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ค�ำน�ำ
การจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนาการกีฬาของประเทศ
ครอบคลุมตัง้ แต่กฬี าขัน้ พืน้ ฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ รวมถึงการบริหารจัดการ
ด้านการกีฬา เป็นภารกิจส�ำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนา
การกี ฬ าแล้ ว รวม ๕ ฉบั บ โดยแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕ ได้ สิ้ น สุ ด ในปี ๒๕๕๙
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ทีส่ อดคล้อง กับยุทธศาตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะ ๕ ปี ถัดไป
การจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้ ได้ค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และบริบทต่างๆ ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอกทีอ่ าจส่งผลต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ การประเมินผล
การพัฒนาตามแผนพัฒนาการกีฬาในช่วงทีผ่ า่ นมา ข้อเสนอแผนปฏิรปู การกีฬาของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ
จึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการความคิดในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนา ผ่านการจัดประชุม
กลุม่ ย่อยทัว่ ประเทศเพือ่ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรม
การกีฬา เพื่อน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับนี้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
เพื่ อ ช่ ว ยผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามแผนสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ ก ารกี ฬ า
เป็นส่วนส�ำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย รวมถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ
เพือ่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กบั บุคลากรกีฬา โดยจะเชือ่ มโยงไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วย ซึ่งนับว่าเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ดังนั้น
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะได้ใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การกีฬาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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สรุปสาระส�ำคัญ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑. บทน�ำ

การกีฬานับได้ว่ามีส่วนส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคม ดังค�ำกล่าวที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ดังนั้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น�ำไปใช้เป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ
ให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการจัดท�ำแผนได้ค�ำนึงถึงบริบทของประเทศไทยในการพัฒนาการกีฬาภายใต้กรอบการวิเคราะห์
แบบองค์รวม โดยได้มีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึ ง การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การตาม
๕ ขั้นตอนหลัก ซึ่งประกอบด้วย (๑) การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทของการพัฒนาการกีฬา (๒) การทบทวน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาของหน่วยงานต่างๆ (๓) การศึกษาแผนปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(๔) การประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
(๕) การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ในวงการกีฬา และการจัดการประชุมกลุม่ ย่อยรับฟังคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกีฬาในทุกภูมภิ าค
ของประเทศ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้มุ่งหวังให้การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญของวิถีชีวิต
และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีน�้ำใจนักกีฬาและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับมี
องค์ความรู้ด้านการกีฬา อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจ
และสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ผ่านการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ จึงหวังว่าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้
จะถูกน�ำไปใช้โดยทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของประเทศในระยะเวลา ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ต่อไป

๒. สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาการกีฬา

๒.๑ การกีฬาของประเทศได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยมีนักกีฬาอาชีพคนไทยหลายคน
ที่ประสบความส�ำเร็จในเวทีระดับนานาชาติและสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศ มีการตราพระราชบัญญัติ
หลายฉบับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาในประเทศ มีการส่งเสริมกีฬาอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณ
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ก

ที่เป็นระบบและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการกีฬา ซึ่งในระยะ ๕ ปี
ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถึง ๓ เท่า โดยมีมูลค่ากว่า
๘๑,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๗ และในแต่ละปีมีนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมเล่นและชมกิจกรรมกีฬากว่า
๓ ล้านคน อย่างไรก็ตาม ผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติยังไม่สามารถบรรลุผลได้ตาม
เป้าหมาย เนือ่ งจากขาดความสม�ำ่ เสมอในผลงาน และประชาชนทัว่ ไปยังไม่ได้รบั การสนับสนุนและส่งเสริมให้ออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้สัดส่วนประชากรที่ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม�่ำเสมอลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ ๒๓.๔ ในปี ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๒๖.๑ ในปี ๒๕๕๔
๒.๒ การทบทวนผลด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้แสดง
ให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคส�ำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
			 ๑) การพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้เป็นนโยบายและเป้าหมายหลักส�ำหรับ
ระบบการศึกษา จึงท�ำให้ไม่ได้รับความส�ำคัญและก่อให้เกิดการขาดแคลนครูพลศึกษาประจ�ำสถานศึกษา นอกจากนี้
กรมพลศึกษาซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาขัน้ พืน้ ฐานขาดอ�ำนาจบริหารจัดการในระบบ
สถานศึกษา จึงท�ำให้เด็กและเยาวชนจ�ำนวนมากขาดโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนด้านพลศึกษาที่มีคุณภาพ
			 ๒) การพัฒนาการออกก�ำลัง กายและการกี ฬ าเพื่ อ มวลชน ยังไม่สามารถท�ำได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดสถานที่ออกก�ำลังกายสาธารณะที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และขาดผู้น�ำ
การออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาทีส่ ามารถให้ความรูแ้ ละน�ำการออกก�ำลังกายได้อย่างถูกต้องในระดับท้องถิน่ การสนับสนุน
การออกก�ำลังกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร รวมถึงยังไม่ได้เป็นเป้าหมายหลัก
ของหน่วยงาน กรมพลศึกษาที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการออกก�ำลังกายของมวลชนทั้งประเทศขาดเครือข่ายในระดับ
ท้ อ งถิ่ น มี เ พี ย งเจ้ า หน้ า ที่ พ ลศึ ก ษาประจ� ำ อ� ำ เภอซึ่ ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การพั ฒ นากี ฬ าเพื่ อ มวลชน นอกจากนี้ ยั ง ขาด
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีเครือข่ายในระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
			 ๓) การพัฒนาการกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ ยังไม่สามารถพัฒนานักกีฬาไทยให้ประสบความส�ำเร็จในมหกรรม
กีฬานานาชาติได้อย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากขาดบุคลากรการกีฬาที่มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติโดยเฉพาะ
ผูฝ้ กึ สอน ท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ทดั เทียมกับประเทศชัน้ น�ำ อีกทัง้ ยังไม่มรี ะบบการจัดการทีช่ ดั เจน
และต่อเนือ่ งในการพัฒนานักกีฬาจากขั้นพืน้ ฐานสูค่ วามเป็นเลิศ จึงท�ำให้การพัฒนานักกีฬาไทยในปัจจุบนั ขาดความยั่งยืน
			 ๔) การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่กีฬา
เพื่อการอาชีพหลายประเภทยังคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ และยังไม่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังขาดการประเมินผลกระทบซึ่งเกิดจากกีฬาเพื่อการอาชีพ
			 ๕) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประชาชนทั่วไปขาดความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และขาด
ความตระหนักถึงความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีจำ� นวนไม่เพียงพอในทุกระดับ
และองค์ความรู้ยังไม่ถูกน�ำไปใช้เท่าที่ควรในการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
			 ๖) การพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาและการออกก�ำลังกาย ขาดคณะกรรมการกลางทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับ
ดูแลการกีฬาของประเทศ ท�ำให้การพัฒนาการกีฬาขาดการบูรณาการ กฎ และระเบียบในปัจจุบันหลายข้อไม่เอื้อ
ต่อการพัฒนาการกีฬา และระบบฐานข้อมูลขององค์กรกีฬาต่างๆ ขาดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงข้อมูลยังมี
ความกระจัดกระจาย เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่คอยก�ำกับดูแลในเรื่องของมาตรฐานด้านระบบข้อมูลและขาดฐานข้อมูล
กีฬาส่วนกลาง ท�ำให้การติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นไปได้ยาก
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๒.๓ แนวโน้มของการกีฬาของโลกและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปในเชิงบวกเห็นได้จาก
มีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการผสมผสานค่านิยมใหม่ในการตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี
ของประชาชน และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการต่างๆ ในหลายภูมิภาค ซึ่งเป็นเสมือนปัจจัยเร่งการพัฒนาการกีฬาให้มีแนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต
จึงเป็นสาเหตุทชี่ ดั เจนว่า การกีฬาของประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิง่ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยแนวโน้มและ
ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการกีฬาในอนาคต ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความตระหนักในข้อดีของการรักษา
สุขภาพ เป็นปัจจัยหลักที่คนจะหันมาเล่นกีฬาและออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้น (๒) นานาประเทศจะมีการผลักดันการกีฬาให้กับ
มวลชนอย่างต่อเนื่องส�ำหรับประชากรทุกกลุ่ม (๓) กีฬาชนิดที่ให้ความตื่นเต้น เร้าใจ ก�ำลังมีความนิยมมากขึ้นในหมู่
ผูท้ ตี่ อ้ งการความแปลกใหม่และท้าทาย (๔) การแข่งขันทางการค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้มกี ารแข่งขันทางการตลาดอย่างเข้มข้น
(๕) การด�ำเนินชีวิตในสังคมเมือง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบและมีข้อจ�ำกัดด้านเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนและออกแบบ
การออกก�ำลังกายและกีฬาให้เหมาะสมกับชีวิตประจ�ำวันได้ (๖) ระบบอาสาสมัครกีฬาจะมีบทบาทมากขึ้นในการสร้าง
คุณค่าทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กบั วงการกีฬา และ (๗) การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ช่องทาง
ในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการเล่นหรือการชมกีฬา ทั้งนี้ แนวโน้มหรือปัจจัยส�ำคัญดังกล่าวคาดว่าส่งผลกระทบ
ต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกีฬาของไทยและการวางแผนการพัฒนาการกีฬาของประเทศในอนาคต
๒.๔ การพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงได้ค�ำนึงถึงสภาวการณ์
ด้านการพัฒนาการกีฬาของประเทศในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง และแนวโน้ม
ที่อาจจะส่งผลกระทบกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพร้อมรับมือและใช้ประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมและบริบททีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไป และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้ ในขณะเดียวกันได้มกี ารก�ำหนดกรอบ
แนวคิดการด�ำเนินการ โดยพิจารณาจากกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การกี ฬ าอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ของประเทศ เพื่ อ ให้ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการกี ฬ าเป็ น ไปอย่ า งสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ของประเทศ ดังนี้
			 ๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... มีการบัญญัติเรื่องการกีฬาและบทบาทหน้าที่ของ
การกีฬาไว้อย่างชัดเจนในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๑ วรรคแรก กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�ำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”
			 ๒) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาล ประกอบด้ ว ย (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วยนวัตกรรม และมุ่งสู่การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
อย่างใกล้ชิด ในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่เป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล�้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
			 ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีการก�ำหนดการพัฒนา
ประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค�ำนึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้
“คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา คือ มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนมี พ ฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพที่ ดี ในลั ก ษณะของ (๑) การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความรู ้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค

(๒) พัฒนารูปแบบการออกก�ำลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละวัย สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและการ
รณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมทางกายและสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มต่างๆ (๓) การสร้างกลไก
ในการจัดท�ำนโยบายสาธารณะทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และ (๔) การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร
			 ๔) วาระการปฏิรูปด้านการกีฬา ตามวาระปฏิรูปที่ ๑๙ การกีฬาที่เกิดจากการรวบรวมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากความประสงค์ของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
และสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.) ตามล�ำดับ ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การพิจารณาจากส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องรวม ๑๔ หน่วยงาน ซึง่ มีกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเป็นหน่วยรับผิดชอบในการประสานงาน ทีม่ สี าระส�ำคัญ
มุ่งเน้นว่า การกีฬาจะต้องตอบสนองสังคมและประชาชนในเรื่องของ (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และวินยั ของพลเมืองด้วยการกีฬา (๒) การมีสว่ นร่วมและการบริการสาธารณะของชุมชนท้องถิน่ (๓) การส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจจากการกีฬา (๔) การปฏิรปู นโยบายและโครงสร้างเพือ่ พัฒนาระบบการขับเคลือ่ นการกีฬาของชาติ
(๕) การปฏิรูปและการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ และ (๖) การสร้างสัมพันธภาพและแสดงศักยภาพ
ทางการกีฬาของประเทศไทยในระดับสากล
ทั้งนี้ การพิจารณานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานข้างต้น สามารถจัดท�ำกรอบแนวคิดการด�ำเนินการจัดท�ำ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้น (๑) การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (๒) การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร
(๔) การบริหารจัดการการกีฬาที่เป็นระบบด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพโดยอยู่บนพื้นฐานของความทันสมัย มีมาตรฐาน
ทัว่ ถึง และเป็นธรรม ซึง่ จะต้องมีการพัฒนาระบบการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนตัง้ แต่ระดับท้องถิน่

๓. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑ วิสัยทัศน์
			 “การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญของวิถชี วี ติ ประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม
และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” โดยมีหลักแนวคิดเพื่อการก�ำหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้
			 ๑) การกี ฬ าเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของวิ ถี ชี วิ ต ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น โดยส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก คน
มีความตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เล่นกีฬาหรือชมกีฬา
ที่ตนเองต้องการอย่างเท่าเทียม
			 ๒) การกีฬาเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อาทิ บุคลากรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านการกีฬา องค์กรกีฬา
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา และนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อันจะสร้างแรงบันดาลใจและน�ำมา
ซึ่งความสามัคคีแก่คนในชาติ
			 ๓) การกี ฬ าเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยจั ด ให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยู่ในระดับชั้นน�ำของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับ
เพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ท�ำให้การกีฬาไทย
เป็นที่น่าสนใจส�ำหรับคนไทยและต่างชาติ ทั้งนักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน

ง
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๓.๒ เป้าประสงค์
			 ๑) ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสนใจในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีสัดส่วนประชากร
ที่ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั่วประเทศ
			 ๒) นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการแข่งกีฬาทั้งในระดับภูมิภาค ระดับทวีป
และระดับโลก เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและน�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ โดยเป็นเจ้าเหรียญทอง
ในการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ และไม่น้อยกว่าอันดับที่ ๖ ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์
และไม่นอ้ ยกว่าอันดับที่ ๗ ของประเทศจากทวีปเอเชียในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และไม่นอ้ ยกว่าอันดับที่ ๖ ของประเทศ
จากทวีปเอเชียในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์
			 ๓) อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศและ
มีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมการกีฬาไม่ต�่ำกว่าอัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา
๓.๓ ตัวชี้วัด
			 ๑) ประชากรทุกภาคส่วนออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของประชากร
ทั้งประเทศ (สัดส่วนประชากรที่มีการเล่นกีฬา/ออกก�ำลังกาย หรือการท�ำกิจกรรมนันทนาการภายใต้การส�ำรวจกิจกรรม
ทางกายส�ำหรับกลุ่มประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ)
			 ๒) อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทยไม่ต�่ำกว่า อันดับที่ ๗ ของเอเชีย
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ อันดับที่ ๖ กีฬาเอเชียนเกมส์ และอันดับที่ ๑ กีฬาซีเกมส์ และอันดับของนักกีฬา
คนพิการไทย ไม่ต�่ำกว่าอันดับที่ ๖ ของเอเชียในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ อันดับที่ ๖ กีฬาเอเชียนพาราเกมส์
และอันดับที่ ๑ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์
			 ๓) มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬามีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬา
ขั้นพื้นฐาน
			 เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาด้านพลศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงจากครูพลศึกษาที่มีคุณภาพและจ�ำนวนเพียงพอต่อความต้องการ มีการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างถูกต้อง รู้กฎและกติกา จนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้ มีทัศนคติที่ดี มีระเบียบวินัยและน�้ำใจนักกีฬา
รวมถึงมีการจัดวางระบบโครงข่ายในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว
ในการผลักดันให้การออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตั้งแต่ปฐมวัย โดยมีแนวทางที่ส�ำคัญ ได้แก่
			 ๑) การเร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ
			 ๒) การส่งเสริมการพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่นนอกสถานศึกษา
			 ๓) การจัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
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จ

			 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก�ำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา
			 เสริมสร้างการออกก�ำลังกายส�ำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ยุทธศาสตร์นี้ถือว่ามีความส�ำคัญ
ส�ำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพราะการออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬาจะท�ำให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยมีการสร้างโอกาส
การเข้าถึงกิจกรรมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา และมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ และพัฒนาระบบอาสาสมัครการกีฬา
โดยมีแนวทางที่ส�ำคัญ ได้แก่
			 ๑) การจั ด หาและพั ฒ นาสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ กี ฬ าที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ การออกก� ำ ลั ง กาย
และการเล่นกีฬาของมวลชน
			 ๒) การเสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาส�ำหรับประชากรทุกกลุม่
			 ๓) การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความส�ำเร็จในระดับอาชีพ
			 มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความส�ำเร็จในการแข่งขันในระดับต่างๆ
เพื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติยศ และเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สามารถสร้างความภาคภูมิใจและ
เป็นเครื่องมือในการรวมจิตใจซึ่งจะเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด
นักกีฬาทีม่ คี วามเป็นเลิศไปสูก่ ารกีฬาเพือ่ การอาชีพอย่างเต็มตัว สามารถสร้างรายได้จากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการพัฒนา ประกอบกับการจัดให้มีระบบสวัสดิการช่วยเหลือ
และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมพัฒนาตลอดเส้นทางอาชีพนักกีฬา โดยมีแนวทาง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
			 ๑) การเฟ้นหาและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
			 ๒) การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพือ่ การพัฒนากีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ
และการอาชีพอย่างยั่งยืน
			 ๓) การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน
			 ๔) การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา
			 ๕) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพือ่ เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
			 มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีการสนับสนุนการท�ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจ
เพื่อการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ
พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และจัดตั้งเมืองกีฬา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค
โดยมีแนวทางที่ส�ำคัญ ได้แก่
			 ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
			 ๒) การพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)

ฉ

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

			 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
			 มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและสมรรถภาพของนักกีฬา ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ รวมไปถึงเทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขันตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล
อย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา และสร้างความตระหนักและการน�ำองค์ความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนและนักกีฬาทุกกลุ่ม มีแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ ได้แก่
			 ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น
			 ๒) การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา
			 ๓) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพื่อน�ำไปพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา
และสุขภาพของประชาชน
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
			 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการกีฬา โดยเสริมสร้างการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ ผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติท่ีจะมีการจัดตั้งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ที่มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส�ำหรับการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งเสริม
การยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรกีฬาต่างๆ ให้ทัดเทียมสากล และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ ได้แก่
			 ๑) การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
			 ๒) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น
เพื่อการติดตามและประเมินผล
			 ๓) การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

๔. การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ไปสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
และมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ควรให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๔.๑ ระดั บ นโยบาย คณะกรรมการนโยบายการกี ฬ าแห่ ง ชาติ (ที่ จ ะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....) ก�ำกับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายและการกีฬา พิจารณาก�ำหนด
นโยบายและจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งประสานแผน
ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ช

๔.๒ ระดับการขับเคลือ่ นแผน โดยกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับส�ำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (ที่จะจัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....)
ท�ำหน้าที่ในการน�ำนโยบายและข้อสั่งการในระดับนโยบายแจ้งประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าการด�ำเนินการ และน�ำเสนอข้อแนะน�ำและปัญหาอุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
โดยหน่ ว ยงานหลั ก ที่ เ ป็ น ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานในส่ ว นของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการผลักดันแผนในแต่ละยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับการปฏิบัติการ
๔.๓ ระดับปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ ภี ารกิจ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬา สมาคมกีฬา ชมรมกีฬา สโมสรกีฬา สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา
รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับ เป็นผูร้ บั นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
ไปสู่การปฏิบัติ โดยสอดประสานงานและเชื่อมโยงการด�ำเนินงานให้มุ่งสู่การขับเคลื่อนแผนในแต่ละยุทธศาสตร์

ซ

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทน�ำ

ส่วนที่

๑

การกีฬานับเป็นส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังค�ำกล่าวที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ซึ่งมีนัยคือการที่ประเทศชาติจะพัฒนาได้นั้นจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรการกีฬา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านการกีฬา องค์กรกีฬา องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา               
และนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาการกีฬาให้สามารถสร้างประชาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้
ความส�ำเร็จด้านการกีฬาของประเทศสามารถเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความส�ำเร็จและความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ                  
ในภาพรวม ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีภารกิจหลักในการก�ำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                    
ในทุกระดับให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของประเทศ รวมทัง้ จัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพือ่ เป็นกรอบและทิศทาง
การด�ำเนินการพัฒนาการกีฬาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘                 
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ถูกจัดท�ำขึ้นทั้งหมด ๕ ฉบับ โดยมุ่งเน้นเพื่อให้คนไทยได้รับการส่งเสริมให้ออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต มีสุขภาพที่ดี มีน�้ำใจนักกีฬา เพื่อพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความส�ำเร็จในการแข่งขัน
ระดับต่างๆ อันจะสร้างความภาคภูมิใจและน�ำมาซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ และเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬา
ทุกมิติอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ผลการด�ำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมายังประสบปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญหลายประการ อาทิ  
ขาดบุคลากรด้านการพลศึกษา ขาดการส่งเสริมและโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาในระดับ
ท้ อ งถิ่ น ขาดระบบพั ฒ นานั ก กี ฬ าและบุ ค ลากรกี ฬ าในระยะยาว บุ ค ลากรการกี ฬ ายั ง ขาดความเป็ น มาตรฐาน                          
ขาดการจั ด เก็ บ ข้ อมูล ติดตาม และประเมินผลอย่ า งเป็ นระบบ ขาดการด� ำ เนิ นการน� ำ แนวทางของแผนพั ฒ นาฯ                                
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนขาดการบูรณาการท�ำงานของกลไกการบริหารจัดการกีฬา ซึ่งประเด็นเหล่านี้                  
ล้วนมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไขและพัฒนาต่อไป ทัง้ นี้ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
จะเข้าสู่ระยะเวลาสิ้นสุดของแผน และถือเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญของประเทศ คือ ช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไทย                   
ให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำ               
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศ                
และเป็นกลไกส�ำคัญในการปฏิรูปการกีฬาของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะน�ำไปสู่การลดความเหลื่อมล�้ำ              
ของสังคม พัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิต สร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในชาติ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม                
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศต่อไป
การจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อน                   
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฯ สูก่ ารปฏิบตั นิ นั้ ได้มกี ารเน้นกระบวนการท�ำงานทีผ่ า่ นการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และภาคประชาชน โดยมี       
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬากว่า ๒๕ ท่าน จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูล               
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาจากทุกภาคส่วน ใน ๔ ภูมิภาค และส่วนกลาง โดยมีผู้เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้นกว่า ๔๐๐ คน และการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ท้องถิ่น และสื่อมวลชน โดยมีผู้เข้าร่วม       
กว่า ๓๕๐ ท่าน ตลอดจนการท�ำงานผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจากผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น               
คณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือคณะท�ำงานพัฒนาการกีฬา เพื่อให้ได้แผนพัฒนาการกีฬาระดับชาติ           
ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน อีกทั้งได้มีการพัฒนา
กรอบการวิเคราะห์แบบองค์รวมเพื่อสังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬา ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ค้นหาปัจจัย            
และกลไกการด�ำเนินยุทธศาสตร์ และก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ โดยสามารถสรุป                            
ขั้นตอนในการศึกษาและจัดท�ำแผนพัฒนากีฬาได้ ๔ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
(๑) ศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทของภาคการกีฬาและอุตสาหกรรมการกีฬา โดยการศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มของการกีฬาทั่วโลกและในประเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมและบริบทที่เปลี่ยนไป และ               
การทบทวนและเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศกรณีศึกษาตัวอย่างด้านการพัฒนาการกีฬาที่
ประเทศไทยควรน�ำไปปรับใช้ เพื่อรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนไปและยกระดับขีดความสามารถให้สอดคล้องกับโอกาส                        
ที่เข้ามาใหม่
(๒) ทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการกีฬาของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                
ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้การพัฒนาทั้งด้านสังคม               
และเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน
(๓) ศึกษาแผนปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่เกิดจากการรวบรวมความคิดเห็นจาก           
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากความประสงค์ของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ๖ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์                         
๓๗ แนวทาง ๑๐๐ โครงการ เพื่อน�ำมาปรับใช้กับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
(๔) ทบทวนผลการด�ำเนินงานของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เพื่อติดตาม            
ผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การประเมินผลการพัฒนาตามตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงถึงผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ของการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในระยะที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตลอดจน                    
ปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาการกีฬาที่ผ่านมาเพื่อน�ำบทเรียนมาปรับใช้ในการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ                
ฉบับนี้
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๑

๒

๓

๔

๕

๕

สภาพแวดล้อมและบริบท
การกีฬาของประเทศไทย
และของโลก

คณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

การพัฒนากีฬาของประเทศ
คู่แข่งและประเทศต้นแบบ
รายส�ำคัญ

คณะท�ำงานพัฒนาการกีฬา

นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาของ
ประเทศไทย
ผลการด�ำเนินงานตามแผน
ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
การสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการกีฬา
การประชุมกลุ่มย่อย
ในภูมิภาคเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น

= การวิจัยขั้นปฐมภูมิ
= การวิจัยขั้นทุติยภูมิ
= การน�ำเสนอเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ/เห็นชอบ

(ร่าง)
แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)

บทวิเคราะห์
สถานการณ์
การกีฬา

๕

คณะ
กรรมการ
ยกร่าง

คณะรัฐมนตรี

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) แผนฯ

กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้ได้มุ่งหวังว่า ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เด็กและเยาวชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึง
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประชากรทุกภาคส่วนมีการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�ำ่ เสมออันจะน�ำ
มาสู่สุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นักกีฬาไทยสามารถประสบความส�ำเร็จในการแข่งกีฬาทั้งในระดับอาเซียน เอเชีย
และโลกเพื่อสร้างความสามัคคีและน�ำมาซึ่งความภูมิใจให้แก่ประชาชนในประเทศ อุตสาหกรรมการกีฬาช่วยสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ด้านการกีฬาได้รับการพัฒนาและถูกน�ำไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาของประเทศ การบริหารจัดการด้านการกีฬาได้รบั การยกระดับให้มปี ระสิทธิภาพ
และมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับ
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ส่วนที่

