจัดการแข่งขันกีฬาของโลก 
ถูกเลื่อนการแข่งขันหรือยกเลิกไป ทั้งในส่วนของมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติหรือกีฬาอาชีพรายการต่างๆ ได้แก่ 
กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันกีฬาอาชีพต่างๆ เช่น ฟุตบอลลีกประเทศอังกฤษ 
(Premier League), ฟุตบอลลีกประเทศสเปน (La Liga), ฟุตบอลลีกประเทศเยอรมนี (Bundes Liga), ฟุตบอลลีก
ประเทศอิตาลี (Calcio Seria A) หรือในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ บาสเกตบอล (NBA) นอกจากนี้ยังมีกีฬาอาชีพอ่ืนๆ  
ที่ตระเวนจัดการแข่งขันไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเทนนิสอาชีพ (ATP Tour และ WTA Tour),  
กอล์ฟอาชีพ (PGA Tour, European Tour และ LPGA Tour), รถยนต์สูตร ๑ (Formula 1), จักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 
(Moto GP) ล้วนต่างก็ได้รับผลกระทบท าให้ต้องยกเลิกการแข่งขันหรือจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมเข้าชมในสนาม 
ซึ่งส่งผลท าให้ผู้จัดการแข่งขัน สโมสร และนักกีฬา สูญเสียรายได้จากการแข่งขันไปเป็นจ านวนมาก 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น หลายประเทศทั่วโลกต่างมีความตระหนักและมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแล 
รักษาและพัฒนาสุขภาพและพลานามัยที่ดีของประชาชนเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เพ่ือป้องกันมิให้ประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชาติ  
ซึ่งเมื่อคนในชาติมีคุณภาพก็จะเป็นผู้ที่พัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญในการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของชาติเพ่ือสร้างชื่อเสียง สร้างเกียรติภูมิให้แก่
ประเทศจากการประสบความส าเร็จของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศ และการต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ  
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ 

 

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ได้แก่ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ การแข่งขันชิงแชมป์โลก 
การแข่งขันระดับทวีป และการแข่งขันกีฬาอาชีพในรายการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่แต่ละประเทศยังคงพัฒนาและน าไปใช้ในการพัฒนา
ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน 

 

อีกมิติหนึ่งยังคงเป็นในส่วนของการน ากีฬามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรัก ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของคนในชาติ การสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับวงการกีฬาเพ่ือต่อยอดความส า เร็จ
จากการกีฬาไปสู่ด้านอื่นๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 
 

 

 



 

๕ 
 

๑.๒ แนวโน้มและทิศทำงกำรพัฒนำกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ 

๑) กำรแข่งขันกีฬำเป็นเลิศในระดับเอเชีย 
การแข่งขันกีฬาภายในทวีปเอเชียมีการแข่งขันกีฬาที่ส าคัญ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ซึ่งเป็น 

การแข่งขันที่เกือบทุกประเทศในทวีปเอเชียต่างส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จัดขึ้นเพ่ือยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศ
ในกลุ่มเอเชียให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับนักกีฬาของประเทศยุโรปและอเมริกา และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศในเอเชีย โดยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ยังคงเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จสูงสุดจากการแข่งขันตามล าดับ โดยมีอินโดนีเซีย (เจ้าภาพ) อุซเบกิสถาน อิหร่าน 
ไต้หวัน อินเดีย คาซัคสถาน เกาหลีเหนือ และบาห์เรน (นักกีฬาโอนสัญชาติ) ที่มีอันดับอยู่เหนือกว่าประเทศไทย  
ซึ่งประเทศเหล่านี้มีการพัฒนานักกีฬาประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการให้ความส าคัญกับการพัฒนากีฬา  
โดยที่ผ่านมาพบว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียมีการทุ่มเททรัพยากรและก าหนดมาตรการเพ่ือการพัฒนากีฬา
สมัครเล่น สร้างความเข้มแข็งทางการกีฬาที่มาจากท้องถิ่นและเป็นเส้นทางสู่การเป็นอาชีพ มีการทุ่มงบประมาณ 
และทรัพยากรอ่ืนๆ รวมถึงการบรรจุกีฬาต่อสู้ประจ าชาติ (Martial Art) ของประเทศในแทบตะวันตก เข้ามาในการ
แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ซึ่งศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติไทยยังสู้ กับประเทศต้นต ารับของชนิดกีฬานั้นๆ ไม่ได้  
นอกจากนี้ประเทศในแถบตะวันออกกลางยังมีการโอนสัญชาตินักกีฬาจากทวีปแอฟริกาเข้ามาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ของนักกีฬาในประเภทต่างๆ โดยเฉพาะกีฬากรีฑา และมีการพัฒนาผลงานทางการกีฬาของประเทศตนเอง 

 

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศไทยสามารถท าผลงานได้เป็นอันดับที่ ๑๒ ของทวีป โดยได้ 
๑๑ เหรียญทอง ๑๖ เหรียญเงิน และ ๔๖ เหรียญทองแดง รวม ๗๓ เหรียญ ส าหรับกีฬาที่ได้เหรียญทอง คือ เทควันโด 
๒ เหรียญ กีฬาทางอากาศ ๒ เหรียญ จักรยาน ๑ เหรียญ เจ็ตสกี ๑ เหรียญ ยิงเป้าบิน ๑ เหรียญ และตะกร้อ ๔ เหรียญ 
โดยกีฬาที่สามารถท าผลงานได้เกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ คือ กีฬาทางอากาศ (พาราไกลดิ้ง) วอลเลย์บอลในร่ม จักรยาน ยิงปืน 
ยูโด และวูซู 

 

ในส่วนของกีฬาคนพิการมีการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาส าหรับคนพิการ
ระหว่างประเทศของเอเชีย ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันทุกสี่ปีโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกเอเชีย (Asian Paralympic 
Committee : APC) มีการแข่งขันจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หลังจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลรวมในอันดับที่ ๕ การแข่งขัน
กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยประเทศไทยได้รับ
เหรียญรางวัลรวมในอันดับที่ ๖ และการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ณ กรุงจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลรวมในอันดับที่ ๗ 

 

 



 

๖ 
 

 

แผนภูมิแสดงอันดับกำรแข่งขันกีฬำเอเชียนเกมส์ ๔ ครั้งที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงอันดับกำรแข่งขันกีฬำเอเชียนพำรำเกมส์ ๓ ครั้งที่ผ่ำนมำ 



 

๗ 
 

๒) กำรแข่งขันกีฬำเป็นเลิศในระดับอำเซียน 
การแข่งขันกีฬาที่ส าคัญอีกรายการหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น

ได้แก่ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเฉพาะประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพ่ือช่วย
สนับสนุนความร่วมมือ ความเข้าใจและความสัมพันธ์ในบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส าหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยมีอันดับในการแข่งขันแต่ละครั้งไม่เกินอันดับที่ ๒ ซึ่งในแต่ละครั้งที่
ประเทศไทย ได้อันดับที่ ๒ นั้น มักจะเป็นการได้อันดับรองจากเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ได้อันดับที่ ๑ แต่ในส่วนของ
กีฬาสากลนั้น ประเทศไทยได้อันดับที่ ๑ ในเหรียญทองจากกีฬาสากลเป็นส่วนใหญ่ แต่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  
ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ได้อันดับที่ 3 ในตารางเหรียญรวม และอันดับที่ 3 ในตารางเหรียญ
จากกีฬาสากล โดยประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีการพัฒนาในชนิดกีฬาที่เป็น
สากลมากขึ้น เช่น มีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีและบุคลากรทางการกีฬากับประเทศที่ประสบความส าเร็จมากขึ้น รวมถึง มีการโอนสัญชาตินักกีฬา 
มาจากประเทศจีนหรือประเทศในยุโรปและแอฟริกา พร้อมทั้งเน้นการเติบโตของกีฬา เพ่ือการอาชีพอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการรุกคืบทางการกีฬาที่เติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับรอบหลายปีที่ผ่านมา 

ในส่วนกีฬาคนพิการมีการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) ซึ่งเป็นการแข่งขัน
กีฬาส าหรับนักกีฬาคนพิการ ที่จัดขึ้นในทุกสองปีต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  (SEA Games) โดยมีประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๑ ประเทศ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) 
ด าเนินงานอยู่ภายใต้สมาพันธ์กีฬาคนพิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Para Sports Federation : APSF) 
โดยมีนโยบายให้ประเทศท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (SEA Games) เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอาเซียน
พาราเกมส์ด้วยในคราวเดียวกัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
ถูกยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากความไม่พร้อมของประเทศเจ้าภาพและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-2019) 
 

 
แผนภูมิแสดงอันดับกำรแข่งขันกีฬำซีเกมส์ ๔ ครั้งที่ผ่ำนมำ 



 

๘ 
 

 

แผนภูมิแสดงอันดับกำรแข่งขันกีฬำอำเซียนพำรำเกมส์ ๔ ครั้งที่ผ่ำนมำ 
โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถ ทักษะ เทคนิค ในชนิดกีฬา

เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้เหรียญ
รางวัลจากการแข่งขัน ในระดับเอเชียจะต้องก าหนดชนิดกีฬาเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นและมีการส่งเสริมการเก็บตัว
ฝึกซ้อม รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง และในระดับอาเซียนแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ระบุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ถือว่าเป็นเวทีที่ส าคัญที่นักกีฬาจะได้รับโอกาสในการพัฒนาหลากหลายชนิดกีฬา โดยจะต้อง
มุ่งเน้นกีฬาสากลและกีฬาเป้าหมายในระดับเอเชียและระดับโลกอย่างต่อเนื่อง 

 
๑.๓ แนวโน้มและทิศทำงกีฬำอำชีพของไทย 

กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมกีฬาที่นานาประเทศให้ความส าคัญและเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ อีกทั้งการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
กีฬาอาชีพยังเป็นปัจจัยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ ตัวอย่างเช่น 
ฟุตบอล ถือเป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับนิยมสูงสุดในโลกไม่ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์สโมสรยุโรป (UEFA Champions League), 
ฟุตบอลลีกประเทศอังกฤษ (Premier League), ฟุตบอลลีกประเทศสเปน (La Liga), ฟุตบอลลีกประเทศเยอรมนี 
(Bundes Liga), ฟุตบอลลีกประเทศอิตาลี (Calcio Seria A) หรือในสหรัฐอเมริกา กีฬาอาชีพที่ได้รับความนิยมและ 
มีความแข็งแกร่งทางด้านการพาณิชย์มาก ได้แก่ อเมริกันฟุตบอล (NFL), บาสเกตบอล (NBA), เบสบอล (MLB) และ
ฮอกกี้น้ าแข็ง (NHL) นอกจากนี้ยังมีกีฬาอาชีพอ่ืนๆ อีกที่ได้รับความนิยมและตระเวนจัดการแข่งขันไปตามประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเทนนิสอาชีพ (ATP Tour และ WTA Tour), กอล์ฟอาชีพ (PGA Tour, European Tour และ 
LPGA Tour), รถยนต์สูตร ๑ (Formula 1), จักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (Moto GP) เป็นต้น ซึ่งกีฬาอาชีพเหล่านี้ล้วน
แต่สร้างรายได้ให้กับผู้จัดการแข่งขันและนักกีฬาอาชีพอย่างมหาศาล โดยจะมีรายได้หลักมาจากลิขสิทธิ์  
การถ่ายทอดสด ผู้สนับสนุนสโมสร ค่าบัตรเข้าชมการแข่งขัน และการจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกไปทั่วโลก 



 

๙ 
 

ส าหรับในประเทศไทยสถานการณ์ด้านกีฬาอาชีพ พบว่า มีฟุตบอลอาชีพ (Thai League) เป็นกีฬาที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดและมีแนวโน้มว่าจะสามารถเป็นกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืน ส่วนชนิด/ประเภท/และรายการแข่งขัน
กีฬาอาชีพอ่ืนๆ ยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นอย่างจริงจังมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลอาชีพ กอล์ฟอาชีพ ตะกร้ออาชีพ 
ฟุตซอลอาชีพ บาสเกตบอลอาชีพ และจักรยานยนต์อาชีพ นอกจากนั้นกีฬาอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ เทนนิสอาชีพ สนุกเกอร์อาชีพ 
รถยนต์อาชีพ เป็นการจัดแข่งขันเพ่ือเป็นฐานให้กับนักกีฬาอาชีพรุ่นใหม่ได้มีเวทีในการเข้าแข่งขันเพ่ือเตรียมความพร้อม
ไปสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพในระดับที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีรายการแข่งขันกีฬาอาชีพอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการจัด 
กีฬาอาชีพที่เป็นการน าเอารายการระดับโลกเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย ได้แก่ จักรยานยนต์อาชีพ  (Moto GP),  
โบว์ลิ่งอาชีพ (World Bowling Tour), เจ็ตสกี (King’s Cup) เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสร้างรายได้
ให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านกีฬาให้กับประเทศอีกด้วยสอดคล้องตามแนวนโยบาย
ด้าน Sports tourism ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-2019) ท าให้การแข่งขันกีฬาอาชีพภายในประเทศหยุดชะงัก และจากเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศท่ีตกต่ า
ท าให้ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันถอนตัวจากการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

 

นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายังได้มีเหตุการณ์ส าคัญเชิงสถิติและประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าและความส าเร็จของนักกีฬาอาชีพและวงการกีฬาอาชีพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อันได้แก่ 

1. รัชนก อินทนนท ์สามารถท าคะแนนสะสมขึ้นน าเป็นนักแบดมินตันหญิงมือ ๑ ของโลก ประเภทหญิงเดี่ยว 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และยังสร้างสถิติเป็นนักแบดมินตันคนแรกของโลกที่สามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์สามรายการ
ติดต่อกันใน ๓ สัปดาห์ ที่ประเทศอินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยก่อนหน้านี้ รัชนกเคยสร้างสถิติและประวัติศาสตร์
ด้วยการเป็นแชมป์การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกเป็นคนแรกของประเทศไทย และเป็นแชมป์โลกแบดมินตันที่มี
อายุน้อยที่สุดมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

2. เอรียำ จุฑำนุกำล สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในวงการกีฬาและกอล์ฟของไทยด้วยการท าคะแนนสะสม 
จนสามารถก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือ ๑ ของโลก จากการจัดอันดับ Women’s World Golf Rankings เมื่อวันที่ 
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ ได้ส าเร็จหลังจากชนะเลิศการแข่งขัน “แมนูไลฟ์แอลพีจีเอ คลาสสิก” (Manulife LPGA Classic) 
ทีว่ิสเซิลแบร์กอล์ฟคลับ เมืองเคมบริดจ์ ในรัฐออนทาริโอ ประเทศแคนาดานอกจากนี้เอรียายังได้สร้างสถิติระดับโลก
อีกมากมาย เช่น รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี (Rolex Player of the Year) : ๒๕๕๙ รางวัลผู้ท าเงินรางวัลสูงสุดของ 
LPGA : ๒๕๕๙ (๒,๕๕๐,๙๒๘ USD) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เอรียาสามารถคว้าเงินรางวัล จ านวน ๑ ล้านเหรียญสหรัฐ 
จากการท าคะแนนสะสมสูงสุดของ“เรซ ทู ซีเอ็มอี โกลบ”และยังได้รับรางวัลแวร์โทรฟี่ ส าหรับผู้ท าคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด
ตลอดปี โดยจบการแข่งขันในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๖๙.๔๑๕ เหนือกว่า อี มินจี นักกอล์ฟจากออสเตรเลีย 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๖๙.๗๔๗ รวมทั้งยังได้สร้างสถิติระดับโลกที่ส าคัญไว้อย่างมากมาย ได้แก่ นักกอล์ฟหญิงที่ท าผลงาน
โดยรวมในรายการระดับเมเจอร์ได้ดีที่สุดประจ าฤดูกาล : ๘๘ คะแนน นักกอล์ฟหญิงที่ติด ๑๐ อันดับแรก มากที่สุด
ประจ าฤดูกาล : จ านวน ๑๗ รายการนักกอล์ฟหญิงที่ท าสกอร์เฉลี่ยได้ดีที่สุดประจ าฤดูกาล : ๖๙.๔๑๕ นักกอล์ฟหญิง
ที่ตีเข้ามาต่อรอบไม่เกิน ๖๐ ชอต ได้มากที่สุดประจ าฤดูกาล : จ านวน ๕๗ ครั้ง นักกอล์ฟหญิงที่ท าเบอร์ดี้รวมได้มากที่สุด
ประจ าฤดูกาล : จ านวน ๔๗๐ ครั้ง นักกอล์ฟหญิงที่ท าสกอร์ต่อรอบอย่างน้อย ๑ อันเดอร์พาร์ ได้มากที่สุดประจ าฤดูกาล : 
จ านวน ๘๐ รอบ นักกอล์ฟหญิงที่มีค่าเฉลี่ยการพัตต์บนกรีนเพ่ือท าคะแนนมากที่สุดประจ าฤดูกาล : ๑.๗๒ นักกอล์ฟหญิง



 

๑๐ 
 

ที่ท าคะแนน (เบอร์ดี้, อีเกิ้ล ฯลฯ) ได้มากที่สุดประจ าฤดูกาล เมื่อนับเป็นจ านวนหลุม : จ านวน ๔๘๓ หลุม นักกอล์ฟ
หญิงที่ลงเล่นมากที่สุดเมื่อนับเป็นรอบ : จ านวน ๑๐๖ รอบ นักกอล์ฟหญิงที่ท าอันดับเงินรางวัลรวมได้สูงที่สุดประจ า
ฤดูกาล : จ านวน ๒,๗๔๓,๙๔๙ เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ ๙๐.๕๕ ล้านบาท) และในปี พ.ศ. 2562 จากการจัดอันดับ
ของ Forbes สื่อชื่อดังสายธุรกิจ ได้จัดอันดับ เอรียา เป็นนักกีฬาหญิงที่ท ารายได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 15 ของโลก  
โดยมีรายได้รวมตลอดรอบปีที่ผ่านมา จ านวน 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 163 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงิน
รางวัล จ านวน 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินจากผู้สนับสนุน จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกด้วย 

3. โมรียำ จุฑำนุกำล สามารถชนะเลิศรายการแข่งขันได้เป็นครั้งแรกจากการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์
รายการฮูเกิล-เจทีบีซี แอลเอ โอเพ่น ที่สนามวิลเชียร์ คันทรี่ คลับ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ท าให้โมรียาและเอรียากลายเป็นคู่พ่ีน้อง ล าดับที่ ๒ ที่สามารถคว้าแชมป์ 
ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ได้ส าเร็จ 

4. กำรประสบควำมส ำเร็จของนักฟุตบอลไทยในกำรไปเล่นฟุตบอลอำชีพในระดับเจลีก ประเทศญี่ปุ่น  
ปี พ.ศ. 2563 มีนักฟุตบอลอาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศไทย จ านวน 4 คน ไปเล่นฟุตบอลอาชีพในระดับเจลีก  
ของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ธีราทร บุญมาทัน ธีรศิลป์ แดงดา และกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ซ่ึงสามารถ
ปลุกกระแสความนิยมในกีฬาฟุตบอลอาชีพในหมู่คนไทยทั้งที่เป็นการแข่งขันในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ที่เป็น
ต้นสังกัดของนักกีฬาทั้ง ๔ คน ได้เป็นอย่างดี โดยชนาธิป สรงกระสินธ์ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 11 นักฟุตบอลยอดเยี่ยม
ของเจลีก ในปี 2018 และธีราทร บุญมาทัน สามารถคว้าแชมป์เจลีกร่วมกับสโมสรโยโกฮาม่า เอฟ มารินอส ในปี 2019 
ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลให้แก่นักฟุตบอลไทยคนอ่ืนๆ เร่งท าผลงานให้ได้ดีและพยายามยกระดับมาตรฐานตัวเอง
ให้สูงยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เพ่ือที่จะสามารถไปค้าแข่งในต่างประเทศได้ 

