ร่าง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๔) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ สรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ศักยภาพการกีฬา
ส่วนที่ ๓ แนวทางการพัฒนาประเด็นศักยภาพการกีฬา
๓.๑ แผนย่อย การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา
และนันทนาการ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การส่งเสริมการออกกาลังกาย
และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
๓.๑.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ
๓.๑.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ
๓.๒ แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬา
เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
๓.๒.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ
๓.๒.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ
๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ
๓.๓.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ
๓.๓.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ
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๗
๘
๙
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๑๓
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๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการให้กีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการพัฒนา
ทั้งในการเสริ มสร้างสุ ขภาวะ การพัฒ นาจิ ตใจ การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่ อหลอมการเป็น
พลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและ
นันทนาการเป็นกลไกสาคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่า
และมูลค่าให้แก่ประเทศ
โดยทิศทางการขับ เคลื่ อนศักยภาพการกีฬา ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา
และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการ
สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักใน
ประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต รวมถึง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้ น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อรักษา
สุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน้าใจนักกีฬา
และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักการขอโทษ ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬ าของเด็ก
และเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมออก
กาลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชนอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการออกกาลังกาย
การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมลงทุนและ
บริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยพัฒนานักกีฬาของชาติตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มีความ
ถนัดและทักษะด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
ให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา และการวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทุกระดับ
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยพัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการอย่างเป็น
ระบบและได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ โดยความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมลงทุนและสนับสนุน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมมาตรการต่างๆ เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
๒.๑ บทนา
ศักยภาพการกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุข
ภาวะของประชาชนอย่ างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็น
นั ก กี ฬ า และการใช้ กี ฬ าและนั น ทนาการในการพั ฒ นาจิ ต ใจ สร้ า งความสามั ค คี ข องคนในชาติ
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
กีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑)

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

๒)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

๓)

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

๔)

สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

๒.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์
๑)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๗ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการกี ฬ าในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมและพั ฒ นา
ประเทศ
๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
๔.๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา
และนันทนาการ
๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา

๓
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ศักยภาพการกีฬา
เป้าหมาย
 คนไทยรักสุขภาพ สามัคคีและมี
ความภาคภูมิใจ นาประเทศไทยสู่
สากล (คนไทยแข็งแรง ประเทศ
ไทยแข็งแรง)
 กีฬาทาให้คนไทยมีน้าใจนักกีฬา มี
วินัย เคารพกฎเกณฑ์ รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย และรู้จักขอโทษ

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

๖๐ นาที/สัปดาห์

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

๑๕๐ นาที/สัปดาห์

๑๕๐ นาที/สัปดาห์

หมายเหตุ
ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

๑๕๐ นาที/สัปดาห์

๔

ส่วนที่ ๓
แนวทางการพัฒนา
ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
ศักยภาพการกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุข
ภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และ
การใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติ
ในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
การส่ งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต รวมทั้งการมี
อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี
ตลอดจนส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมีส่ว นร่ ว มในกิจกรรมออกกาลั งกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้นการจัด
กิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรม
ของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
๓.๑.๑

แนวทางการพัฒนา
๑)

ส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักในประโยชน์ของการออกกาลังกายและการ
เล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อ
รักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัครการกีฬา

๒)

ปลูกฝังประชาชนมีน้าใจนักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักการ
ขอโทษ

๓)

ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

๔)

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชน
อย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับชาติ

๕)

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล

๖)

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านการออกกาลังกาย การกีฬาและนันทนาการ

๕
๗)

ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมลงทุนและบริหาร
จัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ

๖
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากร
ทั้งหมดออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ทุกตาบลมีสถานที่ของการออกกาลัง
กายในรูปของลานกีฬาที่ใช้งานได้
และมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไป
ใช้งานเพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๓๐ ของ
ตาบลหมด

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ

๗
๓.๑.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ
แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
(หน่วยงานดาเนินงาน กค. กก. มท. ศธ. อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๑)

โครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการประจาชุมชน
๑.๑) สาระสาคัญ ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากศูนย์กีฬาและนันทนาการที่มีอยู่ใน
ชุ ม ชน อาทิ สถานศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง สร้ า งต้ น แบบศู น ย์ กีฬ าและนัน ทนาการ
ประจาชุมชน และพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาและนันทนาการ
ควบคู่กับการสร้างทักษะ สร้างนิสัย สร้างแรงบันดาลใจ ด้านกีฬา การออก
กาลั ง กายจนกลายเป็ น วิถี ชี วิ ต การเพิ่ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของสถาบั น
ครอบครัว การพัฒนาสถานที่ให้เอื้อต่อการออกกาลังกายที่สะดวกเหมาะสมกับ
การดาเนินชีวิตของครอบครัวและรุ่นใหม่
๑.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๒)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครกีฬา นันทนาการ และผู้ นาการออก
กาลังกายประจาหมู่บ้าน
๒.๑) สาระสาคัญ สร้างอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นาการออกกาลังกายที่มีความ
พร้อมในการช่วยเหลือหรือให้การดูแลและแนะนาด้านการออกกาลังกาย เล่น
กี ฬ า นั น ทนาการส าหรั บ ประชาชนทุ ก กลุ่ ม ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ (ระดั บ
หมู่บ้าน) โดยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ ตระหนักด้านการออกกาลังกาย
และการกีฬาขั้นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน และส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลัง
กาย เล่นกีฬา นันทนาการในชุมชน
๒.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓)

โครงการ หนึ่งธนาคารอุปกรณ์กีฬา หนึ่งเอกชน
๓.๑) สาระสาคัญ รณรงค์ให้ภาคเอกชนเข้ามาดาเนินการจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์กีฬา
ในระดั บ ชุ ม ชน หมู่ บ้ า น ต าบล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กาย และกี ฬ า
ขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต ที่ห้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของ
แต่ละชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาที่ได้
มาตรฐานและมี ก ารดู แ ลให้ พ ร้ อ มใช้ ง าน รวมทั้ ง มี ร ะบบการวั ด ทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย
๓.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๘
๓.๑.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ
แผนงานที่
๑