๒

สถานการณ์ แนวโน้ม
และทิศทางการพัฒนากีฬา

การกี ฬ าถื อ เป็ น กิ จ กรรมส่ ว นหนึ่ ง ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของประชากรทั่ ว โลกมาเป็ น เวลานาน มี พั ฒ นาการ                              
หลากหลายมิติและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากได้เกิดการพัฒนาความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์หลายสาขา
ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชากรทั่วโลกมีสุขภาวะที่ดี จึงน�ำมาสู่ความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพ         
และคุณภาพชีวิตอันเกิดมาจากการออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬา และการร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย และเพิ่มปฏิสัมพันธ์อันดีของคนในสังคมทุกระดับ  ซึ่งหลายประเทศสามารถใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนเป็นที่ยอมรับ                      
อย่างกว้างขวางว่า การเล่นกีฬาเป็นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ วิธหี นีง่ ทีช่ ว่ ยให้ประชากรทัว่ โลกสามารถเพิม่ ประสบการณ์
ชีวิตด้านสังคม และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

๑. สถานการณ์และแนวโน้มการกีฬาของโลก

๑.๑ สถานการณ์การกีฬา
กระแสโลกาภิวัฒน์และวิวัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ได้แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ได้ก่อให้เกิด
ค่านิยม วิถีชีวิตใหม่ การประกอบอาชีพ และการสร้างมูลค่าในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่าง
กันออกไป การพัฒนากีฬาทัว่ โลกในอดีตทีผ่ า่ นมา มีปรากฏการณ์ทเี่ ป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาการกีฬาใน ๒ มิติ ดังนี้
			๑.๑.๑ พั ฒ นาการทางการกี ฬ าในภาพรวม (Megatrends) ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โต                    
ของการกีฬาและอุตสาหกรรมการกีฬาสามารถจ�ำแนกออกเป็น ๕ ประการหลัก ได้แก่
						 ๑) ความตื่ น ตั ว การเอาใจใส่ สุ ข ภาพและการออกก� ำ ลั ง กายที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น การมี รู ป ร่ า ง                            
และบุคลิกภาพที่ดีอันเกิดจากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนส�ำคัญในการท�ำให้ตัวเองดูดี            
และน่าดึงดูดในยุคสมัยนี้ โดยมีสื่อต่างๆ เป็นตัวชี้น�ำ  จนท�ำให้ประชาชนทั่วไปเริ่มตระหนักว่าสุขภาพและพลานามัย                 
เป็นเรื่องที่จ�ำเป็นต้องใส่ใจเพื่อท�ำให้ตนดูดีอยู่เสมอ ประกอบกับความรุนแรงของการเป็นโรคและแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการ
รักษาโรคที่เพิ่มมากขึ้น จึงหันมาสนใจดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
						 ๒) การผลักดันและส่งเสริมการกีฬามวลชนโดยภาครัฐ รัฐบาลทัว่ โลกโดยเฉพาะประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
โดยส่วนใหญ่มีนโยบายส่งเสริมการกีฬาให้กับประชากรในทุกระดับ ทุกพื้นที่ และทุกมิติภายในประเทศ ผ่านกิจกรรม             
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดันให้เกิดนโยบายและกิจกรรมส่งเสริม
การกีฬา คือ สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการมีชีวิตหลังเกษียณอายุที่ดี การมีอายุขัยโดยเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น ความตื่นตัว                          
และการเอาใจใส่สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมต่อการกีฬาในกลุ่มประชาชน และการเรียกร้องถึงความเสมอภาค
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
						 ๓) โลกาภิ วั ต น์ กั บ เศรษฐกิ จ การกี ฬ าที่ เ ปลี่ ย นไป ในยุ ค ที่ ก ารสื่ อ สารสามารถส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล                      
ได้อย่างรวดเร็วและการบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ขีดจ�ำกัด ท�ำให้เกิดพลวัต (Dynamic) ของเศรษฐกิจของการกีฬาโลก
ทีเ่ ปลีย่ นไป อาทิ นักกีฬาอาชีพนิยมทีจ่ ะเลือกเล่นชนิดกีฬาหรือแข่งขันกีฬาในประเทศทีใ่ ห้คา่ ตอบแทนสูงกว่า การท�ำธุรกิจ
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และการค้าขายออนไลน์เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ากีฬาจากทั่วทุกมุมโลกแทนการมุ่งเน้นขายแค่กลุ่มลูกค้าเดิม การพัฒนา
การกีฬาในเชิงธุรกิจการค้า และการมุ่งตอบสนองกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายบางกลุ่มอายุเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มก�ำไร
						 ๔) การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชากร วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากในอดีต           
โดยจากเดิมมีวถิ ชี วี ติ ส่วนใหญ่อยูใ่ นทีพ่ กั อาศัยเป็นชีวติ ทีเ่ รียบง่ายและไม่เร่งรีบ แต่ในปัจจุบนั มีความจ�ำเป็นต้องออกเดินทาง
เพือ่ ไปประกอบอาชีพนอกบ้าน และในเวลาทีจ่ ำ� กัดท�ำให้ตอ้ งปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ซึง่ ส่งผลให้เกิดรูปแบบการออกก�ำลังกายใหม่ๆ
ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่มากขึ้น อาทิ การออกก�ำลังกายกลุ่มเล็ก การเล่นโยคะ และการออกก�ำลังกาย            
ในฟิ ต เนสที่ มี บ ริ ก ารหลากหลายรู ป แบบ รวมไปถึ ง การวางแผนการออกก� ำ ลั ง กายหรื อ การเล่ น กี ฬ าที่ เ หมาะสม                               
กับความชอบของตัวเอง (Personalized Sports) เพื่อให้สามารถจัดการเวลาการใช้ชีวิตของตนในแต่ละวัน
						 ๕) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอล วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสารในยุคสังคมดิจิตอลในปัจจุบัน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ระหว่างนักกีฬาและ                
ผูช้ มกีฬา อินเทอร์เน็ตและสือ่ สังคมออนไลน์ได้รบั การพัฒนาให้กลายมาเป็นสือ่ กลางรูปแบบใหม่ทช่ี ว่ ยให้เกิดการรวมกลุม่ คน
ที่มีความนิยมหรือชื่นชอบการชมกีฬาที่คล้ายคลึงกันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังช่วยเสริมสร้างให้เกิด
ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับการกีฬา ในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีพัฒนาการอย่างมากจนสามารถก่อให้เกิดรายได้           
จากผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์การกีฬาในการสร้างนวัตกรรม และ
อุปกรณ์การกีฬาที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพให้กับผู้ใช้ประโยชน์และนักกีฬา
			๑.๑.๒ พัฒนาการทางการกีฬาเฉพาะกลุ่ม (Segment - specific trends) สามารถจ�ำแนกแนวโน้ม               
ของการพัฒนาการกีฬาเฉพาะกลุ่มในภาพรวมของโลกและภูมิภาคออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
						 ๑) กีฬาอาชีพ (Professional Sports) แบ่งออกเป็น ๓ มิติ ดังนี้
						 (๑) ผู ้ ช มกี ฬ าทั่ ว โลกนิ ย มรั บ ชมกี ฬ าฟุ ต บอลเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง สร้ า งรายได้ สู ง กว่ า                              
๓๙ พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเมื่อพิจารณาจ�ำแนกตามภูมิภาคจะเห็นได้ว่า ทวีปเอเชียมีจ�ำนวนผู้ชมกีฬา
ที่สูงสุดถึง ๒.๗ พันล้านคน แต่สามารถสร้างรายได้ได้เพียง ๑๑ พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับผู้ชมกีฬาในทวีป
อเมริกาเหนือซึ่งมีเพียง ๐.๒ พันล้านคน แต่กลับสามารถสร้างรายได้กว่า ๓๑ พันล้านเหรียญ ดังนั้น ผู้ชมกีฬาในเอเชีย             
จึงมีโอกาสในการเติบโตทั้งจ�ำนวนและรายได้ นอกจากนี้ จ�ำนวนนักกีฬาและกิจกรรมทางการกีฬาในภูมิภาคเอเชีย                     
ตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มลดลงด้วยอัตราการถดถอยมากกว่าร้อยละ ๑.๒ ต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘   
เนื่องมาจากเยาวชนให้ความสนใจการเล่นกีฬาที่น้อยลง อีกทั้งนักกีฬาหลายคนได้หันเหไปเล่นกีฬาในภูมิภาคและไปอยู่ใน
อุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตอื่น
							 (๒) ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการกีฬา             
เพื่ออาชีพได้ครอบคลุมหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรัฐบาลในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา                 
สโมสรกีฬา องค์กรการจัดกิจกรรมกีฬา หน่วยงานให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน จนถึงสือ่ ประชาสัมพันธ์ ผูถ้ า่ ยทอดลิขสิทธิก์ ฬี า
อีกทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งสามารถ                            
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและส่งเสริมการพัฒนาของนักกีฬาได้
						 (๓) รายได้จากการกีฬา ในปี ๒๕๕๘ การกีฬาเพื่ออาชีพทั่วโลกสามารถสร้างรายได้กว่า                    
๑๔๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ มีอัตราการเจริญเติบโตกว่าร้อยละ ๒.๖ ต่อปี                          
ในขณะทีบ่ างภูมภิ าคมีอตั ราการเติบโตของอุตสาหกรรมการกีฬาสูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อีกด้วย และค่าบัตร
เข้าชมกีฬาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนรายได้ของอุตสาหกรรมการกีฬา อย่างไรก็ดี รายได้จากสปอนเซอร์มีแนวโน้ม
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เติบโตเร็วที่สุด ร้อยละ ๕.๓ ต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของรายได้                 
จากค่าบัตรเข้าชมกีฬาที่มีเพียงร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
						 ๒) กีฬาเพื่อความบันเทิงและนันทนาการ (Recreational Sports) แบ่งออกเป็น ๓ มิติ ดังนี้
							 (๑) ผูเ้ ล่นกีฬา ความนิยมของการรักสุขภาพทัว่ โลกส่งผลให้รายได้โดยรวมของสถานออกก�ำลังกาย
ทั่วโลกเติบโตกว่าร้อยละ ๔.๔ ต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และมีมูลค่ากว่า ๘๔ พันล้านเหรียญสหรัฐ             
ในปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เมื่อส�ำรวจอัตราความตื่นตัวของประชากร พบว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราความตื่นตัว               
ของประชากรที่สูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นทั่วโลก นอกจากนี้มูลค่าของการน�ำเข้าอุปกรณ์ทางการกีฬาในภูมิภาคเอเชีย          
ตะวันออกเฉียงใต้ได้เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ ๗.๔ ต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ บ่งชี้ถึงความต้องการ                               
ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเล่นกีฬาเพื่อการนันทนาการ
							 (๒) ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา รัฐบาลของนานาประเทศได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการกีฬา     
ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากร ดังนั้นรัฐบาลในหลากหลายประเทศ         
จึงได้จดั สรรเงินทุนด้านการกีฬาเพือ่ ส่งเสริมความเข้าถึงของกีฬาส�ำหรับประชากรทุกกลุม่ ในประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศชั้นน�ำทางด้านการเล่นกีฬา ได้จัดสรรเงินจ�ำนวนกว่า ๑๔๘ ล้านปอนด์ส�ำหรับการส่งเสริมการเล่น
กีฬาในประเทศ อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผลิตภัณฑ์การกีฬาที่หลากหลาย ในระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓   
							 (๓) รายได้จากการกีฬา ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทางการกีฬาทัว่ โลก มีอตั ราการเติบโตของรายได้โดยเฉลีย่
สูงกว่าร้อยละ ๗.๘ ต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ และมีรายได้รวมกว่า ๕๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๕๘
เนื่องด้วยความตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการนันทนาการในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออก                    
ของผลิตภัณฑ์กฬี าในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงู ถึง ๑ พันล้านเหรียญสหรัฐ  ในปี ๒๕๕๗ โดยมีอตั ราการเจริญเติบโต
กว่าร้อยละ ๘.๕ ต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
นอกจากนี้ การกีฬาและนันทนาการกีฬาทั่วโลกได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Gross Value Added: GVA)            
โดยมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ประมาณร้อยละ ๒.๒ ต่อปี๑ และคิดเป็น               
ร้อยละ ๑.๒๔ เมื่อเทียบกับค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั่วโลก (Gross Domestic Product: GDP) แสดงให้เห็นว่าการกีฬา        
และนันทนาการสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจของโลกในภาพรวมได้อย่างมีเสถียรภาพ และมีแนวโน้มว่าจะสามารถ
เพิ่มระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคต โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘
อุตสาหกรรมการกีฬาโลกสามารถสร้างรายได้รวม ๕ – ๖ แสนล้านเหรียญสหรัฐ และมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งประมาณ
ร้อยละ ๓.๘ ต่อปี โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจ�ำแนกได้ ๒ กลุ่มหลัก คือ
		
๑)		 รายได้จากกีฬาเพื่อการอาชีพ (Professional Sports Revenue) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๓        
ในปี ๒๕๕๘ เมือ่ เทียบกับรายได้รวมจากอุตสาหกรรมการกีฬาทัง้ หมด โดยมีสดั ส่วนต่อรายได้ทง้ั หมดและอัตราเติบโตเฉลีย่
สะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ตามประเภทของรายได้ ได้แก่
(๑) ค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา มีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๓๑.๒ และ CAGR ร้อยละ ๒.๕ (๒) ค่าสปอนเซอร์ มีสัดส่วน
ต่อรายได้ร้อยละ ๓๐.๘ และ CAGR ร้อยละ ๕.๓ (๓) ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอด มีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๒๔.๒ และ CAGR
ร้อยละ ๓.๘ (๔) การจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก มีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๑๓.๘ และ CAGR ร้อยละ ๓.๘
๑
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๒)		 รายได้จากกีฬาเพื่อความบันเทิงและนันทนาการ (Recreational Sports Revenue) มีส่วนแบ่ง
ประมาณร้อยละ ๗๗ ในปี ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับรายได้รวมของอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยมีสัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมด               
และอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ในช่วงปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ตามประเภทของรายได้ ได้แก่ (๑) ชุดกีฬา มีสัดส่วนต่อรายได้
ร้อยละ ๓๔.๒ และ CAGR ร้อยละ ๓.๐ (๒) รองเท้ากีฬา มีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๒๐.๘ และ CAGR ร้อยละ ๓.๙                  
(๓) สถานออกก�ำลังกาย มีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๑๘.๑ และ CAGR ร้อยละ ๔.๒ (๔) อุปกรณ์กีฬา มีสัดส่วนต่อรายได้         
ร้อยละ ๑๔.๖ และ CAGR ร้อยละ ๒.๗ (๕) อาหารบ�ำรุงสุขภาพ มีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๑๐.๑ และ CAGR ร้อยละ ๙.๙
และ (๖) เครื่องดื่มบ�ำรุงสุขภาพ มีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๒.๒ และ CAGR ร้อยละ ๕.๗
๑.๒ แนวโน้มการกีฬาที่ส�ำคัญ
แนวโน้มของการกีฬาทั้งในภาพรวมของโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป         
ในเชิงบวก โดยมีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เกิดจากการผสมผสานของค่านิยมใหม่                              
ในด้านทัศนคติและความตระหนักถึงการมีสขุ ภาพทีด่ จี ากการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน และสถานการณ์โลก
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอันส่งผลต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของประชาชน ควบคูก่ บั การเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการต่างๆ
ในหลายภูมภิ าค ซึง่ เป็นเสมือนปัจจัยผลักดันการพัฒนาการกีฬาให้มแี นวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต จึงเป็นเหตุผลทีช่ ดั เจนว่า
การกีฬาของประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถสรุปแนวโน้มการกีฬาที่ส�ำคัญ
ในอนาคตได้ ๗ ประการ ดังนี้
			๑.๒.๑ การเอาใจใส่ต่อสุขภาพและการออกก�ำลังกาย เกิดจากค่านิยมการยอมรับว่าการมีรูปร่างและ
บุคลิกภาพที่ดีอันเกิดจากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนส�ำคัญในการท�ำให้ตัวเองดูดี                   
และน่าดึงดูดในยุคสมัยนี้ จนท�ำให้ประชาชนทั่วไปเริ่มตระหนักว่าสุขภาพและพลานามัยเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นต้องใส่ใจ                     
เพื่อท�ำให้ตนดูดีอยู่เสมอ และหันมาให้ความสนใจในการรักษาสุขภาพและใช้ประโยชน์จากการบริการทางด้านสุขภาพ               
และการออกก�ำลังกาย
			๑.๒.๒ การผลักดันการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลในหลายประเทศต่างมีนโยบายส่งเสริม             
การกีฬาให้กับประชากรทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกมิติภายในประเทศ โดยการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน           
ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลายและง่ายต่อการเข้าถึงส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป กอปรกับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอนั เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ผลักดันให้เกิดนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความตื่นตัวและการเอาใจใส่
สุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
			๑.๒.๓ ความนิยมกีฬาผาดโผน (X - treme Sport) นับเป็นกีฬาชนิดใหม่สำ� หรับประชาชนที่ชมชอบ            
ความท้าทาย ความตื่นเต้น และการผจญภัย ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมและแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก และเป็นกีฬา
ทีส่ ร้างมูลค่าหรือรายได้ทางเศรษฐกิจได้สงู ดังนัน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความชืน่ ชอบกีฬาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อาทิ
ปีนผา และ ดิง่ พสุธา ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของธุรกิจให้บริการออกก�ำลังกายและกีฬา จ�ำเป็นต้องพัฒนาสถานประกอบการ
และธุรกิจให้สามารถรองรับกีฬาผาดโผนอย่างครบวงจรและยกระดับให้เป็นกีฬาของคนรุน่ ใหม่ โดยควรจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำหรับรองรับความต้องการของผู้เล่นกีฬาที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวต้องค�ำนึงถึงมาตรฐาน           
ความปลอดภัยเนื่องจากกีฬาผาดโผนมีความเสี่ยงในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับกีฬาประเภทอื่น
			๑.๒.๔ การแข่งขันทางการค้าทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ สืบเนือ่ งจากการเปิดเสรีทางการค้า (Free Trade)
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดบรรยากาศการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ข้มข้นยิง่ ขึน้ มีการพัฒนาการกีฬา
ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น กอปรกับการน�ำกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ท�ำให้เกิดสภาวะการแข่งขันทาง
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการแข่งขันในวงการธุรกิจการกีฬาด้วย อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแข่งขัน                  
ทางการค้าดังกล่าวช่วยให้ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการกีฬามากขึ้น นอกจากนี้                 
การตลาดยุคใหม่เป็นปัจจัยผลักดันให้ผปู้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องก�ำหนดกลยุทธ์ในการวางต�ำแหน่งของธุรกิจ การวางต�ำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการก�ำหนดส่วนแบ่งการตลาดให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบสถานะของตนเอง สถานะของคู่แข่งขัน และปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในภาวะการแข่งขันทางการค้าและค่าใช้จ่าย            
ด้านการกีฬาที่เพิ่มมากขึ้น
			๑.๒.๕ การกีฬากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ด้วยวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต จากเดิม
ทีใ่ ช้ชวี ติ ส่วนใหญ่อยูใ่ นทีพ่ กั อาศัยเป็นชีวติ ทีเ่ รียบง่ายและไม่มคี วามรีบร้อน แต่ในปัจจุบนั มีความจ�ำเป็นต้องใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่
อยูน่ อกบ้านเพือ่ ไปประกอบอาชีพซึง่ ต้องเปลีย่ นวิถชี วี ติ ทีเ่ ต็มไปด้วยความเร่งรีบและมีเวลาจ�ำกัด จึงก่อให้เกิดการออกก�ำลังกาย
ชนิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่มากขึ้น และท�ำให้ประชาชนผู้ออกก�ำลังกายจะต้องวางแผน                        
และจัดการเวลาในการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตัวเอง
			๑.๒.๖ อาสาสมัครการกีฬา การเป็นอาสาสมัครทางกีฬาจากประชาชนหลากหลายระดับจากหลากหลาย
หน่วยงาน มีส่วนส�ำคัญในการช่วยพัฒนาการกีฬาของประเทศให้กระจายไปได้ทุกระดับ ตั้งแต่การเป็นผู้น�ำออกก�ำลังกาย
อาสาสมัครในการจัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจนการเป็นอาสาสมัครช่วยพัฒนาระบบการกีฬาของประเทศ
		๑.๒.๗ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารรูปแบบใหม่เพือ่ ประโยชน์ตอ่ วงการกีฬา จากการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะพัฒนาการของสื่อออนไลน์ อาทิ                
social media gadget และ application ส�ำหรับโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (Smart Phone) ซึ่งมีผลอย่างมากต่อวงการ
กีฬาอาชีพ ในฐานะเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ชมกีฬาในทุกพื้นที่กับนักกีฬาที่ชื่นชอบการติดตามผลการแข่งขัน                   
แบบทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) และการท�ำกิจกรรมออนไลน์ร่วมกัน ในขณะที่วงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
สามารถใช้ประโยชน์ผา่ น Application ในการออกก�ำลังกาย การวิเคราะห์สรีระ การเก็บประวัตสิ ขุ ภาพ และการออกก�ำลังกาย
ในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละปัจเจกบุคคล
แนวโน้มในอนาคตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการกีฬาที่มีผลต่อการด�ำเนินวิถีชีวิตของประชาชน            
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาการกีฬาในอนาคต โดยเฉพาะการกีฬา                 
เพื่อมวลชน และการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งส่งผล                
ให้เกิดรูปแบบการกีฬาใหม่ๆ ที่ตอบสนองกับการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันและความนิยมชื่นชมเฉพาะกลุ่มคน นอกจากนี               ้
ในยุคสังคมดิจิตอลยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบใหม่ รวมทั้งนวัตกรรม                    
ทางการกีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและสุขภาพของประชาชน สร้างความเป็นเลิศในเส้นทางอาชีพการกีฬา                     
และการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการกีฬา
๑.๓ การพัฒนาการกีฬาของประเทศที่ส�ำคัญ
ประเทศคู่แข่งและประเทศต้นแบบต่างๆ ทั่วโลกจ�ำนวน ๖ ประเทศ มีประเด็นการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ ดังนี้
			๑.๓.๑ ประเทศแคนาดา๒ มีความคลัง่ ไคล้ในกีฬาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กีฬาฤดูหนาวซึง่ นับเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเล่นกีฬาประเภทนี้เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ                     
๒

8

นโยบายการกีฬาแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕ (Canada’s Sports Policy 2012-2022)

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฮอกกีน้ ำ�้ แข็ง ชาวแคนาดาโดยทัว่ ไปถือว่ามีความตืน่ ตัวกับกิจกรรมทางการกีฬาต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศ มีการจัดตัง้ โครงการ               
ที่ส่งเสริมการเข้าถึงได้ของกีฬาในทุกระดับ และการพัฒนาระบบฝึกซ้อมนักกีฬาที่มีการก�ำหนดดัชนีวัดผลการพัฒนา           
ความสามารถและการสนับสนุนทางการเงิน หากแต่ที่จริงแล้วประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจเล่นกีฬากระจุกตัวอยู่เพียง
ไม่กี่ประเภท เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ ว่ายน�้ำ  อีกทั้งจากการส�ำรวจพบว่ามีประชากรในทุกกลุ่มวัย เล่นกีฬาอย่างสม�่ำเสมอ             
ลดลงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมากว่าร้อยละ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๓) สืบเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป และมีเวลาว่าง
ลดน้อยลง
วิสยั ทัศน์การพัฒนาการกีฬา คือ การให้ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการกีฬาทีส่ ร้างสรรค์ซงึ่ สนับสนุน
ความเป็นเลิศทางการกีฬา ในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว ทางรัฐบาลแคนาดาได้กำ� หนด ๕ พันธกิจหลัก ดังนี้ (๑) การพัฒนา
จิตส�ำนึกรักกีฬาและความสามารถในการเล่นกีฬาแก่ประชาชน (๒) การพัฒนากิจกรรมการออกก�ำลังกายและกีฬา
นันทนาการ (๓) การพัฒนานักกีฬา (๔) การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศขั้นสูง (๕) การใช้กีฬาเพื่อยกระดับสังคม                    
และเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีการมุ่งเน้นด้านการเสริมสร้างความตื่นตัวทางด้านการกีฬา และพัฒนานักกีฬาให้มี            
ความเป็นเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่นส�ำหรับการแข่งขันในเวทีโลกในระยะยาวโดยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์การกีฬา
ดังนั้นประเทศไทยควรก�ำหนดกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานกีฬาระดับจังหวัดให้ชัดเจน และพัฒนา             
ความเป็นเลิศของนักกีฬาผ่านองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
			๑.๓.๒ ประเทศสหราชอาณาจักร๓ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีความพยายามในการพัฒนาการกีฬา                 
ของประเทศโดยการกระตุ้นให้ประชากรหันมามีส่วนร่วมกับการกีฬามากขึ้น การสร้างนักกีฬาเพื่อความส�ำเร็จในระดับ
นานาชาติ และส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาในเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลปรากฏว่าส่งผลเชิงบวกให้กับประชากรในประเทศ                       
ทัง้ ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ โดยพบว่าประชากรมีความตืน่ ตัวและสนใจการออกก�ำลังกายมากขึน้ โดยมิใช่เพียงประชาชน
คนธรรมดาเท่านั้นที่มีจิตส�ำนึกรักการกีฬาแต่รวมไปถึงผู้พิการและชนกลุ่มน้อยอีกด้วย ในขณะเดียวกันสหราชอาณาจักร
สามารถสร้ า งผลงานที่ยอดเยี่ยม คว้าล�ำดับที่ ๒ ในการแข่ ง ขั นโอลิ ม ปิ ก เกมส์ เ มื่ อ ปี ๒๕๕๙ ณ ประเทศบราซิ ล                                         
มีชัยเหนือประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนไปได้
วิสยั ทัศน์การพัฒนาการกีฬา คือการเพิม่ พูนประโยชน์จากการเล่นกีฬาและอิทธิพลเชิงบวกของการกีฬาต่อ
สังคม ในการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ก�ำหนด ๕ พันธกิจหลัก ดังนี้
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางกาย (๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางจิตใจ (๓) การเน้นการพัฒนานักกีฬา
(๔) การใช้การกีฬาพัฒนาสังคมและชุมชน (๕) การใช้การกีฬาพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้มงุ่ เสริมสร้างสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ
ทีด่ ขี องประชาชน ส่งเสริมการพัฒนานักกีฬา และการพัฒนาชุมชน สังคม และเศรษฐกิจผ่านการกีฬา อีกทัง้ ยังมีการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ประเทศไทยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ริเริม่ ในการเล่นกีฬา การพัฒนาอาสาสมัครในการฝึกฝนการเล่นกีฬาแก่ประชาชนทัว่ ไป และส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา
ในทุกระดับ รวมไปถึงมุง่ พัฒนาการกีฬาเชิงพาณิชย์และการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรม
การกีฬาของประเทศ
			๑.๓.๓ ประเทศสิ ง คโปร์๔ มีมุมมองต่ อ การกี ฬ าคื อ กิ จกรรมสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สื่ อ ถึ ง ภาวะสุ ข ภาพร่ างกาย               
และแรงใจที่ดี นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมุ่งเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทางการกีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง                     
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือการจัดการประชุม มีการสนันสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)
๓
๔