5. กำรจัดกำรแข่งขันจักรยำนยนต์ชิงแชมป์โลก (Moto GP) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
จักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (Moto GP) ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต (Buriram International Circuit) 
หรือ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นสนามแข่งรถที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์รถยนต์
นานาชาติว่าเป็นสนามแข่งรถระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ เกรด ๑ (FIA Grade ๑) ซึ่งเป็นระดับสนามที่อนุญาตให้ใช้
จัดการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง (ฟอร์มูลาวัน) ได้และได้รับการรับรองจากสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ (FIM) ว่าเป็น
สนามแข่งรถระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ็ม เกรด เอ (FIM Grade A) ซึ่งเป็นระดับสนามที่อนุญาตให้ใช้จัดการแข่งขัน 
โมโตจีพี โดยสนามแห่งนี้ได้ด าเนินการจัดรายการแข่งขันโมโตจีพีไปแล้ว จ านวน 2 ฤดูกาล ได้แก่ ปี ค.ศ. ๒๐๑๘  
เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปี ค.ศ. 2019 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นการ 
ปลุกกระแสความนิยมกีฬายานยนต์และสามารถน ารายได้เข้าประเทศตามแนวทาง Sports tourism ได้เป็นอย่างดี 
ส าหรับการแข่งขันโมโตจีพี ไทยแลนด์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี ค.ศ. 2018 ทางผู้จัดการแข่งขัน ได้สรุปยอดผู้เข้าชม
ว่ามีมากกว่า ๒.๒ แสนคน แบ่งเป็นชาวต่างชาติ ร้อยละ๒๕ และคนไทย ร้อยละ ๗๕ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ระบุว่าการแข่งขันโมโตจีพีไทยแลนด์สามารถสร้างรายได้โดยรวมได้มากกว่า ๓,๑๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้ 
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์จ านวน ๒,๔๗๐ ล้านบาท และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา 
รวมจ านวน ๖๓๐ ล้านบาท และในปี ค.ศ. 2019 มียอดผู้เข้าชม จ านวน 2.3 แสนคน โดยผู้ชมชาวต่างชาติ 
เพ่ิมข้ึนกว่า 10 % และสร้างรายได้โดยรวมได้มากกว่า ๓,๑๐๐ ล้านบาท เช่นกัน 

 



 

๑๑ 
 

การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาอาชีพ 
ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานให้กีฬาอาชีพของประเทศมีมาตรฐานทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร 
การจัดการแข่งขัน นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สถานที่ อุปกรณ์ เพ่ือสร้างความสุข ความภาคภูมิใจ และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้จัดท ากฎหมายล าดับรองขึ้น
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับสากล
เพ่ือยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพของประเทศและเพ่ือคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพรวมทั้งยังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนรายการแข่งขันที่ไม่อยู่ 
ในประกาศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นกีฬาอาชีพตามแนวทางการพัฒนา
กีฬาอาชีพอีกด้วย 

 
1.3 แนวโน้มและทิศทำงด้ำนกำรเล่นกีฬำและออกก ำลังกำยของประชำชน 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย เรื่อง การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา มีตัวชี้วัด ได้แก่ ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 40 โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกเพศ ทุกวัย โดยกระแสการออกก าลังกายที่ก าลังเป็นที่นิยม ได้แก่ การวิ่ง และการปั่นจักรยาน ซึ่งมีท้ังในส่วนของ
การวิ่งและการปั่นจักรยานในสวนสาธารณะหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้ และการจัดการแข่งขันวิ่ งและแข่งขันจักรยาน
รายการต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังมีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นที่จัดการแข่งขันอีกด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มี
ประชาชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก แต่จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 พบว่า 
แนวโน้มคนออกก าลังกายลดลงจากปี 2560 คือ ร้อยละ 34.5 ปี 2561 คือ ร้อยละ 27.7 ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกายในพื้นที่ศูนย์ฝึกและสนามกีฬาที่ กกท. รับผิดชอบให้มากข้ึน 
แม้ว่า กกท. จะไม่ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าวโดยตรง แต่สามารถส่งเสริม สนับสนุนได้ เนื่องจากมีบริการด้านสถานที่
และอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐานคลอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาทุกระดับพบว่า ประเด็นที่เป็นจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญในการ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย สรุปได้ดังนี้ 

สำเหตุที่ทุกประเทศต้องกำรประสบควำมส ำเร็จ คือ 
  - เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศนั้นๆ 
  - สร้างความภาคภูมิใจ ความสามัคคี ให้กับคนในชาติ 



 

๑๒ 
 

  - สร้างความเชื่อม่ันและเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
  - เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาอ านาจทางกีฬาของประเทศในกลุ่มอาเซียนและพัฒนา
ต่อเนื่องสู่ความเป็นกลุ่มผู้น าทางการกีฬาระดับเอเชีย 
 

ประเทศไทยหำกจะประสบควำมส ำเร็จ ต้องมกีารด าเนินการดังนี้ 
  - การสรรหาและพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ 
  - การเก็บตัวนักกีฬาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  - การสร้างนักกีฬาหน้าใหม่เพื่อทดแทนนักกีฬาทีมชาติที่ปลดระวาง 
  - การพัฒนาวิเคราะห์และก าหนดชนิดกีฬาเป้าหมายในแต่ละระดับให้ชัดเจน 
  - การสนับสนุนให้สมาคมกีฬาเข้มแข็งมีธรรมาภิบาลและมีแผนพัฒนากีฬาชนิดนั้นๆ อย่างชัดเจน 
  - การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเข้ามาใช้เพ่ิมมากขึ้นโดยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้กระจายทั่วทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
  - การพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือรองรับการพัฒนากีฬาทุกระดับ 
  - การสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center) ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(High Performance) เพ่ือรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมทั้งศูนย์เฉพาะทาง
และ/หรือเฉพาะชนิดกีฬา 
  - สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
  - การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬา รวมทั้งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกก าลังกาย
ให้กับประชาชน 
  - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รองรับการฝึกซ้อม
ของนักกีฬาและการเล่นกีฬาและออกก าลังกายของประชาชน 

 นอกจากนี้ในด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควรผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของอาเซียน
หรือเอเชีย (Sports Hub) โดยร่วมกับการท่องเที่ยวในการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีความน่าสนใจสามารถ
ดึงดูดผู้ชมกีฬาให้เข้ามาชมและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ของประเทศไทย (Sports Tourism) รวมทั้งการพัฒนา
เมืองกีฬา (Sports City) ให้มีความส าเร็จและยั่งยืน 
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บทที่ 3 
ควำมเชื่อมโยงแผนระดับต่ำงๆ กับแผนยุทธศำสตร์กำรกีฬำแห่งประเทศไทย  

(พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕70) 
..........................................................................................  

นโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
1) รัฐธรรมนูญ 

มำตรำ ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม  
จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ  
ที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนำ กำรกีฬำให้ไปสู่ควำมเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงให้
ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
 

2) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

ประเด็น 4.7 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 
โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ 
สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา 

ประเด็นย่อย 
4.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
4.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (หน่วยงำนสนับสนุน) 
ประเด็น 4.3 สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง 

ที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง  
มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทาง
และแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ
และผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม
และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
พ านักระยะยาว ตลอดจน ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนา 



 

๑๔ 
 

การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจ
ตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 

ประเด็นย่อย 
4.3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

 

3) แผนแม่บทภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติ  
(14) ประเด็น ศักยภำพกำรกีฬำ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนย่อย (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

แผนย่อย (2) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
แผนย่อย (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

(5) ประเด็น กำรท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนย่อย (2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

 

4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด ๔.๓ ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ 

สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรำยสำขำ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด ๔.1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท 
 

5) (ร่ำง) แผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง 
เป้ำประสงค์ ๓.๒ นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความส าเร็จในการแข่งกีฬาทั้งในระดับภูมิภาค 

ระดับทวีปและระดับโลก เพ่ือสร้างความสมานสามัคคีและน ามาซึ่งความภาคภูมใจแก่คนในชาติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อควำมส ำเร็จในระดับอำชีพ  

เป้ำประสงค์ 
๑.๑ มีระบบการเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาระดับเด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์และทักษะ  

เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งมีระบบพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 



 

๑๕ 
 

๑.๒ มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา 
(Sport Training Hub) ในอาเซียน 

๑.๓ มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่ 
การเพ่ิมข้ึนของนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และสโมสรกีฬาอาชีพ 

๑.๔ นักกีฬาไทยมีพัฒนาการด้านสถิติและผลการแข่งขันที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน
ในชนิดกีฬาที่ส าคัญ 

๑.๕ มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา
ที่ท าคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม 

แนวทำงที่ 1 การเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(๑) พัฒนาระบบการเสาะหานักกีฬาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ 
(2) สร้างและส่งเสริมระบบการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(3) ส่งเสริมการส่งแข่งในระดับนานาชาติและยกระดับการเตรียมนักกีฬาเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ความส าเร็จ 
(4) ส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมจ านวนชนิดกีฬาที่มีความหวัง 
แนวทำงที ่๒ การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนา

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน 
(1) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและอาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล 
(2) ขยายฐานจ านวนบุคลากรการกีฬาเพ่ือรองรับการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและอาชีพ 
(3) ผลักดันให้ผู้บริหารชาวไทยมีบทบาทและต าแหน่งในองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ 
แนวทำงที ่๓ การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน 
(1) จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่สามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศครบวงจร 
(2) บูรณะและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาให้ได้มาตรฐานตามความเหมาะสมส าหรับการพัฒนากีฬา

เพ่ือความเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างศูนย์ฝึกกีฬา 
แนวทำงที่ ๔ การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและ

บุคลากรการกีฬา 
(1) ส่งเสริมการเชิดชูเกียรติและการมอบรางวัลที่เหมาะสม ทั้งในด้านความส าเร็จจากการ

แข่งขันกีฬาและในด้านจริยธรรมให้กับนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาอย่างเสมอภาค 
(2) จัดให้มีสวัสดิการและกองทุนที่เหมาะสมแก่นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาที่เคยสร้าง

คุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 
แนวทำงท่ี ๕ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเป็นระบบ 
(1) ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่ระดับอาชีพ 
(2) ผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพในประเทศมากข้ึน 
(3) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความนิยมในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพด้วยสื่อหลากหลาย

รูปแบบ 
เป้ำประสงค์ ๓.3 อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

ของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 



 

๑๖ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรกีฬำเพื่อเป็นส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
ทำงเศรษฐกิจ 

เป้ำประสงค์ 
๑.๑ อุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและได้รับการสนับสนุน  

จากสถาบันการเงินต่างๆ นอกเหนือจากภาครัฐ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูล 
๑.๒ การกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง 

และเมืองกีฬา (Sport City) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 
๑.๓ อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพ 
แนวทำงท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
(1) เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

ในประเทศ 
(2) ก าหนดมาตรการการอ านวยความสะดวกด้านพิธีทางศุลกากรในการน าเข้าและส่งออก

ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา 
(3) พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมการกีฬา 
แนวทำงท่ี 2 พัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) 
(1) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬาที่จัดขึ้นโดยทั้งภาครัฐและเอกชน  

เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(2) ความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา 
(3) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการเก็บตัวและฝึกซ้อมส าหรับ

นักกีฬาต่างชาติ 
(4) ศึกษาพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ และวางแผนการจัดตั้งเมืองกีฬาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรกีฬำ 
เป้ำประสงค์ 
๑.๑ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยประชาชน

ทุกภาคส่วน 
๑.๒ มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถ

ให้บริการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓ ขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการใช้ 

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๑.๔ มีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยง

ข้อมูลกับหน่วยปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
๑.๕ มีการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ทางการกีฬาอย่างมีระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
แนวทำงท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง 

ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
(1) พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลางและระดับ

ท้องถิ่น 



 

๑๗ 
 

(2) พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและสามารถให้บริการอย่างทั่วถึง
ในทุกระดับ 

แนวทำงท่ี 2 การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา 
(1) สร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งภายในและนอกประเทศ 
(2) สร้างระบบฐานข้อมูลและวางนโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  

ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา 
(3) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
(4) ยกระดับระบบการเรียนการสอนด้านการกีฬาให้มีความทันสมัยในระดับอุดมศึกษา 
แนวทำงท่ี 3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพ่ือน าไปพัฒนาขีดความสามารถ

ของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน 
(1) ผลักดันให้มีการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้จริงส าหรับ

การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน 
(2) ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาภายในประเทศ

โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการกีฬา 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรกีฬำให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ 
๑.๑ มีการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา รวมทั้ง มีการบูรณาการ

การด าเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
๑.๒ มีความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อน 

การบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓ มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น 
แนวทำงท่ี ๒ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค 

และท้องถิ่น เพ่ือการติดตามและประเมินผล 
(1) สร้างระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออกก าลังกายและการกีฬาที่มีมาตรฐานส าหรับ  

การติดตามและเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) พัฒนาระบบการลงทะเบียนนักกีฬาและชมรมกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย 
(3) ส่งเสริมให้มีการประเมินผลของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอย่างสม่ าเสมอโดยใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลเชิงลึกและมีมาตรฐาน 
แนวทำงท่ี ๓ การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
(1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรการกีฬาในด้านการบริหารจัดการกีฬา และยกระดับระบบ

การบริหารจัดการขององค์กรกีฬาภาครัฐสู่มาตรฐานสากล 
(2) ส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกีฬาในทุกระดับ 
(3) จัดตั้งระบบอนุญาโตตุลาการกีฬาในการพิจารณาข้อพิพาทที่เก่ียวข้องกับการกีฬา 
(4) แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ให้ทันสมัย 

และเอ้ือต่อการพัฒนาการกีฬา 



 

๑๘ 
 

6. แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจสำขำสังคมและเทคโนโลยี 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ก ำหนดบทบำทรัฐวิสำหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

๑. กกท. ควรมีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
ในประเทศไทย ทั้งการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกการแข่งขันกีฬา
และการวางแผนรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับชาติในครั้งต่อไป 

๒. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 
เข้าชมการแข่งขันกีฬาในประเทศไทย ทั้งการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับชาติ กกท. ควรมีการบูรณาการร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บริหำรแผนกำรลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของประเทศ 
๑. กกท. ควรก ากับ ดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน

อย่างต่อเนื่อง 
๒. กกท. ควรมีการศึกษาแนวทางการด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เหมาะสม

กับการด าเนินงานของ กกท. 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเพื่อควำมย่ังยืนในระยะยำว 

๑. กกท. ควรมีการก าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
๒. กกท. ควรมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของ กกท. อย่างเป็นรูปธรรม

และมีการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับ กกท. และเป็นการลดภาระ
งบประมาณของภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐  
กกท. ควรเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพ่ือให้ กกท. สามารถก้าวทัน

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปวิเคราะห์
ประกอบการวางแผน พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลให้มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม 
๑. กกท. ควรให้ความส าคัญและน ากระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ Core 

Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน มาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้ง กกท. ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในอนาคต 

๒. กกท. ควรมีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19) เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การก่อการร้าย 
และภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 

7. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
นโยบำยที่ ๕ กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 

ข้อ 5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ขยะและของเสียเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้ง พัฒนา การท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 



 

๑๙ 
 

ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำและนันทนำกำร การท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

นโยบำยที่ ๘ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ข้อ ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยำวชนที่มีศักยภำพ
ด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ 
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต 

 
นโยบำยที่ ๙ กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 

ข้อ ๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ
ที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัยส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและออกก ำลังกำย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะสร้างระบบรับมือต่อ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบ ติดตามเฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อย่างครบวงจร
และบูรณาการจัดระบบ การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

นโยบำยที่ ๑๑ กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข้อ ๑๑.๑ พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้ภาครัฐ 

มีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้ง
จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
พร้อมทั้ง ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การน า  
ไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุง โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

นโยบำยที่ ๑๒ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนกำรยุติธรรม 
ข้อ ๑๒.๑ แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคม ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

 

8. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร) 
1. ส่งเสริมให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ 
2. ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 
3. ส่งเสริมโรงเรียนกีฬา เฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล, กอล์ฟ และวอลเลย์บอล เป็นต้น 
4. ส่งเสริม Sport Tourism 
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ 



 

๒๐ 
 

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย 
7. ส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก 
 

9. แผนยุทธศำสตร์กำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5 
วิสัยทัศน์ 

พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับองค์กรกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือวางระบบการคัดเลือกและพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬา ให้มีขีดความสามารถและประสบความส าเร็จในระดับ
นานาชาติรวมทั้งการจัดสวัสดิการ และมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาที่เหมาะสม 

2. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพ่ือรองรับ  
การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. สร้างและพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางการกีฬาให้มีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬาระดับ
จังหวัด ชาติ และนานาชาติ รวมทั้งยกระดับการบริการทางการกีฬา ให้มีมาตรฐาน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา โดยอาศัยศูนย์ฝึกและสนามกีฬา
ที่ กกท. รับผิดชอบและเครือข่ายองค์กรกีฬาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
1. ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในระดับเอเชียและต่อยอด

สู่ความส าเร็จของกีฬาอาชีพ 
2. นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนได้รับบริการทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. กกท. สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

การกีฬา 
 

  



 

๒๑ 
 

บทที่ 4 
กระบวนกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรกีฬำแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕70) 

………………………………………………………… 
 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการส าคัญส าหรับ องค์กรในการก าหนดทิศทางและขอบเขตของธุรกิจ

ในระยะยาว ซึ่งท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างได้เปรียบ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ท าให้
บรรลุเป้าหมายของตลาดและความคาดหวังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยความท้าทายในการบริหารเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ 
ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะเข้ามามีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุภารกิจหลักและบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรก าหนด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ
ของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น จ าเป็นที่องค์กรจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจประเด็นเชิงกลยุทธ์
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้มีส่ วนได้เสียขององค์กร รวมถึงสามารถบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงภายใน องค์การ ในขณะเดียวกันการบริหารการเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษระดับองค์กร เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงผลิตภัณฑ์
และกระบวนการรวมถึงการเข้าหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือที่จะเป็นการก าหนดรูปแบบของธุรกิจที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต 
ดังนั้น การจัดท ายุทธศาสตร์ (Strategy Development) จึงหมายถึง แนวทางของรัฐวิสาหกิจ ในการเตรียมการส าหรับ
อนาคต การก าหนดยุทธศาสตร์อาจใช้การพยากรณ์รูปแบบต่างๆ การคาดคะเน การพิจารณาทางเลือกการสร้างสถานการณ์
จ าลอง และความรู้ของรัฐวิสาหกิจ หรือวิธีการอ่ืนที่ช่วยให้เห็นภาพในอนาคต เพ่ือการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร 
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบ ผู้จัดจ าหน่าย คู่ค้า และลูกค้าที่ส าคัญ อาจช่วยให้ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการ (ActionPlans) หมายถึง การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง รายละเอียดของทรัพยากร ที่ต้องใช้และช่วงเวลาที่ต้องท าให้
ส าเร็จ เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว การจัดท าแผนปฏิบัติการถือว่า
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผนเพ่ือให้มีความเข้าใจและถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
โดยการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพ่ือน าไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการสร้างตัวชี้วัดให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

1. กระบวนกำรวำงแผนเชงิกลยุทธ์ 
1) ก าหนดปฏิทินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
2) ก าหนดหัวข้อและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
3) จัดประชุมฝ่ายและส านักที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ที่ส าคัญ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร 
4) จัดประชุมฝ่ายและส านักเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล SWOT 
5) น าข้อมูลสรุปผล SWOT  มาวิเคราะห์ SA SC CC 
6) น าข้อมูลมาสรุปผลและก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) และเป้าประสงค์ (Goal) 
7) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 



 

๒๒ 
 

8) น าต าแหน่งทางยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินธุรกิจ Business Model และ Scenario 
Planning 

9) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายและส านักที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบระบบงาน และกระบวนการ
ที่ส าคัญใหต้อบสนอง SO 

10) จัดประชุมร่วมกับฝ่ายและส านักที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
11) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายและส านักทุกฝ่ายเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการความเสี่ยง  

แผนทรัพยากร แผนทรัพยากรบุคคล 
12) ฝ่ายนโยบายและแผนจัดท าสรุปข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับฝ่าย  

และส านัก/รายงานงบประมาณ 
13) น าร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเสนอที่ประชุม 

- ที่ประชุมผู้บริหาร กกท. 
- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
- ที่ประชุมคณะกรรมการ กกท. 

