
 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ไมท่น  ไมท่ า  ไม่เฉย 

รวมไทยต้านโกง 
ฝ่ายนโยบายและแผน 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 



เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ของ กกท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2

1



ตัวชี้วัดที่ส าคัญของ กกท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 3
จ ำนวน 8 ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดตำมร่ำงบันทึกข้อตกลงฯ ประจ ำปีบัญชี 2565 จ ำนวนทั้งสิ้น 17 ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ น้ ำหนักร้อยละ 30 มีจ ำนวน 4 ตัวช้ีวัด 
ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ น้ ำหนักร้อยละ 30 มีจ ำนวน 5 ตัวช้ีวัด
ส่วนที่ 3 Core Business Enabler น้ ำหนักร้อยละ 40 มีจ ำนวน 8 ตัวช้ีวัด

ส่วนที่ 1
จ ำนวน 4 ตัวช้ีวัด

ส่วนที่ 2
จ ำนวน 5 ตัวช้ีวัด

30%

30%

40%

1. การบริหารจัดการกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ (SAT-01)

2. การบริหารจัดการกีฬาอาชีพและ
กีฬามวย (SAT-02)

3. การบริหารกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ (SAT-03)

4. การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และบริการทางการกีฬาของ กกท. 
(SAT-04)

5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร (SAT-05)

ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ กกท. จ ำนวนทั้งสิ้น 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ มีจ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรกีฬำอำชีพและกีฬำมวย  มีจ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรกีฬำเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ   มีจ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมและบริกำรทำงกำรกีฬำของ กกท. 

มีจ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร มีจ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด

จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด

จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด
จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัดจ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด

จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

SAT-03 ร้อยละมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรม
กีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อป)ี

- จัดท ำแผนกำรแข่งขัน ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด มีมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 3,355 ล้ำนบำท

SAT-02 ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพในระบบ
ฐานข้อมูลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อป)ี

- จัดท ำหลักเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนรำยได้ของนักกีฬำและ
บุคลำกรกีฬำอำชีพเรียบร้อยแล้ว และน ำไปใช้ในกำรประเมินนักกีฬำ

และบุคลำกรกีฬำอำชีพ

SAT-01 อันดับในการแข่งขันกีฬาใน
มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ (อันดับ 
1 ใน 7 ในการแข่งขันกีฬาเอเชยีน

เกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์)

ด ำเนินกำรเก็บตัวฝึกซ้อมตำมแผนที่วำงไว้
SAT-05 คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM 

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(ระดับ 3.00 คะแนน)

- บริหำรจัดกำรองค์กรตำมเกณฑ์ SE-AM 
ทั้ง 8 ด้ำน โดยใช้ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน

จำกปีท่ีผ่ำนมำ และยกระดับตำมเกณฑ์ TQA

SAT-04 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทาง

การกีฬาของ กกท. เป้าหมาย (ไม่ต่ ากว่า
ระดับ 4.35)

- พัฒนำกำรให้บริกำร และอยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กกท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
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ผลการด าเนินงานบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
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มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
การจัดกิจกรรมกีฬา 

9,104 ล้านบาท

- จัดท ำแผนกำรแข่งขัน 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด มี
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 3,355 

ล้ำนบำท

เบิกจ่ายได้
ร้อยละ 100

- รำยไตรมำส ร้อยละ 100
- ภำพรวม 11.64

สัดส่วนรายได้ 0.54

- สัดส่วน 0.39

• สมาคมผ่าน 85 สมาคม จาก 89 สมาคม
• 1 ใน 7 ของเอเชียนเกมส์
- ทบทวนและเตรียมจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
ของสมำคมกีฬำท่ีมีต่อเกณฑ์กำรประเมินในปี 
2565 และรำยงำนผล รอบ 6 เดือน

• เก็บตัว 10 ชนิดกีฬาและนกักฬีามีผลงานดีขึน้
• พัฒนาศูนย์ NTC 15 ศูนย์

- นักกีฬำเก็บตัวฝึกซ้อม 10 ชนิดกีฬำ ศูนย์ 15 ศูนย์ 
จัดท ำเส้นทำงพัฒนำนักกีฬำระยะยำว (Full Time 

Athlete)

บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ

เห็นชอบยุทธศาสตร์
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำม

แผน 10 ตัวช้ีวัด

Pilot Scale 4 ชนิดกีฬา
Full Scale 2 ชนิดกีฬา และมี

ผลงานดีขึ้น

- คัดเลือกหัวข้อน ำไปใช้ Pilot Scale 
และด ำเนินกำรจัดเกบ็ข้อมูลแล้ว 1

เรื่อง

มีคะแนนประเมินผล SE-AM 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(ระดับ 3.00 คะแนน)

- บริหำรจัดกำรองค์กรตำมเกณฑ์ 
SE-AM ทั้ง 8 ด้ำน และยกระดับตำม

เกณฑ์ TQA
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• ด ำเนินงำนตำมแผน BCG 
ได้ร้อยละ 100

• จัดกำรแข่งขัน 9 รำยกำร
- คัดเลือกรำยกำร 9 รำยกำร 
จัดกำรแข่งขันแล้ว 3 รำยกำร

• กกท. แก้กฎหมำย และแจ้ง WADA ภำยใน ก.พ. 65
• ไม่มีกำรแบนเกิดขึ้น ภำยในปีงบประมำณ 2565
- มี พ.ร.ก. แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิควบคุมกำรใช้สำร
ต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้ว



ส่วนท่ี 1 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ น้ าหนักร้อยละ 30

ชื่อตัวชี้วัด ปี 2565 เกณฑ์ รายละเอียด หมายเหตุ

1.1.1 การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศจากการ
พัฒนาการกีฬา
(น้ าหนักร้อยละ 5)

ระดับท่ี 1 พัฒนำ/ทบทวนรูปแบบกำรประเมินมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจให้มีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและมีควำมแม่นย ำ
เพื่อใช้ในกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลปัญหำ 
อุปสรรคอื่น ๆ ในกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกรำยงำน
สรุปผลกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในปีท่ีผ่ำนมำ มำใช้ในกำร
ทบทวน

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 2
• ด ำเนินกำรพัฒนำ/ทบทวนรูปแบบกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

เรียบร้อยแล้ว
• อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดจ้ำงบ ำรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บ

ข้อมูลและประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ คำดว่ำจะสำมำรถลงนำมสัญญำได้
ภำยใน 15 เม.ย.2565

• ด ำเนินกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกกำรพัฒนำกำร
กีฬำร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นท่ี
เป้ำหมำยเรียบร้อยแล้ว โดยมุ่งเน้นกำรประเมินประสิทธิภำพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของรัฐวิสำหกิจ เช่นในกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งท่ี 47 
“ศรีสะเกษเกมส์ ” มีกำรจัดท ำสินค้ำท่ีระลึกจำกพลำสติกรีไซเคิล (PETE1)
เช่น นำฬิกำ แม่เหล็กรูปเหรียญรำงวัล เป็นต้น
(เช่ือมโยงกับตัวชี้วัด BCG)

ระดับท่ี 2
• พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้องและจ ำเป็นในกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ของพื้นท่ีเป้ำหมำย รวมถึงมีกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวท่ี
ครบถ้วน และมีกำรสอบทำนควำมถูกต้องของข้อมูล

• ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกกำร
พัฒนำกำรกีฬำร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นท่ีเป้ำหมำย เช่น องค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ททท. ประจ ำจังหวัด หน่วยงำน
ภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร เป็นต้น 

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ชื่อตัวชี้วัด ปี 2565 เกณฑ์ รายละเอียด หมายเหตุ