กลยุทธ์กีฬาประเทศสหราชอาณาจักร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (A New Strategy for an Active Nation 2018-2022)
วิสัยทัศน์สิงคโปร์ พ.ศ. ๒๕๗๓ (Singapore’s Vision 2030)

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างรายได้
ให้กับประเทศ ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาให้รองรับประชาชนทุกภาคส่วนรวมไปถึง                
ผู้สูงอายุ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีระบบบริหารจัดการสถานกีฬาที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงของประชาชนทั่วไปและนักกีฬาทีมชาติ
วิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬา คือ การพัฒนาประเทศให้น�ำเสนอประสบการณ์ทางกีฬาเพื่อหล่อหลอม
ประชาชนทุกภาคส่วนให้มรี า่ งกายทีแ่ ข็งแรง ในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว ทางรัฐบาลสิงคโปร์ได้กำ� หนด ๔ เป้าหมายหลัก
ดังนี้ (๑) การพัฒนาการกีฬาเพื่ออนาคต (๒) การพัฒนาการกีฬาเพื่อสร้างสังคมไร้พรมแดน (๓) การพัฒนาการกีฬาให้เป็น
เสมือนภาษาประจ�ำชาติ (๔) การพัฒนาระบบรองรับเพือ่ ความส�ำเร็จทางกีฬา จึงได้มงุ่ เน้นการสร้างระบบนิเวศทางการกีฬา
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการกีฬาโลกและการชูกีฬาให้เป็นภาษาแห่งชาติที่สร้างความภาคภูมิใจ ดังนั้น
ประเทศไทยควรปรับปรุงโครงสร้างทางพืน้ ฐานให้รองรับประชาชนทุกกลุม่ และทุกช่วงอายุ รองรับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงกีฬาในอนาคต  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานกีฬา และมุ่งเน้นพัฒนาชนิดกีฬาที่มีศักยภาพ
			๑.๓.๔ ประเทศญี่ปุ่น๕ ได้มีการพัฒนาการกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต มีการเสริมสร้างกีฬาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับเยาวชนในสถานศึกษา และพัฒนาวงจรอาชีพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน อย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยในทศวรรษที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มองกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคม ซึ่งประชาชนทุกคน
สามารถร่วมกันแบ่งปันความสุขและความตื่นเต้นของการเล่นหรือการชมกีฬา
วิสยั ทัศน์การพัฒนาการกีฬา คือ การกีฬาสามารถเติมเต็มชีวติ และสร้างสังคมทีผ่ คู้ นมีความสุข ในการบรรลุ
วิสยั ทัศน์ดงั กล่าว ทางรัฐบาลญีป่ นุ่ ได้กำ� หนด ๗ พันธกิจหลัก ดังนี้ (๑) การเพิม่ โอกาสในการเล่นกีฬาให้กบั เด็กและเยาวชน
(๒) การสร้างกิจกรรมทางการกีฬาให้กับทุกช่วงชีวิต (๓) การยกระดับสิ่งแวดล้อมทางการกีฬา (๔) การยกระดับ                     
ความสามารถในการแข่งขันทางการกีฬา (๕) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับสากล (๖) การส่งเสริมการบริหาร
จัดการกีฬาที่โปร่งใส (๗) การสร้างระบบบูรณาการระหว่างองค์กรกีฬาส่วนกลางและท้องถิ่น จึงได้มุ่งสนับสนุนการกีฬา
ตลอดช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในหมู่เด็กและเยาวชนหรือผู้สูงอายุ และการสร้างระบบนิเวศการกีฬาที่ครบถ้วน ดังนั้น
ประเทศไทยควรพัฒนากิจกรรมทางการกีฬาส�ำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติ
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงกีฬา
			๑.๓.๕ ประเทศนิวซีแลนด์๖ มีการพัฒนาการกีฬาภายใต้แผนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเฉกเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย โดยในฉบับที่ใช้ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ นั้น ได้มีเป้าหมายมุ่งสร้างระบบการกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล
เพื่อผลักดันให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการกีฬา ให้ประชากรทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการกีฬา และนักกีฬาได้                   
ประสบความส�ำเร็จในเวทีโลก มีการเน้นปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพือ่ เพิม่ การพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษา และการจัดตัง้
โครงการพัฒนาทักษะความสามารถผู้ฝึกสอน และเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่นักกีฬา ทั้งนี้เมื่อแผน                
ฉบับทีแ่ ล้วสิน้ สุดลง นิวซีแลนด์มสี ดั ส่วนจ�ำนวนประชากรทีอ่ อกก�ำลังกายโดยเฉลีย่ มากกว่าประเทศอย่างออสเตรเลีย  และ
อังกฤษ โดยเด็กและเยาวชนในประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬามากกว่า ๙๐๐,๐๐๐ กิจกรรม ยิง่ ไปกว่านัน้ นักกีฬานิวซีแลนด์             
ยังประสบความส�ำเร็จมากขึ้นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โดยมีล�ำดับที่ดีขึ้น ๑๐ ล�ำดับในลอนดอนเกมส์ (พ.ศ. ๒๕๕๕)            
เมื่อเปรียบเทียบกับ ปักกิ่งเกมส์ (พ.ศ. ๒๕๕๑) นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินการพัฒนาการกีฬาในโครงการใหม่ๆ มากมาย
อาทิ การเปิดตัวโครงการเส้นทางนักกีฬาสู่โพเดียม การริเริ่มโปรแกรมฝึกสอนโค้ชกีฬาขั้นสูง การสร้างสถานกีฬาใหม่               
ทั่วประเทศ และการร่างแผนเฉพาะเพื่อผลักดันการใช้การจัดแข่งกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
๕
๖
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แผนการกีฬาพื้นฐานญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕ (Basic Sports Plan 2012-2022)
แผนกลยุทธ์การกีฬานิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ (Sports NZ Group Strategic Plan 2015-2020)
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬา คือ เป็นประเทศที่ประสบความส�ำเร็จทางด้านกีฬาผ่านการสร้างระบบนิเวศ
การกีฬาที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจส�ำหรับคนในชาติ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทางรัฐบาล
นิวซีแลนด์ได้ก�ำหนด ๓ เป้าหมายหลัก ดังนี้ (๑) การเพิ่มสัดส่วนประชากรที่มีส่วนร่วมกับการกีฬา (๒) การพัฒนาการกีฬา
สู่ความส�ำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ (๓) การเร่งสร้างความก้าวหน้าของระบบบริหารจัดการกีฬา จึงได้มุ่งเพิ่มอัตรา
การเล่นกีฬาในทุกระดับของประชาชน พัฒนากีฬาภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพของผู้ฝึกสอน อันจะน�ำมาสู่โอกาส
ในการคว้าชัยชนะที่มากขึ้นในการแข่งขันในระดับเวทีนานาชาติ ดังนั้น ประเทศไทยควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง          
ผู้ฝึกสอน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการกีฬาในการพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬา
และผู้ฝึกสอน และการยกระดับหลักสูตรการกีฬาในสถานศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจตั้งแต่เยาว์วัย
		๑.๓.๖ ประเทศสหรัฐอเมริกา๗  นับเป็นประเทศทีถ่ อื ว่าประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสมัครเล่น หรือกีฬาอาชีพ โดยมีการผลิตนักกีฬาที่มีความสามารถสูงออกมาได้อย่างต่อเนื่อง              
มีการวางเส้นทางอาชีพนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง ประกอบกับการสนับสนุนโครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาส�ำหรับทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน อีกทั้งยังมีบรรทัดฐานของกีฬาอาชีพที่สามารถช่วยสร้างรายได้
และอาชีพให้แก่ทงั้ นักกีฬาและผูป้ ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างเป็นระบบ โดยถึงแม้กฬี าจะเป็นวิถชี วี ติ ของประชาชน
ชาวสหรัฐอเมริกา กลับพบว่าทั่วประเทศมีประชากรที่ประสบภาวะโรคอ้วนเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๒๗.๖ ในปี ๒๕๕๖                 
ซึ่งในปี ๒๕๕๗ นั้น คณะกรรมการโอลิมปิกสหรัฐอเมริกา (USOC) ร่วมกับ National Governing Bodies (NGB)                          
ได้ร่วมกันออกแบบแผนพัฒนาประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับแม่บท เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถพัฒนาศักยภาพและใช้                 
การกีฬาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้
วิสยั ทัศน์การพัฒนาการกีฬา คือ สร้างประสบการณ์เชิงบวกส�ำหรับนักกีฬาในทุกระดับ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
แก่เยาวชนในการเล่นกีฬาในระยะยาว ในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้กำ� หนด ๔ เป้าหมายหลัก ดังนี้
(๑) การเพิม่ จ�ำนวนนักกีฬาในประเทศ (๒) การพัฒนาทักษะกีฬาพืน้ ฐาน (๓) การปูทางส�ำหรับการใช้ศกั ยภาพทางการกีฬา
สูงสุด (๔) การสร้างความสนใจและความรักในการกีฬา จึงได้มุ่งปลูกฝังความรักในกีฬาในทุกช่วงอายุ และสร้างระบบ               
ที่สามารถพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพทางการกีฬา ดังนั้น ประเทศไทยควรสร้างโครงการที่มีเส้นทางในการเติบโตของ
นักกีฬาอย่างชัดเจน และการส่งเสริมนักกีฬาทีป่ ระสบความส�ำเร็จให้สง่ ต่อความรูส้ นู่ กั กีฬารุน่ ถัดไปผ่านบทบาทครูผฝู้ กึ สอน
รวมถึงการศึกษาทบทวนแนวทางการพัฒนาของประเทศต้นแบบที่ส�ำคัญดังกล่าว สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลส�ำเร็จ                   
(Key Success Factor) ได้ ๓ ประการ ดังนี้
๑) รัฐบาลควรมุง่ เน้นการสร้างความตืน่ ตัวและส่งเสริมการเล่นกีฬาในประชาชนทุกกลุม่ และทุกช่วงอายุ
ตั้งแต่เยาว์วัย โดยพัฒนากีฬาให้เป็นส่วนส�ำคัญของวิถีชีวิต เพื่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
๒) การพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬา ประกอบไปด้วย ๒ มิติย่อย คือ การพัฒนานักกีฬาและการพัฒนา
ผู้ฝึกสอน ซึ่งต้องด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อีกทั้งรัฐบาลควรให้ความสนับสนุนทางด้านการเงิน การก�ำหนด
เส้ น ทางอาชี พ ให้ ชั ด เจน และการน� ำ เทคโนโลยี แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ ามาพั ฒ นาขี ด ความสามารถเพื่ อ ต่ อ ยอด                           
ถึงความส�ำเร็จ
๓) รัฐบาลควรมุง่ เน้นสนับสนุนการลงทุนจากทัง้ ทางภาครัฐและและเอกชนในอุตสาหกรรมการกีฬา และ
ระบบนิเวศการกีฬา เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
๗

แผนพัฒนาประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับแม่บท พ.ศ. ๒๕๕๗ (American Development Model 2014)

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ข้อควรระวังหรือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง (Pitfalls) ๓ ประการ ได้แก่
๑) การพัฒนาการกีฬาอย่างไร้ทศิ ทาง ขาดระบบและความต่อเนือ่ งในการท�ำงานระหว่างภาคีทเี่ กีย่ วข้อง
ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความล่าช้าและไม่สัมฤทธิ์ผล
๒) การไม่ปรับเปลีย่ นนโยบายภาครัฐให้สอดคล้องกับแนวโน้มการกีฬาทีเ่ ปลีย่ นแปลง อาทิ สังคมผูส้ งู วัย
หรือเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยนไป จะท�ำให้ขาดประสิทธิภาพการพัฒนาในองค์รวม
๓) การเน้ น การพั ฒ นากี ฬ าเพี ย งด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง อาจน� ำ ไปสู ่ ค วามไม่ ส มดุ ล ของระบบนิ เวศและ                   
ความไม่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกีฬาในระยะยาว อาทิ ความเป็นเลิศของนักกีฬา โดยขาดการพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐาน
แก่ประชาชน

๒. สถานการณ์และแนวโน้มการกีฬาของประเทศไทย

๒.๑ สถานการณ์การกีฬาโดยรวม
การกีฬามีส่วนเกี่ยวข้องกับประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งประชาชนทั่วไป กลุ่มนักกีฬาและผู้เล่น         
เพือ่ การอาชีพ กลุม่ คนพิการ และกลุม่ นักท่องเทีย่ ว ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการเล่นกีฬาของแต่ละกลุม่ บุคคล ปัจจุบนั คนไทย
มีแนวโน้มการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาลดลงในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี ซึ่งมีอัตรา
การลดลงถึงร้อยละ ๑๕ ในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) รวมถึงประชากรเพศชายที่มี          
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาที่ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี โดยลดลงจากร้อยละ ๓๓ ของประชากรเพศชาย                
ทั้งประเทศ ในปี ๒๕๔๗ เหลือเพียงร้อยละ ๒๗ ในปี ๒๕๕๔ ในขณะที่ประชากรเพศหญิงยังมีส่วนร่วมในกิจกรรม                    
ทางการกีฬาอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒๕ ของประชากรเพศหญิงทั้งประเทศ เมื่อพิจารณา               
ตามประเภทของกิจกรรมการออกก�ำลังกาย พบว่าประชากรเพศชายมีการออกก�ำลังกายด้วยกิจกรรมแอโรบิกหรือการเดิน
ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชากรเพศหญิง มีสัดส่วนการออกก�ำลังกายประเภทฟิตเนสมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒ ในปี ๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๒๑ ในปี ๒๕๕๔ โดยเมื่อพิจารณาตามประเภทของกลุ่มประชากร              
พบว่าในปี ๒๕๕๘ ประชาชนทั่วไป มีจ�ำนวน ๑๖ ล้านคนที่ออกก�ำลังกาย โดยกลุ่มที่มีอายุน้อย (๑๕ - ๒๙ ปี) เข้าร่วม               
การออกก�ำลังกายมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ ๔๕ ซึง่ สาเหตุหลักในการออกก�ำลังกายเนือ่ งมาจากความต้องการมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง          
โดยปัจจัยนี้ส่งผลถึงร้อยละ ๗๖
กลุ่มนักกีฬามีประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ ราย ที่จดทะเบียนกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยหากจ�ำแนก
ตามประเภทกีฬา พบว่ามีนักกีฬาฟุตบอล (ร้อยละ ๑๖) และนักกีฬาลู่ลาน (ร้อยละ ๑๐) นับว่ามีจ�ำนวนมากที่สุด                  
ในขณะที่กีฬาประเภทเดี่ยว อาทิ กีฬาแบดมินตัน และเทนนิส ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า                   
มีกลุ่มคนพิการประมาณ ๒,๗๐๐ รายต่อปี ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติประจ�ำปี ซึ่งได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ก.พ.ท.) นอกจากนี้ ในปัจจุบัน                   
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับการส่งเสริมและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากสถิติตัวเลขได้บ่งชี้ว่าในแต่ละปีมีกลุ่ม                           
นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศกว่า ๓ ล้านคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมดูหรือเล่นกีฬาในประเทศไทย โดยกิจกรรมที่ได้รับ
ความนิยมสูง ได้แก่ กอล์ฟ มวยไทย ด�ำน�้ำ ขี่จักรยาน วิ่งมาราธอน ขี่จักรยานยนต์ และกีฬาทางน�้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและเป็นอย่างดี
ในรอบทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้มกี ารส่งเสริมกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศและได้สง่ นักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรม
กีฬาระดับนานาชาติหลายรายการ แต่ผลงานในภาพรวมยังขาดความสม�่ำเสมอ ดังเห็นได้จากผลงานโดยสรุปของนักกีฬา
ซึ่งยังไม่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างชัดเจนและยังไม่ต่างจากจุดที่ประเทศเคยยืนอยู่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ปี
โอลิมปิกเกมส์
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๒๕๕๙
เอเชียนเกมส์
๒๕๔๕
๒๕๔๙
๒๕๕๓
๒๕๕๗

สรุปผลงานของนักกีฬาไทย
สถานที่
จ�ำนวนเหรียญ

อันดับ

เอเธนส์
ปักกิ่ง
ลอนดอน
ริโอเดจาเนโร

๘
๔
๔
๖

๒๕
๓๑
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๓๕

ปูซาน
โดฮา
กวางโจว
อินชอน

๔๒
๕๔
๕๒
๔๗

๖
๕
๙
๖

ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย
๒.๒ สถานการณ์อุตสาหกรรมการกีฬา
อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๒ สาขาหลัก คือ (๑) ภาคการผลิตสินค้า                 
(๒) ภาคบริการการกีฬา โดยภาคการผลิตสินค้าประกอบด้วย อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา                    
การก่อสร้างสนามกีฬา ในขณะที่ภาคบริการการกีฬา ประกอบด้วย การศึกษาเกี่ยวกับการกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ                    
สโมสรกีฬาเพือ่ บริการบุคคลทัว่ ไป  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบ�ำบัด ผูป้ ระกอบการวิทยาศาสตร์การฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
เวชศาสตร์การกีฬา นักกีฬาอาชีพ ผูบ้ ริหารทางการตลาดการกีฬา เอเยนต์ทางการกีฬา ผูจ้ ดั การนักกีฬา ทีป่ รึกษากฎหมาย
ด้านการกีฬา การแข่งขันกีฬาอาชีพ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา การเป็นผู้สนับสนุนการกีฬา ผู้ประกอบการ
และเจ้าของสนามกีฬา โดยสามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา๘ ออกเป็น ๑๒ กลุ่ม ได้แก่              
(๑) กลุ่มธุรกิจประเภทสถานที่บริการออกก�ำลังกาย (๒) กลุ่มสโมสรกีฬาสมัครเล่น (๓) กลุ่มสื่อสารมวลชนกิจกรรม             
การตลาดและโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา (๔) กลุ่มการจัดการแข่งขันกีฬา (๕) กลุ่มการจัดการท่องเที่ยว             
เชิงกีฬาและนันทนาการ (๖) กลุ่มการจัดการสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา (๗) กลุ่มการบริการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา (๘) กลุ่มสถาบันผู้ผลิตบุคลากรการกีฬา (๙) กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์กีฬา (๑๐) กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา                 
(๑๑) กลุ่มผู้น�ำเข้าและส่งออกอุปกรณ์กีฬา (๑๒) กลุ่มกีฬาอาชีพ
ด้านจ�ำนวนผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ดำ� เนินการ
ในธุรกิจสถานออกก�ำลังกาย แข่งขันกีฬา และให้ความรู้ทางกีฬาคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๑๙ ในปี ๒๕๕๗ รองลงมาคือ                 
ธุรกิจขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับกีฬาคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ ในขณะที่ธุรกิจที่มีการด�ำเนินการน้อยที่สุด คือ ธุรกิจขายผลิต          
๘
๙

ผลการศึกษาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาคมจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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และจ�ำหน่ายเครื่องดื่มกีฬา คิดเป็นเพียงร้อยละ ๐.๒๕ โดยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ อุตสาหกรรมการกีฬาของ
ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของการกีฬาในภาพรวมของโลก ผลประกอบการ
มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ ๙.๙   โดยในปี ๒๕๕๗ มีผลประกอบการรวมประมาณ                    
๘๑,๒๐๐ ล้านบาท ในขณะที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒.๘ ระหว่างช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี จากการคาดการณ์พบว่าอุตสาหกรรม                      
การกีฬาไทยนั้น จะมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีลดลงภายในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกัน                     
กับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประกอบกับในสภาวะปัจจุบัน อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยยังไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ
อย่างเป็นรูปธรรม ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก�ำกับดูแล และมีบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจ                
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา รวมไปถึงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางส�ำหรับเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม           
การกีฬา ท�ำให้ภาครัฐขาดเครื่องมือในการวางแผนและก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาไทยให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมการกีฬาไทยที่ผ่านมา มีปัจจัยขับเคลื่อนหลัก คือ ภาคเอกชนและแนวโน้ม
ความนิยมด้านการกีฬาทีเ่ พิม่ ขึน้ จากต่างประเทศ ซึง่ แนวโน้มเหล่านีอ้ าจเปลีย่ นไปตามสภาวะแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ
ของโลก ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาให้ชัดเจน รวมไปถึง                    
การก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม
๒,๗๙๖

๑,๓๐๓

๔๗.๑%
๗๕๕

๑๐๐%

๒๗.๓%
๓๘๐
๑๒.๗%

รวม

กิจกรรม
นันทนาการ
การแข่งขันกีฬา
และการด�ำเนิน
การให้ความรู้
ทางกีฬา

๒๑๖
๗.๘%

๑๒๙
๔.๗%

๗
๐.๒%

การขายปลีก
การขายส่ง การผลิตชุดและ การด�ำเนินการ การด�ำเนินการ การผลิตและ
สินค้า
และส่งออกสินค้า อุปกรณ์กีฬา ให้เช่าสถานที่
ซ่อมบ�ำรุง
จ�ำหน่าย
เกี่ยวกับกีฬา เกี่ยวกับกีฬา
และอุปกรณ์กีฬา เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มกีฬา
การกีฬา

จ�ำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ปี ๒๕๕๗
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๖
๐.๒%

+๙.๙%
๗๐.๒
๕๕.๗
๒๒.๑
๑๘.๓

๖๐.๓
๒๖.๘

๗๖.๘
๒๖.๙

๘๑.๒
๒๗.๒

๒๓.๐
๑๙.๐

๒๓.๐

๒๘.๑

๓๐.๐

๖.๑
๖.๑
๑.๐ ๑.๖

๖.๙

๖.๕
๓.๔
๑.๑

๗.๑
๗.๑
๑.๔ ๔.๔

๗.๔
๗.๑
๕.๕
๑.๓

๗.๔
๘.๒
๖.๒
๑.๕

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

การผลิตชุดและอุปกรณ์กีฬา
กิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬา
การขายส่งและส่งออกสินค้าเกี่ยวกับกีฬา
การผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มกีฬา

การขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับกีฬา
การด�ำเนินการให้ความรู้เรื่องกีฬา
การด�ำเนินการให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์กีฬา
การด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงเกี่ยวกับการกีฬา

ผลประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

๓. ผลการพัฒนาการกีฬาในระยะที่ผ่านมา

การด�ำเนินงานพัฒนาการกีฬาของประเทศในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๙) ถึงปัจจุบันคือแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ให้ความส�ำคัญ
กับวิสยั ทัศน์และเป้าหมายเพือ่ ให้คนไทยได้รบั การส่งเสริมให้ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถชี วี ติ มีสขุ ภาพทีด่ ี มีนำ�้ ใจ
นักกีฬา เพือ่ พัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความส�ำเร็จในการแข่งขันระดับต่างๆ สร้างความภาคภูมใิ จและความสามัคคี
ของคนในชาติ และเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬาทุกมิติอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดการสร้างรายได้
สร้างอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทาง              
การพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมายด้านกีฬา ๔ ด้าน ได้แก่ กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬา
เพื่อการอาชีพ และแนวทางการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการกีฬา ๒ ด้าน คือ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
การกีฬา และการบริหารจัดการกีฬาและการออกก�ำลังกาย โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๒๑ วัตถุประสงค์ ๕๑ ตัวชี้วัด              
๘๗ มาตรการ ซึ่งผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในภาพรวม                  
ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายของแผน มีเพียง ๒๖ ตัวชี้วัดจาก ๕๑ ตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมาย

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ผลการประเมินแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์
๑) กีฬาขั้นพื้นฐาน
๒) กีฬาเพื่อมวลชน
๓) กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
๔) กีฬาเพื่อการอาชีพ
๕) วิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยีการกีฬา
๖) บริหารการกีฬา
    และออกก�ำลังกาย

เป็นไป
ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ไม่เป็น
ไปตาม
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เป็น
ไปตาม
มาตรการ