14) น าส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือทราบ 
15) ถ่ายทอดแผนเชิงกลยุทธ์สู่ฝ่ายและส านักเพ่ือน าไปปฏิบัติ 
16) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
17) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

๒๓ 
  

ค่านิยม แกไขคร้ังท่ี : หน้าท่ี :
VRSAT

ผู้ รับผิดชอบ

ข้ันตอน

แล้วเสร็จ
ภายใน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนด

มีความ
สอดคล้องกับ

เป้าหมาย
กีฬาระดับชาติ

1 -

2 - ความครบถ้วนของ
เอกสาร

3 3

4 -

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 -

14 - มติท่ีประชุม

15 - มติท่ีประชุม

16 - มติท่ีประชุม

17 -

18 -

19 -

20 -

SAT TQA

ผู้เข้าประชุมครบถ้วน
ทุกฝ่ายและส านัก

เอกสารผลการ
ด าเนินงานได้ครบถ้วน

ผู้เข้าประชุมครบถ้วน
ทุกฝ่ายและส านัก

ผู้เข้าประชุมครบถ้วน
ทุกฝ่ายและส านัก

เอกสารผลการ
ด าเนินงานได้ครบถ้วน

2.
 ก

าร
จัด

ท า
แผ

นยุ
ทธ

ศา
สต

ร์
5.

กา
รติ

ดต
าม

แล
ะ

ปร
ะเมิ

นผ
ล

ผู้เข้าประชุมครบถ้วนทุก
ฝ่ายและส านัก

3.
 ก

าร
จัด

ท า
แผ

นป
ฏิบั

ติก
าร

เอกสารผลการ
ด าเนินงานได้ครบถ้วน

เอกสารผลการ
ด าเนินงานได้ครบถ้วน

เอกสารผลการ
ด าเนินงานได้ครบถ้วน

6.
 ก

าร
ปรั

บเ
ปลี่

ยน
แผ

นป
ฏิบั

ติก
าร

ประเมินครบทุกตัวช้ีวัด
     ท่ีส าคัญ

มีการปรับเปล่ียนแผน
ตามแบบฟอร์มท่ี

ก าหนด

4.
 ก

าร
ถ่า

ยท
อด

แผ
นยุ

ทธ
ศา

ตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
ครบถ้วนทุกฝ่ายและส านัก 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบทุกกลุ่ม

1.
 ก

าร
เต

รีย
มข้

อมู
ล

ผู้เข้าประชุมครบถ้วน
ทุกฝ่ายและส านัก

ผู้เข้าประชุมครบถ้วน
ทุกฝ่ายและส านัก

เอกสารผลการ
ด าเนินงานได้ครบถ้วน

สามารถจัดท า/ทบทวน 
แผนเชิงกลยุทธ์ กกท. 
แล้วเสร็จในระยะเวลา
ท่ีก าหนด                
เป้าหมาย : 
แล้วเสร็จภายใน ส.ค. - ก.ย.

SATQWP  เลขท่ี 104A01 :  กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
วันท่ีบังคับใช้ :

สคร. ฝ่ายและส านัก ฝ่ายนโยบายและแผน

ความต้องการของลูกค้า

จุดป้องกัน

ความ
สอดคล้อง

ของข้อก าหนด
ในระบบ
มาตรฐาน

ตัวช้ีวัดกระบวนการ
(ข้ันตอนปฏิบัติงาน)

คณะกรรมการ 
กกท.

คณะอนุกล่ันกรอง
ผู้บริหาร

กกท.
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

สมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย 
และสมาคมกีฬา

แห่งจังหวัด

สคร.

                       
             

                                          
                        

                                                 
                                               
                                            

                                            

4                                            
SWOT

7.                                      
                                              

 .                                         
                Business Model     Scenario 

Planning

 .                                           
                                

                                 SO

                                                         

QWP104A02

5                 SWOT  
            SA SC CC

6.                                      
               (SO)                (Goal)

  .                                          
                               

  .                                           
                               

                                       

  .          
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QWF03
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QWF  

  .                                   
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  .                
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2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Threats 

S1 มีศูนย์ฝึกและสนามกีฬา 
ขนาดใหญ่ทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมภิาค 

S2 มีแหล่งงบประมาณจาก 
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
ท าให้มีงบประมาณสนับสนนุ 
การพัฒนากีฬามากขึน้  
จากงบประมาณประจ าปี 

S3 มีการจัดท าผลงานวิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการกีฬา 
เป็นประจ าทุกป ี

W1 ขาดการบูรณาการในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ฐานข้อมูล (Data Analytic)  
ที่ใช้ร่วมกันภายในและภายนอกองค์กร
อย่างเป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

W2 ขาดการก าหนดค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้น
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

W3 ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยังไม่ชัดเจน 

W4 ขาดแคลนบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ท าให้ 
ไม่สามารถดูแลนักกีฬาได้อย่างท่ัวถึง  

W5 ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กร 
ในภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

W6 ไม่สามารถสร้างธุรกิจใหม่หรือหารายได้ 
เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

T1 การทับซ้อนของบทบาท ภารกิจและ 
แนวทางการด าเนนิงานที่ไมช่ัดเจน ระหว่าง 
กกท. กรมพลศึกษา และสมาคมต่างๆ 

T2 กีฬาอาชีพในปัจจุบัน บางชนิดกฬีา 
ยังไม่ได้รับความนิยมเพียงพอที่จะสามารถ
ส่งเสริมให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างย่ังยืน 

T3 สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรค COVID-19 ท าให้จ านวน
ผู้ใช้บริการทางการกีฬาของ กกท.  
มีแนวโน้มลดลง  

T4 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลให้การสนับสนุน
ทางการกีฬาจากภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง 

T5 การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ท าให้ประชาชนไมส่ามารถ
เข้าชมการแข่งขันหรือเข้าร่วมกจิกรรม
ต่างๆ ในสนามกีฬาได้ 

O1 รัฐบาลและหน่วยงานที่ก ากับดูแล มีนโยบายและเป้าหมาย
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพที่ชดัเจน 

O2 มีกฎหมายที่รองรบัการด าเนินภารกิจที่ส าคัญทีช่ัดเจน คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 สภาพภมูิประเทศที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและสภาพภมูิ

กาศที่เหมาะสม เหมาะส าหรับการเป็นเจ้าภาพจดัการ
แข่งขันกีฬาระดบันานาชาติ 

O4 มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการกีฬาได้งา่ยขึ้น เช่น การถ่ายทอดการแขง่ขัน 
ทาง Live Streaming, รวมทั้งมี Application ที่ช่วย
ส่งเสริมการออกก าลังกายที่บา้นแทนการเขา้ฟิตเนสหรือ 
สนามกีฬา 

O5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการก าหนดมาตรการรองรับ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเรื่องการเข้าร่วม 
การเล่นกีฬาและออกก าลังกายที่สนามกีฬา และการจัด 
การแขง่ขันกีฬาทีช่ัดเจน 

S 

Strengths 

W  

Weaknesses 

O  

Opportunities 

T  

1) พ.ร.บ. กกท. พ.ศ. 2560 เพื่อการก ากบัดูแลสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวดั 

2) พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุน และก ากับดูแลกีฬาอาชีพ 

3) พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ. 2542 เพื่อการสง่เสริม สนบัสนุน 
และก ากับดูแลกีฬามวย 

4) พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องหา้มทางการกีฬา  
พ.ศ. 2555 เพื่อการส่งเสรมิ สนับสนุน และก ากบั 
ดูแลการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

Threats 

T  
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3. ควำมได้เปรียบและควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Advantage , Strategic Challenge) 

 
 

    Strengths Weaknesses 

Op
po

rtu
ni

tie
s 

SO Strategy 
SO1 พัฒนาศูนย์ฝึกและสนามกีฬาให้ไดม้าตรฐานและครบวงจร ทัง้ในส่วนกลาง 

และส่วนภูมภิาค (S1+O1+O4+O5) 
SO2 พัฒนาการกีฬาของประเทศไทยสูป่ระเทศชั้นน าด้านกีฬาในระดับนานาชาติ 

(S1+S2+O1+O2+O3+O5) 
SO3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดักิจกรรมและการแขง่ขันกีฬาอยา่งสม่ าเสมอ 

(S1+S2+O1+O4+O5) 
SO4 สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

เพื่อน าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู ้(S3+O1) 

WO Strategy 
WO1 บูรณาการฐานข้อมูลอยา่งเป็นระบบเพื่อน ามาวิเคราะห์และใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

(W1+O1) 
WO2 สรรหาบุคลากรที่เป็นผู้เชีย่วชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

เพิ่มมากขึ้น (W4+O1) 
WO4 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มปีระสทิธิภาพ และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชดัเจน (W5+O2) 
WO5 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวตักรรมมาใช้ในองค์กร (W1+O4) 
WO6 ทบทวนค่านิยมองค์กรโดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล และถา่ยทอดให้

น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม (W2+O4) 

Th
re

at
s 

ST Strategy 
ST1 สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและปลอดภัย 
ในการให้บริการของ กกท. (S1+T3+T4+T5) 

ST2 ส่งเสริมและสนับสนนุงบประมาณในการพัฒนากีฬาประเภทต่างๆ  
ให้ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น (S2+T2+T3+T5) 

 

WT Strategy 
WT1 บูรณาการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างรายได้และตอบสนองต่อลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (W1+T4) 
WT2 สร้างภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(W3+T3+T4+T5) 
WT3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

(W1+W2+W6+T1+T4) 

  

TOWS Matrix 
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 Strengths Weaknesses 
Op

po
rtu

ni
tie

s 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (SA) 
SA1 องค์กรมีศักยภาพในการจัดการแข่งขัน (S1+O3) 
SA2 นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนทางด้านกีฬา  

ทั้งด้านการพัฒนาและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
(S2+O1+O2) 

 
 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) 
SC1 การรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูล (Data Analytic) ที่ใช้ร่วมกัน

ภายในและภายนอกองค์กรยังไม่เป็นระบบ ไม่สามารถตอบสนองต่อ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงยังไม่มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (W1+O1) 

SC2 ค่านิยมองค์กรยังไม่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึง VRSAT ยังไม่สามารถปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับน าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม (W2+W5+O4) 

SC3 ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน ท าให้การบริหารจัดการองค์กร
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร (W1+W2+W5+O1+O2+O5) 

Th
re

at
s 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) 
SC6 การออกมาตรการของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการของ กกท.แก่ประชาชน และท าให้รายได้จาก
การให้บริการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S1+T3+T4) 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) 
SC4 บทบาทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยังไม่ชัดเจน (W3+T1) 
SC5 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากการพัฒนา 

การกีฬาและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
ยังไม่ไดต้ามเป้าหมาย (W1+W6+T1) 
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SA SC CC วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) นักกีฬา 
เป็นเลิศ 

นักกีฬา
อาชีพ 

บุคลากร
กีฬาอาชีพ 

ผู้ใช้บริการ
ทางการกีฬา 

SA1 
SA2 

SC1 
SC4 
SC5 

CC1 
CC2 
CC3 
CC4 

SO1 การบริหารจัดการกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ 

 
 
 

   

SA1 
SA2 

SC1 
SC4 
SC5 

CC1 
CC2 
CC3 

SO2 การบริหารจัดการกีฬาอาชีพ 
และกีฬามวย 

  
 

 
 

 

SA1 
SA2 

SC1 
SC4 

CC2 
CC3 

SO3 การขยายความร่วมมือ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

SA1 SC1 
SC3 
SC6 

CC3 SO4 พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เชิงสังคม และบริการทางการกีฬา 

ของ กกท. อย่างยั่งยืน 

    
 

SA1 SC1 
SC2 
SC5 

CC1 
CC2 
CC3 
CC4 

SO5 การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการองค์กร 
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4. สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 
 โดยใช้ VRIO FRAMEWORK ประกอบด้วย 

1) V = Value = คุณค่า หมายถึง การสร้างความได้เปรียบในการประสบความส าเร็จขององค์กร 
                         2) R = Rareness = ความหายาก หมายถึง เป็นสิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญ 

3) I = Inimitable = ยากต่อการเลียนแบบ หมายถึง เป็นสิ่งที่องค์กรอ่ืนลอกเลียนแบบได้ยาก 
4) O = Organized = การจัดการองค์กร หมายถึง สอดคล้องตามพันธกิจขององค์กร        

5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objective) 
1) การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
2) การบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
3) การบริหารกีฬาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
4) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและบริการทางการกีฬาของ กกท. 
5) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะหลัก (CC) V R I O 

1. การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครบวงจร √ √ √ √ 

2. การมีระบบการประมวลผล และรายงานผลการ
แข่งขันกีฬาตามมาตรฐานสากล √ √ √ √ 

3. มีโครงสร้างองค์กรรองรับการประสานงานด้าน
กีฬาทั่วประเทศ √ √ √ √ 

4. มีองค์ความรู้การสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการกีฬา (สถานกีฬา และอุปกรณ์
ทางการกีฬา) ที่ได้มาตรฐาน 

√ √ √ √ 
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6. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ กกท. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Strategic Positioning) 

วิสัยทัศน์ : พัฒนำกำรกีฬำเพื่อเป็นกลุ่มผู้น ำทำงกำรกีฬำระดับเอเชีย และสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย/ Strategic Positioning 

ระยะสั้น 
พ.ศ. 2564 - 2565 

ระยะกลำง 
พ.ศ. 2566 - 2570 

ระยะยำว 
พ.ศ. 2571 - 2580 

1. การบริหารจัดการกีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศ 

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา
ระดับนานาชาติ 

อันดับ 1 ในกีฬาซีเกมส์ -
อาเซียนพาราเกมส์  
และอันดับ 1 ใน 7  

ของเอเชีย 

อันดับ 1 ในกีฬาซีเกมส์ -
อาเซียนพาราเกมส์  
และอันดับ 1 ใน 6  

ของเอเชีย 

อันดับ 1 ในกีฬาซีเกมส์ -
อาเซียนพาราเกมส์ อันดับ 

1 ใน 4 ของเอเชีย  
และก้าวสู่ระดับโลก 

(World Class) 
2. การบริหารจัดการกีฬาอาชพี
และกีฬามวย 

ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
อาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูล 
ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ ที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี 

3. การบริหารกีฬาเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรม
กีฬาและการแข่งขันกีฬา ทุกระดับเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 4 ต่อปี ร้อยละ 4 ต่อปี ร้อยละ 4 ต่อปี 

4. การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและบริการ
ทางการกีฬาของ กกท.  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทางการกีฬาของ กกท. 

ไม่ต่ ากว่า 4.35 ทุกปี ไม่ต่ ากว่า 4.35  ไม่ต่ ากว่า 4.50  

5. การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจัดการองค์กร 

คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.80 คะแนน 
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7. กำรวิเครำะห์ Business Model Canvas (SO 1) 

 1) ระยะสั้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) ระยะกลำง

KEY PARTNER KEY ACTIVITY Value Positions Customer  Relationship Customer Segment 

- สร้างนักกีฬา
- การสรรหา/คัดเลือก
- พัฒนานักกีฬา (ศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา)
- ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

KEY RESOURCES

Chanels

- Survey
- กกท. หัวหมาก
- ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน
- ศูนย์ฝึก และสนามฝึกซ้อม/แข่งขันของ
นักกีฬา

Cost Structure

นักกีฬาเป็นเลิศ = นักกีฬีมชาติท่ีเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีระดับนานาชาติ ในซีเกมส์ 
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ 
เอเซียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์

- บุคลากร กกท.
- งบลงทุน (ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกและสนามกีฬา)
- เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก (นักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี)
- เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก
- จัดกิจกรรม เช่น จัดแข่งขันกีฬาเพ่ือสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา
- ช่วยอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
- ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน (เดินทาง ,บริหารจัดการเพ่ืออ านวยความสะดวก)
- จัดท างานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

Revenue Streams

- งบประมาณประจ าปี
- งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
รายได้นอกงบประมาณ

Business Model Canvas

- การสอบถามความต้องการ/ความคาดหวัง
ของลุกค้า
- การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา
- การจัดให้มีศูนย์บริหารรับร่ืองข้อร้องเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาให้นักกีฬา
- การตรวจเย่ียมนักกีฬา
- การอ านวยความสะดวกระหว่างเกมส์การ
แข่งขัน

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
- คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา

- งบประมาณ
- บุคลากร
- เทคโนโลยี
- องค์ความรู้/งานวิจัย

- มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาของ กกท.
- มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์
ของเครือข่ายองค์กรกีฬา

KEY PARTNER KEY ACTIVITY Value Positions Customer  Relationship Customer Segment 

- สร้างนักกีฬา
- การสรรหา/คัดเลือก
- พัฒนานักกีฬา (ศูนย์กีฬา
แห่งชาติ NTC ส่วนกลาง)
- ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

KEY RESOURCES

Chanels

- Survey
- กกท. หัวหมาก
- ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน
- ศูนย์ฝึก และสนามฝึกซ้อม/แข่งขันของ
นักกีฬา

Cost Structure Revenue Streams

- บุคลากร กกท.
- งบลงทุน (ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกและสนามกีฬา)
- เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก (นักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี)
- เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก
- จัดกิจกรรม เช่น จัดแข่งขันกีฬาเพ่ือสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา
- ช่วยอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
- ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน (เดินทาง ,บริหารจัดการเพ่ืออ านวยความสะดวก)
- จัดท างานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

- งบประมาณประจ าปี
- งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
รายได้นอกงบประมาณ

Business Model Canvas

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
- คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา

- มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาของ กกท.
- มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์
ของเครือข่ายองค์กรกีฬา

- การสอบถามความต้องการ/ความคาดหวัง
ของลุกค้า
- การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา
- การจัดให้มีศูนย์บริหารรับร่ืองข้อร้องเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาให้นักกีฬา
- การตรวจเย่ียมนักกีฬา
- การอ านวยความสะดวกระหว่างเกมส์การ
แข่งขัน