1.1.1 กำรสร้ำงมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศจำกกำร
พัฒนำกำรกีฬำ (ต่อ)

ระดับท่ี 3 ผ่ำนค่ำเกณฑ์วัดระดับ 2 และ
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกกำรพัฒนำกำรกีฬำเพื่อกำร
ท่องเท่ียวและนันทนำกำร กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็น
เลิศและกีฬำอำชีพ เท่ำกับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
+ ร้อยละ 5 ( 9,018 ล้ำนบำท )

กำรด ำเนินงำนในปี พ.ศ.2565 มีเป้ำหมำยกำรจัดเก็บข้อมูล 82 รำยกำร เป้ำหมำยมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ 9,104 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่

1. กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเพื่อกำรท่องเท่ียวและนันทนำกำร จ ำนวน 20    รำยกำร 
= 1,863  ล้ำนบำท 
2. กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นเลิศ จ ำนวน 2 รำยกำร = 469 ล้ำนบำท 
3. กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ จ ำนวน 60 รำยกำร = 6,772 ล้ำนบำท 

• ด ำเนินกำรแข่งขันแล้วเสร็จ จ ำนวน 20 รำยกำร (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มี.ค. 65)
• เก็บมูลค่ำเศรษฐกิจแล้ว จ ำนวน 6 รำยกำร = 2,687 ล้ำนบำท คิดเป็น 29.5% 

ของเป้ำหมำย (Thailand By UTMB จังหวัดเชียงใหม,่ กีฬำผู้สูงอำยุนำนำชำติ 
Thailand Open Masters Games จังหวัดสงขลำ, กำรแข่งขันเจ็ตสกี Jet Ski 
World Cup จังหวัดชลบุรี, กำรแข่งขันบุรีรัมย์ มำรำธอน 2022 จังหวัด
บุรีรัมย,์ กำรแข่งขันวิ่ง Bang Saen 21 จังหวัดชลบุรี, กำรแข่งขัน Ultra Trail 
Thailand Series Phatthalung 2021 จังหวัดพัทลุง)

• รำยกำรท่ีด ำเนินกำรแข่งขันแล้วเสร็จ 14 รำยกำร อยู่ระหว่ำงกำรค ำนวณ
มูลค่ำเศรษฐกิจ

ผลมูลค่ำเศรษฐกิจปี 
พ.ศ.2564 = 8,589 ล้ำน
บำท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่
1. กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
เพื่อกำรท่องเท่ียวและ
นันทนำกำร จ ำนวน 7
รำยกำร 
= 1,757 ล้ำนบำท 
2. กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
เป็นเลิศ จ ำนวน 9 
รำยกำร 
= 442 ล้ำนบำท 
3. กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
อำชีพ จ ำนวน 11 รำยกำร 
= 6,389 ล้ำนบำท 

ระดับท่ี 4 ผ่ำนค่ำเกณฑ์วัดระดับ 2 และ
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกกำรพัฒนำกำรกีฬำเพื่อกำร
ท่องเท่ียวและนันทนำกำร กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็น
เลิศและกีฬำอำชีพ เท่ำกับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
+ ร้อยละ 5.5 ( 9,061 ล้ำนบำท )

ระดับท่ี 5 ผ่ำนค่ำเกณฑ์วัดระดับ 2 และ
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกกำรพัฒนำกำรกีฬำเพื่อกำร
ท่องเท่ียวและนันทนำกำร กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็น
เลิศและกีฬำอำชีพ เท่ำกับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
+ ร้อยละ 6 ( 9,104 ล้ำนบำท )

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ชื่อตัวชี้วัด ปี 2565 เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
1.2 ความสามารถในการบริหาร
แผนลงทุน น้ าหนักร้อยละ 5
1.2.1 ร้อยละของภำพรวม
กำรเบิกจ่ำยที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
1.2.2 ร้อยละควำมสำมำรถ
ในกำรเบิกจ่ำยตำมแผน

ระดับ 1 : ร้อยละ 80

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 1 (คิดเป็นร้อยละ 30.82)
1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมที่
ได้รับแจ้งจำก สศช. เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565 ประกอบด้วยวงเงินด ำเนินกำรจ ำนวน 
1,197,980,521.14 บำท และวงเงินเบิกจ่ำยจ ำนวน 620,983,572.14 บำท มีผลกำร
เบิกจ่ำย (สะสม) จ ำนวนทั้งสิ้น 72,275,227.85 บำท คิดเป็นร้อยละ 11.64
2. ผลกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส เฉลี่ย 2 ไตรมำส คิดเป็นร้อยละ 100
• ไตรมำสที่ 1 ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 – ธันวำคม 2564

แผนกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 16,319,645.21 บำท
ผลกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 16,319,645.21 บำท คิดเป็นร้อยละ 100

• ไตรมำสที่ 2 ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2565 – มีนำคม 2565
แผนกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 55,955,582.64 บำท
ผลกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 55,955,582.64 บำท คิดเป็นร้อยละ 100

ระดับ 2 : ร้อยละ 85

ระดับ 3 : ร้อยละ 90

ระดับ 4 : ร้อยละ 95

ระดับ 5 : ร้อยละ 100

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ชื่อตัวชี้วัด ปี 2565 เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
1.3 การจัดการแข่งขันกีฬา
ภายใต้แนวคิด BCG Model
น้ าหนักร้อยละ 5

ระดับ 1 : หำรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำ สมำคมกีฬำ นักกีฬำ ผู้เข้ำชม เป็น
ต้น เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน พื้นที่น ำร่อง แรงจูงใจในกำรดึงดูดให้เกิด
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และ
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้องจะได้รับ
• คัดเลือกรำยกำรกำรแข่งขันกีฬำ (Event) น ำร่อง 
จำกกำรแข่งขันแต่ละประเภท ประเภทละ 1 รำยกำร คือ 
กำรกีฬำเพื่อกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร (Sports 
Tourism) กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเป็นเลิศ (Sports 
Excellence) และกีฬำอำชีพ (Professional Sports) 
และจัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใต้แนวคิด 
BCG Model ได้แล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 1
• หำรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง และ และได้

ประชุมเพื่อคัดเลือกรำยกำรกำรแข่งขันกีฬำ น ำร่อง 
จำกกำรแข่งขันแต่ละประเภท จ ำนวน 3 รำยกำร 
ได้แก่
1. กำรแข่งขันวิ่งเทรลระดับนำนำชำติ รำยกำร 

Ultra Trail Thailand By UTMB วันที่ 9 - 12 ธันวำคม 
2564

2. กำรแข่งขันกอล์ฟอำชีพ รำยกำร All Thailand 
Golf Tour วันที่ 11 - 13 กุมภำพันธ์ 2565

3. กำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 47 ณ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 5 - 25 มีนำคม 2565

ส ำนักผู้ว่ำกำร 
อยู่ระหว่ำงทบทวน
คู่มือกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำภำยใต้
แนวคิด BCG 
Model

ระดับ 2 : ด ำเนินงำนได้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำภำยใต้แนวคิด BCG Model ได้ร้อยละ 80

• อยู่ระหว่ำงสรุปผลกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำไปขยำยผล
สู่รำยกำรแข่งขันอื่นๆ ต่อไป

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ชื่อตัวชี้วัด ปี 2565 เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1.3 การจัดการแข่งขันกีฬา
ภายใต้แนวคิด BCG Model
น้ าหนักร้อยละ 5

ระดับ 3 : ด ำเนินงำนได้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใต้แนวคิด BCG 
Model ได้ร้อยละ 100 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในแนวทำงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใต้แนวคิด BCG Model