มาตรการ
ไม่เป็น
ไปตาม
มาตรการ

๓
๒
๔
๗
๖

๑
๒
๗
๔
๖

๔
๔
๑๑
๑๑
๑๒

๓
๑
๗
๖
๒

๗
๕
๒๖
๑๑
๘

๑๐
๖
๓๓
๑๗
๑๐

๔

๕

๙

๕

๖

๑๑

เป้าหมาย

โดยผลการด�ำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทงั้ ๖ ด้าน ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) สรุปผลการพัฒนาได้ดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการออกก�ำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาการกีฬายังไม่ได้เป็นเป้าหมาย
การพั ฒ นาหลั ก ของระบบการศึ ก ษาไทย ขาดการวางพื้ น ฐานการเล่ น กี ฬ าที่ ค รอบคลุ ม ให้ กั บ เด็ ก และเยาวชน                              
ขาดความเหมาะสมในการจัดเวลาส�ำหรับการออกก�ำลังกายของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตลอดจนขาดแคลนบุคลากร
ด้านพลศึกษาหรือครูพลศึกษาที่มีความรู้และทักษะด้านพลศึกษาหรือการกีฬา กล่าวคือ สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน            
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�ำนวนกว่า ๓๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ไม่มีอัตราบรรจุครูพลศึกษามากกว่าครึ่ง ซึ่งเป็น
ปัญหาสะสมมายาวนานตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เมื่อกรมพลศึกษาได้ถูกโอนย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปอยู่ในสังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งผลให้การเรียนการสอนในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจหรือส่งเสริม                          
การออกก�ำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียน และท�ำให้เด็กและเยาวชนขาดความตระหนักถึงความส�ำคัญ                 
ของการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาตัง้ แต่เยาว์วยั รวมถึงขาดทักษะและความรูใ้ นการออกก�ำลังกายและการกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน
อย่างถูกต้อง ดังนั้น ควรก�ำหนดให้สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่หลักในการสนับสนุนออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา เพิ่มอัตรา
หรือบรรจุครูพลศึกษาทีม่ ที กั ษะและความสามารถให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและบททดสอบกลาง
ด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน และบูรณาการท�ำงานร่วมกันระหว่างกรมพลศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ยังไม่สามารถถูกขับเคลื่อนให้    
ประสบผลส�ำเร็จได้ เนื่องจากผลการส�ำรวจในปี ๒๕๕๔ พบว่าร้อยละ ๒๖.๑ ของประชาชนทั่วประเทศมีการออกก�ำลังกาย         
และเล่นกีฬาอย่างสม�ำ่ เสมอ ในขณะทีป่ ี ๒๕๕๘ พบว่าสัดส่วนประชาชนชาวไทยทีอ่ อกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�ำ่ เสมอ
มีเพียงร้อยละ ๒๖.๑๐ ของประชาชนทั้งประเทศเท่านั้น โดยมีสาเหตุจากการที่ชุมชนท้องถิ่นขาดสถานที่ออกก�ำลังกาย
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ขาดโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการกีฬาทีจ่ ะใช้ในการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ ขาดบุคลากรการกีฬาในการเป็น
ผูน้ ำ� และแนะน�ำการออกก�ำลังกาย  ขาดโครงข่ายเชือ่ มโยงและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ส�ำหรับการพัฒนาการ
เล่นกีฬาและออกก�ำลังกายในท้องถิ่น ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง รวมไปถึงงบประมาณที่จ�ำกัดจึงท�ำให้ชุมชน              
ขาดความตื่นตัวทางด้านความส�ำคัญของการกีฬาและโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา ดังนั้น
ควรพัฒนาสถานที่ออกก�ำลังกายสาธารณะ ขยายเวลาการให้บริการสถานกีฬา อีกทั้งควรจัดตั้งศูนย์ความรู้ด้านการกีฬา
และจัดหาอาสาสมัครหรือผู้น�ำการออกก�ำลังกาย ก�ำหนดให้การพัฒนาการกีฬาเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของหน่วยงานต่างๆ
บรรจุบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกีฬา และร่างพระราชบัญญัติส�ำหรับส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน
๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา             
โอลิมปิกเกมส์ และการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ทั้ง ๒ มหกรรมกีฬา ไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย                   
และตัวชี้วัดที่ได้ก�ำหนดไว้ เนื่องจากประเทศไทยขาดบุคลากรการกีฬาโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ  
ขาดศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาส�ำหรับนักกีฬาทีมชาติที่ได้มาตรฐานในระดับจังหวัด และขาดระบบที่ชัดเจนและยั่งยืนในการพัฒนา
นักกีฬาจากขั้นพื้นฐานไปสู่ความเป็นเลิศ จึงท�ำให้ไม่สามารถชนะเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในเวทีนานาชาติได้                  
ตามเป้าก�ำหนดซึง่ หากไม่ได้รบั การแก้ไขโดยด่วน ผลงานของนักกีฬาไทยจะไม่สามารถสร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ประชาชน
ไม่สามารถสร้างศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรการกีฬา                   
โดยเฉพาะผูฝ้ กึ สอนให้มคี วามสามารถทัดเทียมกับสากล จัดตัง้ ศูนย์ฝกึ กีฬาทีม่ มี าตรฐานในระดับสากลให้มจี ำ� นวนเพียงพอ
กับนักกีฬา นอกจากนี้ ภาครัฐควรเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทักษะกีฬา                      
ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬา และพัฒนานักกีฬารุ่นเยาว์เพื่อขยาย                   
ฐานนักกีฬาที่มีศักยภาพอันจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จต่อไป
๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพือ่ การอาชีพ ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารพัฒนากีฬาบางประเภททีไ่ ด้
รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น กี ฬ าอาชี พ อย่ า งเต็ ม ตั ว อาทิ กี ฬ าฟุ ต บอล หรื อ กี ฬ าวอลเลย์ บ อล ที่ ส ามารถเติ บ โต และ                       
ประสบความส�ำเร็จในการก้าวขึ้นเป็นกีฬาอาชีพ สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ในขณะที่กีฬาอาชีพอีก                 
หลายประเภทยังต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ อีกทั้งยังไม่มีการประเมินผลที่เพียงพอในด้านการสร้างรายได้และ                
การสร้างงานที่เกิดจากกีฬาเพื่อการอาชีพ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ควรทบทวน                
และหาหนทางแก้ไข นอกจากนี้ ยังพบว่านักกีฬาสมัครเล่นจ�ำนวนมากที่มีความจ�ำนงค์จะยกระดับตนเองขึ้นไปในระดับ
อาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง ดังนั้น ควรสนับสนุนการลงทุนเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาอาชีพและลดการพึ่งพางบประมาณจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว อีกทั้งควรมี                      
การจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลหรือระบบเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาสู่สายกีฬาอาชีพ
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประชากรโดยทัว่ ไปยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับท้องถิ่นเพื่อใช้            
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกทั้งยังไม่ได้มีการน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ    
ของนักกีฬาเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนกลางมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักกีฬา
มีหน่วยงานรับผิดชอบเพียง ๒ หน่วยงาน คือ หน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา และหน่วยงานในสังกัดการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ครบทุกสาขาจึงขาดศูนย์รวมที่จะบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขาดการบูรณาการองค์ความรู้ ดังนั้น สมควรให้มีการปฏิรูปโดยการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีหน่วยงานกลาง จึงควรมีการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
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ประเทศไทย เพือ่ รวบรวม ระดม และถ่ายทอดความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ควรเพิม่ จ�ำนวนศูนย์บริการ
ที่มีเครื่องมือและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐาน
๓.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกก�ำลังกาย มีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นระบบ
และมีความชัดเจน การพัฒนาบุคลากรของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อให้มี
ผลใช้บังคับเป็นมาตรฐานของการบริการจัดการ อาทิ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามอุปสรรคต่อการพัฒนาหลักคือ             
การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในระดับ
กระทรวงกับแผนและยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของหน่วยงานปฏิบตั ิ ขาดระบบติดตามและประเมินผล และฐานข้อมูลกลาง
อีกทั้งสมาคมกีฬายังขาดการบริหารงานแบบมืออาชีพ ดังนั้น ควรจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ เพื่อก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับดูแล           
และเสริมสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงควรมีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ
เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
รวมไปถึงท�ำการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆ
นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้องค์กรกีฬาทุกระดับมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

๔. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ

๔.๑ วาระการพั ฒ นาภายหลั ง ปี ๒๕๕๘ และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามกรอบการพั ฒ นา
ของสหประชาชาติ สหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้ ริ เริ่ ม ก� ำ หนดวาระการพั ฒ นาภายหลั ง ปี ๒๕๕๘                          
ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส�ำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ๒๕๕๘ คือการจัดท�ำเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ                 
(Millennium Development Goals: MDGs) ทีส่ นิ้ สุดลงเมือ่ ปี ๒๕๕๘ และส�ำหรับประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ                        
ได้พิจารณาก�ำหนดประเด็นที่ประเทศไทยมีบทบาทน�ำ  และสามารถผลักดันได้ในเวทีสหประชาชาติตามวาระการพัฒนา
ภายหลังปี ๒๕๕๘ รวมทั้งการจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
(United Nation: UN) ตามที่ประเทศไทยได้ร่วมท�ำความตกลงการพัฒนาการกีฬาของไทยควรยึดหลักประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม โดยประชาชนทุกช่วงวัยและจากทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้าถึงการกีฬาได้งา่ ย
สะดวก และทั่วถึงทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ และมุ่งเน้นการใช้การกีฬาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ด้านสุขภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน              
และสร้างอาชีพแก่นักกีฬาและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน/ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ เพื่อให้การกีฬาของไทยมีความมั่นคงและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาการกีฬาในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การพัฒนาเพื่อการรวมตัวกันของ      
กลุม่ ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เกิดขึน้ ภายใต้กฎบัตรอาเซียน ทีม่ คี วามมุง่ หวังให้เกิดความเป็นเอกภาพ “หนึง่ วิสยั ทัศน์
หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ดังนั้นจ�ำเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติ ซึ่งการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียนนับเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย เนื่องจากจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี        
ภาคสินค้าและบริการ รวมทั้งภาคแรงงานภายในภูมิภาค จึงทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ                          
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การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเร่งพัฒนาศักยภาพของประชาชนภายในประเทศเพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถ           
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากการรวมกลุ่มดังกล่าว ในขณะที่การพัฒนาการกีฬาเป็นการด�ำเนินการภายใต้เสาหลัก             
ที่เรียกว่า ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ที่มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง         
สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน รวมทัง้ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยการพัฒนาการกีฬามีความสอดคล้องและเชือ่ มโยงกับแนวทาง
การพัฒนาตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในด้านการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด�ำรงชีวิตที่มีสุขภาพ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส�ำหรับสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในเชิงการกีฬา รวมถึงการใช้กีฬา             
เป็นกลไกในการลดช่องว่างทางการพัฒนา ด้วยการพัฒนาความร่วมมือทางด้านกีฬาในทุกมิติ
การพั ฒ นาการกี ฬ าของไทยจ� ำ เป็ น ต้ อ งการสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ                         
ด้วยการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการกีฬาของ
อาเซียน ซึ่งจ�ำเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้
เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของภูมิภาคให้เกิดความเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายทรัพยากร
เพือ่ การพัฒนากีฬา อาทิ การเคลือ่ นย้ายของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาภายในภูมภิ าค ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการเพิม่ ศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่กฬี า
ของประเทศ และการพัฒนา การเจริญเติบโตของธุรกิจทางการกีฬา (Growth of the Sports Industry) ในประชาคม
อาเซียน
ดังนั้น การกีฬาเป็นกลไกที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างความมั่นคงให้ภูมิภาคอาเซียน ในฐานะเป็นตัวกลางที่ดี               
ในการลดความเหลื่อมล�้ำ  การสร้างสันติภาพและความสมานสามัคคี ควบคู่ไปกับการใช้การกีฬาและอุตสาหกรรม                     
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการกีฬาเพือ่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมภิ าคอาเซียนจากรายได้จากการกีฬาและอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง อาทิ รายได้จากการชมการแข่งขัน รายได้จากการประกอบธุรกิจทางการกีฬา เช่น อุปกรณ์กฬี า ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา
เป็นต้น รายได้จากการให้บริการศูนย์กฬี า รายได้จากลิขสิทธิก์ ารถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา รายได้จากธุรกิจสือ่ ทางการกีฬา
จึงนับว่าเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ที่จะใช้ประโยชน์จากการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
๔.๓ ทิศทางการพัฒนาการกีฬาตามของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) จากการพัฒนาที่ผ่านมา พบว่าศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยยังคงต�่ำกว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยเฉพาะประเด็นสุขภาพ พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรม                    
และปัจจัยแวดล้อมทีเ่ สีย่ งต่อการท�ำลายสุขภาพจนท�ำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non - Communicable
Disease: NCD) ที่มากขึ้น เนื่องจากขาดการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้น การก�ำหนดเป้าหมายหนึ่งภายใต้               
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) คือ ค�ำนึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้              
“คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลังส�ำคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส�ำคัญ              
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม
มุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและ            
การเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์มคี วามสามารถรอบด้านและมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้นในมิติเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาคน             
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ด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิต และภาคบริการเพื่อก้าวสู่การหลุดพ้นจาก             
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
ดังนั้น จึงควรก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาการกีฬาของไทยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยการมุง่ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยอย่างครบวงจร
เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของการกีฬา          
พืน้ ฐานและมวลชน โดยพัฒนารูปแบบการออกก�ำลังกายและโภชนาการทีเ่ หมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และปรับสภาพแวดล้อม
ด้านการกีฬาที่เอื้อต่อการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพและความเป็นเลิศ
และการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬาเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ                
ของประเทศ ตลอดจนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและบูรณาการการท�ำงานและ                
ขับเคลื่อนการกีฬาอย่างมีเอกภาพ
๔.๔ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... มีการบัญญัตเิ รือ่ งการกีฬาและบทบาทหน้าทีข่ องการกีฬา
ไว้อย่างชัดเจนในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๑ วรรคแรก กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็น             
องค์ประกอบพื้นฐานที่ส�ำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริม  
สุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็น
เลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”
๔.๕ วาระปฏิรปู ด้านการกีฬาของประเทศไทย สภาปฏิรปู แห่งชาติโดยคณะกรรมาธิการปฏิรปู การกีฬาได้จดั ท�ำ
ข้อเสนอแนะแนวทางวาระปฏิรูปด้านการกีฬาของประเทศ โดยรัฐจะต้องปลูกฝังค่านิยมและจิตส�ำนึกในระดับรากฐานที่มี
ต่อการกีฬาของประชาชนในประเทศ เพื่อให้การกีฬาผสมผสานและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการกีฬาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม                 
ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการโครงสร้าง การวางแผนกลไกในการขับเคลื่อน และมียุทธศาสตร์ในการจัดการการกีฬา
ให้ครอบคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีนโยบายการพัฒนาการกีฬาที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อให้การกีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่ง               
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และวินัย ตลอดจนแสดงศักยภาพของคนในประเทศ                      
และสอดรั บ กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๒๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)                      
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ได้แก่ (๑) การสร้างให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ                   
ได้อย่างทัว่ ถึง สะดวก รวดเร็วทันสมัย มีมาตรฐานและเป็นธรรม และ (๒) การขจัดความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การก�ำหนดเป้าหมายการปฏิรูปด้านการกีฬาของประเทศ ในวาระปฏิรูปที่ ๑๙ ด้านการกีฬา ประกอบด้วย ๖
ยุทธศาสตร์ ๓๗ แนวทาง ๑๐๐ โครงการ ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงที่ม่งุ หวังการกีฬาเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสร้างความรักความสามัคคี
ของประชาชน ซึ่งเริ่มต้นจากครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาการกีฬาเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในสังคม ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติต่อไป ตลอดจนการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของชาติด้วยอุตสาหกรรมการกีฬา ดังนั้น ในการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ครั้งนี้ ได้พิจารณาใช้ประโยชน์จากหลักการและแนวทางตามวาระปฏิรูปที่ ๑๙ การกีฬา ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ซึ่ ง ผ่ า นขั้ น ตอนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน และผ่ า นขั้ น ตอนการพิ จ ารณาของสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ แ ละ                       
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามอ�ำนาจและล�ำดับขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมกับได้มีการน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี         
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เพือ่ พิจารณามอบหมายให้กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ผูร้ บั ผิดชอบหลักด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จและผลักดันให้มีการน�ำแผนสู่การปฏิบัติต่อไป

๕. สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาการกีฬาไทย

ผลการทบทวนและประเมินแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) แสดงให้เห็นว่า                  
การด�ำเนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาการกีฬาไทยให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย เด็กและเยาวชนยังไม่ได้                 
รับการเรียนการสอนด้านพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับการส่งเสริมให้ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา              
จนเป็นวิถีชีวิต ความส�ำเร็จด้านการกีฬายังขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งอุตสาหกรรมการกีฬายังไม่ได้รับการผลักดันให้มี               
การเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามแนวโน้มของการกีฬาทั่วโลกในภาพรวมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก                 
อันเนือ่ งมาจากการผสมผสานค่านิยมใหม่ในเชิงความตระหนักถึงการมีสขุ ภาพทีด่ ขี องประชาชน ซึง่ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ
ในการพัฒนาวงการกีฬาของไทย ประชากรไทยอาจจะเริ่มสนใจในกีฬาเพิ่มขึ้นตามกระแสแนวโน้มกีฬาโลก การมีโอกาส           
ที่จะได้ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้น จะช่วยให้ประชาชนหันมาสนใจเล่นกีฬาอย่างจริงจัง และสามารถเพิ่มจ�ำนวน
นักกีฬาและความสามารถเพื่อการแข่งขันมากขึ้น ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกแขนงจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ส�ำหรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อุตสาหกรรมการกีฬาไทยจะเติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการกีฬาโลก อีกทัง้ บทเรียนประเทศกรณีศกึ ษาตัวอย่างทีด่ จี ะช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหาร
การกีฬาและการออกก�ำลังกายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ได้มีการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยเฉพาะ                
อย่างยิ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น แผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งพัฒนาการกีฬาให้เป็นกลไกในการสร้างเสริมสุขภาพ                      
ทีแ่ ข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน และสร้างความภาคภูมใิ จให้คนในชาติ อันจะน�ำมาซึง่ ความมัน่ คงของประเทศ
อีกทัง้ ควรส่งเสริมให้อตุ สาหกรรมการกีฬาและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา เพือ่ ขับเคลือ่ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ              
ของประเทศให้บงั เกิดความมัง่ คัง่ สอดรับกับแนวคิดใหม่ของรัฐบาลคือยุทธศาสตร์ประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ส่วนที่

๓

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬาไทย พ.ศ. ๒๕๗๙

การจัดท�ำวิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬาไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ เป็นการด�ำเนินการในช่วงเวลาที่ส�ำคัญของประเทศ คือ
ช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยประชาชน                       
และทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพื่อประสานประโยชน์และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข                 
จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวในอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้า ในที่นี้ได้มีการก�ำหนดกรอบแนวคิดและปัจจัยแห่งความส�ำเร็จให้ตอบสนองกับเจตนารมณ์ตามหลักการ                    
และวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กล่าวคือ ประเทศไทยมีความ                         
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมัน่ คง หมายถึง การมีความมัน่ คงปลอดภัยจากภัยคุกคามและการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทัง้ ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมัน่ คงในทุกมิติ ทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
ความมัง่ คัง่ หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง ยกระดับเป็นประเทศในกลุม่ ประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล�้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น             
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม              
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ
โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการกีฬา คือ การกีฬาเป็นเรื่องของทุกคนในชาติ และเป็นกลไกในการสร้างชาติให้มี
ความเป็นปึกแผ่นและมีส่วนส�ำคัญในการผลักดันประเทศให้ก้าวหน้า ในขณะเดียวกันการพิจารณาแนวทางการพัฒนา               
การกี ฬ าควรค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการกี ฬ า คื อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ แข็ ง แรงและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน                                 
มีความน่าสนใจให้เข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ เป็นแรงบันดาลใจและสร้างความภาคภูมิใจ           
ให้คนในชาติ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การก�ำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬาไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ จึงพิจารณาองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ๓ ประการ คือ                
หลักการพัฒนา วัตถุประสงค์หลัก และคุณค่าของการกีฬา เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปในทิศทาง
ที่ ส อดคล้ อ งและเกื้ อ กู ล กั น โดยมี เ ป้ า ประสงค์ ร ่ ว มกั น และเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการกี ฬ าในฐานะกลไกส� ำ คั ญ                               
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬาไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ ดังนี้
“การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม
และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”
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โดยมีหลักแนวคิดเพื่อการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาดังนี้
การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก                
ถึงประโยชน์ของกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เล่นกีฬาหรือชมกีฬาที่ตนเองต้องการ
อย่างเท่าเทียม
การกีฬาเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนากีฬา                     
เพื่อความเป็นเลิศ อาทิ บุคลากรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านการกีฬา องค์กรกีฬา องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์การกีฬา และนโยบายในการผลักดันกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ อันจะสร้างแรงบันดาลใจและน�ำมาซึง่ ความสามัคคี
แก่คนในชาติ
การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่มี
มาตรฐานและอยูใ่ นระดับชัน้ น�ำของภูมภิ าคเอเชีย รวมทัง้ การสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับ เพือ่ เป็นส่วนส�ำคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ท�ำให้การกีฬาไทยเป็นที่น่าสนใจส�ำหรับ               
คนไทยและต่างชาติ ทั้งนักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาการกี ฬ าไทยในระยะ ๒๐ ปี ข ้ า งหน้ า ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน                               
มีการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต การสร้างสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในชาติโดยใช้การกีฬา                
เป็นเครื่องมือ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการกีฬา ดังนั้น ในช่วงระยะ ๕ ปีแรกภายใต้แผนพัฒนา                          
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงได้กำ� หนดเป้าหมายการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั และยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการกีฬาสู่เป้าหมายในระยะ ๒๐ ปี

๒. เป้าหมายการพัฒนา

๒.๑ เด็ ก และเยาวชน ทุ ก กลุ ่ ม และทุ ก พื้ น ที่ มี ค วามตระหนั ก มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในกิ จ กรรมทางกาย                           
การออกก�ำลังกาย และการเล่นกีฬาได้อย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา ซึ่งจะท�ำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงควบคู่ไปกับ                            
มีความส�ำนึกในระเบียบวินัยและน�้ำใจนักกีฬา
๒.๒ ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีส่วนร่วมในการก�ำหนด             
และมีโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเสมอภาค รวมทั้งมีอาสาสมัครที่เป็นผู้น�ำ                         
ในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
๒.๓ ระบบการเฟ้นหาและพัฒนานักกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการมีศูนย์ฝึกซ้อม
กีฬาและระบบการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะท�ำให้นักกีฬามีพัฒนาการที่ดีและมีความคาดหวังในการแข่งขัน             
ระดับนานาชาติ ตลอดจนมีการเชิดชูเกียรติ ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพที่เหมาะสม
๒.๔ อุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได้รับการส่งเสริม
อย่างจริงจัง รวมทั้งมีเมืองกีฬา (Sport City) และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน�ำไปสู่              
การขยายตัวของจ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีเสถียรภาพ

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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๒.๕ โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และหน่วยงานหลักสามารถบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา
๒.๖ บูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาต่อยอด                  
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา ขับเคลื่อนการบริหารจัดการกีฬา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                  
กับการกีฬาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลและการสร้างความโปร่งใส

๓. เป้าประสงค์

๓.๑ ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสนใจในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีสดั ส่วนประชากรทีอ่ อกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างสม�่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั่วประเทศ
๓.๒ นั ก กี ฬ าผู ้ แ ทนของประเทศไทยประสบความส� ำ เร็ จ ในการแข่ ง กี ฬ าทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค ระดั บ ทวี ป                      
และระดับโลก เพือ่ สร้างความสมานสามัคคีและน�ำมาซึง่ ความภาคภูมใิ จแก่คนในชาติ โดยเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขัน
ซี เ กมส์ แ ละอาเซี ย นพาราเกมส์ และไม่ น ้ อ ยกว่ า อั น ดั บ ที่ ๖ ในการแข่ ง ขั น เอเชี ย นเกมส์ แ ละเอเชี ย นพาราเกมส์                                 
และไม่น้อยกว่าอันดับที่ ๗ ของประเทศจากทวีปเอเชียในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และไม่น้อยกว่าอันดับที่ ๖                           
ของประเทศจากทวีปเอเชีย ในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์
๓.๓ อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโต
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมการกีฬาไม่ต�่ำกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยในระยะ
๕ ปีที่ผ่านมา

๔. ตัวชี้วัด

๔.๑ ประชากรทุกภาคส่วนออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของประชากร            
ทั้งประเทศ (สัดส่วนประชากรที่มีการเล่นกีฬา/ออกก�ำลังกาย หรือการท�ำกิจกรรมนันทนาการภายใต้การส�ำรวจกิจกรรม           
ทางกายส�ำหรับกลุ่มประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ)
๔.๒ อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทยไม่ต�่ำกว่าอันดับที่ ๗ ของเอเชีย               
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ อันดับที่ ๖ กีฬาเอเชียนเกมส์ และอันดับที่ ๑ กีฬาซีเกมส์ และอันดับของนักกีฬาคนพิการไทย
ไม่ต�่ำกว่าอันดับที่ ๖ ของเอเชียในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ อันดับที่ ๖ กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ และอันดับที่ ๑            
กีฬาอาเซียนพาราเกมส์
๔.๓ มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬามีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ตามทีก่ ำ� หนดไว้วา่ “การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญของวิถชี วี ติ ประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไก
ส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะเวลา ๕ ปี
ข้างหน้า เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาไทยไปในทิศทางที่เหมาะสม บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก�ำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความส�ำเร็จในระดับอาชีพ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

