แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำ�นำ�
เนื่องในโอกาสปีมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถือเป็นวาระสำ�คัญยิ่งสำ�หรับปวงชนชาวไทยที่ต่างสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้าฯ ทีท่ รงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการกีฬา ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชา
สามารถอันสูงยิ่ง ทรงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกีฬา ในการเป็นเครื่องมือสำ�หรับพัฒนาคนทั้งร่างกาย
และจิตใจ ดังที่พระราชทานพระบรมราโชวาทในวันเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำ�ปี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่า “…การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำ�คัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน
กล้าหาญ รู้แพ้รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพ ทั้งในทางจิตใจ
และร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนา…” เพื่อเป็นการสนอง
พระราชดำ�รัสดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำ�แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
การดำ�เนินการดังกล่าวได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และนำ�กรอบแนวคิดหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสำ�คัญกับ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและ
เป็นองค์รวม รวมทั้งกรอบนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้ ได้มุ่งหวังให้คนไทยได้รับการส่งเสริมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา
อย่างถูกต้องจนเป็นวิถชี วี ติ มีสขุ ภาพและสมรรถภาพทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีนำ�้ ใจนักกีฬาเพือ่ หลอมรวมเป็นหนึง่ เดียว
สู่ความสามัคคีและสมานฉันท์ มีการบริหารจัดการกีฬาทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งให้การกีฬาเป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างอาชีพ
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควบคู่กันไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนในสังคมจะได้ใช้แผนฯ
ฉบับนี้ เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

สารบัญ
หน้า
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
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บทที่ ๑ สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬา วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ
๑ สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬาในอนาคต
๒ วิสยั ทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๓ การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔ กรอบแนวคิดการพัฒนาการกีฬา
๕ สถานการณ์แนวโน้มเกี่ยวกับการออกกำ�ลังกายและการกีฬา
๖ นโยบายรัฐบาลในการพัฒนากีฬาของชาติ
๗ สรุปผลการพัฒนาด้านการกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
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บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๑ วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย
๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน
๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
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บทที่ ๓ ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๑ ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สู่การปฏิบัติ
๒ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สู่การปฏิบัติ
๓ กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
๔ การติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

สารบัญ
								
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ก
ข
ค

ภาคผนวก

ง

ภาคผนวก

จ

บัญชีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน
นิยามศัพท์
กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
คำ�สั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๑๕๖/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำ�งานจัดทำ� (ร่าง)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
คำ�สัง่ สถาบันการพลศึกษา ที่ ๒๔๑/๒๕๕๔ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะทำ�งาน
เพื่อประสานการขับเคลื่อนการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

หน้า
๘๐
๘๑
๘๓
๘๗
๘๙

๙๔

สารบัญภาพ
แผนภาพที่ ๑
แผนภาพที่ ๒

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ
และหน่วยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
๑. ความเป็นมา

รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการกีฬาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน�้ำใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม
เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ การสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรายได้ อาชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการกีฬาของประเทศ
ได้เล็งเห็นความส�ำคัญดังกล่าว จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยด�ำเนินการให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ
และเป็นองค์รวม รวมทั้งกรอบความร่วมมือในการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้ ได้มุ่งหวังให้คนไทยได้รับการส่งเสริมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา
อย่างถูกต้องจนเป็นวิถีชีวิต มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน�้ำใจนักกีฬา เพื่อหลอมรวม
เป็นหนึ่งเดียวสู่ความสามัคคีและสมานฉันท์ มีการบริหารจัดการกีฬาทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิทยาศาสตร์
การกีฬาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ ทุกภาคส่วนในสังคมจะได้ใช้แผนฯ ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน
การออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาในแผนปฏิบตั กิ ารของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒. สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย

๒.๑ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
มุ ่ ง พั ฒ นาภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และขั บ เคลื่ อ นให้ บั ง เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
ในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส�ำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม
๒.๒ การพัฒนาการกีฬาทีผ่ า่ นมา ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร โดยเฉพาะในด้านการพัฒนากีฬาขัน้ พืน้ ฐาน
การดูกีฬา และเล่นกีฬาของประชาชนยังมีน้อย การน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการพัฒนาการกีฬา
ทุกระดับอย่างจริงจัง และการบริหารจัดการกีฬาแบบบูรณาการ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๒.๓ ส�ำหรับแนวโน้มทางด้านกีฬา กระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การตื่นตัว
ในเรือ่ งของการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพของคนทัว่ โลก ท�ำให้ประชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพ เล่นกีฬา และออกก�ำลังกาย
มากขึ้น การกีฬายังมีส่วนส�ำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และสามัคคี
ของคนในชาติ การกีฬายังสามารถเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ และมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้
๒.๔ การออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน มีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการส�ำรวจของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติเกี่ยวกับการส�ำรวจพฤติกรรมการออกก�ำลังกายของประชากรปี ๒๕๔๖, ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๐ พบว่า
ประชาชนมีแนวโน้มของการออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ จากร้อยละ ๒๙.๐ ร้อยละ ๒๙.๑ และร้อยละ ๒๙.๖
ในปี ๒๕๔๖, ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๐ ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๑ อ้างถึงในยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๓.	ผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) และ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)

การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ในภาพรวมประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่ โดยพบว่า ประชาชนมีความตืน่ ตัวในการออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬามากขึ้น ภาครัฐและเอกชนให้การส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และมีการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มาใช้ในการพัฒนาการกีฬามากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีผลการด�ำเนินงานหลายส่วนที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน ครูพลศึกษาระดับประถมศึกษายังมีไม่ครบทุกโรงเรียน
ในระดับมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรบังคับพลศึกษาเพียงบางมหาวิทยาลัย และมีผู้ฝึกสอนกีฬาพื้นฐานไม่ครบทุกหมู่บ้าน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน ยังไม่มีตัวแทนรับผิดชอบกีฬามวลชนในคณะกรรมการกีฬา
จังหวัด มีสวนสุขภาพส�ำหรับประชาชนยังไม่ครบทุกต�ำบล และหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่มีสถานที่ออกก�ำลังกายให้
บุคลากร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ยังไม่มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
ศูนย์ฝกึ กีฬาแห่งชาติ และศูนย์ฝกึ ระดับภูมภิ าค มีสนามกีฬาทีไ่ ด้มาตรฐาน ๓๖ แห่ง (ยังไม่ครบทุกจังหวัด) และมีการน�ำ
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ประโยชน์ระดับต�่ำ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ ยังไม่ได้พัฒนากีฬาอาชีพอย่างแท้จริง บุคลากรด้านกีฬา
อาชีพยังมีจ�ำนวนน้อย และคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานสากล กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพยังไม่ได้
ประกาศใช้ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพยังไม่ได้มาตรฐาน การสนับสนุนกีฬาอาชีพจากภาคเอกชน และผลตอบแทน
ด้านสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ยังอยู่ในระดับที่ต�่ำ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา การเผยแพร่ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์การกีฬา
และเทคโนโลยีทางการกีฬายังมีอยู่ในระดับที่ต�่ำ ยังไม่มีศูนย์สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา และมีการใช้ความรู้ด้านโภชนาการในการพัฒนาโครงสร้างทางร่างกายของนักกีฬาอยู่ในระดับที่ต�่ำ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการกีฬา ยังไม่มีศูนย์สารสนเทศทางการกีฬาเพื่อใช้บริหารงานและ
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการกีฬา สมาคมกีฬาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสมาคมยังมีอยู่
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ในจ�ำนวนที่ต�่ำ สถานกีฬาและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกยังมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬายังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย การบริหารงานด้านการกีฬาขององค์กรต่างๆ ยังขาดหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารงานขาดการติดตามและประเมินผล

๔. ผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

ผลการวิจัยในสาระของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประกอบด้วย
๖ ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการกี ฬ าขั้ น พื้ น ฐาน ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการกี ฬ าเพื่ อ มวลชน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการกี ฬ าเพื่ อ การอาชี พ ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการกีฬา ซึ่งในการประเมินผล
การด�ำเนินงานของยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ใช้หลักการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ การด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดและมาตรการต่างๆ นั้น “เป็นไปตามเป้าหมาย” หรือ “ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” โดยแยกรายตัวชี้วัด
ซึ่ ง มี ข ้ อ ค้ น พบจากการทบทวนและประเมิ น แผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
สรุปได้ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ๗ ตัวชี้วัด พบว่าไม่มีวัตถุประสงค์ใด
ที่ดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน มีวัตถุประสงค์ ๑ ข้อ ๓ ตัวชี้วัด พบว่าไม่มีวัตถุประสงค์ใด
ที่ดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๕ ข้ อ ๑๐ ตั ว ชี้ วั ด พบว่ า
มีวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ และ ๔, วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๒
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓, วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ ๓ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ ๕ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑ สำ � หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๓ และ ๕, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑ และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ มีวัตถุประสงค์ ๕ ข้อ ๑๔ ตัวชี้วัด พบว่ามีวัตถุประสงค์
ที่ด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายคือ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ และ ๓, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒
และ ๓, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๑ ส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่ด�ำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พบในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๔, และ ๕, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๑ และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๒ และ ๓
๕. ยุท ธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การกี ฬา มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ๑๐ ตัวชี้วัด
พบว่ามีวัตถุประสงค์ที่ด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒, วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ และ ๓ ส�ำหรับ วัตถุประสงค์ที่ด�ำเนินการไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย พบในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๓, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ และ ๓, วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๔
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการกีฬา มีวัตถุประสงค์ ๒ ข้อ ๑๐ ตัวชี้วัด พบว่ามีวัตถุประสงค์
ที่ด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๔ และ ๘ ส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย พบในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓, ๕, ๖, และ ๗ และ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
๑. การก�ำหนดยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ควรน�ำ
ข้อค้นพบจากการประเมินมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�ำแผนฯ และในการร่างแผนพัฒนาฯ ควรจะคงยุทธศาสตร์
การพัฒนาการกีฬาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์เอาไว้ เพราะได้ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญต่างๆ ของการพัฒนากีฬาชาติไว้
ค่อนข้างครบถ้วนแล้ว แต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อให้มีความรัดกุมในตัวชี้วัดซึ่งต้องมีความเป็นไปได้
อย่างเป็นรูปธรรม
๒. เพือ่ ให้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ลงไปสูภ่ าคปฏิบตั ไิ ด้อย่างจริงจัง ถูกต้อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของผูว้ างนโยบาย และก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการวางกรอบแผนงานจะต้องมีคณะกรรมการ
นิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้แผนฯ โดยควรจะมีการนิเทศ เมื่อแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีการประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการแล้ว มีการติดตามและประเมินผลทุกปีหรือในระยะครึ่งแผน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ของผู้ปฏิบัติ และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๓. สมรรถภาพทางกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นดัชนีส�ำคัญตัวหนึ่งที่จะชี้วัดถึงความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ปรากฏอย่างเป็น
รูปธรรม ใช้เป็นหลักฐานในการจัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังคนในชาติได้อย่างถูกต้อง จึงสมควรจะได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ มีตัวเลขที่จะใช้เป็นดัชนีชี้วัดความแข็งแรง สมบูรณ์ของร่างกาย
เพื่อจะได้น�ำผลไปใช้ในการประเมินองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติได้
๔. การประสานสัมพันธ์งานระดับกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรียนกีฬา เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าโรงเรียนกีฬา
ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเป้าหมายให้เป็นแหล่งในการผลิตบุคลากรทางการกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศและก้าวต่อไปสู่
ความเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ แต่สภาพความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน นั้น พบว่าการผลิตก�ำลังคนทางการกีฬาของโรงเรียน
ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้ เป็นเพราะมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ปัจจัยที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่งคือ การขาดการประสานสัมพันธ์งานในระดับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพื่อไม่ให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ
และก�ำลังคนที่เป็นเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจะได้ร่วมกันท�ำงานแบบบูรณาการ
เพื่อให้โรงเรียนกีฬาเป็นแหล่งในการเพาะพันธุ์นักกีฬาอย่างแท้จริง
๕. การจั ด ท�ำพระราชบั ญ ญั ติ ก ฎหมายกี ฬ าอาชี พ ในแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ตั้ ง แต่ ฉ บั บ ที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ได้ระบุยุทธศาสตร์
การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพไว้อย่างชัดเจน แต่ในการด�ำเนินงานเพื่อเตรียมกีฬาทั้ง ๑๒ ชนิดกีฬาที่การกีฬา
แห่งประเทศไทยวาดหวังจะให้เป็นกีฬาเพื่อการอาชีพนั้น ปรากฏว่า ประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติกฎหมาย
กีฬาอาชีพไว้บังคับใช้ ดังนั้น ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องผลักดันให้ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติกฎหมายกีฬาอาชีพ
มาบังคับใช้อย่างรีบด่วน
๖. การกระจายงานด้านการกีฬาลงสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้การส่งเสริมและพัฒนากีฬาของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วมในการคิด การทำ� การรับผิดชอบ
งานกีฬาของประเทศตามระดับความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นผู้ที่มีบทบาท
ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำ�งานกับประชาชนในระดับรากหญ้า การเปิดโอกาสให้ภาคีต่างๆ เข้ามา
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จ

มีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมจะทำ�ให้ช่วยลดหรือขจัดปัญหาการผูกขาดในการดำ�เนินงานของสโมสร และสมาคมกีฬา
ต่างๆ ได้
๗. การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านการกีฬาการออกก�ำลังกาย ศูนย์ข้อมูลทางการกีฬา นับเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทุกครั้งที่มีการประเมินโครงการต่างๆ จะพบว่าระบบการสืบค้นข้อมูล
ของประเทศไทยค้นหาข้อมูลได้ยากมาก ทัง้ นีเ้ พราะไม่มกี ารเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ ข้อมูลยังกระจัดกระจายกันอยู่
และอาจจะไม่มีการเก็บข้อมูลเอาไว้เลย ท�ำให้เสียโอกาสในการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ส�ำคัญๆ ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ คณะนักวิจัยเห็นว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรจะได้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศทางการกีฬา การออกก�ำลังกาย
หรือมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นเพื่อเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสามารถเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการสืบค้นข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง
๘. การผลิ ต บุ ค ลากรทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ณ ห้ ว งเวลานี้ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า สหวิ ท ยาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่ว่าจะเป็นสรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬาและ
การออกก�ำลังกาย โภชนศาสตร์ทางการกีฬา เวชศาสตร์ทางการกีฬา ศาสตร์ของการเป็นผู้ฝึก และองค์ความรู้
ทางด้านการบริหารจัดการการกีฬา ต่างก็เป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ พัฒนานักกีฬา
ให้เป็นผู้มีศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศ และก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างเต็มตัว ดังนั้น การผลิตก�ำลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เป็นผู้ช�ำนาญการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่แท้จริง และเข้มข้นในวิชาชีพนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน จริงจัง และจริงใจ
เพราะมิฉะนั้น ประเทศไทยอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ตกรุ่นอยู่มากมาย โดยที่ไม่สามารถน�ำองค์ความรู้
ที่ได้รับจากสถาบันผู้ผลิตมาใช้ในสถานการณ์จริง ดังนั้น สถาบันผู้ผลิต สถาบัน หน่วยงานหรือองค์กรผู้ใช้บริการ
รวมทั้งสมาคมวิชาชีพ จะต้องร่วมมือกันในลักษณะ ไตรภาคี หรือ พหุภาคี เพื่อยกระดับมาตรฐานของความเป็น
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์นี้อย่างแท้จริง
๙. การอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านของชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมาอย่างยาวนาน กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยที่มีอยู่มากมาย
เพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ ทีเ่ ป็นสมบัตขิ องชาติและเก็บรักษาไว้เพือ่ การศึกษาของเยาวชนรุน่ หลัง ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สมควรจะได้มกี ารวางมาตรการและมีตวั ชีว้ ดั ของการอนุรกั ษ์กฬี าและการละเล่นพืน้ บ้านของไทย
ไว้ด้วย เพื่อไม่ให้ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่จะต้องรักษาไว้หลุดหายไป
๑๐. การสร้างสนามกีฬา ศูนย์กีฬาที่เป็นมาตรฐาน สถานกีฬาของรัฐซึ่งกระจายกันอยู่ในจังหวัดต่างๆ
หลายแห่งยังขาดมาตรฐาน ขาดอุปกรณ์ประจ�ำสนามทีท่ นั สมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบแสงสว่าง ระบบเสียง บริเวณรอบๆ
สนาม ซึ่งท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัยส�ำหรับนักกีฬา ผู้ตัดสิน ระบบการแสดงข้อมูลและผลการแข่งขัน (score board)
ก็ไม่เป็นมาตรฐาน องค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญเหล่านี้ ท�ำให้ประเทศไทยขาดโอกาสในการได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ท�ำให้สูญเสียรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว
เมือ่ ประเทศไทยได้รบั เป็นเจ้าภาพในมหกรรมกีฬาต่างๆ และเป็นการสวนกระแสทีร่ ฐั บาลชุดปัจจุบนั ได้แสดงเจตนารมณ์
ในการเปิดโอกาสให้เสนอตัวให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ในกรณี นี้ ถึ ง แม้ จ ะเป็ น การลงทุ น ที่ ต ้ อ งใช้ ง บประมาณค่ อ นข้ า งสู ง แต่ ห ากรั ฐ บาล
จะได้มีการก�ำหนดนโยบายให้มีการสนับสนุนจากส�ำนักงบประมาณและให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วย
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ฉ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๕. กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

การจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกีฬาโดยตรง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมีผแู้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา
สมาคมกีฬากีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมาย
ให้ ด�ำเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะท�ำงานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นและประสานการยก (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ขึ้ น
ประกอบด้วยคณะท�ำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมี นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดี
สถาบันการพลศึกษาเป็นประธานคณะท�ำงาน
การด�ำเนินการในส่วนภูมิภาคสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ด�ำเนินการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฯ ใน ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือด�ำเนินการ
ที่จังหวัดล�ำปาง โดยมีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล�ำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี โดยมีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ภาคใต้ทจี่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และภาคกลางด�ำเนินการที่กรุงเทพมหานคร
โดยมีส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะและพิจารณา (ร่าง) แผนฯ รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะท�ำงานจัดท�ำ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) บนพื้นฐาน
ของหลั ก การทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการออกก�ำลั ง กายและการกี ฬ า ข้ อ มู ล แนวโน้ ม สถานการณ์ และทิ ศ ทาง
การพัฒนาการกีฬา กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ มาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ รวมทัง้ นโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณาการภารกิจด้านกีฬาได้อย่างเป็นระบบ
เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหาร
จัดการกีฬาของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

๖. สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๖.๑ วิสัยทัศน์
		 คนไทยได้รบั การส่งเสริมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องจนเป็นวิถชี วี ติ มีสขุ ภาพ สมรรถภาพ
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีน�้ำใจนักกีฬา หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสามัคคีสมานฉันท์ พัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศโดยใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพือ่ พัฒนานักกีฬาทีม่ ศี กั ยภาพให้ได้มาตรฐานสากล มีการบริหาร
จัดการกีฬาทุกมิติอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๖.๒ พันธกิจ
		 ๑) เพิ่มโอกาสให้คนไทยได้รับการส่งเสริมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
		 ๒) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการใช้กจิ กรรมการออกก�ำลังกายและการกีฬาและเป็น
สื่อในการสร้างสังคมสามัคคีสมานฉันท์
		 ๓) พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล น�ำไปสู่กีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
		 ๔) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาและการออกก�ำลังกายทุกมิติ อย่างเป็นระบบ
๖.๓ วัตถุประสงค์
		 ๑) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้รับโอกาสในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
เพื่อสร้างค่านิยมวิถีชีวิตรักการเล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย สู่การมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี
		 ๒) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน ในการใช้กิจกรรมการออกก�ำลังกายและการกีฬา
เป็นสื่อเพื่อสร้างสังคมที่มีน�้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามัคคีสมานฉันท์
		 ๓) เพื่อจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬา
ประจ�ำศูนย์และสนามกีฬา
		 ๔) เพือ่ ปรับบทบาทของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตัง้ แต่ระดับ
เด็กและเยาวชน โดยจัดให้มที นุ การศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนทีม่ คี วามสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ
		 ๕) เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาค เพื่อพัฒนาการออกก�ำลังกายและ
การกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใต้
ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
		 ๖) เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้
อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ รวมทั้งพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล
		 ๗) เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาและการออกก�ำลังกายในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
		 ๘) เพือ่ สนับสนุนให้ผพู้ กิ ารเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ เพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารเป็นนักกีฬา
ที่มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่างๆ
		 ๙) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและ
กีฬาคนพิการระดับโลกที่ส�ำคัญๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์”