ระดับ 4 : สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใต้
แนวคิด BCG Model ในพื้นที่น ำร่อง และวำงแผนกำรขยำยผลไปสูก่ำรจัดกำร
แข่งขันรำยกำรอื่นๆ จ ำนวน 3 รำยกำร และกำรขยำยผลสู่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีที่
เกี่ยวข้องเช่น ผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำ สมำคมกีฬำ นักกีฬำ ผู้เข้ำชม เป็นต้น เป็นต้น 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใต้แนวคิด BCG Model

ระดับ 5 : สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใต้
แนวคิด BCG Model ในพื้นที่น ำร่อง และวำงแผนกำรขยำยผลไปสูก่ำรจัดกำร
แข่งขันรำยกำรอื่นๆ จ ำนวน 6 รำยกำร และกำรขยำยผลสู่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำ สมำคมกีฬำ นักกีฬำ ผู้เข้ำชม เป็นต้น เป็น
ต้น ตำมแนวทำงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใต้แนวคิด BCG Model

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ล าดับ ชื่อรายการ ระยะเวลา หมายเหตุ

1
กำรแข่งขันวิ่งเทรลระดับนำนำชำติ รำยกำร Ultra Trail Thailand By 
UTMB

วันที่ 9 - 12 ธันวำคม 2564 • Sports Tourism / สคอ.

2 กำรแข่งขันว่ิงมำตรฐำนระดับโลก รำยกำร Buriram Marathon วันที่ 22 มกรำคม 2565 • Sports Tourism / สคอ.

3 กำรแข่งขัน SAT Phuket Tennis Invitation 2022 วันที่ 8 - 9 มิถุนำยน 2565 • Sports Tourism / ฝกภ.

4 กำรแข่งขัน รำยกำร SAT Srisaket Football Invitation 2022 วันที่ 3 มิถุนำยน 2565 • Sports Tourism / ฝกภ.

5 กำรแข่งขัน รำยกำร Phrae Triathlon วันที่ 26-27 มีนำคม 2565 • Sports Tourism / ฝกภ.

6
สนับสนุนโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำในเขตทหำรกองทัพบก 
(Bike Tour De The Army)

วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2565 • Sports Tourism / ฝกภ.

7 กำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 47 ณ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5 - 25 มีนำคม 2565 • กีฬำเป็นเลิศ / ฝปล.

8 กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 37 ณ จ.พัทลุง วันที่ 29 กรกฎำคม -10 สิงหำคม 2565 • กีฬำเป็นเลิศ / ฝปล.

9 กำรแข่งขันกอล์ฟอำชีพ รำยกำร Honda LPGA Thailand วันที่ 10 -13 มีนำคม 2565 • กีฬำอำชีพ / สคอ.

10 กำรแข่งขันกอล์ฟอำชีพ รำยกำร All Thailand Golf Tour วันที่ 11 กุมภำพันธ์ – 27 พฤศจิกำยน 2565 • กีฬำอำชีพ / สคอ.

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.

13

ส่วนที่ 1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ น้ าหนักร้อยละ 30ชื่อตัวชี้วัด ปี 2565 เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1.4 การด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายการ
ต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
โลก (World Anti-
Doping) 
น้ าหนักร้อยละ 15

ระดับท่ี 1 กกท. ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ.2555 ให้สอดคล้อง 
กับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก (WADA) ดังนี้
1. เร่ืองเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระของส ำนักงำนท่ีท ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบสำรต้องห้ำม ซึ่งปัจจุบันอยู่ภำยใต้ กกท.
2. เร่ืองบทลงโทษผู้ท่ีใช้สำรต้องห้ำม
3. เรื่องบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ นักกีฬำ แต่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับนักกีฬำ 

เช่น ครอบครัวนักกีฬำและผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อนักกีฬำในกำรใช้
สำรต้องห้ำม เป็นต้น ซึ่งต้องมีกำรแก้กฎหมำยให้สำมำรถ
ลงโทษคนกลุ่มนี้ด้วย

4. เร่ืองกำรลงโทษนักกีฬำโดยตัดสิทธิไม่ให้ลงแข่งขัน ซึ่ง
บทลงโทษที่มีอยู่เดิมยังไม่เพียงพอ

5. เป็นประเด็นท่ีเกี่ยวกับค ำนิยำมว่ำ “สำรต้องห้ำม”

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5
- กกท. ประชุมร่วมกับ World Anti-Doping 

Agency : WADA เพื่อหำรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ เมื่อวันที่ 9 
ธ.ค. 64 เพื่อท ำควำมเข้ำใจรูปแบบกำรตรำ
กฎหมำยของประเทศไทย และช้ีแจงเพื่อท ำควำม
เข้ำใจในประเด็นปัญหำต่ำงๆ ตำมร่ำง พ.ร.บ. ที่ได้
มีกำรปรับปรุง

- 15 ธ.ค. 64 คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) 
พิจำรณำร่ำงกฎหมำยแล้วเสร็จ

- 22 ธ.ค. 64 WADA มีหนังสือตอบกลับให้ควำมเห็น
ว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติมีควำมสอดคล้องกับประมวล
กฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก                  

- 20 ธ.ค. 64 กกท. มีหนังสือยืนยันให้ควำมเห็นชอบ
ร่ำงพระรำชบัญญัติต่อส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี                                                                   

• เป้ำหมำย 
- กกท. ยื่นร่ำงกฎหมำย

ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรท่องเท่ียวและกีฬำ และ
แจ้ง WADA เพ่ือให้ทรำบว่ำ 
กกท. ด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องกับ
ประมวล กฎกำรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกเรียบร้อยแล้ว 
ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2565

- สำมำรถด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยให้สอดคล้องกับ
ประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลก (WADA) 
และไม่มีกำรแบนเกิดขึ้น 
ภำยในปีงบประมำณ 2565

ระดับท่ี 2
ผ่ำนกำรประเมินในระดับ 1 และ กกท. น ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ..... ท่ีมี
กำรตรำเป็นกฎหมำย หรือตรำเป็นพระรำชก ำหนดตำมมำตรำ 
172 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ส่งให้ WADA 
ตรวจสอบ



ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ชื่อตัวชี้วัด ปี 2565 เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1.4 กำรด ำเนินงำนแก้ไข
ปัญหำกำรปฏิบัติตำม
ประมวลกฎหมำยกำร
ต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
โลก (World Anti-Doping)

ระดับท่ี 3 
•  ผ่ำนกำรประเมินในระดับ 2 และ WADA พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ร่ำงกฎหมำย และ กกท. น ำเสนอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำ

- 28 ธ.ค. 64 ครม.มีมติเห็นชอบร่ำงพระรำชก ำหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำร
ต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. ...                 