ทัง้ นี้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในข้อที่ ๑ – ๓ จะเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ตัง้ แต่
ระดับพื้นฐาน มวลชน จนต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงทางสุขภาวะและก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ จะเป็นการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
จากทัง้ สามประเด็นแรก อันจะเป็นน�ำไปสูค่ วามมัง่ คัง่ ของประเทศ อีกทัง้ จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนด้านเงินทุนในการพัฒนา
การกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับยุทธศาสตร์ประเด็นที่ ๕ และ ๖ จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการกีฬาในองค์รวม
ซึ่งจะท�ำให้การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งสี่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไก
ส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
๑

๒

การส่งเสริมให้เกิดความรู้
และความตระหนัก
ด้านการออกก�ำลังกาย
และการกีฬาขั้นพื้นฐาน

การส่งเสริมให้มวลชน
มีการออกก�ำลังกาย
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการกีฬา

๓
การพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและ
ต่อยอดเพื่อความส�ำเร็จ
ในระดับอาชีพ

๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๕ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
๖ การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬาไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาไทยในระยะ ๕ ปี
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ส่วนที่

๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก�ำลังกายและ
การกีฬาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาด้านพลศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
จากครูพลศึกษาที่มีคุณภาพและจ�ำนวนเพียงพอต่อความต้องการ มีการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานได้อย่าง              
ถูกต้อง รู้กฎ และกติกา จนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้ มีทัศนคติที่ดี มีระเบียบวินัยและน�้ำใจนักกีฬา รวมถึง                    
มี ก ารจั ด วางระบบโครงข่ า ยในสถานศึ ก ษาและชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาและครอบครั ว                              
ในการผลักดันให้การออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตั้งแต่ปฐมวัย
๑. เป้าประสงค์
๑.๑ เด็ก และเยาวชน มีความเข้าใจและมีความตระหนักในกิจกรรมทางกาย การออกก�ำลังกายและ                      
การเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น
๑.๒ เด็ก และเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ เด็ก และเยาวชน มีความรู้และทักษะในการออกก�ำลังกายและกีฬาที่ถนัดได้อย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา               
พร้อมกับมีความส�ำนึกถึงความมีระเบียบวินัยและน�้ำใจนักกีฬา
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ เด็กและเยาวชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
๒.๒ มีครูพลศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ�ำนวนสถานศึกษาทั่วประเทศภายในปี                    
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๓ มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาผ่านโครงการ “๑ โรงเรียน ๑ กีฬา” ในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
๒.๔ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการให้ ค วามรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม การออกก� ำ ลั ง กายและการเล่ น กี ฬ านอกสถานศึ ก ษา                        
ในทุกต�ำบลทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๒.๕ มีการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องการพัฒนาการกีฬาในการประชุมของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓. แนวทางการพัฒนา
		
๓.๑ เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ
				๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา โดยการส่งเสริม
วิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์สขุ ภาพตัง้ แต่ระดับปฐมวัย จัดให้มคี าบเรียนพลศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๒ คาบต่อสัปดาห์ ยกระดับ
หลักสูตรวิชาพลศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนออกก�ำลังกายก่อนและหลังเลิกเรียน                 
และจัดให้มีการพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการออกแบบทดสอบและ                       
ท�ำการประเมินวัดผลความรู้ด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
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				๒) พัฒนาคุณภาพของครูพลศึกษาให้มมี าตรฐาน และจัดสรรให้มกี ารบรรจุครูพลศึกษาในสถานศึกษา
ทั่วประเทศ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการพลศึกษาให้กับครูผู้สอนวิชาอื่นในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูพลศึกษา               
เพิม่ อัตราการจ้างงานของครูผสู้ อนวิชาพลศึกษาในสถานศึกษา เสริมสร้างความรูข้ องครูผสู้ อนวิชาพลศึกษาให้ทนั สมัยผ่าน
เครือข่ายครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในสถานศึกษาอย่าง                 
ต่อเนื่อง
				๓) จัดให้มอี ปุ กรณ์และสถานทีเ่ พือ่ การออกก�ำลังกายขัน้ พืน้ ฐานตามสถานศึกษาตัง้ แต่ระดับท้องถิน่
โดยการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการมีและการใช้ประโยชน์จากสถานที              ่
และอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาของสถานศึกษาทั่วประเทศ                    
ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาของภาครัฐ เพื่อปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์กีฬา
				๔) ส่งเสริมและพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานส�ำหรับเด็กและเยาวชนคนพิการ
ในสถานศึกษา โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาด้านการกีฬาในสถานศึกษาส�ำหรับคนพิการ ก�ำหนดให้มี              
การเรี ย นการสอนวิ ช าพลศึ ก ษาส� ำ หรั บ คนพิ ก าร จั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาการกี ฬ าคนพิ ก ารส� ำ หรั บ พั ฒ นาองค์ ค วามรู                       ้
ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนากีฬาคนพิการในด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
		
๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่นนอกสถานศึกษา
				๑) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานนอกหลักสูตรส�ำหรับเด็ก
และเยาวชน เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความส�ำคัญของการออกก�ำลังกาย โดยการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการนอกหลักสูตรส�ำหรับเด็กและเยาวชน โดยประสานความร่วมมือกับท้องถิน่ และภาคเอกชน ให้ความรูแ้ ละจัดการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่เด็กและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้แก่เยาวชนในชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ให้เข้าใจถึงความส�ำคัญ
ของการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม
				๒) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ มี อ าสาสมั ค รและผู ้ น� ำ ในระดั บ เยาวชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู ้
ด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬา โดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับท้องถิ่นในการจัดให้มี
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและพัฒนาอาสาสมัครและผู้น�ำทางการกีฬาในระดับเด็กและเยาวชน เสริมสร้าง                  
ความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของโครงการ และผลักดันให้นักเรียนของตนเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย
				๓) เพิ่มความตระหนักและเสริมสร้างน�้ำใจนักกีฬา ผ่านการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่สามารถ
เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ โดยการบูรณาการการใช้สื่อต่างๆ รวมถึงนักกีฬาและบุคคลที่มีชื่อเสียงในการกีฬาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อน�ำองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้                 
เพื่อเพิ่มความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการกีฬาแก่เด็กและเยาวชนต่อการออกก�ำลังกายและการกีฬา รวมทั้งควรเชิดชู
เกียรติประวัติของเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นในการกีฬาทุกระดับ เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก
และเยาวชนในสังคม
		
๓.๓ จัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
				๑) จัดตั้งเครือข่ายการกีฬาระหว่างชุมชนและสถานศึกษา พร้อมทั้งเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม
ของสถาบันครอบครัว โดยการเสริมสร้างความร่วมมือในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน                       
และผูป้ กครอง เพือ่ เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการกีฬา และสร้างความเข้าใจถึงการพัฒนาการกีฬาของสถานศึกษา ส่งเสริม
และผลักดันกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งหาแนวทางส่งเสริม
และผลักดันกิจกรรมกีฬาและนันทนาการนอกระบบสถานศึกษา
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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			 ๒) ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาของทั้งในและต่างประเทศ
โดยการจัดตั้งเครือข่ายและส่งเสริมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและองค์กรการกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลในระดับ
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพอันดีของทุกเครือข่ายและก�ำหนดเป็นแนวทาง               
การปฏิบัติและสื่อสารกับเครือข่ายการกีฬาในทุกระดับ อาทิ ท้องถิ่น สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก�ำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การกีฬา
เพื่อเสริมสร้างการออกก�ำลังกายส�ำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ยุทธศาสตร์นี้ถือว่ามีความส�ำคัญส�ำหรับ
ประชาชนทัว่ ไป ทัง้ นี้ เพราะการออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬาจะท�ำให้สขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง ลดค่าใช้จา่ ยในการรักษา
พยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยมีการสร้างโอกาสการเข้าถึง
กิจกรรมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา และมีการจัดเตรียมโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ และพัฒนาระบบอาสาสมัครการกีฬา
๑. เป้าประสงค์
๑.๑ ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉลี่ยที่ดีขึ้นจากการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา
๑.๒ มีโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการกีฬาทีม่ มี าตรฐาน และสามารถรองรับกิจกรรมกีฬาของประชาชนทุกกลุม่ อายุ
อย่างมีความเสมอภาคกัน พร้อมทั้งมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุให้ครอบคลุมในทุกท้องถิ่น
๑.๓ สร้างโอกาสในการเข้าถึง และมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมและการบริการทางการกีฬา รวมทั้ง              
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของชุมชนท้องถิ่น
๑.๔ มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้น�ำการออกก�ำลังกายที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้การดูแล           
การเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกายของชุมชนท้องถิ่น
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ มีการจัดเตรียมและพัฒนาสถานกีฬาสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑ แห่งต่อต�ำบล
๒.๒ มีการจัดอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬาไม่น้อยกว่า ๕ ชนิดกีฬาต่อต�ำบลต่อปี
๒.๓ มีการจัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อมวลชนทั่วประเทศที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ  
หรือเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒.๔ จ�ำนวนบุคลากรและผู้น�ำทางกีฬาและนันทนาการได้รับการพัฒนา ผ่านการประเมินและทดสอบ                        
ถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้อง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
๒.๕ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยของประชากรทั่วประเทศ ดีขึ้นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล
๒.๖ มีอาสาสมัครทางการกีฬาครบทุกหมู่บ้าน และไม่น้อยกว่า ๑ คนต่อจ�ำนวนประชากร ๙๐๐ คน
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๓. แนวทางการพัฒนา
		
๓.๑ จั ด หาและพั ฒ นาสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ กี ฬ าที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ การออกก� ำ ลั ง กายและ
การเล่นกีฬาของมวลชน
				๑) พัฒนาและบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
โดยการพิจารณาศึกษาและก�ำหนดพื้นที่พัฒนาสถานกีฬาหรืออุปกรณ์ส�ำหรับการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาทั่วประเทศ
จัดสร้างสถานกีฬาหรือจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ประชาชนในพื้นที่
สนับสนุนให้มีการบ�ำรุงรักษาสถานกีฬาทั่วทุกพื้นที่ และพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับ           
การใช้ประโยชน์ของผู้สูงอายุและคนพิการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
				๒) พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยส�ำหรับการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาตามความเหมาะสม
โดยการจัดท�ำแนวทางและก�ำหนดกฎระเบียบเพือ่ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา ให้คำ� แนะน�ำ
และประชาสัมพันธ์แนวทางในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาทีป่ ลอดภัยแก่ประชาชนผ่านสือ่ ต่างๆ และผลักดันให้เจ้าของ
สถานกีฬาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีมาตรการในการรักษากฎระเบียบ โดยมีมาตรการตักเตือนหรือบทลงโทษส�ำหรับ               
ผู้ฝ่าฝืน
				๓) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการกีฬา โดยการก�ำหนดมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาและบ�ำรุงรักษา                
สถานกีฬา และสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากสถานกีฬาของภาครัฐ
				๔) ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการใช้สถานกีฬาเพื่อสาธารณชน โดยการพัฒนา            
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในการจัดพื้นที่หรือสถานกีฬา เพื่อเพิ่มโอกาสใช้ประโยชน์ในการ           
ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาทั้งก่อนและหลังเวลาท�ำงาน เพิ่มการเข้าถึงสถานที่ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน           
ในพื้นที่ และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางการกีฬาให้กับสถานศึกษา
			๕) ส่งเสริมให้สถานกีฬาขยายเวลาการให้บริการแก่ประชาชน โดยการศึกษาความต้องการของ               
ประชาชนในแต่ละท้องที่ และพัฒนาความร่วมมือกับสถานกีฬาของภาครัฐและภาคเอกชนให้ก�ำหนดเวลาที่เหมาะสม             
ในการเปิดให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลา                  
การให้บริการ และจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดและเพิ่มความสนใจของประชาชนให้เข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
				๖) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและส่งเสริมการดูแลรักษาสถานที่ออกก�ำลังกายและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก โดยการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกและความรู้สึกเป็นเจ้าของให้
ประชาชนในการใช้ประโยชน์ พร้อมกับดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาสาธารณะอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุน
โครงการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือในการดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณ์ และก�ำหนดมาตรการตักเตือนหรือป้องกันการใช้
สถานที่และอุปกรณ์การกีฬาที่ไม่ถูกวิธี
๓.๒ เสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาส�ำหรับประชากรทุกกลุ่ม
			 ๑) เผยแพร่ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านการออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น โดยการจัดตั้ง ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ศูนย์เผยแพร่ความรู้ พิพิธภัณฑ์            
ห้องสมุดกีฬา หรือหอเกียรติยศกีฬาไทยทั้งในส่วนกลางและชุมชนท้องถิ่น การใช้การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อดิจิตอลหรือ
สือ่ สังคมออนไลน์ เพือ่ เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงกลุม่ คนรุน่ ใหม่ ในการสร้างความตระหนักด้านการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา
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			๒) จัดให้มีและส่งเสริมกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องส�ำหรับประชาชนทั่วไป
โดยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด                
ระดับภูมภิ าคและระดับชาติ ส�ำหรับประชาชนทัง้ วัยเรียนและวัยท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งและเสมอภาค โดยพัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้มีการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่ำเสมอ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้นักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นต้นแบบ (Model) เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อยุคใหม่
			๓) จัดกิจกรรมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ โดยการจัด
กิจกรรมและส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสม
ส�ำหรับผูส้ งู อายุทวั่ ประเทศ ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความสนใจผ่านสือ่ ต่างๆ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความส�ำคัญของการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา และเผยแพร่           
ความรูเ้ บือ้ งต้นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ โดยน�ำองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์
			๔) จั ด กิ จ กรรมและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ กลุ ่ ม ประชาชนคนพิ ก าร
และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา พร้อมสิ่งอ�ำนวย             
ความสะดวกทีม่ คี วามเหมาะสม และสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของผูด้ อ้ ยโอกาสทัว่ ประเทศ ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความสนใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมโดยใช้สื่อต่างๆ รวมไปถึงจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ                      
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความส�ำคัญของการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา จัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อกลุ่มประชาชนคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
			๕) รวมใจคนไทยรักชาติด้วยกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี โดยการส่งเสริมกิจกรรมการชม
และเชียร์กีฬาในทุกระดับ สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในการผลักดันการชมและเชียร์กีฬา                      
ในหมู่เด็กและเยาวชน รวมทั้งร่วมมือกับสื่อโฆษณาในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมใจในการเชียร์ทีมชาติไทย            
เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวไทยในเวลามีการแข่งขันกีฬาต่างๆ จัดให้บัตรเข้าชมกีฬาที่มีราคา
ที่เข้าถึงได้ของประชาชนทุกภาคส่วน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาในชุมชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมอย่างต่อเนื่อง
๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ
			๑) สร้างจิตสาธารณะพร้อมทัง้ จัดให้มีอาสาสมัครทางการกีฬา และผูน้ �ำการออกก�ำลังกายเพื่อมวลชน
อย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมให้คนในชุมชนสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิน่ และท�ำการฝึกอบรมเพือ่ ให้อาสาสมัครสามารถ
ท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ผลักดันการสร้างและฝึกอบรมบุคลากรเพือ่ เป็นผูน้ ำ� การออกก�ำลังกายและ
กิจกรรมกีฬาประจ�ำในท้องถิ่น สนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม เพื่อท�ำให้ต�ำแหน่งงานมีความน่าสนใจ รวมถึงจัดการฝึกอบรมและพัฒนาโอกาสส�ำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ
และจัดตั้งเครือข่ายของผู้น�ำการออกก�ำลังกายเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการออกก�ำลังกาย
			๒) พั ฒ นาบุ ค ลากรการกี ฬ าส� ำ หรั บ กิ จ กรรมการออกก� ำ ลั ง กายและเล่ น กี ฬ าในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
โดยการส่งเสริมและพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารการกีฬาในท้องถิ่น โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกสอนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการออกก�ำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน และสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม
รวมถึงการสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเพื่อจูงใจให้มีการประกอบอาชีพเหล่านี้มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนากีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศและต่อยอดเพือ่ ความส�ำเร็จในระดับอาชีพ
มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความส�ำเร็จในการแข่งขันในระดับต่างๆ เพื่อสร้าง
ชื่อเสียง เกียรติยศ และเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติ   สามารถสร้างความภาคภูมิใจและ                    
เป็นเครื่องมือในการรวมจิตใจซึ่งจะเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด
นักกีฬาที่มีความเป็นเลิศไปสู่การมีอาชีพทางการกีฬาอย่างเต็มตัว สามารถสร้างรายได้จากความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ โดยจัดให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมรองรับการพัฒนา ประกอบกับการจัดให้มรี ะบบสวัสดิการช่วยเหลือ
และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมพัฒนาตลอดเส้นทางอาชีพนักกีฬา
๑. เป้าประสงค์
๑.๑ มีระบบการเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาระดับเด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์และทักษะ เพื่อพัฒนาสู่             
ความเป็นเลิศ รวมทัง้ มีระบบพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอต่อความต้องการของประเทศตัง้ แต่
ระดับท้องถิ่น
๑.๒ มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา (Sport             
Training Hub) ในอาเซียน
๑.๓ มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ
นักกีฬา บุคลากรการกีฬา และสโมสรกีฬาอาชีพ
๑.๔ นั ก กี ฬ าไทยมี พั ฒ นาการด้ า นสถิ ติ แ ละผลการแข่ ง ขั น ที่ ดี ขึ้ น และได้ รั บ สิ ท ธิ์ เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น                                          
ในชนิดกีฬาที่ส�ำคัญ
๑.๕ มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาทีท่ ำ� คุณประโยชน์
ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ จ�ำนวนนักกีฬาสมัครเล่นได้ถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้องและมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง                  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
๒.๒ มีการพัฒนาบุคลากรการกีฬา (ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารการกีฬา) ที่ได้มาตรฐาน และมีอัตรา              
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของบุคลากรการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
๒.๓ มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) และมีการจัดท�ำแผนจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
๒.๔ มีอย่างน้อย ๑๐ ชนิดกีฬาได้รบั การพัฒนามาตรฐานการเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันในรูปแบบศูนย์ฝกึ กีฬาแห่งชาติ
ภายในปี ๒๕๖๔
๒.๕ นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตน
๒.๖ สัดส่วนนักกีฬาอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ระบุอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ            
มาจดแจ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๔
๒.๗ มูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ล้านบาท ภายในปี  ๒๕๖๔
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๓. แนวทางการพัฒนา
		
๓.๑ เลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
			 ๑) พัฒนาระบบการเสาะหานักกีฬาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนด้านการเงิน                
ให้กบั โครงการพัฒนากีฬาจังหวัด ส่งเสริมให้องค์กรและสมาคมกีฬาทัว่ ประเทศค้นหาเยาวชนทีม่ พี รสวรรค์ พัฒนากิจกรรม
และค่ายกีฬาเพื่อค้นหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ และค้นหานักกีฬารุ่นเยาว์ เพื่อขยายฐานนักกีฬาที่จะก้าวขึ้นเป็นนักกีฬา                
เพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพต่อไป
				๒) สร้างและส่งเสริมระบบการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการสร้างมาตรฐานและ
ปรับปรุงโครงการพัฒนานักกีฬาเยาวชน ยกระดับระบบการฝึกสอนให้ทันสมัยและครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นทักษะ                 
ด้านการกีฬาหรือระเบียบวินัยเพื่อเพิ่มความส�ำเร็จทางด้านการกีฬา โดยศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีจาก            
ต่างประเทศและน�ำมาปรับใช้ และส่งเสริมทุนการศึกษาและขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพัฒนานักกีฬาอาชีพ                 
ตั้งแต่เยาว์วัย
				๓) ส่งเสริมการส่งแข่งในระดับนานาชาติและยกระดับการเตรียมนักกีฬาเพือ่ เพิม่ โอกาสความส�ำเร็จ
โดยการพัฒนามาตรฐานของการเตรียมตัวนักกีฬาส�ำหรับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ โดยควรศึกษาและวิเคราะห์
กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีจากต่างประเทศและน�ำมาปรับใช้ พัฒนาและจัดเตรียมบุคลากรที่จ�ำเป็นส�ำหรับกระบวนการ              
เตรียมตัวนักกีฬาในประเภทต่างๆ และส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในขั้นตอนการเตรียมตัว
			 ๔) ส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในทุกระดับ โดยการสร้างความเท่าเทียม                       
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดท�ำตารางการแข่งขันกีฬากลางพร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษาและสื่อต่างๆ
ที่นักกีฬาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ ส่งเสริมการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนในระดับต่างๆ เพื่อเข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม
สร้างเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศในการอนุญาตให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถลาเรียนเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนคาบพิเศษเฉพาะส�ำหรับกลุ่มนักกีฬา
				๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพือ่ เพิม่ จ�ำนวนชนิดกีฬาทีม่ คี วามหวัง โดยการสนับสนุนองค์กรกีฬา
ที่มีศักยภาพจะเติบโตและประสบความส�ำเร็จในอนาคต อาทิ กีฬาที่มีการแบ่งรุ่นน�้ำหนัก เน้นความแม่นย�ำ  และไม่มี         
ข้อเสียเปรียบทางสรีรวิทยา โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนด้านการเงินส�ำหรับการพัฒนา
นักกีฬาและการจัดการแข่งขันทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ เพื่อสร้างฐานนักกีฬาส�ำหรับกีฬาชนิดเหล่านี้ เช่น โครงการ               
๑ กีฬา ๑ รัฐวิสาหกิจ
		
๓.๒ พัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
และการอาชีพอย่างยั่งยืน
				๑) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล
โดยการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานในการฝึกสอนบุคลากรการกีฬาให้ทัดเทียมสากลผ่านความร่วมมือกับสถานศึกษา           
เชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาจากต่างประเทศเพื่อมาให้ความรู้และพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน จัดตั้งองค์กรวิชาชีพส�ำหรับบุคลากรการกีฬาเพื่อก�ำกับดูแลและรับรองมาตรฐานของบุคลากรการกีฬา
				๒) ขยายฐานจ�ำนวนบุคลากรการกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ
โดยการขยายฐานจ�ำนวนบุคลากรการกีฬาให้เหมาะสมกับการพัฒนาการกีฬาในประเทศ การเพิ่มอัตราการจ้างบุคลากร
การกีฬาของภาครัฐ และสนับสนุนด้านการเงินเพื่อจูงใจบุคลากรการกีฬาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลักดันให้
อดีตนักกีฬาไทยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ฝึกสอนกีฬาตามความถนัดเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และการสร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากรการกีฬา
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				๓) ผลักดันให้ผบู้ ริหารชาวไทยมีบทบาทและต�ำแหน่งในองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ โดยการผลักดัน
ตัวแทนบุคลากรการกีฬาจากประเทศไทยให้เข้าไปมีบทบาทที่ส�ำคัญในองค์กรกีฬาระดับสากล เพื่อสร้างแรงสนับสนุน               
จากนานาชาติในชนิดกีฬานั้นๆ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ อันจะน�ำไปสู่ความเป็นส�ำเร็จ               
ในเวทีระดับสากล
		
๓.๓ สร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน
				๑) จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่สามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศครบวงจร โดย          
การสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติซึ่งสามารถให้บริการฝึกซ้อมกีฬาอย่างเต็มรูปแบบส�ำหรับชนิดกีฬาที่มีศักยภาพ
จะเป็นกีฬาความหวัง เช่น กีฬาที่มีการแบ่งรุ่นน�้ำหนัก หรือกีฬาที่เน้นความแม่นย�ำ เป็นต้น พร้อมทั้งปรับปรุงและยกระดับ
ศูนย์กีฬาที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาแห่งชาติครอบคลุมทุกภูมิภาค
				๒) บู ร ณะและพั ฒ นาศู น ย์ ฝ ึ ก กี ฬ าให้ ไ ด้ ม าตรฐานตามความเหมาะสมส� ำ หรั บ การพั ฒ นากี ฬ า
เพื่อความเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น โดยการร่วมมือกับท้องถิ่นในการซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาในท้องถิ่น
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐานทั่วประเทศ และควรสนับสนุนองค์กรกีฬาทั่วประเทศในการวางแผนและปรับปรุง                
ศูนย์ฝึกกีฬาที่อยู่ภายใต้การดูแลตามหลักมาตรฐานสากล
				๓) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างศูนย์ฝกึ กีฬา โดยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬา โดยจัดให้มีมาตรการเพื่อจูงใจให้เข้ามาลงทุน          
พร้อมทัง้ สนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในการบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการ
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากศูนย์ฝึกกีฬา
		
๓.๔ ส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา
				๑) ส่งเสริมการเชิดชูเกียรติและการมอบรางวัลที่เหมาะสม ทั้งในด้านความส�ำเร็จจากการแข่งขัน
กีฬาและในด้านจริยธรรมให้กับนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาอย่างเสมอภาค โดยการส่งเสริมความส�ำเร็จทางกีฬา            
โดยมอบรางวัลให้กับนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาที่ประสบความส�ำเร็จในสายอาชีพ มีน�้ำใจนักกีฬาที่โดดเด่น และมี
จริยธรรมทีด่ งี าม ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ และจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ยุคใหม่ทสี่ ามารถเข้าถึงประชาชนทัว่ ประเทศได้
				๒) จัดให้มสี วัสดิการและกองทุนทีเ่ หมาะสมแก่นกั กีฬาและบุคลากรการกีฬาทีเ่ คยสร้างคุณประโยชน์
และชื่อเสียงให้แก่ประเทศ โดยการสนับสนุนทางด้านสวัสดิการและการเงินให้กับนักกีฬาทั้งคนปกติและคนพิการและ
บุคลากรการกีฬา โดยร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดหาสวัสดิการและผลประโยชน์ จัดตัง้ กองทุนส�ำหรับนักกีฬา
ที่พ้นสภาพหรือเกษียณแล้ว รวมไปถึงการส่งเสริมให้นักกีฬามีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
		