นักกีฬาเป็นเลิศ = นักกีฬีมชาติท่ีเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีระดับนานาชาติ ในซีเกมส์ 
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ 
เอเซียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์

- งบประมาณ
- บุคลากร
- เทคโนโลยี
- องค์ความรู้/งานวิจัย
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3) ระยะยำว 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY PARTNER KEY ACTIVITY Value Positions Customer  Relationship Customer Segment 

- สร้างนักกีฬา
- การสรรหา/คัดเลือก
- พัฒนานักกีฬา (ศูนย์ฝึก
กีฬาแห่งชาติ NTC 
ส่วนกลาง+ภูมิภาค)
- ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

KEY RESOURCES

Chanels

- Survey
- กกท. หัวหมาก
- ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน
- ศูนย์ฝึก และสนามฝึกซ้อม/แข่งขันของ
นักกีฬา

Cost Structure Revenue Streams

- บุคลากร กกท.
- งบลงทุน (ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกและสนามกีฬา)
- เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก (นักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี)
- เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก
- จัดกิจกรรม เช่น จัดแข่งขันกีฬาเพ่ือสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา
- ช่วยอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
- ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน (เดินทาง ,บริหารจัดการเพ่ืออ านวยความสะดวก)
- จัดท างานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

- งบประมาณประจ าปี
- งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
รายได้นอกงบประมาณ

Business Model Canvas

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
- คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา

- มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาของ กกท.
- มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์
ของเครือข่ายองค์กรกีฬา

- การสอบถามความต้องการ/ความคาดหวัง
ของลุกค้า
- การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา
- การจัดให้มีศูนย์บริหารรับร่ืองข้อร้องเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาให้นักกีฬา
- การตรวจเย่ียมนักกีฬา
- การอ านวยความสะดวกระหว่างเกมส์การ
แข่งขัน

นักกีฬาเป็นเลิศ = นักกีฬีมชาติท่ีเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีระดับนานาชาติ ในซีเกมส์ 
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ 
เอเซียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์

- งบประมาณ
- บุคลากร
- เทคโนโลยี
- องค์ความรู้/งานวิจัย
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บทที่ 5 
แผนยุทธศำสตร์กำรกีฬำแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕70) 

………………………………………………………… 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนาการกีฬาเพ่ือเป็นกลุ่มผู้น าทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพ่ือสรรหา และพัฒนานักกีฬา และ
บุคลากรกีฬาให้ประสบความส าเร็จในระดับชาติ และนานาชาติ 

2. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีมาตรฐานเพ่ือรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา  
และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพ่ือสร้างโอกาส และประสบการณ์ให้กับนักกีฬา 
และบุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา 

5. พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 
ค่ำนิยม (Core Values) 

VRSAT (เรำคือ กกท.) 
Visionary   =  มีมุมมองกว้างไกล มุ่งเน้นเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
Risk Management  =  การตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง 
Spirit    =  มีจิตใจที่มุ่งมั่น กล้าหาญ เข้มแข็ง มีชีวิตชีวาในการท างาน 
Accountability  =  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อสังคม 
Teamwork   =  ท างานเป็นทีม/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายใน - ภายนอกองค์กร 

 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objective) 

1. กำรบริหำรจัดกำรกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ 
มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็นตัวเลือกเข้าสู่การเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติ

ที่มีศักยภาพ รวมทั้งการสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การเก็บตัวฝึกซ้อมในรูปแบบ NTC 
การสร้างและการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาด้วยสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ และการปรับปรุงระบบสวัสดิการส าหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เหมาะสม 
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2. กำรบริหำรจัดกำรกีฬำอำชีพและกีฬำมวย 

มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดการ
ธุรกิจกีฬาอาชีพ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้หลักเกณฑ์ด้านการส่งเสริม 
พัฒนา และการประเมินกีฬาอาชีพเพ่ือให้สามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

3. กำรขยำยควำมร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการกิจกรรมและแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ 

และกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศมากขึ้น 

4. กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมและบริกำรทำงกำรกีฬำของ กกท. 
การมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการทางการกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายของประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระแสความตื่นตัวทางการกีฬาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการกีฬา
ของ กกท. เพ่ือสร้างมูลค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬา ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

5. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ กกท. ให้มีมาตรฐานตามแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

รูปแบบใหม่ ด้วยเกณฑ์ SE-AM เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์สมรรถนะสูงที่สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
เป้ำประสงค์ (Goal) 

1. ประเทศไทยประสบควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันกีฬำนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำยรำยปี 

๒๕๖4, 2566, 
2568, 2570 

๒๕๖5 2567 ๒๕๖9 

SAT - 1 อันดับ 
การแข่งขันกีฬา 
ในมหกรรมกีฬา 
ระดับนานาชาติ 
ของนักกีฬาไทย 

อันดับ อันดับ 1  
จากการแข่งขัน 

กีฬาซีเกมส ์
และกีฬาอาเซียน 

พาราเกมส ์

 

อันดับ 1 ใน 7  
จากการแข่งขัน

กีฬาเอเชียนเกมส์
และกีฬาเอเชียน

พาราเกมส ์

อันดับ 1 ใน 6 
ของเอเชีย 

จากการแข่งขัน 
กีฬาโอลิมปิกเกมส ์

และกีฬา 
พาราลิมปิกเกมส ์

อันดับ 1 ใน 6 
จากการแข่งขัน

กีฬาเอเชียนเกมส์
และกีฬาเอเชียน

พาราเกมส ์
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๒. มีนักกีฬำและบุคลำกรกีฬำสำมำรถยึดกีฬำเป็นอำชีพได้อย่ำงย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำยรำยปี 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 2567 2568 2569 2570 
SAT - 02 ระดับความส าเร็จ 
ในการศึกษาและพัฒนา 
เกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ 
ของนักกีฬาและบุคลากร 
กีฬาอาชีพและกีฬามวย  
ระดับ 5 (ป ี2564) 

ระดับ 5 - - - - - - 

SAT - 03 ร้อยละของนักกีฬา
และบุคลากรกีฬาอาชีพและ
กีฬามวยในระบบฐานข้อมูล 
ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี  

ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 

 
3. เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมและกำรแข่งขันกีฬำ 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำยรำยปี 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 2567 2568 2569 2570 
SAT - 04  ร้อยละของมูลค่า
ทางเศรษฐกิจจากการจัด
กิจกรรมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับเพ่ิมข้ึนต่อปี 

ร้อยละ 4 4 4 4 4 4 4 

 
4. สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำร 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำยรำยปี 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 2567 2568 2569 2570 
SAT - 05   ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทางการกีฬา
ของ กกท. ไม่ต่ ากว่า 4.35  

ระดับ 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 
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5. คะแนนประเมินผลของ SE-AM เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำยรำยปี 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 2567 2568 2569 2570 
SAT - 06  คะแนนประเมิน
ตามเกณฑ์ SE-AM เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง  

คะแนน 3.00 เพ่ิมข้ึน
จากปีที่
ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน
จากปีที่
ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน
จากปีที่
ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน
จากปีที่
ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน
จากปีที่
ผ่านมา 

4.00 

ยุทธศำสตร์ (Strategic) 
1. พัฒนาใหนักกีฬาเปนเลิศ ประสบความสําเร็จ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

สู่ภูมิภาค 

2. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา เพ่ือรองรับการพัฒนากีฬา
3. สรางและพัฒนาศูนยฝกและสนามกีฬา (National Training Center : NTC) ทั้งในสวนกลางและขยายสู

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา กีฬาอาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพ่ือการ

ท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
6. พัฒนาธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของ กกท.
7. การพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีมาตรฐานและประโยชน์สูงสุด
8. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) เพ่ือยกระดับการบริหาร

จัดการองค์กรของ กกท. สู่องค์กรสมรรถนะสูง 
9. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ (Tactic) 
๑. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการพัฒนาใหนักกีฬาเปนเลิศประสบความสําเร็จทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ

2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีมาตรฐาน และมีผู้เชี่ยวชาญที่มี
ศักยภาพและเป็นที่ยอมรับของสมาคม สอดคล้องกับความต้องการของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศระดับชาติ
และนานาชาติ 

3. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีมาตรฐานระดับอาเซียน
4. สรางและพัฒนา NTC ที่ไดมาตรฐานและบริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อใหบริการทางการกีฬาแก

นักกีฬา และบุคลากรกีฬา 
5. พัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ และกีฬามวยให้สามารถสร้างรายได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถด ารงชีพได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของการเป็นนักกีฬาอาชีพนั้นๆ 
6. เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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7. การพัฒนาเมืองกีฬา
8. เพ่ิมจ านวนผู้สนับสนุนรายใหม่และรักษาผู้สนับสนุนรายเดิม
9. พัฒนาการบริหารจัดการ การให้บริการทางการกีฬา
10. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรทางการกีฬาของ กกท. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

(ตามที่กฎหมายก าหนด) 
11. ผลักดันการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ให้มีประสิทธิภาพ
12. การพัฒนามาตรฐานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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บทท่ี 6 
แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2570 



งบประมาณประจําปี
งบประมาณ

กองทุน

2,731,287,000    653,453,200      

SO1

การบริหารจัดการกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ

1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา 

(นักกีฬาหน้าใหม่)

 -  ห้องเรียนกีฬา

 -  การสนับสนุนการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศจังหวัด 

    77 จังหวัด

  - การสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค  ทะเบียนนักกีฬาเพิ่มขึ้นจาก

ฐานข้อมูลรายการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติ (ร้อยละ 5 ต่อปี)

      109,650,000 -         172,000,000       182,000,000       192,000,000       195,000,000       197,000,000      199,000,000

1. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักกีฬา 1. ระบบ (ตรวจสอบว่า ณ ปัจจุบัน

มีระบบฐานข้อมูลฯ ที่ฝ่ายพัฒนากีฬา

เป็นเลิศ หรือ ฝ่ายสารสนเทศ แล้ว

หรือยัง)

2. จํานวนนักกีฬาที่บันทึกข้อมูล

ในระบบมีจํานวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

(ข้อมูลจากข้อ 2-6)

2. การสนับสนุนการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศจังหวัด

(งบประมาณกองทุนฯ)

1. จํานวนชนิดกีฬาเพิ่มขึ้น

2. จํานวน Event / รายการแข่งขัน

เพิ่มขึ้น

3. เพิ่มเติมการจัดแข่งขันกีฬาระดับ

อําเภอ

3. การสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ

ระดับจังหวัด (งบประมาณกองทุนฯ)

1. สมรรถภาพที่ดีขึ้น

2. สถิติหรือผลการแข่งขันที่ดีขึ้น

3. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันใน

รายการต่างๆติดอันดับ 1 ใน 5 ใน

รายการที่เข้าร่วม

4. ร้อยละของนักกีฬาในโครงการที่

ติดทีมชาติเพิ่มขึ้น

4. ห้องเรียนกีฬา (กกท.)

หมายเหตุ

1. ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ซ้ํากับหน่วยงานอื่นที่เคยทํา 

2. บูรณาการกับหน่วยงานมหาวทิยาลัยกีฬา หรือ

สํานักงานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ปี 2564 มีการศึกษาแนวทาง

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน 1 เรื่อง

5. นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสมาคมกีฬาจังหวัดเพื่อเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และ

กีฬาคนพิการแห่งชาติ

นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสมาคมกีฬา

จังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฯ 

ที่บันทึกข้อมูลในระบบมีจํานวน

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5,777,035,740    

KPI แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2568 2569 2570

2564
งบประมาณประจําปี

2565 25672566

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

6,193,067,900    6,121,292,900    6,365,857,900    
3,384,740,200 

6,201,905,000    5,747,371,600    
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งบประมาณประจําปี
งบประมาณ

กองทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม KPI แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2568 2569 2570

2564
งบประมาณประจําปี

2565 25672566
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

6. นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกับสมาคมกีฬาจังหวัด 

(ขยายขอบเขตชมรมกีฬา/สโมสรกีฬาลงไปในแต่ละ

พื้นที่มากขึ้น)

จํานวนนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก

กับสมาคมกีฬาจังหวัดบันทึกข้อมูล

ในระบบมีจํานวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

7. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรกีฬา

ในส่วนภูมิภาค (เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัด)

(ปรับปรุงและพัฒนา Model ให้สอดคล้องกับ

ข้อ 1-6 )

1. ร้อยละของสมาคมที่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน ... (ตามตัวชี้วัด สคร.)

2. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผล 

(Model) ให้สอดคล้องกับข้อ 1-6ให้

แล้วเสร็จ

3. มีเกณฑ์บริหารความต่อเนื่อง

(BCM) ในสถานการณ์วิกฤติของ 

Model ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ 

4. ปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ

แนวทางการบริหารจัดการองค์กร 

(SE-AM) แล้วเสร็จ

5. ประเด็นความต้องการ/ความ

คาดหวังของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

จํานวน 76 จังหวัด

6. ระดับความพึงพอใจของสมาคม

กีฬาแห่งจังหวัด 4.35

7. แผนการดําเนินการเรื่องการสร้าง

ความสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัด จํานวน....แผน

8. รายละเอียดข้อมูลสมาคมกีฬา

1.2 โครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา

 - การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาที่มีความโดดเด่น 

   (การสรรหาทั้งในและต่างประเทศ) 

 - การจัดทําและบริหารทะเบียนนักกีฬา (เชื่อมโยง 1.8)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ  1. ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าสู่

โครงการเตรียมการเก็บตัว

ฝึกซ้อมทีมชาติ (ร้อยละ 100)

2. จัดทําฐานข้อมูลนักกีฬาเป็นเลิศ

ที่มีรายละเอียดในแต่ละ

ชนิดกีฬา เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ในการวิเคราะห์ คัดเลือกเข้าสู่

โครงการเตรียมนักกีฬาทีมชาติ

แล้วเสร็จ

      165,300,000 -         303,199,700       305,813,000       308,949,000       310,000,000       313,000,000      316,000,000

1. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (กีฬาแห่งชาติ/ 

กีฬาเยาวชน/กีฬาคนพิการ)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร้อยละของผลงานสถิติอันดับ

ของรายการแข่งขันที่ดีขึ้น

จากครั้งที่ผ่านมา ....

2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางเข้าร่วมกีฬาระดับชาติ (กีฬาแห่งชาติ/ 

 กีฬาเยาวชน/กีฬาคนพิการ) (งบประมาณกองทุน)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร้อยละของผลงานสถิติอันดับ

ของรายการแข่งขันที่ดีขึ้น

จากครั้งที่ผ่านมา ....
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งบประมาณประจําปี
งบประมาณ

กองทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม KPI แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2568 2569 2570

2564
งบประมาณประจําปี

2565 25672566
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

3. การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

(งบประมาณกองทุน)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร้อยละของผลงานสถิติอันดับ

ของรายการแข่งขันที่ดีขึ้น

จากครั้งที่ผ่านมา ....

4. ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสถิติและอันดับ 

จากรายการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ

ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ร้อยละของข้อมูลนักกีฬาในระบบ

มีความครบถ้วนร้อยละ 100 

(ทุกรายการแข่งขันกีฬาระดับชาติ)

5. จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลนักกีฬาที่มีศักยภาพโดดเด่น

สอดคล้องตามหลักเกณฑ์/ความต้องการของสมาคมกีฬาฯ

 เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ (ทั้งในและต่างประเทศ)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

การสรรหานักกีฬาหน้าใหม่

ที่มีศักยภาพโดดเด่น (ทั้งในและ

ต่างประเทศ) สามารถดําเนินการได้

ครบถ้วนในชนิดกีฬาสากล

6. จัดทําฐานข้อมูลนักกีฬาที่มีศักยภาพโดดเด่น

เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ จัดทําฐานข้อมูลนักกีฬาที่มี

ศักยภาพโดดเด่นแล้วเสร็จ

7. การส่งเสริมการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศ

ไทย (ปรับปรุงและพัฒนา Model ให้สอดคล้องบ

ข้อ 1-6 )

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 1. ร้อยละของสมาคมที่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน ... (ตามตัวชี้วัด สคร.)

2. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผล 

(Model) ให้สอดคล้องกับข้อ 1-6

ให้แล้วเสร็จ

3. มีเกณฑ์บริหารความต่อเนื่อง

(BCM) ในสถานการณ์วิกฤติของ 

Model ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ 

4. ปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ

แนวทางการบริหารจัดการองค์กร 

(SE-AM) แล้วเสร็จ

5. ประเด็นความต้องการ/ความ

คาดหวังของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

จํานวน 76 จังหวัด

6. ระดับความพึงพอใจของสมคม

กีฬาแห่งจังหวัด 4.35

7. แผนการดําเนินการเรื่องการสร้าง

ความสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัด จํานวน....แผน

8. รายละเอียดข้อมูลสมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัดตามแบบฟอร์มที่กําหนด (STK

 Profile) แล้วเสร็จ

        165,300,000         303,199,700     305,813,000         308,949,000         310,000,000         313,000,000         316,000,000
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งบประมาณประจําปี
งบประมาณ

กองทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม KPI แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2568 2569 2570

2564
งบประมาณประจําปี

2565 25672566
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

1.3 โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับนานาชาติ

 - การเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

   (มหกรรม)

 - การประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลนักกีฬาตามเป้าหมาย

 - การพัฒนานักกีฬาศักยภาพสูง (Sports hero) 

   ตามรูปแบบ NTC เพื่อมุ่งสู่โอลิมปิก

 - การอํานวยการนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

และฝ่ายกีฬาภูมิภาค 

ร้อยละของนักกีฬามีผลงาน 

สถิติ ตามเป้าหมายที่กําหนด 

(ร้อยละ 90)

        83,476,700 -         150,000,000       150,000,000       150,000,000       150,000,000       150,000,000       150,000,000

1. การจัดทําแผนพัฒนากีฬาเป็นเลิศในการเตรียม 

และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

 (ประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 1. แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมของแต่ละ

ชนิดกีฬา ประจําปี 64 ..... ชนิดกีฬา

2. แผนระยะยาวที่พัฒนานักกีฬาสู่

กีฬาโอลิมปิค 2024 (ปารีส)

2. การเตรียมและส่งนักกีฬาเพื่อให้ได้สิทธิการเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  (งบประมาณกองทุนฯ)

       - การจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้เชี่ยวชาญประจําปี

         /ผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ ชาวไทย และล่าม

         (งบกองทุนฯ)

       - การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา

       - เสริมสร้างประสบการณ์ และเพื่อให้ได้สิทธิการเข้า

ร่วมการแข่งขัน

       - การจัดหาอุปกรณ์ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร้อยละของนักกีฬาที่มีศักยภาพ/

ผลงาน/สถิติ ตามเป้าหมายที่กําหนด

ร่วมกันระหว่าง กกท. กับสมาคมฯ 

ตั้งแต่เริ่มดําเนินการเก็บตัวนักกีฬาฯ 

(ร้อยละ 90)

3 การจัดทําฐานข้อมูลนักกีฬาทีมชาติ (ข้อมูลคู่แข่งขัน

/คู่เทียบ ผลงาน สถิติ ฯลฯ)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา

การจัดทําฐานข้อมูลนักกีฬาทีมชาติ 

(ข้อมูลคู่แข่งขัน/คู่เทียบ ผลงาน สถิติ

 ฯลฯ) แล้วเสร็จ

4. การประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลนักกีฬา 

กับคู่แข่งหรือคู่เทียบ (ตามเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ รายงานการติดตามและประเมินผล

การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา พร้อม

บทวิเคราะห์ในการพัฒนา (ครบทุก 

Event)

5. การจัดทําแผนการปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมิน

(ข้อ 4)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ จัดทําแผนการปรับปรุงฯ แล้วเสร็จ

6. การดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร้อยละการดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 80
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งบประมาณประจําปี
งบประมาณ

กองทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม KPI แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2568 2569 2570

2564
งบประมาณประจําปี

2565 25672566
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

7. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports hero) 

เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงมุ่งสู่โอลิมปิก 2024 

(ปารีส)

       - กกท. กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มีการคัดเลือก   

          และระบุนักกีฬาดาวรุ่ง

       - จัดทําแผนการพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งฯ

       - การติดตามประเมินผลฯ

ฝ่ายหลัก : ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

ฝ่ายสนับสนุน :

1. ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

2. ฝ่ายวิทย์

1. ร้อยละของนักกีฬาดาวรุ่งที่มี

ศักยภาพ/ผลงาน/สถิติ ดีขึ้น

(ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของนักกีฬาดาวรุ่งที่มี

ศักยภาพ/ผลงาน/สถิติ ดีกว่าคู่เทียบ/

คู่แข่ง (ร้อยละ ...)