- 30 ธ.ค. 64 พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำร
กีฬำ พ.ศ. 2555 พ.ศ.2564 ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ

- 31 ธ.ค. 64 พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำร
กีฬำ พ.ศ.2555 พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ                                  

- 10 ม.ค. 64 WADA มีหนังสือแจ้งว่ำ พระรำช
ก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำร
ใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555
พ.ศ.2564 มีควำมสอดคล้องกับประมวลกฎกำร
ต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกอย่ำงสมบูรณ์แล้ว 

- 3 ก.พ. 64 WADA แจ้งการคืนสถานะให้ประเทศ
ไทย

ระดับท่ี 4 ผ่ำนกำรประเมินในระดับ 3 และ 
• กกท. ยื่นร่ำงกฎหมำยต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเท่ียวและ

กีฬำ และแจ้ง WADA เพ่ือให้ทรำบว่ำ กกท. ด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องกับประมวล กฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำร
ต้องห้ำมโลกเรียบร้อยแล้ว ภำยในเดือนพฤษภำคม 2565

• ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยให้สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำร
ใช้สำรต้องห้ำมโลก (WADA) และไม่มีกำรแบนเกิดขึ้น 

ระดับท่ี 5 ผ่ำนกำรประเมินในระดับ 3 และ 
• กกท. ยื่นร่ำงกฎหมำยต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเท่ียวและ

กีฬำ และแจ้ง WADA เพ่ือให้ทรำบว่ำ กกท. ด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องกับประมวล กฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำร
ต้องห้ำมโลกเรียบร้อยแล้ว ภำยในเดือนมีนำคม 2565

• สำมำรถด ำเนินกำรตำมกฎหมำยให้สอดคล้องกับประมวลกฎกำร
ต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก (WADA) และไม่มีกำรแบนเกิดขึ้น



ส่วนท่ี 1 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ น้ าหนักร้อยละ 30

ชื่อตัวชี้วัด ปี 2565 เกณฑ์ รายละเอียด หมายเหตุ

2.1 สัดส่วนรายได้
นอกงบประมาณต่อ
ค่าใช้จ่ายบริหาร 
(น้ าหนักร้อยละ 5)

 สัดส่วนรำยได้นอกงบประมำณต่อค่ำใช้จ่ำยบริหำร ประกอบด้วย
 รำยได้นอกงบประมำณ คือ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน รำยได้สิทธิ

ประโยชน์และรำยได้อื่น
 ค่ำใช้จ่ำยบริหำร คือ ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน ค่ำใช้จ่ำย

ส ำนักงำนและอ ำนวยกำร ค่ำใช้จ่ำยต้นทุนจำกกำรให้บริกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยสิทธิประโยชน์

 สูตรกำรค ำนวณ : 

รำยได้นอกงบประมำณ ประจ ำปีบัญชี 2565
ค่ำใช้จ่ำยบริหำร ประจ ำปีบัญชี 2565

• ค่ำเกณฑ์วัด ระดับ 1 = 0.38
ระดับ 2 = 0.42
ระดับ 3 = 0.46
ระดับ 4 = 0.50
ระดับ 5 = 0.54

• ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 1
มีรำยได้จ ำนวน 87,895,500.69 บำท และมีค่ำใช้จ่ำย
บริหำรจ ำนวน 227,923,050.82 บำท คิดเป็นสัดส่วน 0.39
( ข้อมูลสะสมระหว่ำง ต.ค.64 – ก.พ. 65)

•ปี 64 รอบ 6 เดือน มีรำยได้
จ ำนวน 80,701,365.79 
บำท และมีค่ำใช้จ่ำยบริหำร
จ ำนวน 237,138,383.48 
บำท คิดเป็นสัดส่วน 0.34
•ปี 63 รอบ 6 เดือน มีรำยได้

จ ำนวน 176,631,262.07
บำท และมีค่ำใช้จ่ำยบริหำร
จ ำนวน 309,548,745.31
บำท คิดเป็นสัดส่วน 0.57

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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2.2.1 สัดส่วนรายไดน้อกงบประมาณตอ่ค่าใช้จ่ายบริหาร
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน สะสม

รายได้
ป ี2564 
covid

ป ี2564
กรณีตดัค่าลขิสทิธิ์
179,439,252.33

 ปงีบประมาณ 
2565

ผล (ต.ค.64)

 ปงีบประมาณ 2565
ผล (พ.ย.64)

 ปงีบประมาณ 2564
ผล (ธ.ค.64)

 ปรับปรุงรายการ
 Dr. สิน้ป ี2564

 ปงีบประมาณ 2565
ผล (ม.ค.65)

 ปงีบประมาณ 2565
ผล (ก.พ.65)

 สะสม 5 เดอืน
(ต.ค.64-ก.พ.65)

 ประมาณการณ์สิน้ป ี2565
(ผลจริง ต.ค.64 - ก.พ.65)
 + (ผล มี.ค. 64 - ก.ย. 64)

รายได้จากการด าเนินงาน 78,685,554.81    78,737,889.81    7,963,021.41     2,432,266.92      10,699,076.67    3,487,333.63      4,795,158.50      29,376,857.13    78,416,182.74              
รายได้สิทธปิระโยชน์ 186,250,735.05   6,811,482.72      645.51            4,431,733.10      1,859,573.50      4,242,140.93      0.31                 10,534,093.35    10,908,579.73              
รายได้อืน่ 100,769,753.90   100,717,418.90   6,686,342.01     38,704,681.43    33,199,817.50-    1,383,335.40      34,410,008.87    47,984,550.21    133,326,046.32             

รวม 365,706,043.76   186,266,791.43   14,650,008.93   45,568,681.45    20,641,167.33-    9,112,809.96      39,205,167.68    87,895,500.69    222,650,808.79             
ค่าใช้จา่ย

คชจ.ผลประโยชน์พนักงาน 373,933,856.78   373,933,856.78   24,985,527.25   27,020,404.84    32,069,766.75    16,524,508.93 26,052,129.14    25,247,041.30    151,899,378.21   388,874,659.46             
คชจ.ส านักงานและอ านวยการ 59,548,244.16    59,548,244.16    468,245.66       3,477,187.49      3,821,507.33      4,825,023.04   6,095,256.95      4,882,871.76      23,570,092.23    63,824,026.60              
คชจ.ต้นทุนจากการใหบ้ริการ 75,542,764.10    75,542,764.10    16.00              33,025.14          32,132,516.59    4,700,446.90   927,691.10        1,839,359.04      39,633,054.77    95,253,510.34              
คชจ. สิทธปิระโยชน์ 4,305,496.92      4,305,496.92      -                 4,194,705.61      1,534,550.00 89,500.00          7,001,770.00      12,820,525.61    16,161,832.89              

รวม 513,330,361.96   513,330,361.96   25,453,788.91   34,725,323.08    69,558,340.67    26,049,978.87 33,164,577.19    38,971,042.10    227,923,050.82   564,114,029.29             

365,706,043.76   186,266,791.43   14,650,008.93   45,568,681.45    20,641,167.33-    9,112,809.96      39,205,167.68    87,895,500.69    222,650,808.79             

513,330,361.96   513,330,361.96   25,453,788.91   34,725,323.08    69,558,340.67    33,164,577.19    38,971,042.10    227,923,050.82   564,114,029.29             

สดัสว่นรายได้ : ค่าใช้จ่าย (%) 0.71                 0.36                 0.58               1.31                 0.30-                 0.27                 1.01                 0.39                 0.39                           
หมายเหต ุ:   1. รายไดร้อการรับรู้ในเรื่องค่าลขิสทิธิถ่์ายทอดป ี2565 จ านวน 2 รายการ (โอลมิปกิ ฤดหูนาว ปกัก่ิง ประมาณ 24 ลบ., เอเชี่ยนเกมส ์หางโจว ประมาณ 72 ลบ. ) จ านวน 96 ลบ /2 = 48 ลบ. (แบง่เข้า บ/ช เงินกองทนุ 50%)

สูตรการค านวณ

                 2. ตวัชี้วัดป ี2565 ระดบั 3 = 0.46 (อ้างอิงจากค่าเกณฑ์ 2564  , 4 = 0.50, 5 = 0.54
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ชื่อตัวช้ีวัด ปี 2565 เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

2.2.1 การบริหารจัดการอย่างมี
มาตรฐานของสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยโดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ 
น้ าหนักร้อยละ 5