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๖.๔ เป้าหมายหลัก
		 ๑) เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ ทัง้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจ
มีเจตคติ และทักษะในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั และน�ำ้ ใจนักกีฬาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา ชม และเชียร์กีฬาตามระเบียบและกฎกติกา
		 ๒) เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อายุ ๓-๑๑ ปี อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
มีทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น การเดิน วิ่ง กระโดด ปีนป่าย ยืดหยุ่นและการเล่นผาดโผน ตามเกณฑ์ความ
สามารถของแต่ละระดับอายุ
		 ๓) เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ ทัง้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อายุ ๑๒-๑๘ ปี อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
มีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาอย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา ตามความสามารถของเพศและอายุ
		 ๔) เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางการกีฬา ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุนเพือ่ พัฒนา
ความสามารถทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
		 ๕) ประชาชนทุกกลุ่ม ร้อยละ ๖๐ ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และร้อยละ ๕๐ มีสุขภาพดีและสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
		 ๖) ชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร้อยละ ๒๕ มีสถานที่ บริการด้านการออกก�ำลังกายและการ
กีฬา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
		 ๗) ประเทศไทยเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในชนิดกีฬาสากลที่มีการแข่งขันในกีฬา
เอเชียนเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์และโอลิมปิกเกมส์
		 ๘) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑-๕ จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์ และอันดับ
๑-๕ ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์
		 ๙) มีสถาบันผลิตและพัฒนาผู้ฝึกสอนในระดับชาติและนานาชาติ
		 ๑๐) มีสถานกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ได้มาตรฐานในแต่ละระดับในทุกจังหวัด
		 ๑๑) จ�ำนวนบุคลากรกีฬาอาชีพและนักกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งนักกีฬาอาชีพมีผลงานหรือ
ระดับความสามารถที่ได้มาตรฐานนานาชาติ (International ranking) โดยเฉลี่ยดีขึ้น
		 ๑๒) ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
		 ๑๓) มีระบบการวางแผนการประชาสัมพันธ์ สวัสดิการและการติดตามผลด้านกีฬาอาชีพมากขึ้น
		 ๑๔) จ�ำนวนรายได้จากผู้สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
		 ๑๕) จ�ำนวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับชาติ ระดับภาค
ระดับจังหวัด และในสมาคมกีฬาต่างๆ เพิ่มขึ้น
		 ๑๖) มีองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ
		 ๑๗) มีการศึกษาวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
		 ๑๘) มี เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ าระดั บ ชาติ ระดั บ ภาค
ระดับจังหวัด อย่างน้อย ๓ หมวดเครื่องมือ คือ เครื่องมือทางชีวกลศาสตร์การกีฬา เครื่องมือทางสรีรวิทยาการ
ออกก�ำลังกายและกีฬา และเครื่องมือทางเวชศาสตร์การกีฬา
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		 ๑๙) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กร สมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาเพือ่ เตรียมการรองรับการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๖๐
		 ๒๐) มีคณะกรรมการการกีฬาที่มีบทบาทในการบริหารงานการกีฬา อย่างน้อยจ�ำนวน ๑ คณะกรรมการ
ครบทุกระดับ ได้แก่ ระดับ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และระดับชาติ
		 ๒๑) มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการกีฬาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และ
ระดับชาติ
		 ๒๒) มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬาในทุกๆ ด้าน ให้ทนั สมัยและสามารถ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘
		 ๒๓) มีกองทุนในการพัฒนาการกีฬาและสวัสดิการของนักกีฬาทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
และระดับชาติ
		 ๒๔) มีระบบ กลไก การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาทุกระดับ
ตั้งแต่ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และระดับชาติ
๖.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีวัตถุประสงค์ดังนี้
		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
			 ๑.๑) เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและทักษะในการออกก�ำลังกาย
และการเล่นกีฬา
			 ๑.๒) เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและน�้ำใจ
นักกีฬา และการด�ำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
			 ๑.๓) เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ มีทกั ษะและความสามารถทางการกีฬาขัน้ พืน้ ฐานได้รบั การพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ตามความถนัดและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
		 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
			 ๒.๑) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกก�ำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นวิถีชีวิต
			 ๒.๒) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
			 ๒.๓) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย คุณธรรม จริยธรรม
ความมีน�้ำใจนักกีฬา ความสามัคคี และความมีวินัยของคนในชาติ
		 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
			 ๓.๑) ให้นักกีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดับ มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและพัฒนาความสามารถโดยมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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			 ๓.๒) มีระบบและกลไกให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อ
ความต้องการในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ จังหวัด ชาติ และนานาชาติ
			 ๓.๓) เพื่อสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการฝึกซ้อม
และการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ จังหวัด ชาติ และนานาชาติ
			 ๓.๔) เพือ่ สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดับให้เชือ่ มโยงบูรณาการ
และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
			 ๓.๕) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
		 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
			 ๔.๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลที่มีศักยภาพ และการกีฬาไทยบางชนิดให้เป็นกีฬาอาชีพ
อย่างยั่งยืน
			 ๔.๒) เพื่อพัฒนานักกีฬาทุกกลุ่มและบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจร โดยพัฒนาทั้งคุณภาพและ
จรรยาบรรณ ตลอดทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันผลิตบุคลากรกีฬาอาชีพ และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสมาชิก
(แฟนคลับ) ขององค์กร สโมสร กีฬาอาชีพ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
			 ๔.๓) เพือ่ พัฒนาระบบและกลไกการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพให้มมี าตรฐานสากล โดยมีกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทางการกีฬาที่เหมาะสมและทันสมัย
			 ๔.๔) เพื่อพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพโดยสนับสนุนให้มีการจัดสรรทุนส่งเสริมและสวัสดิการ
กีฬาอาชีพเพือ่ การคุม้ ครองและรักษาสิทธิห์ รือผลประโยชน์รวมทัง้ สร้างแรงจูงใจให้องค์กรเอกชนร่วมส่งเสริมกีฬาอาชีพ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
			 ๕.๑) เพื่อให้มีการจัดตั้งองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาครอบคลุม
ทั่วประเทศ
			 ๕.๒) เพื่อให้มีการจัดสรรอัตราก�ำลังบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการออกก�ำลังกายและกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการ
การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
			 ๕.๓) เพื่อให้มีการสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา รวมทั้งให้มีการน�ำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและประชาชนทุกกลุ่ม
			 ๕.๔) เพื่ อ ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ าในองค์ ก ร
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกระดับที่มีมาตรฐานส�ำหรับให้บริการนักกีฬาและประชาชนทุกกลุ่ม
		 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกก�ำลังกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
			
๖.๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารองค์กร บุคลากรและสถานกีฬาทุกระดับของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคธุ ร กิ จ ตลอดจนปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ า และ
การออกก�ำลังกายให้ทันสมัย
			 ๖. ๒) เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการและประสานความร่วมมือขององค์กรกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการกีฬาและการออกก�ำลังกาย

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฎ

๖.๖ ป ัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) สู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สู่การปฏิบัติให้
สามารถด�ำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้จะต้องอาศัยปัจจัยหลักแห่งความส�ำเร็จ ดังนี้
		