1.4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ 

 - การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ (มหกรรมกีฬา)

 - การอํานวยการนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ 

   (มหกรรมกีฬา)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ  อันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬา

ระดับนานาชาติ

 - ปี 2564 (อันดับ 1 จากการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์)

      179,000,000                     -         336,021,000       409,741,000       255,281,000       415,000,000       425,000,000       440,000,000

1. การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

(กีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 1. ร้อยละของรายการแข่งขันที่

นักกีฬาไทยได้รับเหรียญรางวัล 

(ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์) 

ร้อยละ 61 (ตอบ สงป.)

2. ปี 2564 (อันดับ 1 จากการ

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพารา

เกมส์)

2. การอํานวยการนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ 

(มหกรรมกีฬา)

        - ด้านเทคนิค (สําหรับนักกีฬาเพื่อเตรียมการแข่งขัน

           ในวันต่อไป/ การอํานวยความสะดวก 

           และการแก้ปัญหาในระหว่างการแข่งขันฯ)

        - ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

        - ด้านการติดตามและประเมินผล

        - ด้านการสร้างขวัญและกําลังใจ

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ระดับความึงพอใจของนักกีฬา ระดับ

 4.35

1.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสวัสดิการสําหรับ

นักกีฬาและบุคลากรกีฬา (เช่น ปรับปรุงระเบียบฯ ที่

เกี่ยวข้อง) (การดําเนินงานในส่วนของกองทุนฯเป็นหลัก)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร้อยละของนักกีฬาเพื่อความ

เป็นเลิศในระบบฐานข้อมูล

มีความพึงพอใจในสวัสดิการ

ที่ได้รับ (อย่างน้อยร้อยละ 80 ทุกปี)

            700,000                     -               700,000             700,000             700,000             700,000             700,000             700,000

 1. ศึกษาและรวบรวมความต้องการของนักกีฬาและ

บุคลากรกีฬาด้านสวัสดิการ (เงินรางวัล การศึกษา 

อาชีพระหว่างและหลังจากเลิกเล่นกีฬา การเชิดชูเกียรติ

สิทธิพิเศษ ฯลฯ)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ รายงานผลการศึกษา

 2. วิเคราะห์ระบบสวัสดิการสําหรับนักกีฬาและบุคลากร

กีฬาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ สรุปผลการวิเคราะห์
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งบประมาณประจําปี
งบประมาณ

กองทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม KPI แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2568 2569 2570

2564
งบประมาณประจําปี

2565 25672566
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

 3. จัดทําแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบสวัสดิการ เช่น  

การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, การประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางร่วมกัน

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ สรุปแนวทางฯ

 4. ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม สวัสดิการตามแผนฯ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

กองนิติการ สํานักผู้ว่าการ

ร้อยละของการดําเนินงานตาม

แผนการปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขด้าน

สวัสดิการฯ ร้อยละ 80

 5. การติดตาม ประเมินผลฯ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ระดับความพึงพอใจ เรื่องสวัสดิการที่

ได้รับ ระดับ 4.35

 6. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักกีฬา

    และบุคลากร กีฬาได้รับทราบ

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 1. ระดับการรับรู้และเข้าใจ เรื่อง

สวัสดิการที่ปรับปรุงใหม่ ระดับ 4.00

2. ระดับความพึงพอใจของนักกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศในระบบฐานข้อมูล

ที่มีต่อระบบสวัสดิการที่ได้รับ 4.35

2.1 โครงการขยายความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนา

องค์ความรู้ทางการกีฬากับองค์กรกีฬาระดับชาติ

และนานาชาติ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์

การกีฬา

1. จํานวนองค์ความรู้ทางการกีฬา

   อย่างน้อยปีละ 6 เรื่อง

2. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

   ร่วมกับองค์กรเครือข่ายความ

   ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

   เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          6,068,000                     -           10,000,000         12,000,000         12,000,000         12,000,000         12,000,000         12,000,000

1. ศึกษาและสํารวจความต้องการองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาและนักกีฬา

ในชนิดกีฬาเป้าหมายเพื่อให้นักกีฬาปกติและคนพิการ

ประสบความสําเร็จในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ 

(ระดับอาเซียน, ระดับเอเชีย, ระดับโลก)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลสํารวจชนิดกีฬาเป้าหมาย

ในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ

2. การสํารวจและกําหนดแนวทางความร่วมมือด้าน

การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปผลแนวทางความร่วมมือด้าน

การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับองค์กร

ื ่ ั ึ3. จัดทําแผนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาและนักกีฬา

ในชนิดกีฬาเป้าหมาย (ระยะสั้น-กลาง-ยาว)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา แผนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

4. การจัดทําองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานักกีฬาใน

มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวนองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง

ต่อปี
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งบประมาณประจําปี
งบประมาณ

กองทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม KPI แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2568 2569 2570

2564
งบประมาณประจําปี

2565 25672566
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

5. การจัดทําแผนและการนําองค์ความรู้และนวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนาศักยภาพนักกีฬา

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา แผนการนําองค์ความรู้และนวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้

พัฒนาศักยภาพนักกีฬา 

(ระยะสั้น-กลาง-ยาว) และศักยภาพ

นักกีฬาเทียบเคียงหรือสูงกว่าคู่แข่ง

6. ประเมินความพึงพอใจของนักกีฬาในการนํา

องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กีฬาไปใช้

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. ระดับความพึงพอใจของนักกีฬาใน

การนําองค์ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์กีฬาไปใช้ ระดับ 4.35 

2. ร้อยละของนักกีฬาที่มีศักยภาพ/

ผลงาน/สถิติ ตามเป้าหมายที่กําหนด

ร่วมกันระหว่าง กกท. กับสมาคมฯ 

ตั้งแต่เริ่มดําเนินการเก็บตัวนักกีฬาฯ 

(ร้อยละ 90)

7. การจัดทําฐานข้อมูลองค์รวมของ กกท. ด้าน

องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ไปใช้พัฒนาศักยภาพนักกีฬา

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ระบบฐานข้อมูลฯ 1 ระบบ

8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์กีฬาในระบบสารสนเทศทางการกีฬาของ

 กกท. ให้กับองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนากีฬา

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เผยแพร่ในเว็ปไซต์ กกท. ได้อย่าง

ครบถ้วย และมีการอัพเดทอย่าง

ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์

การกีฬา และฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

ร้อยละของบุคลากรกีฬา

และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา

และรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ 5 ต่อปี)

        25,360,000         48,352,000         50,788,000         53,215,000         53,500,000         53,800,000         54,100,000
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งบประมาณประจําปี
งบประมาณ

กองทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม KPI แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2568 2569 2570

2564
งบประมาณประจําปี

2565 25672566
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

1. สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากรกีฬา

และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยให้เป็นฐาน

ข้อมูลเดียวกันหรือเชื่อมโยงกัน

 - บุคลากรที่ผ่านการอบรมพัฒนาในหลักสูตรด้านเทคนิค

กีฬาที่ กกท. สนับสนุนร่วมกับสมาคม

 - บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ กกท.ให้

การสนับสนุนร่วมกับสมาคมกีฬา

 - บุคลากรที่ผ่านการอบรมพัฒนาในหลักสูตรกลาง 

(การบริหารจัดการ ผู้นํา ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) ที่ กกท. 

ดําเนินการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(กองพัฒนาบุคลากรกีฬา) 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.ระบบฐานข้อมูลฯ แล้วเสร็จ และ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

2.ร้อยละของบุคลากรกีฬา

และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา

และรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ 5 ต่อปี)

2. ศึกษาและรวบรวมความต้องการการพัฒนาบุคลากร

กีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของ กกท. 

สมาคมกีฬาฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(กองพัฒนาบุคลากรกีฬา) 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

สรุปความต้องการฯ

3. ทบทวนและจัดทําหลักสูตรและแผนการอบรม

แบบขยายจํานวนและอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรใหม่ 

(ระยะสั้น-กลาง-ยาว)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(กองพัฒนาบุคลากรกีฬา) 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

1. หลักสูตรฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาใหม่

เพิ่มขึ้น

2. แผนการอบรม (ระยะสั้น-กลาง-

ยาว)

4. ดําเนินการจัด/สนับสนุนการเข้ารับการอบรมพัฒนา

ในหลักสูตรที่ กกท. /สมาคมฯ /สถาบันที่เกี่ยวข้องกําหนด

 (งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

และส่วนภูมิภาคให้อยู่ภายใต้แผนฯ เดียวกัน โดย

มอบหมายให้กองพัฒนาบุคลากรกีฬา เป็นผู้กํากับแผน

การสนับสนุนโดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ ตามที่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศกําหนด)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(กองพัฒนาบุคลากรกีฬา) 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

ร้อยละของการดําเนินงาน

ตามแผนการอบรม/พัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และ

ด้านเทคนิคกีฬาให้กับบุคลากรกีฬา

และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา (ร้อยละ 80)

5. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกีฬา และ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และบันทึกในระบบ

ฐานข้อมูล (ในข้อ 1 อย่างสม่ําเสมอ)

 - บุคลากรที่ผ่านมาการอบรมพัฒนาในหลักสูตรที่ กกท. 

สนับสนุน

 - บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ กกท.

ให้การสนับสนุนร่วมกับสมาคมกีฬา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(กองพัฒนาบุคลากรกีฬา) 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ

อบรมในหลักสูตรที่ กกท. สนับสนุน

ถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 

100

2. ระดับความพึงพอในของนักกีฬา/

สมาคมกีฬา ที่มีต่อบุคลากรและ

ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 4.35
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ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการ

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน (ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์

การกีฬา และฝ่ายกีฬาภูมิภาค

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ

และมาตรฐานของการบริการ

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ไม่น้อยกว่า 4.35 ทุกปี

        26,645,800                     -           56,941,000         60,441,000         64,941,000         66,000,000         67,000,000         68,000,000

1. สํารวจความต้องการในบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ของนักกีฬาและสมาคมกีฬา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

(แนวการสํารวจเป็นไปตามเกณฑ์ด้านลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่าย

กฬีาภูมิภาค

สรุปผลความต้องการและ

ความคาดหวังในการปรับปรุงและ

พัฒนาการบริการด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา

2. วิเคราะห์ระบบการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนา (ส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค) และออกแบบระบบงานและกระบวน

การตามแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่าย

กีฬาภูมิภาค

แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง

มาตรฐานการให้บริการ

(ระยะสั้น-กลาง-ยาว)

3. จัดทําแผนการพัฒนาการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่าย

กีฬาภูมิภาค

แผน (ระยะสั้น-กลาง-ยาว)

4. ดําเนินการตามแผนการพัฒนาการให้บริการด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่าย

กีฬาภูมิภาค

ร้อยละของการดําเนินงานตาม

แผนการพัฒนาการให้บริการด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สําเร็จตาม

เป้าหมายที่กําหนด (ร้อยละ 80)

5. ติดตามประเมินผลการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่าย

กีฬาภูมิภาค

1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ

และมาตรฐานของการบริการ

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ไม่น้อยกว่า 4.35 ทุกปี

2. รายงานจํานวนผู้ใช้บริการด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬา (ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค)
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2.4 โครงการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬา

ด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

 - การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องสารต้องห้าม

ทางการกีฬา และ พรบ. ควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้กับนักกีฬาทีมชาติที่จะเข้าร่วม

การแข่งขันฯมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ

สํานักงานควบคุม

การใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา

1. ร้อยละของนักกีฬาระดับ

นานาชาติมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

สารต้องห้ามทางการกีฬา (ร้อยละ 

100)

2. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ

และมาตรฐานของการบริการ

การควบคุมการใช้สารต้องห้าม 

ไม่น้อยกว่า 4.35 ทุกปี

3. ขั้นตอนมาตรฐานการให้บริการฯ 

อย่างน้อย 1 เรื่อง

4. ร้อยละการดําเนินงานตามแผน

เรื่องการพัฒนากระบวนการควบคุม

การใช้สารต้องห้ามฯ เพื่อให้ได้ตาม

มาตรฐาน ISO : 9001 (ร้อยละ 80)

        24,055,600         35,000,000         40,000,000         45,000,000         46,000,000         47,000,000         48,000,000

2.5 โครงการสรรหาและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา เพื่อรองรับการพัฒนากีฬา

ฝ่ายวิทยาศาสตร์

การกีฬา

เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 คน 

(ปี 2564 จํานวน 9 คน)

          5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000

1. ศึกษาและสํารวจความต้องการของสมาคมกีฬา

แห่งประเทศไทย ในรายละเอียดเรื่องการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 - คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์

 - ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์นักกีฬาในภาพรวม

 - มีเครือข่าย/ทีมงานในแต่ละสาขาเพื่อถ่ายทอดหรือ

ส่งต่อวิธีการดําเนินการพัฒนานักกีฬา

 - บุคลากรที่สมาคมฯ ให้การยอมรับ ฯลฯ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลสํารวจความต้องการ เรื่องการจัด

จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การ

กีฬา

2. จัดการประชุม 3 ฝ่าย (วิทย์ เป็นเลิศ สมาคมฯ ) 

เพื่อหารือการจัดทําหลักเกณฑ์รายละเอียดการจัดจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (ครบทุกด้าน) ประจํา

สมาคมฯ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัด

จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การ

กีฬา

3. ผู้เชี่ยวชาญกําหนดแผนการพัฒนารายบุคคลของ

นักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาตามเป้าหมาย

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา แผนการพัฒนารายบุคคลของนักกีฬา

ในแต่ละชนิดกีฬาตามเป้าหมาย

4. การดําเนินงานตามแผนแผนการพัฒนารายบุคคล

ของนักกีฬา

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ร้อยละการดําเนินงานตามแผนฯ 

ร้อยละ 80
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5. การติดตามและประเมินผล ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. ร้อยละผลทดสอบแผนการพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของนักกีฬา

 (ร้อยละ 100)

2. ระดับความพึงพอใจของนักกีฬา 

เรื่องการให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับ 4.35 

3. ร้อยละของนักกีฬาที่มีศักยภาพ/

ผลงาน/สถิติ ตามเป้าหมายที่กําหนด

ร่วมกันระหว่าง กกท. กับสมาคมฯ 

ตั้งแต่เริ่มดําเนินการเก็บตัวนักกีฬาฯ 

(ร้อยละ 90)

3.1 โครงการพัฒนาองค์ประกอบของศูนย์วิทยาศาสตร์

การกีฬาในระดับอาเซียนเพื่อเป็นคู่เทียบกับมาตรฐาน

การดําเนินงานของ กกท.

ฝ่ายวิทยาศาสตร์

การกีฬา / ฝ่ายกีฬาภูมิภาค 

และฝ่ายกีฬาสถาน

จํานวนศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ที่ผ่านมาตรฐานที่ กกท. กําหนด

 - ปี 2564 จํานวน 5 แห่ง

 - ปี 2565 จํานวน 6 แห่ง

 - ปี 2566 จํานวน 7 แห่ง

 - ปี 2567 จํานวน 8 แห่ง

 - ปี 2568 จํานวน 9 แห่ง

 - ปี 2569 จํานวน 10 แห่ง

 - ปี 2570 จํานวน 11 แห่ง

      150,389,200                     -         215,000,000       215,000,000       218,000,000       221,000,000       221,000,000       224,000,000

1. ศึกษาและสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานในประเทศ

ชั้นนําระดับภูมิภาคอาเซียน

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลการศึกษาและสํารวจข้อมูล

เกี่ยวกับมาตรฐานในประเทศ

ชั้นนําระดับภูมิภาคอาเซียน

2. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ฯ เพื่อเปรียบเทียบกับของ กกท. 

เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับอาเซียนเพื่อเป็นคู่เทียบกับ

มาตรฐานการดําเนินงานของ กกท.

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

3. จัดทําแผนการพัฒนาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับจังหวัด-ระดับชาติ-ระดับ

อาเซียน) (ระยะสั้น-กลาง-ยาว)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา แผนการพัฒนาองค์ประกอบของศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนามาตรฐานศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับจังหวัด-ระดับชาติ-ระดับ

อาเซียน) ประจําปีฯ 2564

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงาน

ตามแผนฯ ร้อยละ 100

5. การติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําปีฯ 2564

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวนศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ที่ผ่านมาตรฐานที่ กกท. กําหนด

 - ปี 2564 จํานวน 5 แห่ง
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4.1 โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา

ของ กกท. ตามรูปแบบ NTC ให้ได้มาตรฐานที่ กกท. 

กําหนด 

 - อยู่ระหว่างการออกแบบศูนย์ฝึก NTC (โดยจะแล้วเสร็จ

   ในปีงบประมาณ 2564)

 - การประสานงานสมาคมเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

 - การวางแนวทางเพื่อบริหารจัดการศูนย์ฝึก NTC 

ี ้ ี ่ ื่ ํ ิ

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

และฝ่ายกีฬาสถาน

จํานวนศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา

ของ กกท. ที่ดําเนินการตาม

รูปแบบ National Training

Center ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 

กกท. กําหนด

 - ปี 2564 จํานวน 10 แห่ง

 - ปี 2565 จํานวน 15 แห่ง

ปี ํ ิ

          1,000,000                     -             1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000

การดําเนินการก่อสร้างศูนย์ NTC

1. ดําเนินการออกแบบต่อเนื่องจากการดําเนินงาน

ปี 2563 (เงินนอกงบประมาณ)

ฝ่ายกีฬาสถาน แบบรูปรายการแล้วเสร็จ จํานวน 1 

รายการ

2. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่/พื้นที่ที่จะก่อสร้าง

เช่น ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม สนามจักรยาน สนามกีฬายิงปืน

สนามยิงเป้าบิน ฯลฯ

 - การชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าว

 - การจัดสรรพื้นที่อื่น และแนวทางในการสร้าง/ปรับปรุง

เพื่อรองรับผู้ใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าว

 - การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการดําเนินการก่อสร้าง

และบริหารศูนย์ NTC ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

(ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 1. ผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่มีความ

เข้าใจและยอมรับในหลักการของการ

เตรียมการเพื่อก่อสร้างศูนย์  NTC 

ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. ผลการศึกษาวิเคราะห์แนว

ทางการดําเนินการก่อสร้าง

และบริหารศูนย์ NTC ร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. การเตรียมความพร้อมด้านลูกค้า (นักกีฬา/สมาคม

กีฬาฯ ที่จะมาฝึกซ้อมฯ)

 - การชี้แจงการทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล 

และประโยชน์ที่จะได้รับการก่อสร้าง NTC

 - การสอบถามความต้องการและการตัดสินใจในการ

เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมในรูปแบบ NTC

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 1. นักกีฬา/สมาคมกีฬามีความเข้าใจ

และยอมรับในหลักการของการเก็บ

ตัวฝึกซ้อมในรูปแบบ NTC ครบทุก

กลุ่มเป้าหมาย

2. จํานวนชนิดกีฬาที่ทําความตกลง

ในการเข้าร่วมการเข้าร่วมเก็บตัว

ฝึกซ้อมในรูปแบบ NTC

4. การเตรียมความพร้อมด้านระบบปฏิบัติการ

 - กระบวนการปฏิบัติการด้านต่างๆ เช่น การฝึกซ้อม 

การทดสอบ การเก็บตัว การรับ-ส่ง/เข้า-ออก ระบบรักษาความ

ปลอดภัย ฯลฯ

 - ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 - ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในศูนย์ NTC (เป็นการ

เตรียมความพร้อมเบื้องต้น เช่น อัตรากําลัง และคุณสมบัติ เป็น

ต้น)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร้อยละของการดําเนินงานตาม

แผนการเตรียมความพร้อมด้าน

ระบบปฏิบัติการสําเร็จตามเป้าหมาย

ที่กําหนด ร้อยละ 80

5. นําเรื่องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อดําเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึก NTC

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ รายงานผลการประชุมฯ ตามมติ ครม.