๓.๕ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ
				๑) ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับอาชีพ
โดยการเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมและลงทุนในการพัฒนากีฬาอาชีพ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือนักกีฬา
ทีม่ พี รสวรรค์ในการพัฒนาสูร่ ะดับอาชีพ โดยการจัดให้มหี น่วยงานกลางทีม่ ผี แู้ ทนทัง้ จากภาครัฐและเอกชนทีใ่ ห้การสนับสนุน
แนะน�ำแนวทาง และให้การปรึกษากับนักกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาในด้านสวัสดิการและการจ้างงานระหว่างและ
หลังจากสิ้นสุดการเป็นนักกีฬาอาชีพตามความเหมาะสม
				๒) ผลักดันให้มกี ารจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพในประเทศมากขึน้ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพ จัดตั้งระบบลีกกีฬาอาชีพในประเทศ และพัฒนาศักยภาพ            
ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับนานาชาติ
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				๓) ประชาสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้างความนิยมในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพด้วยสือ่ หลากหลายรูปแบบ
โดยการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศ ใช้สื่อยุคใหม่ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถ              
เข้าถึงได้ในการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม ข่าวสาร และถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพือ่ เสริมสร้างความนิยมและการเติบโต
ของกีฬาอาชีพภายในประเทศ พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่การแข่งขันกีฬาอาชีพไทยในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพือ่ เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจ
มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
การสนับสนุนการท�ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจ                        
เพื่อการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ                     
พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และจัดตั้งเมืองกีฬา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค
๑. เป้าประสงค์
๑.๑ อุตสาหกรรมการกีฬาได้รบั การส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและได้รบั การสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ
นอกเหนือจากภาครัฐ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูล
๑.๒ การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง และ                 
เมืองกีฬา (Sport City) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา
๑.๓ อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลต่อการจ้างงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และสร้างมูลค่าเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพ
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ จ�ำนวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ                      
๕ ต่อปี
๒.๒ การลงทุนจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการกีฬาไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าอัตรา
การเติบโตของมูลค่า GDP
๒.๓ มูลค่าการส่งออกทางการกีฬาโดยรวม มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
๒.๔ จ�ำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒.๕ มีการจัดตั้งเมืองกีฬาแห่งแรกได้ส�ำเร็จ
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
				๑) เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
ในประเทศ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจการกีฬา โดยการ
จัดหาแหล่งเงินกูท้ มี่ อี ตั ราดอกเบีย้ ต�ำ 
่ (Soft Loan) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพือ่ จูงใจธุรกิจกีฬาจากต่างประเทศให้เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย และส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรูใ้ นเรือ่ งแผนธุรกิจ (Business Plan) ทางการกีฬาให้แก่ผปู้ ระกอบการ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการกีฬาในประเทศไทย พร้อม
ทั้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานผู้ใช้อุปกรณ์กีฬาพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ�ำหน่ายโดยผู้ประกอบการไทย ร่วมมือ
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผู ้ ผ ลิ ต ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทย                             
เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้ากีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
				๒) ก�ำหนดมาตรการการอ�ำนวยความสะดวกด้านพิธที างศุลกากรในการน�ำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์
ทางการกีฬา โดยการพิจารณายกเว้นภาษีจากการน�ำเข้าสินค้ากีฬาบางประเภทเพือ่ ใช้ในการศึกษา ฝึกซ้อม และการแข่งขัน
รวมไปถึงอุปกรณ์กีฬาที่ไม่สามารถผลิตในประเทศได้ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบประมวลกฎหมาย               
ที่มีปัญหาและปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากรของสินค้าบางประเภทที่ยังขาดความชัดเจน และสร้างมาตรการเพื่อป้องกัน             
การน�ำนโยบายการยกเว้นภาษีไปใช้ในแนวทางที่ต่างไปจากเจตนารมณ์และหลักการของการกีฬา
				๓) พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะส�ำหรับอุตสาหกรรมการกีฬา โดยการพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะ และให้มี
หน่วยงานกลางทีก่ ำ� กับ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศโดยใช้ฐานข้อมูลเฉพาะด้านทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
๓.๒ พัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)
				๑) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมทางการกีฬาทีจ่ ดั ขึน้ โดยทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพือ่ เพิม่ จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการบูรณาการให้เกิดการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว              
เชิงกีฬา จัดปฏิทินกลางส�ำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และการท�ำ  roadshow
เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประสานการท�ำงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อแสวงหา
โอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งผลักดัน                   
ให้ประเทศไทยเป็น Sport Hub ของภูมิภาค
				๒) ความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา การประชุมกีฬา               
และมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
การกีฬา การจัดประชุมเกี่ยวกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาระดับสากลหรือ World Event ต่างๆ พร้อมทั้งสร้าง                       
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในระยะยาวเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบุคลากรภายในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมบุคลากรท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการต่อรองและจูงใจให้เกิดการจัดงานกิจกรรมกีฬาในระดับสากล
				๓) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมภิ าคด้านการเก็บตัวและฝึกซ้อมส�ำหรับนักกีฬาต่างชาติ
โดยการจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ กีฬาแห่งชาติแห่งแรกในส่วนกลาง และเตรียมความพร้อมจัดให้มศี นู ย์ฝกึ กีฬาแห่งชาติประจ�ำภูมภิ าค
ส่งเสริมให้การบริการของศูนย์ฝกึ กีฬาแห่งชาติเป็นไปตามมาตรฐานสากลในประเภทกีฬาทีใ่ ห้บริการในศูนย์ฝกึ โดยแสวงหา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการฝึกสอนกีฬาให้เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน และส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬาของ ASEAN โดยเริ่มจากนักกีฬาจากประเทศในกลุ่ม CLMV ผ่านการประชาสัมพันธ์               
ด้วยสื่อต่างๆ
				๔) ศึกษาพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ และวางแผนการจัดตัง้ เมืองกีฬาในทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ โดยการ
ก�ำหนดขอบเขต แนวทาง และคุณลักษณะเมืองกีฬาต้นแบบ และท�ำการประเมินเพื่อคัดเลือกจังหวัดที่เหมาะสม                
ส�ำหรับการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport City) วางแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการคมนาคม                      
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เสริมสร้างความร่วมมือกับเอกชนเพื่อระดมทุนจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
ในกระบวนการสร้างเมืองกีฬา และวางแผนจัดกิจกรรมในเมืองกีฬาและประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความสนใจและเป็นต้นแบบ
ส�ำหรับการพัฒนาเมืองกีฬาในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ เมืองกีฬาประจ�ำภูมิภาคควรมีคุณลักษณะเฉพาะของภูมิภาค
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ ่ ง เน้ น ด้ า นการสร้ า งและการพั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชนและสมรรถภาพของนั ก กี ฬ า                          
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงเทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขันตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุด                
แต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทั้งส่งเสริม          
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและสร้างความตระหนักและการน�ำองค์ความรู้ไปใช้    
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและนักกีฬาทุกกลุ่ม
๑. เป้าประสงค์
๑.๑ องค์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ าได้ รั บ การเผยแพร่ แ ละใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยประชาชน                         
ทุกภาคส่วน
๑.๒ มีโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถให้บริการงาน            
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการใช้องค์ความรู                 ้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๑.๔ มีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล             
กับหน่วยปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
๑.๕ มี ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม                      
ทางการกีฬาอย่างมีระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ มีจงั หวัดทีม่ ศี นู ย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้สามารถด�ำเนินการได้ และสามารถประสานงาน
กับส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ จังหวัดภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๒ มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพส�ำหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขึ้น และสามารถ                   
ด�ำเนินการได้โดยสมบูรณ์
๒.๓ มี บุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าทั่ ว ประเทศที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและรั บ รองมาตรฐานเพิ่ ม ขึ้ น                      
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
๒.๔ มีสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกีฬาประจ�ำท้องถิ่นที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ชนิด                  
ต่อต�ำบล
๒.๕ มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬาในระดับภูมิภาค ไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง
๒.๖ มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการค้นคว้าและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมการกีฬาโดยมีอัตรา
การเติบโตไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่า GDP
๒.๗ นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของบริการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ได้รับ

36
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๓. แนวทางการพัฒนา
		
๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ระดับท้องถิ่น
				๑) พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทัง้ ในส่วนกลางและระดับท้องถิน่
โดยการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬา                 
และสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงแก่ประชาชน ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีอยู่ในปัจจุบัน             
โดยเพิม่ จ�ำนวนศูนย์ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับจังหวัดให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศซึง่ รวมไปถึงศูนย์ตรวจสอบ
สารต้องห้ามในนักกีฬา และสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาเพือ่ ใช้ทรัพยากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
			 ๒) พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าให้ มี คุ ณ ภาพและสามารถให้ บ ริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง
ในทุกระดับ โดยการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยวางมาตรฐานหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้อง              
กับมาตรฐานสากล บัญญัติและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการกีฬาเพื่อวางมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพการกีฬา                   
เพิ่มจ�ำนวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้เพียงพอส�ำหรับการให้บริการประชาชนและนักกีฬา
อย่างทั่วถึง
		
๓.๒ การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา
				๑) สร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทัง้ ภายในและนอกประเทศ โดยการพัฒนา
เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
การกีฬาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ สร้างความร่วมมือกับองค์กรกีฬานานาชาติสำ� หรับเพือ่ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงวิชาการ และส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพการสัมมนาระดับนานาชาติวา่ ด้วยเรือ่ งของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา และเชิญชวนบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาเข้าร่วมงาน
				๒) สร้างระบบฐานข้อมูลและวางนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬา โดยการจัดตั้งฐานข้อมูลกลางส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เผยแพร่และส่งเสริมการใช้งาน              
ฐานข้อมูลทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสาธารณชน และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อก�ำหนด
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในการช่วยพัฒนานักกีฬาในพื้นที่ให้เกิดความเป็นเลิศ และการใช้                  
องค์ความรู้ทางการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยของประชาชน
				๓) ประชาสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาควบคูไ่ ปกับ
การใช้ชีวิตประจ�ำวัน โดยการรณรงค์ให้นักกีฬาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน
รวมถึงประโยชน์ของการใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ซึ่งประกอบด้วย สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์                      
ทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
และสื่อดิจิตอลในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ และ
ท�ำงานร่วมกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแสดงให้เห็นถึงบทบาทความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์           
การกีฬาที่อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของตน
				๔) ยกระดับระบบการเรียนการสอนด้านการกีฬาให้มคี วามทันสมัยในระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษา
และวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศกึ ษาตัวอย่างทีด่ ี และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางการกีฬาในระดับอุดมศึกษาให้ทนั สมัย
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานระดั บ สากล จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ แ ละสนั บ สนุ น ให้ เ ปิ ด หลั ก สู ต รการเรี ย น                  
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การสอนในสาขาวิชาที่เ กี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการกี ฬ าของประเทศ ส่ ง เสริ ม การศึ กษา                         
ทางด้านกีฬาโดยใช้สอื่ สาธารณะในการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ดึงดูดให้นกั เรียนมีความสนใจและเพิม่ ปริมาณบุคลากรการกีฬา
ที่มีคุณภาพในประเทศ
		
๓.๓ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ างการกีฬา เพือ่ น�ำไปพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและ
สุขภาพของประชาชน
				๑) ผลักดันให้มกี ารน�ำองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้จริงส�ำหรับการพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน โดยการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของสมาคมกีฬาต่างๆ ในการน�ำไปใช้พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา                
สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเพื่อแบ่งปันความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาแขนงต่างๆ                          
และส่งเสริมการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
				๒) ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาภายในประเทศโดยมุง่ เน้น
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการกีฬา โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในประเทศ               
โดยการสร้างมาตรการ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของทั้งภาครัฐ
และเอกชน พร้อมทัง้ สนับสนุนการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในประเทศไทยเพือ่ ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ส่งเสริมการวิจยั
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางการกีฬา และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
มุง่ เน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการกีฬา โดยเสริมสร้างการบูรณาการตัง้ แต่ระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ ท�ำการจัดตั้งผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติที่จะมีการจัดตั้งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส�ำหรับการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรกีฬาต่างๆ ให้ทัดเทียมสากล และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
๑. เป้าประสงค์
๑.๑ มีการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ มีการบูรณาการการด�ำเนินงาน
ตามแผนและยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
๑.๒ มีความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการกีฬา
ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ               
ส่วนท้องถิ่น
๑.๔ มีระบบธรรมาภิบาลเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานให้มีความโปร่งใส
๒. ตัวชี้วัด
๒.๑ มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์การกีฬาในแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๒ มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติที่มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับดูแล และ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านการกีฬาของประเทศ
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๒.๓ ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาไทยได้รับการบูรณะและยกระดับ                   
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดท�ำฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการกีฬา
๒.๔ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐาน                   
ของการบริหารจัดการกีฬาในหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการท�ำงาน
๓. แนวทางการพัฒนา
		
๓.๑ สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
				๑) เสริมสร้างการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ
โดยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตัง้ แต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตั กิ าร โดยการจัดการประชุมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรายงานผลความคืบหน้าในการพัฒนากีฬาแลกเปลี่ยนความเห็น
และแจกแจงหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเข้ามา                
มีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้จ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้กรอบระยะเวลาและทิศทาง         
การพั ฒ นาการกี ฬ าในแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนเฉพาะของแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดสอดรั บ กั บ                        
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
				๒) ผลั ก ดั น ให้ ก ารพั ฒ นาการกี ฬ าเป็ น หนึ่ ง ในเป้ า หมายหลั ก ในระดั บ จั ง หวั ด โดยก� ำ หนดให้                       
การพัฒนาการกีฬาเป็นหนึ่งในวาระส�ำคัญของการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาบรรจุการพัฒนาการกีฬาเป็นดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการกีฬา
ประจ�ำจังหวัดในการวางนโยบายบริหารจังหวัดให้สัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนพัฒนาการกีฬาระดับชาติ
				๓) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาการกีฬา
ของประเทศ จัดท�ำแบบพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบ รวมทัง้ การประสานแผน
กับคณะกรรมการนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในเชิงนโยบายและระดับพื้นที่
		
๓.๒ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ด้ า นการออกก� ำ ลั ง กายและการกี ฬ าตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชาติ ภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น
เพื่อการติดตามและประเมินผล
				๑) สร้างระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาที่มีมาตรฐานส�ำหรับการติดตาม
และเก็บข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลส�ำหรับการออกก�ำลังกายและการกีฬาทีม่ คี วามครอบคลุม
มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ โดยเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้ง                     
และบริหารระบบ เพื่อให้สามารถรวบรวม ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาทั่วประเทศ                
พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท�ำการจัดเก็บ                  
และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
				๒) พัฒนาระบบการลงทะเบียนนักกีฬาและชมรมกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่ระดับปฐมวัย
โดยการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มกี ารจัดตัง้ สโมสรหรือชมรมกีฬาในระดับท้องถิน่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ รวบรวม
ชื่อและสถานที่ตั้งของสโมสรหรือชมรมกีฬาในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เลือก                 
เข้าร่วมในชนิดกีฬาที่ตนชื่นชอบ โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสโมสรหรือชมรมกีฬาอย่างน้อยหนึ่งชนิดกีฬา                     
เพื่อให้สามารถติดตามจ�ำนวนของนักกีฬาในแต่ละประเภทได้ตั้งแต่ระดับเยาวชน
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				๓) ส่งเสริมให้มีการประเมินผลของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอย่างสม�่ำเสมอโดยใช้ประโยชน์
จากฐานข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก และมี ม าตรฐาน โดยการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬา                            
เพือ่ การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ การฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์            
จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องการจากระบบและจัดท�ำรายงานแสดงความคืบหน้าการด�ำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
		
๓.๓ ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
				๑) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรการกีฬาในด้านการบริหารจัดการกีฬา และยกระดับระบบการบริหาร
จัดการขององค์กรกีฬาภาครัฐสูม่ าตรฐานสากล โดยการเสริมสร้างทักษะและความรูข้ องผูบ้ ริหารการกีฬาทัง้ ในหน่วยงาน
ส่วนกลางและท้องถิ่น ซึ่งรวมไปถึงภาษาอังกฤษ โดยการจัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้นด้านการบริหารจัดการกีฬาเพื่อพัฒนา
ทักษะให้แก่ผู้บริหาร เร่งปรับปรุง แก้ไข และยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากลและ              
มีความเป็นมืออาชีพ โดยท�ำการศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีด้านการบริหารจัดการกีฬา
เพื่อน�ำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
				๒) ส่งเสริมให้มธี รรมาภิบาลในการบริหารจัดการกีฬาในทุกระดับ โดยการก�ำหนดให้การบริหารจัดการ
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น เป้ า หมายหลั ก ขององค์ ก รกี ฬ าทุ ก องค์ ก ร โดยก� ำ หนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ในแผนยุ ท ธศาสตร์                       
ของทุกหน่วยงาน และผลักดันให้มีการสร้างกลไกการตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนด
มาตรการลงโทษที่เข้มงวดส�ำหรับบุคลากรหรือหน่วยงานที่ละเมิดหลักธรรมาภิบาล
				๓) จัดตัง้ ระบบอนุญาโตตุลาการกีฬาในการพิจารณาข้อพิพาททีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา โดยการจัดตัง้
คณะอนุญาโตตุลาการที่มีบทบาทในการพิจารณาข้อพิพาทด้านการบริหารและการจัดการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ                 
การกีฬา และประชาสัมพันธ์ระบบอนุญาโตตุลาการเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจถึงระบบ กฎระเบียบ วิธีการ              
ด�ำเนินการ ประโยชน์ และจัดตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบและประเมินผลของระบบเป็นระยะ
				๔) แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้ทันสมัยและเอื้อ
ต่อการพัฒนาการกีฬา โดยการศึกษาข้อบกพร่องและช่องทางการละเมิดกฎหมาย เพือ่ ท�ำการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้กับทุกภาคส่วน
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การกีฬาสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่

๕

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ ทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผน ความชัดเจนของแผน การรับรู้ เข้าใจในการน�ำแผนไปปฏิบัติ
การด�ำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาของ
ประเทศไทย ตลอดจนระบบการบริหารจัดการแผนสูก่ ารปฏิบตั ทิ มี่ คี วามเชือ่ มโยงกันในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับยุทธศาสตร์
ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนเฉพาะด้าน แผนปฏิบัติการ รวมถึงระบบ
การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ตลอดจน                    
การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง

๑. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาสู่การปฏิบัติ

การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีหลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทาง
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ หลักการ
๑.๑.๑ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการกี ฬ าของประเทศ โดยยึ ด แผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๖                        
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  เป็นกรอบทิศทางหลักในการด�ำเนินงาน และแปลงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
๑.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาในทุกระดับ และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น                 
และระดับนโยบาย
๑.๑.๓ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน                  
อย่างบูรณาการให้การขับเคลือ่ นเกิดประสิทธิภาพผ่านกระบวนการสร้างเครือข่าย ทีส่ ามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาศักยภาพของการกีฬาในแต่ละพื้นที่
๑.๑.๔ ระบบการบริหารจัดการแผนสูก่ ารปฏิบตั ทิ มี่ คี วามเชือ่ มโยงกันในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับแผนพัฒนา
ระดับชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนเฉพาะด้าน แผนปฏิบัติการ                
และระบบการจั ด สรรงบประมาณที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถตอบสนองการพั ฒ นาเชิ ง บู ร ณาการได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง                  
รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามแผน  
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
สู่การปฏิบัติด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง
๑.๒.๒ เพือ่ บูรณาการแผนงานจากส่วนกลาง พืน้ ที่ และท้องถิน่ /ชุมชน ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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๑.๒.๓ เพือ่ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทีม่ คี วามเชือ่ มโยงอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่ภาพรวมของประเทศ
ลงสู่ภูมิภาค พื้นที่ และชุมชน
๑.๓ แนวทางการขับเคลื่อน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)             
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ควรมีแนวทาง
ด�ำเนินการ ดังนี้
			๑.๓.๑ ระดับนโยบาย คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (ที่จะจัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....) เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาก�ำหนดนโยบายหรือให้ความเห็น ก�ำกับดูแลนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการต่อไป โดยกระทรวง                     
การท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ท�ำหน้าที่ในการน�ำนโยบายและ                      
ข้ อ สั่ ง การในระดั บ นโยบายแจ้ ง ประสานไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ติ ด ตามประเมิ น ผลส� ำ เร็ จ ของ                         
การด�ำเนินการ และน�ำเสนอข้อแนะน�ำปัญหาอุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ ส�ำนักงาน                    
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษา พิจารณาปรับปรุง
นโยบายยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ าร และแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ ให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
			๑.๓.๒ ระดับการขับเคลือ่ นแผน กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ ท�ำหน้าที่ในการน�ำนโยบายและข้อสั่งการในระดับนโยบายแจ้งประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งติดตามประเมินผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการ และน�ำเสนอข้อแนะน�ำปัญหาอุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการ              
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
สถาบันการพลศึกษา พิจารณาปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ             
ให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
หน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
			ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรูแ้ ละความตระหนักด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน :
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมพลศึกษา) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่                  
สถาบันการพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมกีฬา สถานศึกษา สื่อมวลชน และเอกชน
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก�ำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา: กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา (กรมพลศึกษา) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม               
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สมาคมกีฬา สถานศึกษา สือ่ มวลชน และเอกชน
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความส�ำเร็จในระดับอาชีพ: กระทรวง            
การท่องเที่ยวและกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่                        
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สมาคมกีฬา คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา สือ่ มวลชน และเอกชน
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

			ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ:             
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การท่องเที่ยว                        
แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนัก งานต� ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่ง เสริม การลงทุ น กระทรวงอุ ตสาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรม                             
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน และเอกชน
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา: กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
(การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยร่ ว มกั บ กรมพลศึ ก ษา) เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก โดยมี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น                                                 
ได้ แ ก่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงพาณิ ช ย์                          
กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน และเอกชน
			ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ: กระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ า เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก โดยมี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ช ย์                     
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
ในทุกระดับ
ทั้งนี้ หน่วยงานหลักในแต่ละยุทธศาสตร์จะท�ำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ            
ในระดับปฏิบัติการ และเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยควรมีการก�ำหนดบทบาทในการพัฒนาและแนวทาง
ขับเคลือ่ นแผน/โครงการตามแผน ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ
			๑.๓.๓ ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬา สมาคมกีฬา ชมรมกีฬา สโมสรกีฬา สถาบันอุดมศึกษา
สถานศึกษา รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เป็นผู้รับนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีไปสูก่ ารปฏิบตั   ิ โดยประสานงานและเชือ่ มโยงการด�ำเนินงานให้มงุ่ สูก่ ารขับเคลือ่ นแผนในแต่ละยุทธศาสตร์
โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
						 ๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวง กรมพลศึกษา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันการพลศึกษา พิจารณาปรับปรุงแผน นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ ในความรับผิดชอบให้สอดรับ                
กับเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
						 ๒) ส่วนกลาง กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้รับทราบถึงเจตนารมณ์และกรอบแนวทางการด�ำเนินการ                      
ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพิจารณาจัดท�ำแผนปฏิบัติการรองรับในส่วน                   
ที่รับผิดชอบ พร้อมกับก�ำหนดจุดประสานงาน (Contact Point) ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อประสานการปฏิบัติ                     
ที่ชัดเจนตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
						 ๓) ระดับภูมิภาค กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณากระจายภารกิจและความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่จังหวัด โดยด�ำเนินการดังนี้

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

43

							 ๓.๑) กรมพลศึกษา ประสานงานกับจังหวัด (โดยผ่านความร่วมมือกับ ทกจ. และ กศจ.)                  
ให้รับทราบถึงเจตนารมณ์และกรอบแนวทางการด�ำเนินการของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) พร้อมกับเสนอขอบรรจุยทุ ธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาไว้ในแผนปฏิบตั ริ าชการของจังหวัด โดยเชือ่ มโยงกระบวนการ
และสาระของแผนเพื่อให้น�ำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ               
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย พร้อมก�ำหนดจุดประสานที่ชัดเจนพร้อมปฏิบัติ
							 ๓.๒) การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ประสานงานกั บ สมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด และหน่ ว ยงาน                         
ด้านการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของจังหวัดให้รับทราบถึงเจตนารมณ์และกรอบแนวทางการด�ำเนินการ                    
ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) พร้อมด�ำเนินการวางแผนจัดท�ำฐานข้อมูลและบันทึก
สถิติทางการกีฬาให้เป็นระบบ รวมถึงการจัดท�ำแผนหรือกรอบแนวทางในการสร้างและพัฒนานักกีฬาในระยะที่ม                 ี
ความต่อเนื่องพร้อมก�ำหนดจุดประสานที่ชัดเจนพร้อมปฏิบัติ
							 ๓.๓) สถาบันการพลศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบทุกระดับให้รับทราบถึงเจตนารมณ์และกรอบแนวทางการด�ำเนินการของแผนพัฒนา                   
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้สถานศึกษา                           
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความตื่นตัวและตระหนักในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับในพื้นที่รับผิดชอบ
						 ๔) ระดับท้องถิน่ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เพื่อให้มีการน�ำเสนอเจตนารมณ์และกรอบแนวทางการด�ำเนินการของแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาครับทราบและน�ำไป                          
ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้               
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย พร้อมก�ำหนด
จุดประสานที่ชัดเจนพร้อมปฏิบัติ
						 ๕) เครือข่ายภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชน ซึง่ ประกอบไปด้วย (๑) พ่อแม่ ผูป้ กครอง
(๒) ชุมชน และ (๓) สถานศึกษา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะ                             
การจัดให้มีและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่มีความเหมาะสมและสอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
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ย.2 การส่งเสริมให้มวลชนมี
การออกก�ำลังกายและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการกีฬา

กก. (กพล.) ศธ. สธ. มท. พม.
กห. สสส. อปท. ส.กีฬา
โรงเรียน สื่อ เอกชน

เอกชน/
สถาบันการศึกษา

เครือข่ายภาคประชาชน (ประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และ โรงเรียน)

สมาคม/ชมรมกีฬา

กก. ททท. พณ. กค. วท.
อปท. สตช. BOI อก. สอท.
สภาหอการค้า สื่อ เอกชน

กก. (กกท. กพล.) ศธ. สธ. วท.
พณ. อก. สอท. สภาหอการค้า
วช. ส.กีฬา อปท. สื่อ เอกชน

กก. กค. พณ. มท. ศธ. สธ.
ยธ. วธ. คค. สสส. อปท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์กรระหว่างประเทศ
ด้านการกีฬา

ย.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา
เพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ย.5 การพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนฯ
ฉ. 6

ย.6 การยกระดับการบริหารจัดการ
ด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับภูมิภาค/จังหวัด)

กก. (กกท.) พณ. กค. รง. ย.3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ส.กีฬา โอลิมปิก พาราลิมปิก และต่อยอดเพื่อความส�ำเร็จในระดับ
อปท. โรงเรียน สื่อ เอกชน
อาชีพ

ย.1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และ
ความตระหนักด้านการออกก�ำลังกาย
และการกีฬาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ*

กก. (กพล.) สพล. ศธ.
พม. มท. อปท. ส.กีฬา
โรงเรียน สื่อ เอกชน

* จะจัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
ขับเคลื่อน
แผน

ระดับ
นโยบาย

คณะรัฐมนตรี

๒. แนวทางการประเมินผลการด�ำเนินงาน

การวัดความส�ำเร็จของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจ�ำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล โดยใช้ระบบที่มี
มาตรฐาน สามารถวัดผลการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ             
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของการประเมินแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                 
ควรมีการด�ำเนินการดังนี้
๒.๑ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เพือ่ ก�ำหนดแนวทาง
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานในภาพรวม ภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาการกีฬาภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์           
เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนเป็นระยะ ได้แก่ ระยะ ๑ ปีแรก ระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดของแผน
๒.๒ ส่วนราชการและหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบจะต้องท�ำการประเมินผลตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดตามยุทธศาสตร์
ไม่ต�่ำกว่าปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการประเมินผลการด�ำเนินงานของแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามตัวชี้วัดรวม
๒.๓ ส่วนราชการและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจะต้องท�ำการประเมินผลตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการได้
ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการด�ำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖            
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒.๔ ส่วนราชการและหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบควรพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลในการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และความส่งเสริมความร่วมมือ
ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เก็บไว้ที่หน่วยงานหรือคณะอนุกรรมการ
๒.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาน�ำเสนอผลการประเมินการด�ำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ            
ฉบั บ ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยประชาสั ม พั น ธ์ ต ามช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม ผ่ า นช่ อ งทางและสื่ อ ต่ า งๆ                                       
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๓. แนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่   ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มีระยะเวลาด�ำเนินการ ๕ ปี
สามารถแบ่งแนวทางการขับเคลื่อนได้เป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ๑) แนวทางระยะสั้น (Quick - win) ในระยะ ๑ – ๒ ปีของแผน
โดยด�ำเนินการพัฒนาการกีฬาในมิติต่างๆ ที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ทันที และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในช่วง ๒ ปีแรก
ของระยะแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งผลจากการด�ำเนินงานในระยะสั้นจะเป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดสู่การพัฒนา                
ในระยะถัดไป ๒) แนวทางระยะกลาง (Medium - term) ระยะ ๓ – ๕ ปี เป็นการด�ำเนินการที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้         
ในช่วงปีที่ ๒ – ๓ ของระยะแผนฯ เนื่องจากบางแนวทางอาจยังไม่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในช่วงปีแรกทันที หรือแนวทางนั้น                   
เป็นการต่อยอดจากแนวทางระยะสั้น เพื่อขยายกรอบการด�ำเนินการส�ำหรับการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง              
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในกรอบระยะเวลาแผนฯ (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ                  
ในแต่ละช่วงระยะของแผน ดังนี้
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การส่งเสริมให้เกิด
ความรู้และความ
ตระหนักด้านการ
ออกก�ำลังกายและ
การกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน

แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
(Quick - win)
๑. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการออกก� ำ ลั ง กายและการกี ฬ าขั้ น พื้ น ฐาน                    
ในสถานศึกษา
๒.   ฝึกอบรมและท�ำการรับรองครูผู้สอนวิชาพลศึกษาทั่วประเทศ
๓. สร้างความตระหนักให้แก่สถานศึกษาถึงความส�ำคัญของการมีสถานที                ่
และอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน
๔. ก� ำ หนดหน่ ว ยงานหลั ก ส� ำ หรั บ การพั ฒ นากี ฬ าเยาวชนคนพิ ก าร                        
ในประเทศไทย
๕. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการนอกหลักสูตรส�ำหรับเด็ก
และเยาวชน
๖. เพิ่มความตระหนักและเสริมสร้างน�้ำใจนักกีฬาผ่านการประชาสัมพันธ์
และการตลาดที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้
๗. จัดตั้งเครือข่ายการกีฬาระหว่างชุมชนและสถานศึกษา พร้อมทั้งเพิ่ม
บทบาทการมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัว
๘. ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษา                         
ของทั้งในและต่างประเทศ
๙. รณรงค์ แ ละขอความร่ ว มมื อ การจั ด เวลาออกก� ำ ลั ง กายทุ ก วั น ในทุ ก             
หน่วยงาน
๑๐. พัฒนาการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
๖.

๕.

๔.

๓.

๒.

๑.

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(Medium - term)
เพิ่มอัตราการจ้างงานของครูผู้สอนวิชาพลศึกษาในประเทศ พร้อมทั้ง
รักษาและพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในสถาน
ศึกษา
ส่งเสริมการดูแลรักษาสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาของสถานศึกษา
ทั่ ว ประเทศ พร้ อ มทั้ ง ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการสนั บ สนุ น ทาง                     
ด้านการเงินให้แก่สถานศึกษาของรัฐบาลเพือ่ ปรับปรุงสถานทีแ่ ละจัดหา
อุปกรณ์กีฬา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาด้านการกีฬาในสถานศึกษาคนพิการ                    
ให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีการสอนพลศึกษาที่ถูกออกแบบ
มาเฉพาะ
ให้ความรู้และจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่เด็กและกิจกรรม              
ส่งเสริม การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาและส่งเสริมให้มีอาสาสมัครและผู้น�ำในระดับเยาวชน เพื่อเสริม
สร้างการเรียนรู้ด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬา
การน�ำวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันของ
นักเรียน โดยการเสริมวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและวิทยาศาสตร์              
การกีฬา

ตารางสรุปแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมให้
มวลชนมีการออก
ก�ำลังกายและมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการกีฬา

แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
(Quick - win)
๑. บ� ำ รุ ง รั ก ษาศู น ย์ กี ฬ าในระดั บ ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ พร้ อ มวางแผน                     
เพิ่มจ�ำนวนสถานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับการออกก�ำลังกายและ
เล่นกีฬาทั่วประเทศ
๒. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา
๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการใช้สถานกีฬาเพือ่ สาธารณชน
๔. ส่งเสริมให้สถานกีฬาขยายเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
๕. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และส่งเสริมการดูแลรักษาสถานกีฬาและ                
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
๖. เผยแพร่ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านการออกก�ำลังกาย การเล่น
กีฬา และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
๗. จัดให้มีกิจกรรมการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬาส�ำหรับประชาชนทั่วไป
๘. จัดกิจกรรมและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีม่ คี วามเหมาะสมให้แก่ผสู้ งู อายุ
๙. จั ด กิ จ กรรมและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกที่ มี ค วามเหมาะสมให้ แ ก่                   
กลุ่มประชาชนคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
๑๐. รวมใจคนไทยรักชาติด้วยกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
๑๑. ผลักดันและฝึกอบรมพนักงานตัวแทนเพือ่ เป็นผูน้ ำ� การออกก�ำลังกายและ
กิจกรรมกีฬาในท้องถิ่น
๑๒. พัฒนาหลักสูตรการฝึกสอนส�ำหรับบุคลากรการกีฬาในท้องถิ่น
๑๓. จัดกิจกรรมออกก�ำลังกายและแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างองค์กร
๖.
๗.

๕.

๔.

๓.

๒.

๑.

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(Medium - term)
ส่งเสริมการบ�ำรุงรักษาศูนย์กฬี าในระดับภูมภิ าคทัว่ ประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมเริม่ ท�ำการสร้างสถานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์สำ� หรับการออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาทั่วประเทศ
พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยส�ำหรับการออกก�ำลังกายและเล่น
กีฬาตามความเหมาะสม
ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับ
ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมและมีการเตรียมปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก             
ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมและมีการเตรียมและปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ กลุ ่ ม ประชาชนคนพิ ก ารและผู ้ ด ้ อ ยโอกาส                    
อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้คนในชุมชนสมัครเป็นอาสาสมัครกีฬา
พัฒนาบุคลากรการกีฬาส�ำหรับกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา
ในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรการกีฬาส�ำหรับกิจกรรม               
การออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ
และต่อยอดเพื่อ
ความส�ำเร็จใน
ระดับอาชีพ

แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
(Quick - win)
๑. ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นากี ฬ าจั ง หวั ด (Sport Hero) และพิ จ ารณา                
ความเป็นไปได้ในการขยายโครงการ
๒. ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีจากต่างประเทศและน�ำมา
ปรับใช้เพื่อปรับปรุงระบบการพัฒนานักกีฬาและส่งเสริมความร่วมมือ
ของภาคเอกชนในการพัฒนาการกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย
๓. ส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขันแก่นักกีฬาในทุกระดับ
๔. สนับสนุนองค์กรกีฬาที่เพิ่งก่อตั้งเพื่อให้มีโอกาสเติบโตและสามารถ           
กลายเป็นกีฬาความหวัง
๕. ศึกษาประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้กับ
หลักสูตรการฝึกสอนบุคลากรการกีฬาในประเทศ
๖. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกกีฬา เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาในสถานอุดมศึกษาภาคใต้
๗. ส่งเสริมการเชิดชูเกียรติและการมอบรางวัลที่เหมาะสม ทั้งในด้านความ
ส� ำ เร็ จ จากการแข่ ง ขั น กี ฬ าและในด้ า นจริ ย ธรรมให้ กั บ นั ก กี ฬ าและ
บุคลากรการกีฬาอย่างเสมอภาค
๘. ผลักดันให้มกี ารเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมและลงทุน
ในการพัฒนากีฬาอาชีพ
๙. ผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพในประเทศมากขึ้น
๑๐. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความนิยมในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพ
ด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(Medium - term)
๑. ด�ำเนินโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sport Hero) อย่างต่อเนื่องและ
สนับสนุนองค์กรและสมาคมกีฬาทั่วประเทศในการค้นหาเยาวชนที่มี
พรสวรรค์
๒. สร้ า งมาตรฐานและปรั บ ปรุ ง โครงการพั ฒ นานั ก กี ฬ าเยาวชนและ                 
ท�ำการส่งเสริมระบบการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๓. ส่งเสริมการส่งแข่งในระดับนานาชาติและยกระดับการเตรียมนักกีฬา       
เพื่อเพิ่มโอกาสความส�ำเร็จ
๔. สนับสนุนองค์กรกีฬาส�ำหรับชนิดกีฬาทีม่ ศี กั ยภาพจะเติบโตและประสบ
ความส�ำเร็จในอนาคต
๕. พัฒนาและสร้างมาตรฐานให้กับหลักสูตรการฝึกสอนบุคลากรการกีฬา
ส่งเสริมการท�ำหน้าที่ของบุคลากรการกีฬาให้เป็นมาตรฐานในทุกระดับ
และยกระดับการพัฒนาบุคลากรการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ           
ให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากลอย่างต่อเนื่อง
๖. ประเมินความต้องการบุคลากรการกีฬาส�ำหรับการพัฒนาการกีฬา             
เพื่อความเป็นเลิศและอาชีพในประเทศ และขยายฐานจ�ำนวนบุคลากร
การกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ             
อย่างต่อเนื่อง
๗. ผลักดันให้ผู้บริหารชาวไทยมีบทบาทและต�ำแหน่งในองค์กรกีฬาระดับ
นานาชาติ
๘. จัดตัง้ ศูนย์ฝกึ กีฬาแห่งชาติทสี่ ามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพือ่ ความเป็น
เลิศครบวงจร
๙. บูรณะและพัฒนาศูนย์ฝกึ กีฬาให้ได้มาตรฐานตามความเหมาะสมส�ำหรับ
การพัฒนากีฬาเพื่อความเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
๑๐. จัดให้มสี วัสดิการและกองทุนทีเ่ หมาะสมแก่นกั กีฬาและบุคลากรการกีฬา
ที่เคยสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
๑๑. ส่งเสริมภาคเอกชนให้มสี ว่ นร่วมและลงทุนในการพัฒนากีฬาอาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและให้ความช่วยเหลือนักกีฬาในการเป็นนักกีฬาระดับอาชีพ
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเด็น
แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์
(Quick - win)
๑. ก�ำหนดมาตรการการอ�ำนวยความสะดวกด้านพิธีทางศุลกากรอันเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
มาจากการน�ำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา
การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ ๒. จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลและติ ด ตามการพั ฒ นา
กีฬาเพื่อเป็นส่วน
อุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฉพาะ
ส�ำคัญในการสร้าง
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการกีฬา
มูลค่าเพิ่มทาง
๓. ส่งเสริมการจัดให้มีกิจกรรมทางการกีฬาเชิงท่องเที่ยวและนันทนาการ             
เศรษฐกิจ
ที่จัดขึ้นโดยทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. ศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ
๕. ก�ำหนดมาตรการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรหรือลด/ยกเว้น
ภาษีการน�ำเข้าสินค้ากีฬาบางประเภท เพื่อใช้ในการศึกษา ฝึกซ้อมและ
แข่งขัน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศได้
๖.

๕.

๔.

๓.

๒.

๑.

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(Medium - term)
เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาในประเทศ
สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การจั ด การข้ อ มู ล                               
ด้านอุตสาหกรรมการกีฬาที่มีประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมทางการกีฬาทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
เชิงกีฬาอย่างต่อเนื่อง
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
การประชุมกีฬา และมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ อีกทั้งควรส่งเสริม
และผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกีฬาเหล่านี้
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการเก็บตัวและ               
ฝึกซ้อมส�ำหรับนักกีฬาต่างชาติ
ส่งเสริมการจัดตั้งเมืองกีฬาแห่งแรกของประเทศ พร้อมวางแผนในการ
จัดตั้งเมืองกีฬาในแต่ละภูมิภาค และผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น  
จุดหมายด้านการกีฬาในกลุ่มอาเซียนและอื่นๆ

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนา
องค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
การกีฬา

๗.

๖.

๕.

๓.
๔.

๒.

๑.

แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
(Quick - win)
ศึกษาประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้กับ
หลักสูตรการฝึกสอนบุคลากรวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศ รวมถึง
การประเมินความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
สร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งภายในและ
นอกประเทศ
จัดตั้งระบบฐานข้อมูลกลางส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ประชาสัมพั น ธ์เ พื่อ เสริมสร้า งความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีทางด้านการกีฬาควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ยกระดับระบบการเรียนการสอนด้านการกีฬาให้มคี วามทันสมัยในระดับ
อุดมศึกษา
ศึกษาความต้องการทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ภายในประเทศโดยมุ่งเน้นด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการกีฬา

๑. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา           
ทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น
๒. พั ฒ นาและสร้ า งมาตรฐานให้ กั บ หลั ก สู ต รการฝึ ก สอนบุ ค ลากร              
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมทัง้ ผลักดันและบังคับใช้ พ.ร.บ.
วิ ช าชี พ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า และเพิ่ ม จ� ำ นวนบุ ค ลากร                  
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ ส ามารถ                  
ให้บริการอย่างทั่วถึงในทุกระดับ
๓. เก็บรักษาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้ทนั สมัยและวางนโยบายทีเ่ อือ้
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
๔. ผลักดันให้มีการน�ำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
การกีฬาไปใช้ส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและสุขภาพ
ของประชาชน

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(Medium - term)
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การยกระดับการ
บริหารจัดการ
ด้านการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ

๕.
๖.

๔.

๒.
๓.

๑.

แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
(Quick - win)
พิจารณาความเป็นไปได้ในการบรรจุการพัฒนาการกีฬาเป็นหนึง่ ในวาระ
ส�ำคัญของการบริหารส่วนจังหวัดและท้องถิ่น
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการกีฬาแห่งชาติ
ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาปรับปรุงและ
พัฒนาฐานข้อมูลขององค์กรให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน และศึกษา               
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อสร้างความเชื่อมโยง
ศึกษาประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้กับ
หลักสูตรการฝึกสอนบุคลากรการกีฬาด้านการบริหารจัดการ รวมถึง               
การประเมินความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
ส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกีฬาในทุกระดับ
จัดตั้งระบบอนุญาโตตุลาการกีฬาในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง   
กับการกีฬา
๗.

๖.

๕.

๔.

๒.
๓.

๑.

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
(Medium - term)
เสริมสร้างการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรกีฬาทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนในทุกระดับ
ผลักดันให้การพัฒนาการกีฬาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในระดับจังหวัด
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาที่มี
มาตรฐานส�ำหรับการติดตามและเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พั ฒ นาระบบการลงทะเบี ย นนั ก กี ฬ าและชมรมกี ฬ าในทุ ก ท้ อ งถิ่ น                     
ทั่วประเทศตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ส่งเสริมให้ มี การประเมิ นผลของแผนพั ฒนาการกี ฬาแห่ ง ชาติ อย่ า ง
สม�่ำเสมอโดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลใหม่ที่มีมาตรฐาน
พัฒนาและสร้างมาตรฐานให้กบั หลักสูตรการฝึกสอนเพือ่ เสริมสร้างทักษะ
และความรูข้ องผูบ้ ริหารจัดการกีฬาทัง้ ในส่วนกลางและท้องถิน่ พร้อมทัง้
ยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล
แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
ให้ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาการกีฬา

ภาคผนวก

ตัวชี้วัดการพัฒนาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์หลัก
(๑) ประชากรทุ ก ภาคส่ ว น
ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม�่ำ เสมอไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั้ง
ประเทศ

(๒) ประสบความส� ำ เร็ จ ใน
การแข่ ง กี ฬ าทั้ ง ในระดั บ
อาเซียน เอเชีย และโลก เพื่อ
สร้างความสามัคคีและน�ำมา
ซึ่งความภูมิใจ
ผลงานนักกีฬาไทย
• อันดับที่ ๗ ในหมู่ประเทศ
จากทวีปเอเชียในการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก
• อันดับที่ ๖ ในการแข่งขัน
กีฬาเอเชียนเกมส์
• อันดับ ๑ ในการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์
ผลงานนักกีฬาคนพิการไทย
• อันดับ ๖ ในหมูป่ ระเทศจาก
ทวีปเอเชียในการแข่งขันกีฬา
พาราลิมปิกเกมส์
• อันดับที่ ๖ ในการแข่งขัน
กีฬาเอเชียน พาราเกมส์
• อันดับที่ ๑ ในการแข่งขัน
กีฬาอาเชียน พาราเกมส์

ข้อมูล/สถิติฐาน

ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

ภาคผนวก

ก

หน่วย
งานหลัก

ร้อยละ ๒๓.๔ จากการส�ำรวจกิจกรรม กก. ควรประสานความร่วมมือกับ สสช. ในการเก็บ สสช.
ทางกายของประชากรอายุ ๑๕ ปี             รวบรวมข้อมูลและการรายงานผลสถิติการเล่นกีฬา/
ขึน้ ไป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส�ำนักงาน ออกก�ำลังกาย หรือการท�ำกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งโดย
สถิตแิ ห่งชาติ (สสช.) โดยใช้หลักเกณฑ์ ปกติแล้วมีการส�ำรวจเก็บข้อมูลทุก ๔ ปี ตามหลักเกณฑ์
การออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาของ ของ WHO โดยครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
WHO
นอกจากนีค้ วรสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(กพล. มท. และ สธ.) ในการใช้ข้อมูลชุดเดียวเพื่อให้อยู่
บนมาตรฐานเดียวกัน
อนึ่ง กก. ควรร่วมหารือกับส�ำนักสถิติสังคม สสช.                 
ในการพิจารณาความเป็นไปได้ถึงการจัดเก็บข้อมูล                
อีกครั้งใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย
ที่สุดก่อนจบระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖
กกท. ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม และรายงาน กกท.
ผลการแข่งขันในปัจจุบัน
ผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬา
ต่างๆ
ผลงานนักกีฬาไทย
• อันดับ ๘ ในหมู่ประเทศจากทวีป
เอเชี ย ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก
เกมส์ ครั้งที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๕๙
• อันดับที่ ๖ ในการแข่งขันกีฬาเอเชียน
เกมส์ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
• อันดับ ๑ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลงานนักกีฬาคนพิการไทย
• อันดับที่ ๕ ในหมู่ประเทศจากทวีป
เอเชียในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก
เกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
• อันดับที่ ๖ ในการแข่งขันกีฬาเอเชีย
น พาราเกมส์ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
• อันดับ ๑ ในการแข่งขันกีฬาอาเซียน
พาราเกมส์ อาเซี ย นพาราเกมส์                
ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
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หน่วย
งานหลัก
(๓) มูลค่าอุตสาหกรรมการ อ้างอิงข้อมูลการเติบโตโดยเฉลี่ยใน กก. ควรประสานความร่วมมือกับ พณ. ในการติดตาม พณ.
กีฬามีอัตราเติบโตโดยเฉลี่ย ช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ซึง่ มีอตั ราเฉลีย่ และประเมิ น อั ต ราการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม              
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ร้ อ ยละ ๙.๙ ต่ อ ปี (ข้ อ มู ล ของ              การกีฬาไทย (ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) การผลิตชุดและ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง อุปกรณ์กีฬากิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬา
พาณิชย์)
(๒) การขายส่ ง และส่ ง ออกสิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ กี ฬ า                         
(๓) การผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มกีฬา (๔) การขาย
ปลีกสินค้าเกี่ยวกับกีฬา (๕) การด�ำเนินการให้ความรู้
ทางกี ฬ า (๖) การด� ำ เนิ น การให้ เช่ า สถานที่ แ ละ           
อุปกรณ์กีฬา (๗) การด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุง เกี่ยวกับ            
การกี ฬ า โดยในการค� ำ นวณอั ต ราการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมการกีฬาไทย ให้ใช้จ�ำนวนรายได้รวม                 
ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการกีฬาไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นฐาน
ในขณะเดี ย วกั น กก. ควรเร่ ง จั ด ตั้ ง ฐานข้ อ มู ล ด้ า น
อุตสาหกรรมการกีฬาให้เป็นมาตรฐานเพื่อน�ำข้อมูลมา
ใช้ในการติดตามและประเมินผลในระยะต่อไป
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
แนวทางที่ ๑ การเร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ
(๑) เด็ ก และเยาวชนทั่ ว ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้               กก. ควรประสานความร่วมมือกับ ศธ. (หรือหน่วยงาน ศธ. /
ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ อย่างเป็นรูปธรรม
ย่อยของ ศธ. ที่เกี่ยวข้อง) กพล. และ สพล. ในการวาง กพล. /
๘๐ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
มาตรฐานแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อใช้ใน สพล.
สมรรถภาพทางกาย
สถานศึกษา  และมอบหมายให้สถานศึกษาทั่วประเทศ
เป็นผู้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผล
โดย “ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ ผ่ า นการทดสอบ”              
หมายถึง สัดส่วนเด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ มีผลทดสอบเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงาน
พัฒนาแบบทดสอบก�ำหนดร่วมกัน
ตัวชี้วัด