							
		 ๑) รัฐบาลหรือหน่วยงานระดับนโยบาย ควรผลักดัน “การส่งเสริมให้คนไทยรักการออกก�ำลังกาย
และการเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต” ให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกหน่วยงานจะได้ใช้แผนฯ ฉบับนี้
เป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนในแผนปฏิบตั กิ ารของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนา
ประเทศในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยมีแผนงาน โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ด�ำเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีองค์กรก�ำหนดนโยบาย มาตรการ ก�ำกับ ดูแล และสนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
		 ๒) พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการการออกก�ำลังกายและการกีฬา และเพิม่ ขีดความสามารถของ
องค์กรทีท่ �ำหน้าทีห่ ลักด้านการกีฬาทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคี เครือข่ายทัง้ ในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการการออกก�ำลังกายและการกีฬาแบบบูรณาการในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
		 ๓) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและอุปกรณ์กฬี า เพือ่ สนับสนุนการเล่นกีฬา การออกก�ำลังกาย โดยการ
ก�ำหนดมาตรฐาน พัฒนา ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา เพิ่มมูลค่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ และสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
และอุปกรณ์การออกก�ำลังกายและการกีฬาให้มีมาตรฐาน
		 ๔) จัดให้มแี ละเพิม่ ศักยภาพของสถาบันการพัฒนาบุคลากรทางการออกก�ำลังกาย การกีฬา ระบบการฝึก
ซ้อม และการผลิตนักกีฬา โดยพัฒนาองค์ความรู้ การวิจยั และการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ
กีฬา เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของนักกีฬา
		 ๕) ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนด้านออกก�ำลังกายและการกีฬาโดยสนับสนุนสิทธิ
ประโยชน์ส�ำหรับภาคเอกชน เพื่อการลงทุนในธุรกิจกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น
		 ๖) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้องค์ความรู้ด้านการกีฬาและส่งเสริมให้มีอาสาสมัครการกีฬาระดับต�ำบล
		 ๗) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร ชุมชน และภาคีเครือข่ายองค์กรกีฬา
ให้องค์ความรู้ ด้านการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา การชมและเชียร์กฬี า และการสร้างวัฒนธรรมการออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาที่สอดคล้องจนเป็นวิถีชีวิต
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๖.๗ การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
		 เพือ่ ให้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีความสอดคล้องกันในระดับนโยบาย
จนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการด�ำเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควรด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๑) การบริหารด�ำเนินการและการประสานแผน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
		
๑.๑) ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ก�ำกับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การออกก�ำลังกายและการกีฬา พิจารณาก�ำหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้ความเห็นชอบ
และสั่งการ
			 ๑.๒) ระดับการผลักดันแผน มีส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
ท�ำหน้าทีใ่ นการน�ำนโยบายและข้อสัง่ การในระดับนโยบาย แจ้งประสานไปยังหน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ติดตาม
ความก้าวหน้า การด�ำเนินการวิจัยเชิงนโยบาย น�ำเสนอข้อแนะน�ำและปัญหาอุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ
			 ๑.๓) ระดับปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้อง
กับการออกก�ำลังกายและการกีฬา สมาคมกีฬา ชมรมกีฬา สโมสรกีฬา มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เป็นผู้รับนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติ
		 ๒) การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับ
ต่าง ๆ ดังนี้
		
การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มุง่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีตา่ งๆ สามารถผลักดันและด�ำเนินการตามแนวทางการพัฒนาของ
แผนฯ ได้อย่างเหมาะสม โดย
			 ๒.๑) ระดับส่วนกลาง เพือ่ ให้มกี ารบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) และแผนในระดับชาติที่เกี่ยวข้อง น�ำไปก�ำหนดเป็นกรอบของหน่วยงานและจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
			 ๒.๒) ระดั บ จั ง หวั ด เพื่อให้ มี ก ารแปลงแผนไปสู ่ ก ารปฏิ บัติ ในระดั บจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด
โดยผลักดันให้การพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
และมีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยมีส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งผลักดันให้เขตพื้นที่การศึกษา สถาบัน
การศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับภาค/จังหวัดในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น
			 ๒.๓) ระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่อให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล รวมทั้งผู้น�ำชุมชน ได้น�ำเป้าหมาย มาตรการและ
แนวทางไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารของหน่วยงาน และมีด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ/กิจกรรมเพือ่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐ

		 ๓) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ
			 ๓.๑) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ
			 ๓.๒) การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อด�ำเนินงานในกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่บรรจุในแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติในทุกประเด็นยุทธศาสตร์		
			 ๓.๓) การสนับสนุนและพัฒนากลไกการประสานงาน โดยการสร้างเครือข่ายด้านการกีฬา
๖.๘ กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
		 กลไกในการแปลงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไปสู่การปฏิบัติ
มุ่งด�ำเนินการอย่างเป็นระบบในทุกระดับ ดังนี้
๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติท�ำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรระดับชาติ
		 ๒) มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละแผนงาน ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างองค์กรระดับภูมภิ าคระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่น
		 ๓) การให้สมาคมกีฬาชนิดต่างๆ เข้ามามีส่วนในการเสนอแนวนโยบายและผลักดันการพัฒนาการกีฬา
ตามแผนพัฒนาการกีฬาของชาติ
		 ๔) ใช้บันทึกความเข้าใจด้านการกีฬา (MOU) เป็นกลไกสนับสนุนการบูรณาการงานด้านการกีฬาร่วม
ระหว่างหน่วยงาน
		 ๕) น�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ
การบูรณาการงบประมาณในระดับต่างๆ
		 ๖) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�ำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ
		 ๗) จัดท�ำสือ่ สารประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการตลาดสร้างความตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแบบบูรณาการที่ทุกภาคีสามารถน�ำไปปรับใช้ให้บังเกิดผลได้จริง
		 ๘) พัฒนาการบริหารจัดการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยน�ำแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA มาปรับใช้ได้ เริ่มตั้งแต่จัดท�ำยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ
รวมทั้งกระบวนการวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ในการก�ำกับ การบริหารจัดการแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
โดยทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบที่ออกแบบไว้อย่างจริงจัง รวมถึงตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า
การประเมินผลทีส่ ะท้อนถึงความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ ผลการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นกระบวนการ
และวิธีการด�ำเนินงานให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
		 ๙) สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าหมายและแนวทางของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ
ผลักดันให้น�ำประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส�ำคัญไปผสมผสานในการจัดท�ำนโยบายของพรรคและนโยบายของรัฐบาล
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๖.๙ การติดตามและประเมินผล
		 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมีผลกระทบ ถึงประชาชน
ทุกกลุ่ม การวัดความสำ�เร็จหรือความล้มเหลวของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำ�เป็นต้องพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล ซึง่ จะต้องเป็นระบบทีไ่ ด้รบั การยอมรับและเป็นระบบทีส่ ามารถจะวัดผลของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จในหลายมิติและหลายระดับ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตาม และประเมินผลแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงควรดำ�เนินการ ดังนี้
		 ๑) ให้มีกลไกองค์กรหรือคณะกรรมการทำ�หน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยมีการประเมินผลตามเป้าหมาย
รวม เป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ และประเมินผลในระดับแผนงาน โครงการและกิจกรรม
		 ๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย
ต่อเนื่อง และสามารถสร้างความเข้าใจในระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล
และนำ�ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงาน โครงการประจำ�ปีอย่างต่อเนื่อง
		 ๓) จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดการวางแผน การปฏิบัติตามแผนพัฒนาการติดตามประเมินผล
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ พร้อมทั้งให้มีการจัดประชุมติดตามประเมินผลประจำ�ปี โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
		 ๔) สร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงความสำ�เร็จและผลกระทบของการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาฯ
ให้ครอบคลุมทัง้ ด้านปัจจัย กระบวนการ ผลสำ�เร็จ และผลกระทบของการพัฒนา ทัง้ นีห้ น่วยงานรับผิดชอบด้านการออก
กำ�ลังกายและการกีฬา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาควรมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนด โดยควรวาง
กรอบตัวชี้วัดเบื้องต้นไว้ ๕ ระดับ ดังนี้
			 ระดับที่ ๑ การวัดและประเมินผลกระทบขั้นสุดท้ายของการพัฒนา เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญในการ
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าที่แท้จริงของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยภาพรวมในทุกๆ ด้าน
			 ระดับที่ ๒ การวัดและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา เพือ่ ติดตามประเมินผลการพัฒนาในแต่ละ
ด้านทีก่ �ำ หนดไว้ในยุทธศาสตร์ เพือ่ จะนำ�ไปใช้ในการปรับปรุงและกำ�หนดแนวทางพัฒนาและแผนงานโครงการในแต่ละด้าน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
			 ระดับที่ ๓ การวัดและประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการติดตาม
ประเมินผลความสำ�เร็จ หรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่กำ�หนดไว้
			 ระดับที่ ๔ การวัดและประเมินประสิทธิผลขององค์กร เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดขีดความสามารถ ของ
องค์กรทีร่ บั ผิดชอบ ในการดำ�เนินงานแปลงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ กุ ระดับตามแนวทางการประสาน
แผนตั้งแต่ระดับชาติ สู่ภูมิภาค และท้องถิ่น
			 ระดับที่ ๕ การวัดและประเมินสถานการณ์ที่เป็นจริงในด้านต่างๆ ทุกมิติ คือ การรวบรวมข้อมูล
เชิงสถิติหรือข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนา เพื่อนำ�มาใช้ในการสร้างตัวชี้วัดความสำ�เร็จหรือประสิทธิผลของการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในระดับต่างๆ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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บทที่ ๑

สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬา
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ
๑. สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬาในอนาคต

๑.๑ กฎบัตรออตตาวา ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ค.ศ. ๑๙๘๖
		 แนวโน้ ม ในอนาคตทั่ ว โลกก�ำลั ง รณรงค์ ใ ห้ ค นมี สุ ข ภาพดี โดยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง
ในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงด้านการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง องค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการส่งเสริมนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพแนวใหม่ จึงได้จดั ท�ำ กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter)
ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งเน้นประเด็นนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแนวใหม่ ดังนี้
		 ๑) การสร้างนโยบายสาธารณะที่ให้ความสนใจกับมิติด้านสุขภาพ
		 ๒) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 ๓) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สร้างเสริมสุขภาพ
		 ๔) การส่งเสริมสุขภาพโดยร่วมมือกันหลายสาขา
		 ๕) การปรับกรอบแนวคิดเดิมๆ เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ
		 ๖) การสร้างศักยภาพของปัจเจกบุคคลในการดูแลสุขภาพตนเอง
๑.๒ แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียน
		 ในการประชุมระหว่างประเทศด้านการกีฬาและการศึกษา เพือ่ ฉลองปีแห่งกีฬาและการศึกษาขององค์การ
สหประชาชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลไทยได้มีข้อตกลงร่วมกันในแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการกีฬา
และการพลศึกษาในโรงเรียน (The Bangkok Agenda for Action On Physical Education and Sport in School)
ให้ มี ก ารน�ำแผนปฏิ บั ติ ก ารกรุ ง เทพฯ ว่ า ด้ ว ยการกี ฬ าและการพลศึ ก ษาในโรงเรี ย นบรรจุ เ ป็ น ประเด็ น ส�ำคั ญ
ลงในยุทธศาสตร์ชาติ และให้มีการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ
		 แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียน เป็นการทบทวนเป้าหมายของ
การน�ำการกี ฬ าและการพลศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ม าเป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
โดยการก�ำหนดวิชาพลศึกษาลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนทัง้ ระดับอนุบาล ประถม มัธยมศึกษา และระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน บนพื้นฐานแนวความคิดหลักการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า พร้อมทัง้ ส่งเสริมโปรแกรมความเชีย่ วชาญด้านการกีฬาและการพลศึกษา เพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
ด้านการกีฬาส�ำหรับเยาวชนในการพัฒนาการกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศและการพัฒนาการกีฬาเพือ่ การอาชีพ ซึง่ สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ที่ต้องการส่งเสริมการกีฬา
ขัน้ พืน้ ฐานและการกีฬาเพือ่ มวลชน เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา และออกก�ำลังกายอย่างถูกต้อง
และต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำ เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทีด่ ี มุง่ เน้นการปลูกฝังความมีนำ�้ ใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม
เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพไปสู่มาตรฐานในระดับสากล
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