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเก็บตัวฝึกซ้อม

ในรูปแบบ NTC
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ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

6. ทบทวนและจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการดําเนินการ

ตามรูปแบบ NTC ให้มีมาตรฐานและรายละเอียดแต่ละระดับ

สอดคล้องกับการพัฒนากีฬากลุ่มเป้าหมาย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

เกณฑ์มาตรฐานการดําเนินการ

ในรูปแบบ NTC ที่ทบทวนแล้วเสร็จ

โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา

ที่สูงขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง

7. การสํารวจและประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เพื่อวิเคราะห์และระบุแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกและ

สนามกีฬาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้อง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายกฬีาภูมิภาค

จํานวนศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่

ดําเนินการตามรูปแบบ NTC ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 10 แห่ง 

(ตอบ สงป.)

8. การประสานงานสมาคมกีฬาฯ ในชนิดกีฬากลุ่ม

เป้าหมายที่จะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในรูปแบบ NTC 

(ทั้งในส่วนที่ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศฯ ดําเนินการมา

อย่างต่อเนื่องและในส่วนที่เป็นนักกีฬาโครงการ 

Sports Hero ตามรูปแบบใหม่)

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประเด็นความต้องการ และ

รายละเอียดการเก็บตัวฝึกซ้อมตาม

รูปแบบ NTC จํานวน 9 ชนิดกีฬา 

(ตอบ สงป.)

10. วางแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ NTC 

 - ระบบปฏิบัติการต่างๆ 

 - ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 - บุคลากร

 - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

ร้อยละของการดําเนินงานตาม

แผนการบริหารจัดการศูนย์ NTC

สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 

ร้อยละ 80

11. การติดตามและประเมินผล ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

1. ร้อยละของนักกีฬาที่มีศักยภาพ/

ผลงาน/สถิติ ตามเป้าหมายที่กําหนด

ร่วมกันระหว่าง กกท. กับสมาคมฯ 

ตั้งแต่เริ่มดําเนินการเก็บตัวนักกีฬาฯ

(ร้อยละ 90)

2. ระดับความพึงพอใจของนักกีฬาที่

มีต่อการบริหารจัดการศูนย์ NTC 

ระดับ 4.35

SO2

การบริหารจัดการกีฬา

อาชีพ และกีฬามวย

5.1 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

อย่างเป็นระบบ

ฝ่ายกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย

ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพที่ขอรับการสนับสนุนตาม

หลักเกณฑ์ที่ กกท. กําหนดเพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา)

-                  8,638,100          9,000,000          9,000,000          9,000,000          9,000,000          9,000,000          9,000,000          

1. การศึกษาวิเคราะห์และจัดทําหลักเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานรายได้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

และเกณฑ์การก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ (กึ่งอาชีพ)

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 1.หลักเกณฑ์มาตรฐานรายได้นักกีฬา

และบุคลากรกีฬาอาชีพ

2.หลักเกณฑ์การก้าวสู่การเป็น

นักกีฬาอาชีพ (กึ่งอาชีพ)
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วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

2. การจัดทําระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพจากผลการวิเคราะห์และการจัดทําหลักเกณฑ์

นักกีฬาอาชีพและนักกีฬาก้าวสู่อาชีพ (กึ่งอาชีพ)

โดยบูรณาการจากฐานข้อมูลจดแจ้งเดิม

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและ

บุคลากรกีฬาอาชีพ

3. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้นักกีฬาและ

บุคลากรอาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยอาจรวบรวม

ข้อมูลจากผู้จัดการแข่งขันหรือสโมสร (ข้อมูลการเสียภาษี

ของนักกีฬา)

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ปี 2564 ได้ผลการประเมิน

ด้านรายได้นกักีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพตามหลักเกณฑ์ 

ปี 2565 - 2570 ร้อยละของนักกีฬา

อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ในระบบฐานข้อมูลมีรายได้

ตามเกณฑ์ที่กําหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

4. จัดทําองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น

 - ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกีฬาอาชีพ

 - ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ

พัฒนากีฬาอาชีพ (ตาม พ.ร.บ.)

 - ด้านการศึกษาและพัฒนาให้ความช่วยเหลือนักกีฬา

และบุคลากรกีฬาอาชีพ (ตาม พ.ร.บ.)

 - ดา้นการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างมูลค่า

จากกีฬาอาชีพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 - ด้านเส้นทางการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

 - ด้านกฎหมายกีฬาอาชีพ เช่น การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักกีฬา องค์กร และบุคลากรกีฬา

อาชีพ ได้รับรู้และดําเนินการตามกฎหมายกีฬาอาชีพ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 1. จัดทําองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อย 4 เรื่อง

2. ประเด็นความต้องการ/ความ

คาดหวังขององค์กรกีฬาอาชีพ 

นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬา

3. ระดับความพึงพอใจขององค์กร

กีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และ

บุคลากรกีฬา 4.35

4. จัดทํารายละเอียด profile ของ

องค์กรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และ

บุคลากรกีฬา

5. แผนการดําเนินการเรื่องการสร้าง

ความสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรกีฬาอาชีพ

 นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาแล้ว

เสร็จ
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5.2 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย

อย่างเป็นระบบ

ฝ่ายกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย

ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

มวยที่ขอรับการสนับสนุนตาม

หลักเกณฑ์ที่ กกท. กําหนดเพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา)

-                  20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000        

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพ 

(สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และผู้จัด

การแข่งขันกีฬาอาชีพ)

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 1 ประเด็นความต้องการ/ความ

คาดหวังขององค์กรกีฬาอาชีพ

2. ระดับความพึงพอใจขององค์กร

กีฬาอาชีพ 4.35

3. แผนการดําเนินการเรื่องการสร้าง

ความสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรกีฬา

อาชีพ แล้วเสร็จ

4. รายละเอียดข้อมูลองค์กรกีฬา

อาชีพตามแบบฟอร์มที่กําหนดแล้ว

เสร็จ

2. การสนับสนุน การสรรหาคัดเลือกนักกีฬาและบุคลากร

กีฬาเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ

 - สนับสนุนการคัดเลือกของสโมสรกีฬาต่างๆ

 - การพัฒนา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ (Academy)

 - ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพ (สร้างโอกาส 

ต่อยอด สู่การพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพ)

 - การส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพในต่างประเทศ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพที่ขอรับการสนับสนุนตาม

หลักเกณฑ์ที่ กกท. กําหนดเพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา)

3. สนับสนุนการจัดหาและพัฒนารายการแข่งขันกีฬาอาชีพ

ที่เพียงพอต่อรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ที่กําหนด

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย จํานวนรายการแข่งขันกีฬาอาชีพฯ 

ที่ได้มาตรฐานและมีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา

5.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ

  - การช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้จัดการแข่งขันอาชีพ เช่น 

    มาตรการทางการเงิน หรือภาษี

  - การสร้างการรับรู้ ความนิยม และสร้างแรงจูงใจ

  - การเชื่อมโยง บูรณาการการดําเนินงานกับหน่วยงาน

    ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

    กระทรวงวัฒนธรรม

ฝ่ายกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย

1. ระดับการรับรู้ ความนิยม

    ในกีฬาอาชีพ (ระดับ 4.0)

2. จํานวนรายการหรือกิจกรรม

    กีฬาอาชีพที่บูรณาการร่วมกับ

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    (จํานวน 40 รายการ/กิจกรรม)

160,015,000      -                  320,000,000      360,000,000      400,000,000      440,000,000      480,000,000      520,000,000      
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1. การประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีพ

 - การถ่ายทอดการแข่งขันฯ ผ่านสื่อต่างๆ

 - จัดกิจกรรม Road show เพื่อส่งเสริมรายการแข่งขัน

 - จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานที่สําคัญด้านการบริหาร

จัดการกีฬาอาชีพ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 1. ระดับการรับรู้ ความนิยมในกีฬา

อาชีพ (ระดับ 4.0)

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรายการแข่งขันและกีฬาอาชีพ

โดยเชื่อมโยงการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย จํานวนรายการหรือกิจกรรม

กีฬาอาชีพที่บูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(จํานวน 40 รายการ/กิจกรรม)

3. การศึกษาและวิเคราะห์มาตรการความช่วยเหลือผู้จัดการ

แข่งขันฯ

 - มาตรการด้านการเงิน เช่น Soft loan 

 - มาตรการด้านภาษี 

 - มาตรการด้านกฎหมาย

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย จํานวนมาตรการความช่วยเหลือ

5.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬามวย

  - การช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้จัดการแข่งขันมวย เช่น 

    มาตรการทางการเงิน หรือภาษี

  - การสร้างการรับรู้ ความนิยม และสร้างแรงจูงใจ

  - การเชื่อมโยง บูรณาการการดําเนินงานกับหน่วยงาน

    ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

    กระทรวงวัฒนธรรม

ฝ่ายกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย

1. ระดับการรับรู้ ความนิยมในกีฬา

มวย (ระดับ 4.0)

2. จํานวนรายการหรือกิจกรรมกีฬา

มวยที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (จํานวน 6 รายการ/

กิจกรรม)

-                    11,830,000         12,000,000         12,000,000         12,000,000         12,000,000         12,000,000         12,000,000         

1. การศึกษาวิเคราะห์และจัดทําหลักเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานรายได้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย หลักเกณฑ์มาตรฐานรายได้ และ

เกณฑ์การก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

2. การจัดทําระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย

อาชีพ โดยบูรณาการจากฐานข้อมูลจดแจ้งเดิม

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและ

บุคลากรกีฬาอาชีพ

3. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้นักกีฬาและ

บุคลากรมวยอาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยอาจ

รวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการแข่งขันหรือสโมสร (ข้อมูล

การเสียภาษีของนักกีฬา)

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ปี 2564 ได้ผลการประเมิน

ด้านรายได้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพตามหลักเกณฑ์ 

ปี 2565 - 2570 ร้อยละของนักกีฬา

อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

ในระบบฐานข้อมูลมีรายได้

ตามเกณฑ์ที่กําหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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4. จัดทําองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น

 - ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกีฬาอาชีพ

 - ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา

อาชีพ (ตาม พ.ร.บ.)

 - ด้านการศึกษาและพัฒนาให้ความช่วยเหลือนักกีฬา

และบุคลากรกีฬาอาชีพ (ตาม พ.ร.บ.)

 - ด้านการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างมูลค่า

จากกีฬาอาชีพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 - ด้านเส้นทางการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

 - ด้านกฎหมายกีฬาอาชีพ เช่น การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักกีฬา องค์กร และบุคลากรกีฬา

อาชีพ ได้รับรู้และดําเนินการตามกฎหมายกีฬาอาชีพ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย อย่างน้อย 4 เรื่อง

5.5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

กีฬาอาชีพ

ฝ่ายกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย

จํานวนองค์ความรู้และหลักเกณฑ์ที่

ศึกษาและพัฒนาแล้วเสร็จ (5 เรื่อง)

16,020,000         -                    28,050,000         29,050,000         30,050,000         31,050,000         32,050,000         33,050,000         

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพ 

(สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และ

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ)

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 1 ประเด็นความต้องการ/ความ

คาดหวังขององค์กรกีฬาอาชีพ

2. ระดับความพึงพอใจขององค์กร

กีฬาอาชีพ 4.35

3. แผนการดําเนินการเรื่องการสร้าง

ความสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรกีฬา

อาชีพ แล้วเสร็จ

4. รายละเอียดข้อมูลองค์กรกีฬา

อาชีพตามแบบฟอร์มที่กําหนดแล้ว

เสร็จ

2. การสนับสนุน การสรรหาคัดเลือกนักกีฬาและบุคลากร

กีฬาเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ

 - สนับสนุนการคัดเลือกของสโมสรกีฬาต่างๆ

 - การพฒันา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ (Academy)

 - ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพ (สร้างโอกาส 

ต่อยอด สู่การพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพ)

 - การส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพในต่างประเทศ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพที่ขอรับการสนับสนุนตาม

หลักเกณฑ์ที่ กกท. กําหนดเพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา)

3. สนับสนุนการจัดหาและพัฒนารายการแข่งขันกีฬา

อาชีพที่เพยีงพอต่อรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

อาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ที่กําหนด

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย จํานวนรายการแข่งขันกีฬาอาชีพฯ 

ที่ได้มาตรฐานและมีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา
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5.6 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬา

มวย

ฝ่ายกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย

จํานวนองค์ความรู้และหลักเกณฑ์ที่

ศึกษาและพัฒนาแล้วเสร็จ (5 เรื่อง)

-                  2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000          

SO3 

การบริหารกีฬา

เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ

6.1 โครงการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

จากการแข่งขันกีฬา

 - มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์

เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมการกีฬากับผู้ประกอบการ (กิจกรรมใหม่) 

 - การเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพในการประชุม และการแข่งขัน

   กีฬาในระดับนานาชาติ

 - การขับเคลื่อนองค์กรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

สํานักผู้ว่าการ 

และฝ่ายธุรกิจและ

สิทธิประโยชน์

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายความ

ร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2,570,700          -                  5,568,000          5,818,000          6,068,000          6,100,000          6,200,000          6,300,000          

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการจัดการแข่งขัน

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

และนันทนาการ (Sports Tourism) ที่ กกท. ให้การสนับสนุน

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

สรุปข้อมูลผลการศึกษา แล้วเสร็จ

2. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน

 กกท. เช่น ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายกีฬาอาชีพฯ 

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ และฝ่ายกีฬาภูมิภาค และ

หน่วยงานอื่น เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อวิเคราะห์แนวทางความ

ร่วมมือ/การบูรณาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของรายการ

แข่งขันกีฬาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม

 

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายความ

ร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. นําแนวทางจากข้อ 2 มาประกอบการจัดทําแผน

การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ 

กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism)

 ที่ กกท. ให้การสนับสนุน

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

จัดทําแผนฯ แล้วเสร็จ
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4. ดําเนินการตามแผนการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ

ความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและ

นันทนาการ (Sports Tourism) ที่ กกท. ให้การสนับสนุน

และติดตามประเมินฯ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

ร้อยละการดําเนินงานตามแผนฯ

6.2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา

ทุกระดับ

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

และฝ่ายกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย

1. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัด

กิจกรรมและจัดแข่งขันกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ

จํานวน 9,115 ล้านบาท

2. กีฬาพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทย

ที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการ

จัดการแข่งขันฯ จํานวน 3 ชนิดกีฬา

(ตอบ สงป.)

225,865,600      -                  178,101,400      252,792,900      178,101,400      255,000,000      180,000,000      255,000,000      

1. วิเคราะห์และทบทวนหลักเกณฑ์การสนับสนุน

การจัดกิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬา แต่ละระดับ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัด

กิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬา 

แต่ละระดับ

2. พิจารณาให้การสนับสนุนตามหลักเกณฑ์การสนับสนุน

การจัดกิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬา แต่ละระดับ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

รายการกิจกรรมและการจัดการ

แข่งขันกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนฯ

3. การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมหรือจัด

การแข่งขันฯ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

ร้อยละการดําเนินงานตามแผนการ

จัดกิจกรรมหรือจัดการแข่งขันฯ ร้อย

ละ 80
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วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
ฝ่ายและสํานัก

4. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมและการจัดการ

แข่งขันกีฬา แต่ละระดับ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัด

กิจกรรมและจัดแข่งขันกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ

จํานวน 9,115 ล้านบาท

6.3 โครงการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)

ฝ่ายกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย และฝ่ายธุรกิจ

และสิทธิประโยชน์

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุน

และจัดกิจกรรมกีฬา

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports

Tourism) จํานวน 4,500 ล้านบาท

299,410,000      299,410,000      1,599,500,000    1,724,700,000    1,646,300,000    1,739,000,000    1,673,000,000    1,747,000,000    

1. วิเคราะห์และทบทวนหลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัด

กิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬา แต่ละระดับ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัด

กิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬา 

แต่ละระดับ

2. พิจารณาให้การสนับสนุนตามหลักเกณฑ์การสนับสนุน

การจัดกิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬา แต่ละระดับ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

รายการกิจกรรมและการจัดการ

แข่งขันกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนฯ

3. การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมหรือจัดการ

แข่งขันฯ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

ร้อยละการดําเนินงานตามแผนการ

จัดกิจกรรมหรือจัดการแข่งขันฯ ร้อย

ละ 80

4. ติดตามและประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมหรือ

จัดการแข่งขันฯ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุน

และจัดกิจกรรมกีฬา

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports

Tourism) จํานวน 4,500 ล้านบาท

7.1 โครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)

 - การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัด

   กิจกรรมเมืองกีฬา

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุน

และจัดกิจกรรมกีฬา (Sports City) 

จํานวน 160 ล้านบาท

43,000,000        187,000,000      205,700,000      226,270,000      230,000,000      233,000,000      236,000,000      

1. วิเคราะห์และทบทวนหลักเกณฑ์การสนับสนุนและ

การประกาศเมืองกีฬาที่สําเร็จและยั่งยืน

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค 1. หลักเกณฑ์การเป็นเมืองกีฬาที่

สําเร็จและยั่งยืนแล้วเสร็จ

2. หลักเกณฑ์การสนับสนุนฯ แล้วเสร็จ

2. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

การสนับสนุน เกณฑ์การประเมิน รวมทั้งแนวทางในการ

ปฏิบัติร่วมกันระหว่างจังหวัดนั้นๆ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง(โดยเฉพาะจังหวัดที่ประกาศเป็นเมืองกีฬา

ที่ผ่านมา จํานวน 16 จังหวัด)

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความ

เข้าใจฯ ครอบคลุมทุกจังหวัด

3. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมและผล

การดําเนินงานของจังหวัดต่างๆ ที่ประสงค์จะเป็นเมือง

กีฬาที่สําเร็จและยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ข้อมูลสภาพแวดล้อมและผลการ

ดําเนินงานของจังหวัด อย่างน้อย 

16 จังหวัด
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4. ประเมินผลและประกาศผลจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือก

เป็นเมืองกีฬาที่สําเร็จและยั่งยืน (ถ้ามี)

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค 1. ผลการประเมินฯ

2. ผลการคัดเลือกเมืองกีฬา (ถ้ามี)

5. พิจารณาให้การสนับสนุนตามแนวทางที่กําหนด

 - งบประมาณ

 - สิทธิประโยชน์

 - สิทธิพิเศษในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาแห่งชาติ และ

รายการอื่นๆ ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็น

ผู้จัดการแข่งขัน 

- ฯลฯ

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค จํานวนจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน

การพัฒนาเป็นเมืองกีฬาที่สําเร็จและ

ยั่งยืนได้รบัการสนับสนุนฯ 16 จังหวัด

6. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของเมืองกีฬา

ที่ผ่านหลักเกณฑ์ความสําเร็จและยั่งยืน (ถ้ามี)

 - มูลค่าทางเศรษฐกิจ

 - สังคม

 - สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค 1. รายงานการประเมินผลแล้วเสร็จ

2. มีผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานที่

เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน ... 