ระดับท่ี 1 สมำคมกีฬำทั้ง 79 สมำคม (ท่ีมีกำรจด
ทะเบียนเกิน 4 ปี) มีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรท่ีได้
มำตรฐำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำกีฬำเป็นเลิศไปใช้และ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลฯ เป็นจ ำนวน 75 สมำคม

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 1
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรให้สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินฯ และเตรียมออก
หนังสือแจ้งให้สมำคมกีฬำส่งผลกำรด ำเนินงำน (ระยะท่ี1) 
เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและสรุปปัญหำอุปสรรคและ
แนวทำงแก้ไข (Progress Report) เสนอผู้ว่ำกำรในเดือน 
เม.ย. 65

•ปี 2564 ได้คะแนน 4.7500 โดยมีสมำคม
กีฬำแห่งประเทศไทย ที่จดทะเบียนเกิน
4 ปี จ ำนวน 76 สมำคม ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน จ ำนวน 76 สมำคมและสมำคม
กีฬำแห่งประเทศไทย ที่จดทะเบียนไม่เกิน 
4 ปี จ ำนวน 9 สมำคม ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน จ ำนวน 6 สมำคม ท้ังนี้ได้ถูกหัก
คะแนน จำกผลกำรแข่งขันในกีฬำโอลิมปิก
เกมส์ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ปรับลด 
0.2500 คะแนน

ระดับท่ี 2 สมำคมกีฬำทั้ง 79 สมำคม (ท่ีมีกำรจด
ทะเบียนเกิน 4 ปี) มีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรท่ีได้
มำตรฐำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำกีฬำเป็นเลิศไปใช้และ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลฯ เป็นจ ำนวน 76 สมำคม

ระดับท่ี 3 - สมำคมกีฬำท้ัง 79 สมำคม (ท่ีมีกำรจด
ทะเบียนเกิน 4 ปี) มีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรท่ีได้
มำตรฐำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำกีฬำเป็นเลิศไปใช้ 
และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลฯ เป็นจ ำนวน 77สมำคม 
- สมำคมกีฬำท่ีมีกำรจดทะเบียนไม่เกิน 4 ปี (ในปี 
2565) จ ำนวน 9 สมำคม มีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำร
ท่ีได้มำตรฐำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำกีฬำเป็นเลิศไปใช้ 
และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลฯ เป็นจ ำนวน 4 สมำคม

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ชื่อตัวช้ีวัด ปี 2565 เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

2.2.1 การบริหารจัดการ
อย่างมีมาตรฐานของสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทยโดยมี
การติดตามความก้าวหน้า
อย่างเป็นระบบ (ต่อ)

ระดับท่ี 4 - สมำคมกีฬำท้ัง 79 สมำคม (ท่ีมีกำรจด
ทะเบียนเกิน 4 ปี) มีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรท่ีได้
มำตรฐำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำกีฬำเป็นเลิศไปใช้ และ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลฯเป็นจ ำนวน 78 สมำคม 
- สมำคมกีฬำท่ีมีกำรจดทะเบียนไม่เกิน 4 ปี (ในปี 
2565) จ ำนวน 9 สมำคม มีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรท่ี
ได้มำตรฐำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำกีฬำเป็นเลิศไปใช้ 
และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลฯ เป็นจ ำนวน 5 สมำคม

• กำรด ำเนินงำนตำมเงื่อนไข
1. จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกสมำคมกีฬำ 
ประกอบกำรทบทนเกณฑ์กำรประเมินสมำคมกีฬำ 
ประจ ำปี 2565 ในวันท่ี 23-25 มกรำคม 2565 โดย
เชิญสมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยทุกสมำคมเข้ำร่วม
2. ด ำเนินกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ และชี้แจงเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรสมำคม
กีฬำแห่งประเทศไทย ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
ระหว่ำงวันท่ี 24 – 26 มกรำคม 2565 ณ โรงแรม
เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
3. ส่งเกณฑ์กำรประเมินฯ จำกกำรทบทวน ให้กับ
ทริสฯ และสคร. ให้ควำมเห็นก่อนน ำไปใช้จริง เมื่อวันท่ี 
7 ก.พ. 65

• ปี 2565 เง่ือนไข ข้อ 5 ผลกำรแข่งขันใน
กีฬำเอเชียนเกมส์ ครั้งท่ี 19 ณ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ประเทศไทยจะต้องมีผลกำร
แข่งขันเป็นอันดบั 1 ใน 7 หำกไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ ปรับลด 0.2500 คะแนน
ขณะนี้นักกีฬำอยู่ระหว่ำงกำรเก็บตัวฝึกซ้อม
โดยมีนักกีฬำเก็บตัวฝึกซ้อมจ ำนวน 1,130 คน 
จำก 48 สมำคม โดยมีแผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อม 
ระหว่ำงวันท่ี 1 พ.ย. 64 – 7 ก.ย. 65 รวม
ท้ังสิ้น 311 วัน

ระดับท่ี 5 - สมำคมกีฬำท้ัง 79 สมำคม (ท่ีมีกำรจด
ทะเบียนเกิน 4 ปี) มีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรท่ีได้
มำตรฐำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำกีฬำเป็นเลิศไปใช้ และ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลฯ เป็นจ ำนวน 79 สมำคม
- สมำคมกีฬำท่ีมีกำรจดทะเบียนไม่เกิน 4 ปี (ในปี
2565) จ ำนวน 9 สมำคม มีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรท่ี
ได้มำตรฐำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำกีฬำเป็นเลิศไปใช้ 
และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลฯ เป็นจ ำนวน 6 สมำคม

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาก
การเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขัน ใน
รูปแบบศูนย์ฝึกกีฬา (NTC)
น้ าหนักร้อยละ 5

1. เทควันโด            2. มวยสำกล
3. ยิงเป้ำบิน    4. ยกน้ ำหนัก
5. กรีฑำ                6. จักรยำน
7. บอคเซยี
8. วีลแชร์เรซซิ่ง (คนพิกำร)
9. แบดมินตัน (คนพิกำร) 
10. เทเบิลเทนนิส (คนพิกำร)

ระดับท่ี 1 กำรแข่งขันของนักกีฬำท่ีเก็บตัว
ฝึกซ้อมแข่งขัน ในรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬำ 
(NTC) จ ำนวน 6 ชนิดกีฬำ มีผลกำรแข่งขันท่ี
ดีขึ้นเม่ือเทียบกับครั้งท่ีผ่ำนมำ

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 1
(วัดความส าเร็จจากผลการแข่งขันที่ดีขึ้น)

1. ก ำหนดชนิดกีฬำ ท่ีเก็บตัวฝึกซ้อมในรูปแบบศูนย์ฝึก
กีฬำแห่งชำติ (NTC) จ ำนวน 10 ชนิดกีฬำ  

2. เมื่อวันจันทร์ท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565 ด ำเนินกำรจัด
ประชุมเพื่อชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนศูนย์
ฝึกกีฬำแห่งชำติ National Training Center (NTC) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสมำคมกีฬำ
แห่งประเทศไทย จ ำนวน 8 สมำคม 10 ชนิดกีฬำ 
ตำมตัวชี้วัด สคร. 