ข้อมูล/สถิติฐาน

ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

(๒) มี ค รู พ ลศึ ก ษาในสถาน ฐานข้ อ มู ล ของส� ำ นั ก งานคณะ กก. ควรประสานความร่วมมือกับ ศธ. ในการติดตาม
อัตราการบรรจุครูพลศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ
ศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของจ� ำ นวนสถานศึ ก ษา                    
ทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.
๒๕๖๔
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หน่วย
งานหลัก
(๓) มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กพล. ควรประสานความร่วมมือกับ ศธ. ในการก�ำหนด กพล. /ศธ.
กี ฬ าผ่ า นโครงการ “๑ เป็นรูปธรรม
กรอบ และริเริ่มโครงการ รวมไปถึงรายงานผลความ                 
โรงเรียน ๑ กีฬา” ในสถาน
คืบหน้ากับ กก.
ศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่นนอกสถานศึกษา
(๑) มีการจัดกิจกรรมการให้ ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กก. ควรประสานความร่วมมือกับ กพล. และ อปท.                 กพล. /
ในการก�ำหนดกรอบและขอบเขตของกิจกรรมให้ความ อปท.
ความรู้และส่งเสริมการ ออก เป็นรูปธรรม
ก� ำ ลั ง กายและการเล่ น กี ฬ า
รู้ และกิจกรรมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬานอก
สถานศึกษา รวมไปถึงท�ำการติดตามและรวบรวมข้อมูล
นอกสถานศึกษา ในทุกต�ำบล
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๔
ครั้งต่อปี
แนวทางที่ ๓ การจัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
(๑) มี ก ารเพิ่ ม วาระการ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ กก. ควรประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาผ่าน ศธ.              ศธ.
ประชุมเรื่องการพัฒนาการ อย่างเป็นรูปธรรม
ในการติดตามจ�ำนวนครั้งการประชุมที่การบรรจุวาระ             
เรื่องการพัฒนาการกีฬาในแต่ละปี
กีฬาในการประชุมของสถาน
ศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง            
ต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก�ำลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การจัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาของมวลชน
(๑) มี ก ารจั ด เตรี ย มและ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ กก. ควรประสานงานกับ กพล. ในการก�ำหนดเกณฑ์ของ กพล. /
พัฒนาสถานกีฬาสาธารณะ อย่างเป็นรูปธรรม
สถานกีฬาทีเ่ ป็นมาตรฐาน และ อปท. ในการตรวจสอบ อปท.
ไม่น้อยกว่า ๑ แห่งต่อต�ำบล
และติดตามสถานะความพร้อมของสถานกีฬาสาธารณะ            
ในแต่ละต�ำบลทั่วประเทศ
(๒) มี ก ารจั ด อุ ป กรณ์ ก าร            ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ กก. ควรประสานงานกับ กพล. ในการก�ำหนดเกณฑ์ของ กพล. /
ออกก� ำ ลั ง กาย/เล่ น กี ฬ า               อย่างเป็นรูปธรรม
อุปกรณ์กีฬามาตรฐานและข้อเสนอแนะของอุปกรณ์ อปท.
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๕ ชนิ ด กี ฬ า                
กีฬาที่แต่ละท้องถิ่นพึงจะมีการจัดเตรียม โดยการมี
ต่อต�ำบลต่อปี
อุปกรณ์กฬี า หมายถึง การจัดให้มเี ครือ่ งมือหรืออุปกรณ์
ที่ ค รบถ้ ว น และสามารถใช้ ส� ำ หรั บเล่ น กี ฬ าชนิ ด ใด           
ชนิดหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ และ ควรประสานงานกับ
อปท. ในการตรวจสอบและติดตามสถานะความพร้อม
ของอุปกรณ์กีฬาในแต่ละต�ำบลทั่วประเทศทุกปี
ตัวชี้วัด

ข้อมูล/สถิติฐาน

ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล
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ข้อมูล/สถิติฐาน

ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

แนวทางที่ ๒ การเสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาส�ำหรับประชากรทุกกลุ่ม
(๑) มีการจัดกิจกรรมการออก กพล. ได้ มี ก ารการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กก. ควรประสานงานกับ กพล. ในการก�ำหนดกรอบและ
ก� ำ ลั ง ก า ย แ ล ะ เ ล ่ น กี ฬ า          กิ จ กรรมกี ฬ าที่ ท างกรมรั บ ผิ ด ชอบ ขอบเขตของกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา            
เ พื่ อม ว ลช น ทั่ ว ปร ะ เทศ                ด�ำเนินการในปีงบประมาณ แต่ยงั ไม่มี เพื่อมวลชน พร้อมทั้งติดตามจ�ำนวนการจัดกิจกรรม             
ที่ จั ด ขึ้ น โ ด ย ห น ่ ว ย ง า น            การจัดเก็บข้อมูลด้านจ�ำนวนกิจกรรม เหล่านี้
ภาครั ฐ หรื อ เกิ ด จากความ การออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาที่จัด
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน ขึ้นโดยภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
ภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ น ้ อ ยกว่ า         
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
(๒) จ�ำนวนบุคลากรและผู้น�ำ กพล. ได้จดั เก็บข้อมูลจ�ำนวนบุคลากร กพล. ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม และรายงาน
ทางกี ฬ า และนั น ทนาการ            และผู้น�ำทางการกีฬา ออกก�ำลังกาย จ�ำนวนบุคลากรและผู้น�ำทางกีฬาและนันทนาการที่ได้
ได้ รั บ การพั ฒ นา และผ่ า น และนันทนาการจากการด�ำเนินการ ๔ รับการพัฒนา อีกทั้งผ่านการประเมินด้วยมาตรฐานที่
การประเมินและทดสอบถูก โครงการ จัดท�ำแผนการฝึกอบรมและ กพล. ก�ำหนดขึ้น โดยในการค�ำนวณอัตราการเพิ่ม
ติ ด ตามและบั น ทึ ก อย่ า ง              พัฒนาบุคลากรและผู้น�ำทางการกีฬา จ�ำนวนนัน้   ให้ใช้จำ� นวนบุคลากรและผูน้ ำ� ทางกีฬาและ
ถูกต้องโดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ และนั น ทนาการ และก� ำ หนด นันทนาการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นฐาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า มาตรฐานของบุ ค ลากรและผู ้ น� ำ
ทางการกีฬาและนันทนาการ
ร้อยละ ๕ ต่อปี
(๓) ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั ว ชี้ วั ด นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑           กก. ควรประสานงานกับ กพล. ในการติดตาม และ
เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ทั่ ว ในแผนยุทธศาสตร์ของ กพล. ภายใต้ รายงานผลการเก็บรวบรวมสถิติค่า BMI และท�ำการ
ประเทศ ดี ขึ้ น ร้ อ ยละ ๕               ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุข ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ สธ. เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความ
เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ภาวะที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย
สากล
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ
(๑) มีอาสาสมัครทางการกีฬา ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้               กก. ควรประสานงานกับ กพล. ในการก�ำหนดคุณสมบัติ
ครบทุกหมู่บ้าน (และไม่น้อย อย่างเป็นรูปธรรม
ของอาสาสมัครทางการกีฬา พร้อมทั้งถ่ายทอดกฎ
กว่า ๑ คนต่อจ�ำนวนประชากร
เกณฑ์ให้กับ อปท. เพื่อใช้ในการติดตามและรวบรวม
๙๐๐ คน)
จ�ำนวน อาสาสมัครทางการกีฬาในแต่ละหมู่บ้าน
(สัดส่วนอาสาสมัครทางการกีฬาต่อประชากรที่เป็น
เกณฑ์ตัวชี้วัดถูกประมาณจากการค�ำนวณประชากร
เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน คือ ๙๐๐ คน จากตัวเลขจ�ำนวน
ประชากรไทย ๖๖ ล้ า นคน และจ� ำ นวนหมู ่ บ ้ า น
๗๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยส�ำหรับบางหมู่บ้านที่มี
ประชากรน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ควรจัดให้มีอาสาสมัคร
ทางการกีฬาอย่างน้อย ๑ คน)
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หน่วย
งานหลัก
กพล.

กพล.

กพล. /
สธ.

กพล. /
อปท.

ตัวชี้วัด

ข้อมูล/สถิติฐาน

ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

หน่วย
งานหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดเพื่อความส�ำเร็จในระดับอาชีพ
แนวทางที่ ๑ การเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่ความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
(๑) จ�ำนวนนักกีฬาสมัครเล่น ตั ว ชี้ วั ด นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่               กกท. ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม และรายงาน กกท.
ได้ถกู ติดตามและบันทึกอย่าง SAT - ๐๕ ของทาง กกท.
จ�ำนวนนักกีฬาสมัครเล่นทัว่ ประเทศ โดยประสานความ
ถูกต้องและมีอัตราการเพิ่ม
ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬา
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า
จังหวัด และใช้ระบบการนับทีไ่ ม่มคี วามซ�ำ้ ซ้อน ซึง่ อาศัย
ร้อยละ ๕ ต่อปี
ประโยชน์จากการจัดท�ำฐานข้อมูลทีม่ มี าตรฐาน โดยใน
การค� ำ นวณอั ต ราการเพิ่ ม จ� ำ นวนนั้ น ให้ นั บ จ� ำ นวน
นักกีฬาสมัครเล่นทัว่ ประเทศทัง้ ประเภทบุคคลปกติและ
คนพิการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นฐาน
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ          
อย่างยั่งยืน
(๑) มีการพัฒนาบุคลากรการ กองพัฒนาบุคลากรกีฬา กกท. ได้มี กกท. ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม และรายงาน กกท.
กี ฬ า (ผู ้ ฝ ึ ก สอน ผู ้ ตั ด สิ น            การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของการพั ฒ นา จ�ำนวนบุคลากรการกีฬา (ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ                   
แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ก า ร กี ฬ า )                  บุคลากรการกีฬา และบันทึกไว้ใน ผู้บริหารการกีฬา) ที่ได้รับการอบรมและพัฒนาตาม
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยใช้ระบบการนับทีไ่ ม่มคี วามซ�ำ้ ซ้อน
ที่ได้มาตรฐาน และมีอัตรา ทะเบียนบุคลากร
และถูกต้อง ซึง่ อาศัยประโยชน์จากการจัดท�ำฐานข้อมูล
การเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของ
ที่มีมาตรฐาน โดยในการค�ำนวณอัตราการเพิ่มจ�ำนวน
บุคลากรการกีฬาที่ได้รับการ
นั้ น ให้ นั บ จ� ำ นวนบุ ค ลากรการกี ฬ าทั่ ว ประเทศใน                      
พั ฒ นาไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ               
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นฐาน
๕ ต่อปี
แนวทางที่ ๓ การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน
กกท. ควรรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการจัด กกท.
(๑) มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา
ตั้ง และรายงานผล
แห่งชาติ (NTC) แห่งแรกเป็น
ทีเ่ รียบร้อยและมีการวางแผน
ทีแ่ น่นอนในการขยายจ�ำนวน
NTC ไปแต่ละภูมิภาค
(๒) มีอย่างน้อย ๑๐ ชนิดกีฬา ตั ว ชี้ วั ด นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่              กกท. ควรรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้า และ กกท.
ได้ รั บ การพั ฒ นามาตรฐาน SAT - ๒๓ ของทาง กกท.
รายงานผล
การเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันใน
รู ป แบบ NTC ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา
( ๑ ) นั ก กี ฬ าอาชี พแ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่              กก. ควรประสานงานกับ กกท. ในการออกแบบแบบ กกท.
บุ ค ลากรการกี ฬ าอาชี พ ไม่ SAT - ๓๐ ของทาง กกท.
ส�ำรวจการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของ
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ มี            
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวติ
ควรพิจารณาจากองค์ประกอบหลักคือ รายได้ สวัสดิการ
ของตน
และความคุ้มครองที่ได้รับ โดย กกท. ควรรับหน้าที              ่
ในการจัดท�ำการส�ำรวจ รวบรวมข้อมูล และรายงานผล
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ข้อมูล/สถิติฐาน
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หน่วย
งานหลัก

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ
(๑) มูลค่าทางเศรษฐกิจใน ตั ว ชี้ วั ด นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่              กก. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กกท.
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ SAT - ๒๓ ของทาง กกท.
ทั้ ง ผู ้ จั ด การแข่ ง ขั น และผู ้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ในการติ ด ตาม            
ไม่นอ้ ยกว่า ๘,๐๐๐ ล้านบาท
และรายงานมูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการแข่งขัน
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กีฬาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
(๑) จ�ำนวนผู้ประกอบการที่
กก. ควรประสานความร่วมมือกับ พณ. ในการติดตาม พณ.
เกีย่ วกับธุรกิจการกีฬามีอตั รา
และรายงานจ�ำนวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจการ
การเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง                
กีฬา (ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) การผลิตชุดและอุปกรณ์
กีฬากิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬา (๒) การ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
ขายส่งและส่งออกสินค้าเกี่ยวกับกีฬา (๓) การผลิต          
และจ�ำหน่ายเครื่องดื่มกีฬา (๔) การขายปลีกสินค้า
เกี่ยวกับกีฬา (๕) การด�ำเนินการให้ความรู้ทางกีฬา             
(๖) การด�ำเนินการให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์กีฬา                
(๗) การด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงเกี่ยวกับการกีฬา) โดย               
ในการค�ำนวณอัตราการเพิ่มจ�ำนวนผู้ประกอบการที่
เกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา ให้ใช้จ�ำนวนรวมผู้ประกอบการ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การกี ฬ ารวมทั่ ว ประเทศในปี                       
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นฐาน
ในขณะเดี ย วกั น กก. ควรเร่ ง จั ด ตั้ ง ฐานข้ อ มู ล                             
ด้านอุตสาหกรรมการกีฬาให้เป็นมาตรฐานเพือ่ น�ำข้อมูล
มาใช้ในการติดตามและประเมินผลในระยะต่อไป
(๒) การลงทุนจากภาคเอกชน ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กก. ควรประสานความร่วมมือกับ พณ. ในการติดตาม พณ.
ในอุตสาหกรรมการกีฬาไทย เป็นรูปธรรม
และรายงานมู ล ค่ า การลงทุ น จากภาคเอกชนใน
มี อั ต ราการเติ บ โตอย่ า งต่ อ
อุตสาหกรรมการกีฬาไทย (ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) การ
เนื่อง ไม่น้อยกว่าอัตราการ
ผลิตชุดและอุปกรณ์กีฬากิจกรรมนันทนาการและการ
เติบโตของค่า GDP ประเทศ
แข่งขันกีฬา (๒) การขายส่งและส่งออกสินค้าเกี่ยวกับ
ทุกปี
กีฬา (๓) การผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มกีฬา (๔) การ
ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับกีฬา (๕) การด�ำเนินการให้           
ความรู้ทางกีฬา (๖) การด�ำเนินการให้เช่าสถานที่และ
อุปกรณ์กีฬา (๗) การด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงเกี่ยวกับการ
กีฬา) โดยในการค�ำนวณอัตราการเพิม่ จ�ำนวนผูป้ ระกอบ
การทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการกีฬา ให้ใช้จำ� นวนรวมผูป้ ระกอบ
การที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การกี ฬ ารวมทั่ ว ประเทศในปี                   
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นฐาน
ในขณะเดี ย วกั น กก. ควรเร่ ง จั ด ตั้ ง ฐานข้ อ มู ล                                    
ด้านอุตสาหกรรมการกีฬาให้เป็นมาตรฐานเพือ่ น�ำข้อมูล
มาใช้ในการติดตามและประเมินผลในระยะต่อไป
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วย
งานหลัก
(๓) มูลค่าการส่งออกทางการ ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กก. ควรประสานความร่วมมือกับ พณ. ในการติดตาม              พณ.
กี ฬ าโดยรวม มี อั ต ราการ เป็นรูปธรรม
และรายงานมูลค่าการส่งออกทางการกีฬาโดยรวม                    
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อย
โดยในการค�ำนวณอัตราการเติบโตให้ใช้มูลค่าการส่ง
กว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
ออกทางการกีฬารวม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นฐาน
ในขณะเดี ย วกั น กก. ควรเร่ ง จั ด ตั้ ง ฐานข้ อ มู ล                                      
ด้านอุตสาหกรรมการกีฬาให้เป็นมาตรฐานเพือ่ น�ำข้อมูล
มาใช้ในการติดตามและประเมินผลในระยะต่อไป
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)
(๑) จ�ำนวนกิจกรรมการท่อง ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กก. ควรก� ำ หนดกรอบและขอบเขตของกิ จ กรรม                         กก.
เทีย่ วเชิงกีฬา มีอตั ราการเพิม่ เป็นรูปธรรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา พร้อมทั้งติดตามจ�ำนวนการจัด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า
กิจกรรมเหล่านี้
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
(๒) มีการจัดตัง้ เมืองกีฬาแห่ง ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กก. (และคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ)                  กก.
แรกได้ส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรม
ควรก�ำหนดกรอบและนิยามของเมืองกีฬา พร้อมทั้ง
ติดตามผลการจัดตั้งเมืองกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
( ๑ ) มี จั ง ห วั ด ที่ มี ศู น ย ์ ตั ว ชี้ วั ด นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่              กก. ควรประสานงานกับ กกท. ในการก�ำหนดกรอบและ กกท.
มาตรฐานการด�ำเนินงานของศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับ SAT - ๑๗ ของทาง กกท.
ประจ�ำจังหวัด พร้อมทั้งท�ำการติดตามประเมินและ
การพัฒนาให้สามารถด�ำเนิน
รายงานผล
การได้ และสามารถประสาน
งานกั บ ส่ ว นกลางอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒
จังหวัด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพ
กก. ควรประสานงานกับ กกท. ในการติดตามการจัดตัง้
กก.
ส� ำ ห รั บ บุ ค ล า ก ร ด ้ า น
และรายงานผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกี ฬ าขึ้ น และสามารถ
ด�ำเนินการได้โดยสมบูรณ์
( ๓ ) มี บุ ค ล า ก ร ด ้ า น ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ได้มี กกท. และ กพล. ควรเป็นผูร้ บั ผิดชอบร่วมในการติดตาม กกท. /
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าทั่ ว การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของทะเบี ย นนั ก และรายงานจ�ำนวนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การกีฬา               กพล.
ประเทศที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา วิทยาศาสตร์การกีฬา
โดยใช้ระบบการนับที่ไม่มีความซ�้ำซ้อนและถูกต้อง                       
แ ล ะ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น             
ซึง่ อาศัยประโยชน์จากการจัดท�ำฐานข้อมูลทีม่ มี าตรฐาน                 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
โดยในการค� ำ นวณอั ต ราการเพิ่ ม จ� ำ นวนนั้ น ให้ นั บ
กว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
จ�ำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นฐาน
ตัวชี้วัด

ข้อมูล/สถิติฐาน

ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ตัวชี้วัด

ข้อมูล/สถิติฐาน

ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

หน่วย
งานหลัก

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา
(๑) มีสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง อปท. ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามจ�ำนวนสื่อ               อปท.
ด้านการกีฬาประจ�ำท้องถิน่ ที่ เป็นรูปธรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกีฬาประจ�ำท้องถิ่น พร้อม
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่
ทัง้ ประเมินความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินงาน และท�ำการ
น้อยกว่า ๑ ชนิดต่อต�ำบล
รายงานผล
(๒) มีการฝึกอบรมและพัฒนา ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กก. ควรประสานงานกับ กกท. และ กพล. ในการ กกท. /
ก�ำหนดกรอบและมาตรฐานร่วมส�ำหรับการจัดกิจกรรม กพล.
องค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรม เป็นรูปธรรม
ทางการกีฬาในระดับภูมิภาค
ฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการ
กีฬาในระดับภูมภิ าค และท�ำการติดตามประเมินจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง
ครั้งและ รายงานผล
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพื่อน�ำไปพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพ                           
ของประชาชน
(๑) มี ก ารลงทุ น จากภาค ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กก. ควรประสานความร่วมมือกับ พณ. ในการติดตาม              พณ.
เอกชนในการค้นคว้าและวิจยั เป็นรูปธรรม
และรายงานมูลค่าการลงทุนจากภาคเอกชนในการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า ง
ค้นคว้าและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมการ
นวัตกรรมการกีฬาโดยมีอตั รา
กีฬาไทย โดยในการค�ำนวณอัตราการเติบโตของการ
การเติบโตไม่น้อยกว่าอัตรา
ลงทุน ให้ใช้ตัวเลขในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นฐาน
การเติ บ โตของค่ า GDP
ประเทศ ทุกปี
(๒) นักกีฬาและบุคลากรการ ตั ว ชี้ วั ด นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่              กก. ควรประสานงานกับ กกท. ในการออกแบบแบบ กกท.
ส� ำ รวจการประเมิ น ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพและ
กีฬาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ มี SAT - ๐๙ ของทาง กกท.
มาตรฐานของบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความพึงพอใจในคุณภาพและ
การกีฬาที่ได้รับ โดย กกท. ควรรับหน้าที่ในการจัด
มาตรฐานของบริ ก ารด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท�ำการส�ำรวจ รวบรวมข้อมูล และรายงานผล
การกีฬาที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๑ การสร้างความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
กก. ควรเป็ น ผู ้ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการบรรจุ กก.
(๑) มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การกีฬาในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำทุก
ก า ร กี ฬ า ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ�ำทุกจังหวัดทั่ว
จังหวัดทั่วประเทศ
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กก. ควรเป็ น ผู ้ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในจั ด ตั้ ง                      กก.
(๒)  มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติที่
จะมี บ ทบาทในการก� ำ หนด
นโยบาย ก�ำกับดูแลและตรวจ
สอบการด�ำเนินงานด้านการ
กีฬาของประเทศ
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วย
งานหลัก
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก�ำลั ง กายและการกี ฬ าตั้ ง แต่ ร ะดั บชาติ ภู มิภ าค และท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การติดตาม                         
และประเมินผล
(๑) ฐานข้อมูลของหน่วยงาน ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กก. ควรเป็นผูต้ ดิ ตามความก้าวหน้าในจัดท�ำฐานข้อมูล กก. /
ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ เป็นรูปธรรม
ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา กกท. /
พัฒนาการกีฬาไทยได้รับการ
ไทย โดยเฉพาะ กกท. กพล. สพล. เป็นส�ำคัญ ซึง่ จะต้อง กพล. /
บู ร ณะและยกระดั บ ให้ เ ป็ น
มีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดร่วมกัน                         สพล.
มาตรฐานเดียวกัน และมีการ
มีการรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ และมีการสร้าง
จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล กลางที่
ความเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลเพื่อให้ กก. สามารถ                
สามารถเชื่ อ มโยงกั บ ฐาน
น�ำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติการ และประเมิน
ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่
ผลต่อไป
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
กี ฬ าได้ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น
รวมถึงภาคเอกชน
แนวทางที่ ๓ การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(๑) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนีอ้ ย่าง กก. ควรประสานงานกับหน่วยงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ กก. /
การกีฬาโดยเฉพาะ กกท. กพล. สพล. เป็นส�ำคัญ ใน กกท. /
การกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ เป็นรูปธรรม
การออกแบบแบบส�ำรวจการประเมินความพึงพอใจใน กพล. /
๘๐ มี ค วามพึ ง พอใจใน
คุณภาพและมาตรฐานของการบริหารจัดการกีฬาใน สพล.
คุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานข้างต้นควรรับหน้าที่ใน
การบริ ห ารจั ด การกี ฬ าใน
การจัดท�ำการส�ำรวจ รวบรวมข้อมูล และรายงานผล
หน่ ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการท�ำงาน
ตัวชี้วัด

ข้อมูล/สถิติฐาน

ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ข

ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ค�ำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ ๒๖/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงาน
จัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
………………………………….
ด้วยกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา มีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแห่งชาติ
ซึ่งแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศ
ในปัจจุบันก�ำลังจะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๙ จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) เพือ่ ให้ประเทศไทยมีกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการการกีฬาของประเทศในอีกระยะ ๕ ปี
ถัดไป พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต            ิ
อย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์                  
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมี
องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
๑. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานคณะท�ำงาน
๒. รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองประธานคณะท�ำงาน
(ที่ได้รับมอบหมาย)
๓. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะท�ำงาน
(นายพรหมโชติ ไตรเวช)
๔. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
คณะท�ำงาน
๕. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คณะท�ำงาน
๖. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
คณะท�ำงาน
๗. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
คณะท�ำงาน
๘. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
คณะท�ำงาน
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ
อธิบดีกรมพลศึกษา
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้แทนส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารจัดการการกีฬา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ)
ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
นายเจริญ วรรธนะสิน
รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
นายวิชิต คนึงสุขเกษม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายชัย นิมากร
นายกสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายกมล โชคไพบูลย์กิจ
ประธานกรรมการ บริษัท โรงงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้แทนส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย

คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและ
เลขานุการ
คณะท�ำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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อ�ำนาจหน้าที่
๑. ด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เสนอคณะรัฐมนตรี                    
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒. ก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับแนวทางการบริหารและพัฒนาการกีฬา วิธปี ฏิบตั แิ ละความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการด�ำเนินการของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓. รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนากีฬา

ภาคผนวก

ค

ค�ำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ ๑๖๘ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนาการกีฬา
………………………………….
เพื่อให้การด�ำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการกีฬาเป็นไปโดยความเรียบร้อย             
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ ทางราชการ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘

นายอารัญ บุญชัย
ประธานคณะท�ำงาน
พลตรีชัยวิทย์ ชยาภินันท์
รองประธานคณะท�ำงาน
นาวาเอกนรพัชร์ ทาอินทร์
คณะท�ำงาน
นายอาณัติ ยอดบางเตยพล
คณะท�ำงาน
นายณัฎฐกิตติ์ กิตติธ�ำรงกุล
คณะท�ำงาน
นางสาวกานต์กมล สินเจริญ
คณะท�ำงาน
นางสาวณนันท์ สินธุศิริ
คณะท�ำงาน
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนพัฒนา
คณะท�ำงานและเลขานุการ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
๒.๙ นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๒.๑๐ นายอดิศัย ใจกาวัง
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๒.๑๑ นางสาวสุดาภรณ์ สมัครผล
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๒.๑๒ นายนิธิพงศ์ กิมาวหา
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๒.๑๓ นายพรรษพงศ์ สิทธิปรุ
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
โดยให้คณะท�ำงานพัฒนาการกีฬา มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และสนับสนุนการแปลงแผนด้านกีฬาไปสู่การปฏิบัติ
๒. สนับสนุนการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓. สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านบริหารจัดการการกีฬา และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการกีฬา
๔. ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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คณะผู้จัดท�ำ

68

ที่ปรึกษา
นางกอบกาญจน์
นายพงษ์ภาณุ
นายอาณัติ
นายอนันต์
นายนเร
นายปริวัฒน์
นายสกล

วัฒนวรางกูร
เศวตรุนทร์
ชวนะเกรียงไกร
วงศ์เบญจรัตน์
เหล่าวิชยา
วรรณกลาง
วรรณพงษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษา
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการ
นายอารัญ
นางสาวแสงจันทร์
นางปองทิพย์
นางสาววรางคณา
นางสาวณนันท์
นางสาวศิรานุช
นางสาวโรสลา
นายบุญผล
นายธุววิซ

บุญชัย
แก้วประทุมรัสมี
วิวัฒนสิเนศวร
สุขสมจินตน์
สินธุศิริ
ไตรบัญญัติกุล
แก้วมณี
รักษาศรี
แนวเนื่อง

ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