จังหวัด

8.1 โครงการพัฒนาระบบธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

 - การพัฒนาหลักเกณฑ์ และปรับปรุงรายการแข่งขัน

   ที่ กกท.เป็นเจ้าของสิทธิ์ (กจิกรรมใหม่)

 - จัดทําแนวทางการพัฒนาธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

   ของ กกท. เพื่อสร้างรายได้ (เพิ่มเติม) และลดภาระ

   งบประมาณ ภาครัฐ (หาลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้า

   รายเก่า) (กิจกรรมใหม่)

 - แผนการดําเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

   และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) (กิจกรรมใหม่)

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ จํานวนผู้สนับสนุนทางการกีฬาอย่าง

น้อย 17 ราย

2,000,000          6,194,000          10,356,000        6,194,000          10,000,000        10,000,000        10,000,000        

1. ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของรายการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติของ กกท. (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ 

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ...กีฬาอาวุโสแห่งชาติ) เพื่อเพิ่มมูลค่า

หรือยกระดับให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

 - รูปแบบการจัดการแข่งขันเทียบเคียงระดับ International

 - กิจกรรมอื่นๆ ในช่วงระหว่างแข่งขันในลักษณะ Festival

 - มีกิจกรรม Sport Entertainment 

 - ฯลฯ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนา

แล้วเสร็จ
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2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponcer)

และดําเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ สรุปผลการศึกษาแล้วเสร็จ

ประกอบด้วย 

1. แนวทางการปรับปรุงระบบธุรกิจ

และสิทธิประโยชน์เดิม

2. การปรับระบบสิทธิประโยชน์เรื่อง

การจัดการแข่งขันฯ (รูปแบบใหม่) 

เพื่อพัฒนาต่อยอดสําหรับการจัดการ

แข่งขันอื่นที่ กกท. ให้การรับรอง 

(ข้อเสนอแนะจากคณะท่านประสาน)

3. แผนการดําเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

 (CRM)

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การจัดทําแผนแล้วเสร็จ

4. แผนการจัดหาผู้สนับสนุนรายใหม่ ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การจัดทําแผนแล้วเสร็จ

5. ดําเนินการตามแผน (ตามข้อ 3 - 4) ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 1. จํานวนผู้สนับสนุนทางการกีฬา

อย่างน้อย 17 ราย (รายเดิม)

1. จํานวนผู้สนับสนุนทางการกีฬา

อย่างน้อย ....ราย (รายใหม่)

6. ติดตามและประเมินผล ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ สรุปผลการดําเนินงาน

SO 4 

การพัฒนาการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมและ

บริการทางการกีฬาของ

 กกท. อย่างยั่งยืน

9.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์/ 

ฝ่ายกีฬาสถาน และฝ่ายกีฬา

ภูมิภาค

จํานวนศูนย์บริการทางการกีฬา

ของ กกท. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 - ปี 2564 จํานวน 4 แห่ง

 - ปี 2565 จํานวน 5 แห่ง

 - ปี 2566 จํานวน 6 แห่ง

 - ปี 2567 จํานวน 7 แห่ง

 - ปี 2568 จํานวน 8 แห่ง

 - ปี 2569 จํานวน 9 แห่ง

 - ปี 2570 จํานวน 10 แห่ง

193,700,000      -                  295,962,000      300,362,000      304,762,000      305,740,000      306,740,000      307,740,000      

1. ศึกษาความต้องการ และทบทวนหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานการให้บริการ (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 1. หลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จ

2. ประเด็นความต้องการ/ความ

คาดหวังของผู้ใช้บริการ

2. การจัดทําแผนการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน

การให้บริการ (ระยะสั้น กลาง ยาว)

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แผนการพัฒนาและปรับปรุง

มาตรฐานการให้บริการแล้วเสร็จ
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3. การดําเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุง

มาตรฐานการให้บริการ ประจําปี

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

1. ร้อยละการดําเนินงานตามแผนฯ 

ร้อยละ 80

2. กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้ใช้บริการ

4. การติดตาม และประเมินผลฯ (ส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ทางการกีฬา กกท. 4.35

9.2 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานกีฬา

ให้พร้อมใช้งาน

ฝ่ายกีฬาสถาน ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน (ร้อยละ 100)

311,575,100      311,575,100      487,359,000      491,064,000      244,625,000      258,975,000      262,680,000      244,625,000      

1. จํานวนรายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานกีฬา

ให้พร้อมใช้งาน ประจําปี (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายกีฬาสถาน จํานวนรายการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมสถานกีฬาฯ จํานวน 22

รายการ

2. การติดตามและประเมินผลฯ (ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายกีฬาสถาน ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจําปีฯ ร้อยละ 90

9.3 โครงการบูรณาการงานกีฬาร่วมกับหน่วยงานส่งเสริม

ด้านสุขภาพของประชาชน

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค และฝ่าย

พัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ร้อยละของผู้ใช้บริการเล่นกีฬา ออก

กําลังกายในสถานที่ที่ให้บริการของ 

กกท. ดําเนินการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

จากปีที่ผ่านมา

17,196,000        -                  395,220,000      396,440,000      397,660,000      398,880,000      400,000,000      401,220,000      

1. จัดการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (ภายใน และภายนอก กกท. เช่น กรมพลศึกษา

 สสส. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ)

 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการบูรณาการด้านการเล่นกีฬา

ออกกําลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค แนวทางการบูรณาการฯ แล้วเสร็จ

2. จัดทําแผนการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่การให้บริการของ กกท.

 และพื้นที่อื่นๆ ที่ กกท. ประสานให้มีการดําเนินการ

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค แผนการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการ

ออกกําลังกายฯ แล้วเสร็จ

3. จัดหาผู้นําการเล่นกีฬา ออกกําลังกายประจําพื้นที่ ฝ่ายกีฬาภูมิภาค จํานวน ... คนต่อแห่ง/จังหวัด
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4. การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการและ

การจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ร้อยละของผู้ใช้บริการเล่นกีฬา ออก

กําลังกายในสถานที่ที่ให้บริการของ 

กกท. ดําเนินการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

จากปีที่ผ่านมา

5. การติดตามประเมินผล ฝ่ายกีฬาภูมิภาค สรุปผลการดําเนินงาน

10.1 โครงการพัฒนาระบบการตลาดเพื่อสร้างรายได้ 

และประชาสัมพันธ์

สํานักผู้ว่าการ และฝ่ายธุรกิจ

และสิทธิประโยชน์

1. รายได้จากการดําเนินงาน 

(กองตลาดฯ) จํานวน 90 ล้านบาท

2. จํานวนผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ด้านกีฬา (จํานวน 20 ล้านคนและ

เพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 5)

113,555,800      -                  165,354,000      173,504,400      180,654,000      187,000,000      194,000,000      201,000,000      

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนการใช้พื้นที่ของ กกท. 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อการเก็บตัวฝึกซ้อม

และการบริการทางการกีฬา

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ หลักเกณฑ์และแนวทางฯ แล้วเสร็จ

2. การจัดทําแผนการตลาดในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่

เพื่อสร้างรายได้ (ภายใต้ขอบเขตภารกิจ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง)

ฝ่ายธุรกจิและสิทธิประโยชน์

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

จัดทําแผนฯ แล้วเสร็จ

3. การดําเนินงานตามแผนการตลาดในการใช้ประโยชน์

จากพื้นที่เพื่อสร้างรายได้

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

ร้อยละการดําเนินงานตามแผนการ

ตลาดในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่

เพื่อสร้างรายได้ ร้อยละ 80

4. การติดตามและประเมินผล ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 1. รายได้จากการดําเนินงาน 

(กองตลาดฯ) จํานวน 90 ล้านบาท

2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

ทางการกีฬา (ระดับ 4.35)

10.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ

และนวัตกรรมที่ทันสมัย

  - ระบบการจองใช้สถานที่และการจัดเก็บรายได้จาก

    การให้บริการของ กกท. (สระว่ายน้ํา, ศูนย์ฝึก,ฟิตเนส ฯลฯ) 

    (กิจกรรมใหม่)

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ทางการกีฬา (ระดับ 4.35)

14,300,000        14,300,000        14,300,000        14,300,000        14,300,000        14,300,000        14,300,000        

 1. การจัดทําระบบอํานวยความสะดวกการจองใช้สถานที่ 

พื้นที่ให้บริการ การชําระเงิน (Online) และการประเมินการ

ให้บริการ เพื่อสร้างนวัตกรรมพร้อมยกระดับการให้บริการ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์  1 ระบบ

10.3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ รายได้จากการดําเนินงาน 

(กองอาคารฯ) จํานวน 130 ล้านบาท

8,000,000          8,000,000          8,000,000          8,000,000          8,000,000          8,000,000          8,000,000          
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1. จัดประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้

ทรัพยากรทางการกีฬา เช่น สนามกีฬา หอพัก อุปกรณ์

 พื้นที่ภายในสนามกีฬา และข้อมูลทะเบียนทรัพยากร 

ฯลฯ ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ฝ่ายกีฬาสถาน ฯลฯ

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ หลักเกณฑ์และแนวทางฯ แล้วเสร็จ

2. การกําหนดเป้าหมายและแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่

และทรัพยากรทางการกีฬา เช่น สนามกีฬา หอพัก 

อุปกรณ์ พื้นที่ภายในสนามกีฬา และข้อมูลทะเบียน

ทรัพยากร ฯลฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 - การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างรายได้ 

 - การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา

 - การทดสอบและรับรองมาตรฐาน ?

ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่และ

ทรัพยากรของสนามกีฬาหัวหมาก 

ประจําปี ร้อยละ 100

3. การดําเนินงานตามแผน ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

ฝ่ายกีฬาภูมิภาค

ร้อยละการดําเนินงานตามแผน ร้อย

ละ 80

4. การติดตามและประเมินผล ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 1. รายได้จากการดําเนินงาน 

(กองอาคารฯ) จํานวน 130 ล้านบาท

2. ระดับความพึงพอใจผูใช้บริการ

ทางการกีฬา (ระดับ 4.35)

11.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรของ กกท. 

ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(SE-AM 8 ด้าน)

ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ

กีฬา / 

สํานักผู้ว่าการ / 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / 

ฝ่ ั /

คะแนนประเมินตามเกณฑ์ 

SE-AM เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 - ปี 2564 (3.00 คะแนน)

 - ปี 2570 (4.00 คะแนน)

542,848,500      -                  700,776,640      743,397,700      742,864,200      777,822,900      771,822,900      805,822,900      

 11.1.1  โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬา 

  - กระบวนการจัดการความรู้ พร้อมนําเทคโนโลยี

    มาประยุกต์ใช้ (ศูนย์กลางการรวบรวมองค์ความรู้ 

    ของฝ่ายและสํานักของ กกท.)

ฝ่ายสารสนเทศ

และวิชาการกีฬา

4,265,000           12,195,000         12,195,000         12,195,000         12,195,000         12,195,000         12,195,000         

SO5

การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการ

องค์กร
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 11.1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

 - การกําหนดกระบวนการที่สําคัญในเรื่องการจัดการ

   ข้อร้องเรียน

 - นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการรายงานผล

   การปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลที่ดี 

   ตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ (แผนระยะยาว - 

   แผนประจําปี) (กิจกรรมใหม่)

 - นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการแข่งขันทางการตลาด

   ที่เป็นธรรม (แผนระยะยาว - แผนประจําปี) (กิจกรรมใหม่)

 - นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

   (แผนระยะยาว - แผนประจําปี) (กิจกรรมใหม่)  

 - นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

   เชิงยุทธศาสตร์ (กิจกรรมใหม่)

 - แผนการนํา Skill Matrix มาใช้กําหนดโครงสร้าง

   องค์ประกอบและทักษะของคณะกรรมการ กกท. 

   (กิจกรรมใหม่)

สํานักผู้ว่าการ 40,250,000         80,000,000         85,000,000         90,000,000         95,000,000         100,000,000        105,000,000        

 11.1.3 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

  - การพัฒนาระบบเพื่อรองรับการดําเนินงานของ กกท. 

    ตามแผนการบริหารและพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา

  - ฐานข้อมูลกกท. ของฝ่ายต่างๆ สามารถเชื่อมโยง

    กับฐานข้อมูลกกท ได้ BIG DATA  (กิจกรรมใหม่)

ฝ่ายสารสนเทศ

และวิชาการกีฬา

11,100,000         -                    20,000,000         -                    20,000,000         -                    20,000,000         
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 11.1.4 โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศ

และวิชาการกีฬา

  - แผนการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร

    ต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management) (กิจกรรมใหม่)

 11.1.5 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร กกท.

  - การบริหารทุนมนุษย์

  - ทบทวนแผนแม่บททรัพยากรบุคคล

  - การพัฒนาทุนมนุษย์

  - การพัฒนาการจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรม 

    (Knowledge management:KM) (สภาพแวดล้อม

    ที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15,230,000         44,067,400         48,400,800         52,434,200         54,000,000         56,000,000         58,000,000         

 11.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดา้นนิติการ

ของ กกท.

 - การจัดทําแผนปรับปรุง และแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   กับการดําเนินงานของ กกท. (กิจกรรมใหม่)

สํานักผู้ว่าการ 2,824,200           7,000,000           7,500,000           8,000,000           8,500,000           9,000,000           9,500,000           

25,000,000         27,000,000         29,000,000         31,000,000         33,000,000         17,400,000         23,000,000         

 11.1.6 โครงการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร

สู่รัฐวิสาหกิจชั้นนํา

   - แผนการบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  - การจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปีฯ

  - การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการฯ

  - การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กกท. ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

    (พ.ศ. 2565-2580)

  - กระบวนการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติการตัวชี้วัดระดับองค์กร

    สู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ พนักงานในองค์กร 

    และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (กิจกรรมใหม่)

  - การจัดทําแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ด้านลูกค้า 

    (กิจกรรมใหม่)

  - การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กิจกรรมใหม่)

  - การบวนการติดตามและผลการดําเนินงานและคาดการณ์

    ผลตัวชี้วัดที่สําคัญ (ตามเป้าหมายที่กําหนด) (กิจกรรมใหม่)

  - การบวนการจัดสรรทรัพยากร (การวิเคราะห์โครงการฯ) 

    ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี (กิจกรรมใหม่)

ฝ่ายนโยบายและแผน 30,326,400         35,000,000         35,000,000         35,000,000         35,000,000         35,000,000         35,000,000         
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 11.1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ

  - การรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 

    (กิจกรรมใหม่)

  - จัดทํามาตรฐานบัญชีการเงิน เชิงพาณิชย์และสังคม 

    ของ กกท.  (การดําเนินงานใหม่) (กิจกรรมใหม่)

ฝ่ายการคลัง 10,145,000         20,650,000         20,150,000         20,150,000         22,000,000         22,500,000         23,000,000         

 11.1.9 โครงการพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้ง

องค์กร

  - แผนการบริหารจัดการคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. 

    (กิจกรรมใหม่)

  - แผนการบริหารจัดการหน่วยการตรวจสอบภายใน 

    (กิจกรรมใหม่)

  - ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (กิจกรรมใหม่)

  - การทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

    ภายในด้านการให้ความเชื่อมั่น (กิจกรรมใหม่)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2,855,800           3,127,900           3,127,900           3,127,900           3,127,900           3,127,900           3,127,900           

 11.1.10 โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ฝ่ายนโยบายและแผน 124,396,200        149,068,040        154,308,600        158,234,900        160,000,000        162,000,000        164,000,000        

 11.1.11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 266,898,400        297,952,300        303,477,700        307,159,000        309,000,000        310,000,000        311,000,000        

 11.1.12 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 17,157,500         28,716,000         29,237,700         29,563,200         30,000,000         31,000,000         32,000,000         

12.1 โครงการจัดทาํแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ CSR สํานักผู้ว่าการ จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม (CSR) 

(อย่างน้อยปีละ 4 กิจกรรม)

4,585,000          -                  9,437,000          10,937,000        12,437,000        13,000,000        14,000,000        15,000,000        

1. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานประจําปี 2563 เพื่อเป็นแนว

ทางการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ CSR ประจําปี 

2564

  - การกําหนดหลักเกณฑ์และการคัดเลือกชุมชนที่สําคัญ

สํานักผู้ว่าการ 1. สรุปผลการดําเนินงาน และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน

ปีที่ผ่านมา

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่

สําคัญ

3. ชุมชนที่สําคัญและแนวทางการ

กํากับดูแลชุมชนที่สําคัญตามความ

ต้องการและความคาดหวัง
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2. การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้าน CSR in Process (Corporate 

Social Responsibility in Process)

 - จัดทํานโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน แผนแม่บทระยะยาว 

แผนปฏิบัติการประจําปี ตามมาตรฐานสากล และนําเสนอให้

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน

เริ่มปีบัญชี

 - ผู้รับผิดชอบดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ

การประจําปี

สํานักผู้ว่าการ ระดับ 3

3. ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ CSR ประจําปี 

2564

สํานักผู้ว่าการ แผนแม่บท (ระยะยาว) และ

แผนปฏิบัติการ CSR ประจําปี 2564 

แล้วเสร็จ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสําคัญตาม

ความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ

 - วิเคราะห์และระบุหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสําคัญ 

รวมถึงความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ

 - ดําเนินการ คัดเลือก และ ระบุรายชื่อชุมชนสําคัญ ของ

รัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 - กระบวนการจัดทํา แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนสําคัญที่ สอดคล้อง กับ ความสามารถพิเศษขององค์กร

 และ ระบุเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนแม่บท และ แผนปฏิบัติงาน

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

องค์กร

สํานักผู้ว่าการ ระดับ 3

5. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CSR ประจําปี 2564

 - การจัดกิจกรรมกีฬากิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรม

   เพื่อสิ่งแวดล้อม

สํานักผู้ว่าการ ร้อยละการดําเนินงานตามแผนฯ 

ร้อยละ 80

6. การติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

กระบวนการด้าน CSR in Process

สํานักผู้ว่าการ ร้อยละของความสําเร็จในการ

ดําเนินงานด้าน CSR ตามมาตรฐาน 

ISO 26000 (ร้อยละ ...)
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7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสําคัญตาม

ความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ

 - วิเคราะห์และระบุหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสําคัญ 

รวมถึงความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ

 - ดําเนินการ คัดเลือก และ ระบุรายชื่อชุมชนสําคัญ ของ

รัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 - กระบวนการจัดทํา แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนสําคัญที่ สอดคล้อง กับ ความสามารถพิเศษขององค์กร

 และ ระบุเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนแม่บท และ แผนปฏิบัติงาน

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

องค์กร

สํานักผู้ว่าการ ระดับ 3

8. การรายงานผลการดําเนินงาน สํานักผู้ว่าการ รายงานผลเป็นประจําทุกไตรมาส

12.2 โครงการศึกษา และกําหนดนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติการดําเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

 และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

สํานักผู้ว่าการ ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

นโยบาย คู่มือ แผนแม่บทระยะยาว 

และแผนปฏิบัติการประจําปีด้าน CSR

 ตามมาตรฐานสากล (ระดับ 5)

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

1. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานประจําปี 2563 เพื่อเป็น

แนวทางประกอบการทบทวนการกําหนดนโยบายฯ ปี 2564

สํานักผู้ว่าการ สรุปผลการวิเคราะห์การดําเนินงาน

และปัญหาอุปสรรคฯ แล้วเสร็จ

2. ทบทวนนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล ประจําปี 2564

สํานักผู้ว่าการ ผลการทบทวนฯ แล้วเสร็จ

3. ขอความเห็นชอบนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานด้าน 

CSR พร้อมนําเสนอต่อคณะกรรมการ กกท.