3. เดินทำงไปประชุมเพื่อชี้แจงกำรด ำเนินงำนและ
ส ำรวจมำตรฐำนกำรเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันใน
รูปแบบศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติ National Training 
Center (NTC) ในส่วนภูมิภำค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 4
ศูนย์(สนำมกีฬำจังหวัดมหำสำรคำม สนำมกีฬำ
จังหวัดสกลนคร สนำมกีฬำจังหวัดนครพนม และ 
สนำมกีฬำจังหวัดอุดรธำนี)

ทั้งนี้ในส่วนของสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จะเดินทางไป
ประชุมระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2565 ต่อไป 

กำรด ำเนินงำนในปี 2564 มีกำรจัดเก็บข้อมูลของ
นักกีฬำ NTC ผ่ำนระบบสำรสนเทศ (ระบบของฝ่ำย
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ) เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และ
พัฒนำนักกีฬำในโครงกำร เป็นไปตำมเงื่อนไขตัวชี้วัด 
แต่ถูกหัก 0.5000 คะแนน ในประเด็น “ยังไม่สำมำรถ
น ำระบบไปใช้ในกำรพัฒนำนักกีฬำได้อย่ำงแท้จริง”
ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติ (NTC) จ ำนวน 15 ศูนย์ ดังต่อไปนี้
1) ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติส่วนกลำง (สนำมกีฬำหัวหมำก)
2) ศูนย์ฝึกกีฬำกีฬำแห่งชำติสนำมกีฬำเฉลิมพระเกียรติ 80

พรรษำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
3) ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
4) ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติสนำมกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

จังหวัดเชียงใหม่
5) ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี
6) ศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติบ้ำนพรุ จังหวัดสงขลำ
7) สนำมกีฬำจังหวัดรำชบุรี
8) สนำมกีฬำจังหวัดสุรินทร์
9) สนำมกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10) สนำมกีฬำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
11) สนำมกีฬำจังหวัดนครพนม
12) สนำมกีฬำจังหวัดมหำสำรคำม
13) สนำมกีฬำจังหวัดสกลนคร
14) สนำมกีฬำจังหวัดอุดรธำนี
15) สนำมกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับท่ี 2 กำรแข่งขันของนักกีฬำท่ีเก็บตัว
ฝึกซ้อมแข่งขัน ในรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬำ 
(NTC) จ ำนวน 7 ชนิดกีฬำ มีผลกำรแข่งขันท่ี
ดีขึ้นเม่ือเทียบกับครั้งท่ีผ่ำนมำ

ระดับท่ี 3 กำรแข่งขันของนักกีฬำท่ีเก็บตัว
ฝึกซ้อมแข่งขัน ในรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬำ 
(NTC) จ ำนวน 8 ชนิดกีฬำ มีผลกำรแข่งขันท่ี
ดีขึ้นเม่ือเทียบกับครั้งท่ีผ่ำนมำ

ระดับท่ี 4 กำรแข่งขันของนักกีฬำท่ีเก็บตัว
ฝึกซ้อมแข่งขัน ในรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬำ 
(NTC) จ ำนวน 9 ชนิดกีฬำ มีผลกำรแข่งขันท่ี
ดีขึ้นเม่ือเทียบกับครั้งท่ีผ่ำนมำ

ระดบัท่ี 5 กำรแข่งขันของนักกีฬำท่ีเก็บตัว
ฝึกซ้อมแข่งขัน ในรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬำ 
(NTC) จ ำนวน 10 ชนิดกีฬำ มีผลกำรแข่งขัน
ท่ีดีขึ้นเม่ือเทียบกับครั้งท่ีผ่ำนมำ

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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2.3 ความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทการ
ส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ 
พ.ศ. 2565 - 2570
(ฉบับทบทวน)
น้ าหนักร้อยละ 10

ระดับ 1 : ตัวช้ีวัดบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำอำชีพฯ 
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 6 ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 1
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกีฬำอำชีพ

ได้มีกำรทบทวนเป้ำหมำยตัวช้ีวัด
ตำมแผนยุทธศำสตร์กีฬำอำชีพและ
ค่ำเป้ำหมำยส่งให้ สคร. และทริส
ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะตำม
เงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทริสฯ มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกีฬำอำชีพ 
ทบทวนและก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
เพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกีฬำอำชีพ และน ำส่ง
ให้กับทริสฯ อีกครั้ง (ก ำหนดกำร
ประชุม 7 เมษำยน 2565)

• ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของ กกท. 
ต้องมีกำรสอบทำน/ตรวจสอบผลกำร
ประเมินตำมตัวช้ีวัดตำมแผน
ยุทธศำสตร์กีฬำอำชีพ ปี 2565 –
2570 และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบของ กกท. ได้พิจำรณำ 
ซึ่งหำกผลสอบทำน/ตรวจสอบ
ไม่สอดคล้องกับรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
รัฐวิสำหกิจ ประจ ำปีบัญชี 2565
ที่ส่งให้ สคร. และที่ปรึกษำ ณ สิ้นปี
บัญชี จะพิจำรณำปรับลดคะแนน
ตัวช้ีวัดนี้ลงเหลือ 1.0000 คะแนน

ระดับ 2 : ตัวช้ีวัดบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำอำชีพฯ 
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 7 ตัวช้ีวัด 

ระดับ 3 : ตัวช้ีวัดบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำอำชีพฯ 
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 8 ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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2.3 ควำมสำมำรถในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนแม่บทกำรส่งเสริม
และพัฒนำกีฬำอำชีพ พ.ศ. 2565 -
2570 (ฉบับทบทวน)

ระดับ 4 : ตัวช้ีวัดบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์
กำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำอำชีพฯ ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
9 ตัวช้ีวัด 

ระดับ 5 : ตัวช้ีวัดบรรลุตำมแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกีฬำอำชีพฯ ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 10 ตัวช้ีวัด รวมถึง
มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กีฬำอำชีพ ปี 2565 – 2570
(ฉบับทบทวนปี 2566) และคณะกรรมกำรกีฬำอำชีพ
เห็นชอบ ภำยในปีงบประมำณพ.ศ. 2565

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ตัวชี้วัดที่ 1

จัดท ำและพัฒนำองค์ควำมรู้ จ ำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
1.1 กำรทบทวนแผนแม่บทกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำ

กีฬำอำชีพ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566 - 2570)
1.2 คู่มือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกีฬำอำชีพ
1.3 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลชนิดกีฬำ

อำชีพ (ผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ)

• อยู่ระหว่ำงเสนอผู้ว่ำกำรอนุมัติหลักกำรให้
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงฯ ทั้งนี้ จะด ำเนินกำร
ประชุมคณะกรรมกำรร่ำง TOR ภำยในเดือน
มีนำคม 2565

ตัวชี้วัดที่ 2

กำรด ำเนินงำนศูนย์ฝึกกีฬำอำชีพ (Professional Sports 
Excellent Center) เพื่อเพิ่มศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของนักกีฬำอำชีพ จ ำนวน 2
ชนิดกีฬำ (บุคคล/ทีม) ได้แก่

2.1 ประเภทบุคคล จ ำนวนนักกีฬำที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินสมรรถนะทำงสถติิที่ดีข้ึน ร้อยละ 100

2.2 ประเภททีม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะของ
นักกีฬำอยู่ในระดับดี - ดีมำก ร้อยละ 100

2.3 จ ำนวนนักกีฬำที่ผ่ำนกำรพัฒนำภำยใต้ศูนย์ฝึก
กีฬำอำชีพ เข้ำสู่ระบบกำรจดแจ้งนักกีฬำอำชีพ 
ร้อยละ 80

• ประชุมร่วมกับสมำคมกีฬำฟุตบอลและ
สมำคมกีฬำกอล์ฟอำชีพเรียบร้อยแลว้และ
กีฬำกอล์ฟจะเริ่มด ำเนินงำนในเดือน
พฤษภำคม ส่วนกีฬำฟุตบอลบอลจะเริ่ม
ด ำเนินงำนในเดือนมิถุนำยน