ชื่อและรายละเอียด
แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพืน้ ฐานให้
กลายเป็นวิถชี ีวิต
๑.๑ โครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการประจาชุมชน
๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครกีฬา นันทนาการ และผู้นา
การออกกาลังกายประจาหมู่บ้าน
๑.๓ โครงการ หนึ่งธนาคารอุปกรณ์กีฬา หนึ่งเอกชน

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙ ๑๐

หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก
กก. กค. มท. ศธ.
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๙

๓.๒ แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหา
นั กกี ฬาที่ มีความสามารถ สร้ างพื้ นที่ และโอกาสในการแข่งขั นแสดงศั กยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จ
จากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อน ามาใช้ส่งเสริ มและสนั บสนุ นกีฬาเพื่อความเป็นเลิ ศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์
ซึ่งปัจจัยสาคัญคือความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เส้นทางการ
พัฒนานักกีฬาแต่ละชนิด/แต่ละกลุ่ม การมีบุคลากรกีฬาทั้งผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหาร
การกีฬา อีกทั้งต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การกีฬาที่มี
มาตรฐานรองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสร้าง
นักกีฬาเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นานั กกี ฬ าของชาติ ตั้ งแต่ ระดั บ เยาวชนที่ มี ความถนั ด และทั กษะด้ านการกี ฬ า
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
๒) ส่งเสริมสนั บสนุ นศูนย์ฝึ กกีฬาแห่ งชาติให้ ได้มาตรฐานสากล และส่ งเสริมสนับสนุน
วิทยาศาสตร์ การกีฬา และการวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิ ศสู่
กีฬาอาชีพ
๓) ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การเข้ าร่ ว มแข่ งขั นกี ฬาในระดั บ นานาชาติ ใ นทุ กระดั บ รวมทั้ ง
การยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

๑๐
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการ อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา
แข่งขันระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
อันดับ ๗ ในระดับ
เอเชีย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
อันดับ ๖ ในระดับ
เอเชีย

อันดับ ๕ ในระดับ
เอเชีย

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
อันดับ ๔ ในระดับ
เอเชีย

หมายเหตุ

๑๑
๓.๒.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ
แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ (หน่วยงานดาเนินงาน
กก. อปท. ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๑)

โครงการสนับสนุนการสรรหาและพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด (ช้างเผือก)
๑.๑) สาระส าคั ญ สร้ างและพั ฒนานั กกี ฬาเพื่ อความเป็นเลิ ศอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเยาวชนให้ประสบความสาเร็จระดับนานาชาติ รวมทั้งจัดทา
เส้นทางการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสาเร็จระดับนานาชาติ
๑.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒)

โครงการพัฒนาศูน ย์ฝึก กีฬาแห่ง ชาติใ ห้ ไ ด้มาตรฐาน ทั้ งในส่ว นกลางและส่ว น
ภูมิภาค รองรับการเก็บตัว ฝึกซ้อมในรูปแบบ “ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ”
๒.๑) สาระสาคัญ วางระบบการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ และสร้างความ
ร่ วมมือระหว่ างการกีฬาแห่ งประเทศไทย และสมาคมกี ฬาแห่ งประเทศไทย
รวมทั้งสมาคมกีฬาต่างชาติ เพื่อเข้าร่วมเก็บตัว
๒.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๑๒
๓.๒.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ
แผนงานที่
๑

ชื่อและรายละเอียด
แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

๑.๑ โครงการสนับสนุนการสรรหาและพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด (ช้างเผือก)
๑.๒ โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐาน ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค รองรับการเก็บตัว ฝึกซ้อมในรูปแบบ “ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ”

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙ ๑๐

หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก
กก. อปท.
ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๓

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา
ตลอดจนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ น ระบบและมี มาตรฐาน สามารถถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ เ ด็ ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนา
เป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมผลิต
บุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานสากล
๒) ส่ งเสริ มและพั ฒนากี ฬา และนันทนาการเพื่ อการอาชีพอย่ างเป็ นระบบ โดยความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมลงทุนและสนับสนุน

๑๔
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมี มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึน้

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ต่อไป

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ต่อไป

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ต่อไป

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
มีสัดส่วนที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานสากล

หมายเหตุ

๑๕
๓.๓.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ
แผนงานบูรณาการการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ (หน่วยงานดาเนินงาน
กก. อปท. ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.)
๑) โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรการกี ฬ าและนั น ทนาการอย่ า งเป็ น ระบบและได้
มาตรฐานสากล
๑.๑) สาระสาคัญ สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครู ฝึก
หรื อ ผู้ ส อนกี ฬ า ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ผู้ บ ริ ห ารการกี ฬ า
อาสาสมัครกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
๑.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ
โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๑) สาระสาคัญ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมการผลิตและพัฒนาบุคลากรกีฬา
และนันทนาการ และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการเพื่อการ
พัฒนาอาชีพตลอดห่วงโซ่การพัฒนา ตั้งแต่การพัฒนานัก กีฬา การยกระดับ
มาตรฐานการกีฬาของประเทศ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่าง ๆ การสร้างเส้นทางและความมั่นคงในอาชีพ
๒.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการ ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๑๖
๓.๓.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ
แผนงานที่
๑

ชื่อและรายละเอียด
แผนงานบูรณาการการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการอย่างเป็นระบบและ
ได้มาตรฐานสากล
๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการเพื่อการอาชีพอย่าง
เป็นระบบ โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙ ๑๐

หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก
กก. อปท.
ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