สํานักผู้ว่าการ คณะกรรมการ กกท. ให้ความ

เห็นชอบโยบายและคู่มือการ

ปฏิบัติงานด้าน CSR ก่อนเริ่มปีบัญชี 

2565
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บทที่ 7 

ตัวชี้วดัตำมแผนยทุธศำสตร์กำรกีฬำแห่งประเทศไทย  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
  



 

๖๙ 
 

ตัวช้ีวัด SAT - 01 อันดับกำรแข่งขันกีฬำในมหกรรมกีฬำระดับนำนำชำติ 
หน่วยวัด : อันดับ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 25 
ค ำอธิบำย : 

1. อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง อันดับของประเทศไทยจากผลการแข่งขัน 
สรุปรวมเม่ือเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

2. รายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ กีฬาซีเกมส์  ครั้งที่ 31 และ
กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
สูตรการค านวณ : 

อันดับการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ พิจารณาจากการสรุปเหรียญรางวัลรวมอย่างเป็นทางการโดยอันดับเทียบกับ 
ประเทศในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 11 ประเทศ 

 

อันดับการแข่งขันในกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ พิจารณาจากการสรุปเหรียญรางวัลรวมอย่างเป็นทางการโดยอันดับ
เทียบกับประเทศในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 11 ประเทศ 

 
หมำยเหตุ : - 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
กีฬำซีเกมส ์ครั้งที่ 31 

 อันดับที่ 5 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  เท่ากับ  1  คะแนน 

 อันดับที่ 4 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  เท่ากับ  2  คะแนน 

 อันดับที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  เท่ากับ  3  คะแนน 

 อันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  เท่ากับ  4  คะแนน 

 อันดับที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  เท่ากับ  5  คะแนน 
 
กีฬำอำเซียนพำรำเกมส์ ครั้งที่ 11 

 อันดับที่ 5 จากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เท่ากับ  1  คะแนน 

 อันดับที่ 4 จากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เท่ากับ  2  คะแนน 

 อันดับที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เท่ากับ  3  คะแนน 

 อันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เท่ากับ  4  คะแนน 

 อันดับที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เท่ากับ  5  คะแนน 
 

เงื่อนไข :   - 



 

๗๐ 
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

ครั้งที่ 28 ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 30 
อันดับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ อันดับ 1 2 3 

  ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 

อันดับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ อันดับ 1 3 (ยกเลิก) 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด : รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา  เบอร์ติดต่อ : 7200 

02 186 7201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : หัวหน้างานก ากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป็นเลิศ เบอร์ติดต่อ : 7221 

02 186 7221 
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ  เบอร์ติดต่อ : 7223 

02 186 7223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

      ..........................……………………………  
(                   ) 

                  ฒ    ฬ   ็      
 

      .......................................................... 



 

๗๑ 
 

SAT - 02 ระดับควำมส ำเร็จในกำรศึกษำและพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนรำยได้ของนักกีฬำและบุคลำกร 
กีฬำอำชีพและกีฬำมวย 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 25 
ค ำอธิบำย : การศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย หมายถึง 
กระบวนการที่จัดให้มีการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายได้ของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ นักกีฬามวย 
โดยเทียบเคียงจากข้อมูลทั้งในและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของ
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาทุกกลุ่ม ทุกชนิดกีฬาที่ กกท. ให้การสนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  
พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 
สูตรการค านวณ : 

พิจารณาตามระดับที่ 1 - 5 ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หมำยเหตุ : - 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ระดับ 1 ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เท่ากับ  1  คะแนน 

 ระดับ 2 จัดท าร่างเกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ
และกีฬามวย 

เท่ากับ  2  คะแนน 

 ระดับ 3 น าร่างเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพ่ือพิจารณา เท่ากับ  3  คะแนน 

 ระดับ 4 ส ารวจข้อมูลด้านรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย
เพ่ือประกอบการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในปี พ.ศ. 2565 ถึง 2570 

เท่ากับ  4  คะแนน 

 ระดับ 5 สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
และกีฬามวยให้มีรายได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในปี พ.ศ. 2565 - 2570 
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายในเดือนกรกฎาคม 2564) 

เท่ากับ  5  คะแนน 

เงื่อนไข :   - 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความส าเร็จในการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

ระดับ - - - 

ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด : รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เบอร์ติดต่อ : 7304 02 186 7111 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : หัวหน้างานมาตรฐานกีฬาอาชีพ  เบอร์ติดต่อ : 7341 02 186 7341 
 
 
  

      ..........................……………………………  
(                       ) 

                  ฬ           ฬ     
      ............................................................ 



 

๗๒ 
 

SAT - 03 ร้อยละของนักกีฬำและบุคลำกรกีฬำอำชีพและกีฬำมวยในระบบฐำนข้อมูลที่มีรำยได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
(ประเมินปี 2565 – 2570) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 25 
ค ำอธิบำย :  

1. นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย หมายถึง นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ตามนิยาม 
ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย ตามนิยามที่ระบุไว้ ใน
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 

2. เกณฑ์รายได้จากการแข่งขันกีฬาอาชีพ หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ ที่ฝ่ายกีฬาอาชีพและ
กีฬามวย ศึกษาและก าหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สูตรกำรค ำนวณ : 

นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูล 

 

หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดที่จะเริ่มวัดผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 3 

เท่ากับ  1  คะแนน 

 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 4 

เท่ากับ  2  คะแนน 

 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 5 

เท่ากับ  3  คะแนน 

 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 6 

เท่ากับ  4  คะแนน 

 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 7 

เท่ากับ  5  คะแนน 

เงื่อนไข :   - 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
ในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

รอ้ยละ - - - 

 

X 100 



 

๗๓ 
 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด : รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์   เบอร์ติดต่อ : 7304 

02 186 7111 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : หัวหน้างานมาตรฐานกีฬาอาชีพ    เบอร์ติดต่อ : 7341 

02 186 7341 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

      ..........................……………………………  
(                       ) 

                  ฬ           ฬ     
      ............................................................ 



 

๗๔ 
 

SAT - 04 ร้อยละของมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกกำรจัดกิจกรรมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำทุกระดับเพิ่มขึ้น 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 15 
ค ำอธิบำย : มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรมกีฬาและการแข่งขัน หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติ ได้แก่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ  
อันประกอบด้วย เงินหมุนเวียนจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแข่งขัน เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการใช้จ่าย  
เงินหมุนเวียนในระบบจากการท่องเที่ยวต่อ เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด
กิจกรรมกีฬา 

2. การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยมี
นักกีฬาอาชีพเข้าร่วมการแข่งขัน และมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพประกาศ
เป็นกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 อันประกอบด้วย เงินหมุนเวียนจากค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการแข่งขัน เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการใช้จ่าย เงินหมุนเวียนในระบบจากการท่องเที่ยวต่อ เงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการจัดกิจกรรมกีฬา 

3. การกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรมกีฬา
เพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ ที่ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ก าหนด อันประกอบด้วย เงินหมุนเวียนจากค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการใช้จ่าย เงินหมุนเวียนในระบบจากการท่องเที่ยวต่อ 
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการจัดกิจกรรมกีฬา 

4. การจัดกิจกรรมกีฬาอ่ืนๆ ที่ กกท. ให้การสนับสนุนในการด าเนินการ 
สูตรกำรค ำนวณ : 

 
 
 
 

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
ร้อยละ 2 

เท่ากับ 1 คะแนน 

 ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
ร้อยละ 3 

เท่ากับ 2 คะแนน 

 ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
ร้อยละ 4 

เท่ากับ 3 คะแนน 

 ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
ร้อยละ 5 

เท่ากับ 4 คะแนน 

 ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
ร้อยละ 6 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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๗๕ 
 

เงื่อนไข : - 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา 
และการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 

ล้านบาท 29,782.38 31,538.61 7,480 
(เป้าหมาย) 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด : รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์  เบอร์ติดต่อ : 7304  

02 186 7111 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ  เบอร์ติดต่อ : 7222  

02 186 7222  
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ เบอร์ติดต่อ : 7223  

02 186 7223 
หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาอาชีพ    เบอร์ติดต่อ : 7342  

02 186 7342 
หัวหน้างานบริการกิจกรรมกีฬา   เบอร์ติดต่อ : 7324  

02 319 7323 
หัวหน้างานแข่งขันกีฬาภูมิภาค   เบอร์ติดต่อ : 7360  

02 186 7325 
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๗๖ 
 

SAT - 05 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทำงกำรกีฬำของ กกท. 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 15 
ค ำอธิบำย : 

1. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการทางการกีฬาของศูนย์บริการกีฬา กกท. ได้แก่ สมาคมกีฬา องค์กรกีฬา 
บุคลากรทางการกีฬา ประชาชน และหน่วยงานที่ติดต่อประสานงานกับ กกท. 

2. ศูนย์บริการกีฬา กกท. หมายถึง ศูนย์บริการกีฬาของ กกท. และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

3. ความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬา หมายถึง ผู้ใช้บริการทางการกีฬา  
มีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการกีฬา กกท. 3 ด้าน ประกอบด้วย 

3.1 บริการด้านสื่อวิชาการทางการกีฬา 
3.2 บริการด้านสารสนเทศทางการกีฬา 
3.3 บริการด้านสถานที่และอุปกรณ์กีฬา 

โดยในแต่ละด้านครอบคลุมการให้บริการ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
- กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆในแต่ละด้าน 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆในแต่ละด้าน 

สูตรกำรค ำนวณ : 
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของ กกท. 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.02 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของ กกท. ระดับ 4.31 เท่ากับ 1 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของ กกท. ระดับ 4.33 เท่ากับ 2 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของ กกท. ระดับ 4.35 เท่ากับ 3 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของ กกท. ระดับ 4.37 เท่ากับ 4 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของ กกท. ระดับ 4.39 เท่ากับ 5 คะแนน 
เงื่อนไข : - 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ระดับของความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของบริการ
ทางการกีฬา 

ระดับ 4.28 4.29 4.32 
(เป้าหมาย) 

 
 



 

๗๗ 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ เบอร์ติดต่อ : 7310 02 186 7310 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     หัวหน้างานบริการกิจกรรมกีฬา  เบอร์ติดต่อ : 7324 02 319 7323 

หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภูมิภาค 1 เบอร์ติดต่อ :  -  0 3805 4198 
หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภูมิภาค 2 เบอร์ติดต่อ :  -  0 3622 6100 
หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภูมิภาค 3 เบอร์ติดต่อ :  -  0 4493 2103 
หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภูมิภาค 4 เบอร์ติดต่อ :  -  0 7472 3746 
หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภูมิภาค 5 เบอร์ติดต่อ :  -  0 5311 2301 
หัวหน้างานพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน์ เบอร์ติดต่อ : 7320 02 186 7320 
หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์และคุ้มครองสิทธิ์ เบอร์ติดต่อ : 7321 02 186 7321 
หัวหน้างานบริการอาคารสถานที่  เบอร์ติดต่อ : 7322 02 186 7322 
หัวหน้างานควบคุมการก่อสร้าง   เบอร์ติดต่อ : 7446 02 186 7446 
หัวหน้างานซ่อมบ ารุงอาคาร   เบอร์ติดต่อ : 7433 02 186 7433 
หัวหน้างานซ่อมบ ารุงพัสดุครุภัณฑ์  เบอร์ติดต่อ : 7434 02 186 7434 
และอุปกรณ์กีฬา 
หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพกีฬา  เบอร์ติดต่อ : 8352 02 319 1631 
หัวหน้างานตรวจรักษา   เบอร์ติดต่อ : 8305 02 319 9455 
หัวหน้างานกายภาพบ าบัด   เบอร์ติดต่อ : 8340 02 369 1476 
หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เบอร์ติดต่อ : 7420 02 186 7420 
หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ติดต่อ : 7421 02 186 7421 
หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้   เบอร์ติดต่อ : 7422 02 186 7422 
หัวหน้างานจัดการความรู้และพิพิธภัณฑ์ เบอร์ติดต่อ : 7423 02 718 7423 
หัวหน้างานวิเคราะห์และประเมินผล  เบอร์ติดต่อ : 7144 02 186 7144 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   เบอร์ติดต่อ : 7244 02 186 7244 
หัวหน้างานผลิตสื่อ    เบอร์ติดต่อ : 7245 02 186 7245 
หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง   เบอร์ติดต่อ : 8062 02 186 7165 
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๗๘ 
 

SAT - 06 คะแนนประเมินตำมเกณฑ์ SE-AM เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
หน่วยวัด : คะแนน 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 20 
ค ำอธิบำย : คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM คะแนนจากการประเมินผลการด าเนินงานของ กกท. รูปแบบใหม่
ตามกรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ประจ าปีบัญชี 
2564 ในส่วนที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร (Core business enablers) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อที่ส าคัญ 8 ด้าน ได้แก ่
 1. การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 4. การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 6. การบริหารทุนมนุษย์ 
 7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 8. การตรวจสอบภายใน 
สูตรกำรค ำนวณ : 

จากรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2564 (ส่วนที่ 3)  
การบริหารจัดการองค์กร 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.167 หน่วย ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM 2.666 คะแนน เท่ากับ 1 คะแนน 

 คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM 2.833 คะแนน เท่ากับ 2 คะแนน 

 คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM 3.00 คะแนน เท่ากับ 3 คะแนน 

 คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM 3.167 คะแนน เท่ากับ 4 คะแนน 

 คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM 3.334 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน 
เงื่อนไข : - 
 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM คะแนน - - 4.146 
(เป้าหมาย) 

คะแนนจากการประเมินผลการด าเนินงานของ กกท.  
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร (Enablers) 

คะแนน 2.8907 3.0605 N/A 



 

๗๙ 
 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน    เบอร์ติดต่อ : 7130 

02 186 7130 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  หัวหน้างานวิเคราะห์และประเมินผล    เบอร์ติดต่อ : 7144  

02 186 7144 
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๘๐ 
 

ภำคผนวก 

นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
 
รำยกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ ได้แก่ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. รำยกำรแข่งขัน ประเทศเจ้ำภำพ 
2564 กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 เวียดนาม 
2565 กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 จีน 
2566 กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 กัมพูชา 
2567 กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 ฝรั่งเศส 
2568 กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ไทย 
2569 กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ญี่ปุ่น 
2570 กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 14 ลาว 
 
รำยกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล

โดยมีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมการแข่งขัน และมีรายได้จากการแข่งขันตามประกาศนายทะเบียนกีฬาอาชีพ เรื่อง การแจ้ง
แผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

 
ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติ (National Training Center) หมายถึง สถานที่ส าหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมเพ่ือสร้าง

ความเป็นเลิศให้แก่นักกีฬาและชนิดกีฬาที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาจนสามารถชนะประเทศอ่ืนๆ จนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันหรือประสบความส าเร็จเป็นล าดับต้นของโลก โดยมีแนวคิดในการจัดท ารูปแบบและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา
แห่งชาติ ตามบริบท สภาวะทางกายภาพ และบุคลากรที่มีอยู่เดิมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในศูนย์ฝึกและ
สนามกีฬาที่ กกท. หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ดูแลบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ปรับปรุงสถานที่ฝึกซ้อมเดิมที่มีอยู่แล้วเพ่ือเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 
ระยะที่ 2 ก าหนดโครงสร้างการบริหาร 
ระยะที่ 3 การจัดตั้งศูนย์ฝึกแห่งชาติเพ่ือความเป็นเลิศ (High Performance Training Center : HPTC) 

มาตรฐานการเก็บตัวฝึกซ้อม/แข่งขัน ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) ได้แก่ 
1) สนามฝึกซ้อมและอุปกรณ์การฝึกซ้อม 
2) สถานที่พัก 
3) ห้องฝึกกล้ามเนื้อ (Weight Training) 
4) ศูนย์โภชนาการ 
5) ห้องสันทนาการ 
6) ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย 

- ห้องทดสอบสมรรถภาพ  - ห้องตรวจรักษา 
- ห้องจิตวิทยา   - ห้องเทคโนโลยีทางการกีฬา 
- ห้องเวชศาสตร์การกีฬา  - ห้องตรวจสารต้องห้าม 



 

๘๑ 
 

ระบบฐำนข้อมูลนักกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ หมายถึง ระบบทะเบียนนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในชนิดกีฬาต่างๆ 
โดยทะเบียนนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศเป็นรายชื่อนักกีฬาที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ให้การรับรองคุณสมบัติการข้ึนทะเบียนนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
ศูนย์บริกำรกีฬำ ของ กกท. หมายถึง ศูนย์ฝึกและสนามกีฬา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่อยู่ในความดูแล

ของ กกท. ประกอบด้วย 
๑) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ หัวหมาก   ๑๔) สนามกีฬา จ. ตราด 
๒) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จ. เชียงใหม่ ๑๕) สนามกีฬา จ. ศรีสะเกษ 
๓) สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ๑๖) สนามกีฬา จ. ตรัง 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ. นครราชสีมา  ๑๗) สนามกีฬา จ. อุดรธานี 
๔) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จ. สระบุรี  ๑๘) สนามกีฬา จ. บึงกาฬ ๑ (ต.บึงกาฬ) 
๕) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๑๙) สนามกีฬา จ. บึงกาฬ ๑ (ต.โนนสมบูรณ์) 
๖) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี  ๒๐) สนามกีฬา จ. สมุทรปราการ (บางปลา) 
๗) ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จ. สุพรรณบุรี  ๒๑) สนามกีฬา จ. สระแก้ว 
๘) สนามกีฬา จ. ราชบุรี    ๒๒) สนามกีฬา จ. มหาสารคาม 
๙) สนามกีฬา จ. สุพรรณบุรี    ๒๓) สนามกีฬา จ. สกลนคร 
๑๐) สนามกีฬา จ. สุราษฎร์ธานี   ๒๔) สนามกีฬา จ. อ านาจเจริญ 
๑๑) สนามกีฬา จ. สุรินทร์    ๒๕) สนามกีฬา จ. นราธิวาส 
๑๒) สนามกีฬา จ. สมุทรปราการ (บางพลี)  ๒๖) สนามกีฬา จ. เพชรบูรณ ์
๑๓) สนามกีฬา จ. นครพนม    ๒๗) สนามกีฬา จ. สุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 



๘๓ 

ผังโครงสร้ำงแผนยุทธศำสตร์กำรกีฬำแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕70) 