• กีฬำกอล์ฟ เนื่องจำกระยะเวลำท่ีเหมำะสม
ในกำรคัดเลือกนักกีฬำกอล์ฟตำมปฏิทิน
กีฬำ อยู่ในระหว่ำงเดือน ก.ย.-ต.ค. เป็น
ช่วงท่ีมีโอกำสคัดเลือกนักกีฬำท่ีมี
ประสิทธิภำพ อำจจะท ำให้กำรพัฒนำ
นักกีฬำกอล์ฟเกิดควำมไม่ต่อเนื่อง

• กีฬำฟุตบอล รำยกำรแข่งขันไม่มีควำม
ชัดเจนและควำมต่อเนื่อง จึงท ำให้เกิด
ปัญหำในกำรคัดเลือกนักกีฬำฟุตบอลท่ีมี
ศักยภำพเข้ำสู่โครงกำรศูนย์บ่มเพำะ
นักกีฬำฟุตบอลชั้นเลิศ (Football 
Excellent Center)

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กีฬาอาชีพ 10 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 3

กำรพัฒนำบุคลำกรกีฬำอำชีพ ประกอบด้วย
3.1 จ ำนวนบุคลำกรกีฬำ ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินผล ร้อยละ 80
3.2 จ ำนวนบุคลำกรกีฬำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ 

เข้ำสู่ระบบกำรจดแจ้งนักกีฬำอำชีพ ร้อยละ 80

• อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรจัดสรร
งบประมำณให้กับสมำคมกีฬำอำชีพ 
โดยจะน ำเข้ำที่ประชุมคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองฯ เดือนเมษำยน 2565

ตัวชี้วัดที่ 4

ส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลรำยได้นักกีฬำและบุคลำกร
กีฬำอำชีพ จ ำนวน 1 ระบบ (google form)
- น ำหลักเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนรำยได้นักกีฬำ

และบุคลำกรกีฬำอำชีพ ไปส ำรวจและจัดเก็บข้อมูล
- กิจกรรมส่งเสริมให้นักกีฬำและบุคลำกรกีฬำอำชีพมี

รำยได้เพิ่มขึ้น
- กิจกรรมส่งเสริมกำรจดแจ้ง
- ออกกฎหมำยระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม

กำรจดแจ้ง

• อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนกำรประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์กำรประเมินรำยได้นักกีฬำและ
บุคลำกรกีฬำอำชีพที่มีรำยได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนด ภำยในเดือนมีนำคม 
2565

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กีฬาอาชีพ 10 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 5

มีจ ำนวนนักกีฬำอำชีพที่สำมำรถติดอันดับ 1 ใน 100
ของโลก จ ำนวน 19 รำย ภำยในปี พ.ศ.2565

- ฐำนข้อมูลนักกีฬำอำชีพ (ต้องจดแจ้งเป็นไปตำมกฎหมำย)
- กำรวิเครำะห์หลักเกณฑ์/เส้นทำงในกำรเข้ำสู่อันดับ 1

ใน 100 ของโลก ในแต่ละชนิดกีฬำ (องค์ควำมรู้ฯ)
- กำรส่งเสริม (งบประมำณกองทุน) และกำรติดตำม(งบ

ประจ ำป)ี อย่ำงสม่ ำเสมอ

• อยู่ระหว่ำงกำรทบทวนหลักเกณฑ์เส้นทำงใน
กำรเข้ำสู่อันดับ 1 ใน 100 ของโลก ในแต่ละ
ชนิดกีฬำและกำรให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันรำยกำร
ระดับโลก

ตัวชี้วัดที่ 6

กำรสร้ำงโอกำสให้นักกีฬำ/บุคลำกรกีฬำอำชีพสู่กำรแข่งขันกีฬำ
อำชีพในระดับนำนำชำติ จ ำนวน 2 ชนิดกีฬำ (บุคคล/ทีม) 
- จ ำนวนนักกีฬำ/บุคลำกรกีฬำอำชีพ ที่ได้รับกำรสนับสนุนสู่

ระดับนำนำชำติ (อำทิ ทุนกำรฝึกซ้อม/กำรทดสอบฝีมือ 
เป็นต้น)

• อยู่ระหว่ำงกำรก ำหนดวิธีกำรคัดเลือกนักกีฬำ
เข้ำศูนย์บ่มเพำะ 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กีฬาอาชีพ 10 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 7

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกีฬำอำชีพ (Platform) จ ำนวน 
14 ชนิดกีฬำ
หมำยเหตุ ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรกีฬำอำชีพ

• อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนกำรประชุมช้ีแจงกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกีฬำอำชีพ ภำยในเดือน
มีนำคม

หมำยเหตุ เนื่องจำกรำยกำรแข่งขันกีฬำอำชีพยัง
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ จึงท ำให้ยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรประเมินได้

ตัวชี้วัดที่ 8
ด ำเนินกิจกรรมกีฬำอำชีพ ภำยใต้เศรษฐกิจชีวภำพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy) จ ำนวน 2 รำยกำร

• อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขัน

ตัวชี้วัดที่ 9

มีกำรศึกษำและพัฒนำกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆพร้อมมี
ข้อเสนอในกำรปรับปรุงเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำกีฬำอำชีพใน
ระยะยำวแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2565 (เช่น กำรปรับปรุง
กฎหมำยให้เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน หรือน ำผล
กำรศึกษำมำด ำเนินกำรปรับปรุงให้เสร็จทันภำยใน
ปีงบประมำณ 65)

• อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนรวบรวมข้อมูลและ
จัดท ำแผนกำรปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมำย และ
จะน ำสรุปเข้ำประชุมคณะอนุกรรมกำรกฎหมำย
กีฬำอำชีพ

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กีฬาอาชีพ 10 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 10

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำกีฬำอำชีพ 
จ ำนวน 2 เครือข่ำย 3 ชนิดกีฬำอำชีพต่อปี

10.1 บูรณำกำรร่วมกันภำยในหน่วยงำนกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทยเสร็จภำยในปี พ.ศ.2565 ได้แก่

(1) จัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกรกีฬำอำชีพและเป็นเลศิ 
จ ำนวน 1 กิจกรรม

(2) กำรจัดกิจกรรมโดยมีส่วนงำนในกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย มีส่วนร่วม จ ำนวน 2 กิจกรรม

10.2 บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดกิจกรรมกีฬำอำชีพ ได้แก่

(1) เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำนักกีฬำ/
บุคลำกรกีฬำอำชีพ

(2) เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมมำตรฐำน
กำรแข่งขันกีฬำอำชีพ

• กำรด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยใน
- ประสำนงำนกับฝ่ำยวิทยำศำสตร์กำรกีฬำในกำร
ด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพของนักกีฬำและกำร
ประเมินสมรรถภำพนักกีฬำ (Pre/Post) 

- ประสำนควำมร่วมมือกับฝ่ำยกีฬำภูมิภำคในกำร
ด ำเนินกำรคัดสรรนักกีฬำที่มีคุณภำพในแต่ละภูมิภำคเข้ำ
โครงกำรศูนย์บ่มเพำะนักกีฬำช้ันเลิศ (Excellent 
Center)

• กำรด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอก (MOU)

- กีฬำกอล์ฟ เบื้องต้นมีแผนกำรด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับสถำบัน/องค์กรกอล์ฟระดับโลกโดย
ควำมร่วมมือของภำคเอกชน ภำยในเดือน ก.ค. 2565

- กีฬำฟุตบอล มีแผนกำรด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับสโมสรเจลีก ประเทศญี่ปุ่น ในเดือน พ.ค. 
2565

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กีฬาอาชีพ 10 ตัวชี้วัด
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2.4 การใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การกีฬามาพัฒนาขีด
ความสามารถของนักกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ น้ าหนักร้อยละ 5

ระดับที่ 1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ (เช่น สมำคม
กีฬำ สถำบันกำรศึกษำที่มีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ เป็นต้น) เพ่ือ
น ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำมำใช้ในกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของนักกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 2
• สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ร่วมกับ ม.แม่ฟ้ำ

หลวงเรียบร้อยแล้ว
• ด ำเนินกำรคัดเลือกงำนวิจัยที่จะน ำไปใช้ใน

ระดับ Pilot Scale เรียบร้อยแล้ว 4 เร่ืองดังนี้
1. ผลของกำรฝึกแบบไม่ใช้ออกซิเจนร่วมกับ

กำรฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อควำมเร็วในกำรวิ่ง 100
เมตร (กรีฑำ)

2. ผลของกำรฝึกสมำธิ และสติร่วมกับข้อมูล
ป้อนกลับทำงสมอง ท่ีมีต่อสภำวะไหลลื่น กำรมีสติ
และควำมแม่นย ำในกำรยิงธนูของนักกีฬำยิงธนูคน
พิกำรควำมสำมำรถสูง (ยิงธน)ู

3. กำรศึกษำกลยุทธ์กำรพำยเรือกรรเชียงใน
นักกีฬำเรือกรรเชียงคนพิกำรทีมชำติไทย (เรือพำย)

4. ผลของกำรฝึกสเต็ปแอโรบิกท่ีมีต่อพลัง
กล้ำมเน้ือ ควำมคล่องแคล่วว่องไวและกำรทรงตัวใน
นักกีฬำแบดมินตันหญิง (แบดมินตัน)

เงื่อนไข 
• กกท. จะต้องพัฒนำศูนย์วิทยำศำสตร์กำร

กีฬำ ให้มีมำตรฐำนรับกำรเป็นศูนย์กลำง
อำเซียน จ ำนวน 6 ศูนย์ (ส่วนกลำง 1 ศูนย์ 
ภูมิภำค 5 ศูนย)์ ปรับลดศูนย์ละ 0.2500
คะแนน

• ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องสอบทำนผลกำร
ด ำเนินงำนของตัวชี้วัด ผลกำรสอบทำน
จะต้องสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนเม่ือสิ้น
ปี หำกไม่สอดคล้องปรับลดเหลือ 1.0000
คะแนน

• ได้รับกำรประสำนจำก บริษัท ทริสฯ
ก ำหนดให้เมื่อคัดเลือกงำนวิจัยท่ีจะขยำยผล
น ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงในระดับ
สมำคมกีฬำ (Full Scale) ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว ขอให้น ำส่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) 
และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะก่อนกำร
น ำไปใช้จริง 

ระดับที่ 2 ร่วมด ำเนินงำนกับเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรน ำองค์ควำมรู้หรือนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรกีฬำ มำใช้พัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
นักกีฬำฯ ในระดับกำรทดลองปฏิบัติ (Pilot Scale)

ระดับที่ 3 •  ผ่ำนกำรประเมินในระดับ 2
•   มีกำรน ำผลท่ีได้ในระดับทดลองปฏิบัติ (Pilot 
Scale) มำปรับปรุงขยำยผลเพ่ือน ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริงในระดับสมำคม (Full 
Scale) จ ำนวน 2 ชนิดกีฬำ

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ชื่อตัวชี้วัด ปี 2565 เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

2.4 การใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การกีฬามาพัฒนาขีด
ความสามารถของนักกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ (ต่อ)

ระดับท่ี 4 
•   ผ่ำนกำรประเมินในระดับ 3
•   นักกีฬำของสมำคมกีฬำท่ีได้น ำเอำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรกีฬำไปใช้ มีศักยภำพ/สมรรถนะ ในกำร
แข่งขันในระดบันำนำชำติหรือมหกรรมกีฬำท่ีดีขึ้นเม่ือ
เทียบกับกำรแข่งขันครั้งท่ีผ่ำนมำ 1 ชนิดกีฬำ

• Full Scale
1. ผลฉับพลันของกำรเสริมซ็อตเคร่ืองดื่มข้ำวหอม

ดอกมะลิต่อภำวะเครียดออกซิเดชันภำวะกำรบำดเจ็บ 
และก ำลังกล้ำมเน้ือในนักกีฬำกีฬำวีลแชร์เรซซิ่ง

2. กำรแพทย์ทำงเลือกกับกำรฟื้นสภำพนักกีฬำ
จักรยำน

ผลกำรด ำเนินกำร ตำมเงื่อนไข
ยังไม่ได้ด ำเนินกำรประเมินศูนย์วิทยำศำสตร์
ให้มีมำตรฐำนรับกำรเป็นศูนย์กลำงอำเซียน 
จ ำนวน 6 ศูนย์ (ส่วนกลำง 1 ศูนย์ ภูมิภำค 
5 ศูนย)์ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ปรับลด
ศูนย์ละ 0.2500 คะแนน

ระดับท่ี 5 
•   ผ่ำนกำรประเมินในระดับ 3
•   นักกีฬำของสมำคมกีฬำท่ีได้น ำเอำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรกีฬำไปใช้ มีศักยภำพ/สมรรถนะในกำร
แข่งขันในระดบันำนำชำติหรือมหกรรมกีฬำท่ีดีขึ้นเม่ือ
เทียบกับกำรแข่งขันครั้งท่ีผ่ำนมำ ท้ัง 2 ชนิดกีฬำ

ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ส่วนที่ 3 Core Business Enablers 40

3.1 กำรก ำกับดูแลท่ีดีและกำรน ำองค์กร 5

มีคะแนนประเมินผล SE-AM 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

(ระดับ 3.00)

ฝ่ำยและส ำนักท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำร
ประเมินผล Core Business Enablers ประจ ำปีบัญชี 2564 ใน
ระบบของ สคร. เมื่อวันท่ี 30 ธ.ค. 64 โดยในกำรประชุมสอบ
ทำนผลกำรด ำเนินงำน ระหว่ำงวันท่ี 26 พ.ย. – 13 ธ.ค. 64 
บริษัท ทริสฯ ได้ให้ข้อมูลแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ กกท. จะต้อง
ด ำเนินงำนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบจะน ำไปก ำหนดให้แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีบัญชี 
2565 เพ่ิมเติม 

** ปีบัญชี 2565 ไม่มีคะแนน Handicap

3.2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 5

3.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 5

3.4 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5

3.5 กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5

3.6 กำรบริหำรทุนมนุษย์ 5

3.7 กำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม 5

3.8 กำรตรวจสอบภำยใน 5

การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2565 ของ กกท.
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ผลการด าเนินงาน Core Business Enablers

3.1 CG 3.2 SP 3.3 RM/IC 3.4 SCM 3.5 DT 3.6 HCM 3.7 KM/IM 3.8 IA ภาพรวม ภาพรวม + HC

Baseline 1.8310 1.3800 1.5700 1.0838 1.6025 2.0865 1.1185 2.3499 1.6278 1.6278

2563 2.0390 1.6106 1.7700 1.1071 1.9726 2.4190 1.2154 2.5577 1.8364 2.9826

2564 2.1992 1.9189 1.8100 1.5658 2.2005 2.5100 1.2274 2.5453 1.9971 2.8567

2565 2.6550 3.0625 2.5000 2.0000 3.0000 2.8845 2.0000 2.6000 2.5878 2.5878
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Handicap
ปี 63 =1.1462
ปี 64 = 0.8596

ปี 65 = ไม่มี