2

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดข้อตกลงร่วมกันในแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียน มีดังนี้
๑) ตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ของการกีฬาและการพลศึกษาในมิติของการออกก�ำลังกาย การพักผ่อน และเป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านหลักสูตรกีฬาและโรงเรียนกีฬาที่มีคุณภาพ
๒) การกีฬาและการพลศึกษา ควรได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่มีคุณภาพ และควรให้
ยึดถือเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับประเทศชาติ
๓) ทุกโรงเรียนควรจัดหลักสูตรด้านการกีฬาและการพลศึกษาให้นักเรียนอย่างน้อย ๑๒๐ นาที ต่อสัปดาห์
(๒ ชั่วโมง/สัปดาห์) และอย่างมากไม่ต�่ำกว่า ๑๘๐ นาที (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)
๔) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร ควรจัดหาอุปกรณ์กฬี าและบุคลากรด้านการกีฬาส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป
๕) ให้ทกุ ประเทศจัดท�ำนโยบายเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการกีฬาและการพลศึกษา ประกอบด้วยแผน ๒ ระยะๆ ละ ๕ ปี
๖) ควรมีการรวบรวมผลการวิจยั องค์ความรู้ ผลของการวางแผนยุทธศาสตร์ทเี่ ป็นรูปธรรมชัดเจน ระบบการ
จัดการ การวัดและการประเมินผลไว้ในกระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาแผนฯ
๗) ควรน�ำยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยอาศัยทุนและผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพ เช่นเดียวกับผูร้ บั ผิดชอบด้านการ
กีฬาและการพลศึกษาในกระทรวง เครือข่ายสถาบัน และสมาคมวิชาชีพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
๘) ขอบเขตของยุทธศาสตร์ชาติ ควรครอบคลุมถึงหลักสูตรการศึกษาด้านการกีฬาและการพลศึกษาส�ำหรับ
โรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมไปถึงในโปรแกรมการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน และ
โปรแกรมความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและการพลศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานอาชีพด้านการกีฬาส�ำหรับเยาวชน
๙) ประเด็ น ส�ำคั ญ ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ควรให้ มี เรื่ อ งของการขยายผลของการกี ฬ า และการพลศึ ก ษา
ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาในสหัสวรรษนี้โดยเฉพาะเป้าหมาย เพื่อขจัดความยากจน การรณรงค์ด้านการศึกษา
ส�ำหรับเยาวชน ความเสมอภาคทางเพศ และการดูแลสุขภาพ
๑๐) การจั ด เตรี ย มผู ้ ฝ ึ ก สอนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการกี ฬ าและการพลศึ ก ษา ควรจั ด เป็ น ประเด็ น ที่ มี
ความส�ำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นที่ความรู้ในหลักสูตรและข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลในระดับ
โรงเรียน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย จริยธรรม เป็นต้น
๑๑) องค์การสหประชาชาติ ควรให้การสนับสนุนการน�ำผลของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับชาติ
๑๒) องค์การสหประชาชาติ ซึง่ เป็นหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบในการจัดปีแห่งการกีฬา และการพลศึกษาระหว่างประเทศ
ควรน�ำเสนอแผนปฏิบตั กิ ารกรุงเทพฯ ว่าด้วยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียนต่อทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ

๒. วิสยั ทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

การทบทวนผลการพัฒนาประเทศทีผ่ า่ นมาบ่งชีว้ า่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า
ในหลายด้านแต่ขณะเดียวกันได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
ประเทศที่มีความบิดเบือนไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งยังเป็นความเสี่ยงที่อาจท�ำให้ปัญหาต่างๆ รุนแรง
มากขึ้น และเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบกับประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศทีร่ วดเร็ว และจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ�ำเป็นต้องน�ำ
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศ
สามารถปรับตัวด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดทีม่ คี วาม
ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมัน่ ใจว่า
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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การพัฒนาจะเป็นในแนวทางทีย่ งั่ ยืนและสร้างความสุขให้กบั คนไทย จ�ำเป็นต้องพิจารณาการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนการพัฒนาในระยะยาว ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึง่ พิจารณาถึงบริบท
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และก�ำหนดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ไว้ดังนี้
“คนไทยภาคภู มิ ใจในความเป็ น ไทยมี มิ ต รไมตรี บ นวิ ถี ชี วิ ต แห่ ง ความพอเพี ย ง ยึ ด มั่ น ในวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
		 ๒.๑ กรอบแนวคิดหลัก
		 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการด�ำเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว โดยมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน�ำทาง และค�ำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาส และข้อจ�ำกัด
ของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว แนวคิดส�ำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีดังนี้
			 ๑)0พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลือ่ นให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลางมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อย่างบูรณาการทัง้ มิตติ วั คน สังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก
“ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถ
ในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง มีการเตรียม
“ระบบภูมคิ มุ้ กัน”ด้วยการบริหารจัดการความเสีย่ งให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ จากภายนอก
และภายในประเทศ ทัง้ นี้ การขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนาทุกขัน้ ตอน ต้องใช้ “ความรอบรู”้ ในการพัฒนาด้านต่างๆ
ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล�ำดับขัน้ ตอน และสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของสังคมไทย รวมทัง้ การเสริมสร้างศีลธรรมและ
ส�ำนึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด�ำเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
			 ๒)0ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส�ำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
			 ๓)0พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและเชื่อมโยงทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม
ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง
			 ๔)0ยึดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของ
สังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศมีสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็นพื้นฐานที่สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขัน มีการบริการสาธารณะ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายทีบ่ งั คับใช้อย่างเป็นธรรมและประเทศไทยมีความเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าค
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของการพึ่งพาและผลประโยชน์ร่วมกัน

๓. การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘

การสร้างความตระหนักในความส�ำคัญของประชาคมอาเซียน และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความสามารถ
เป็นทีย่ อมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมทัง้ การปรับกฎ ระเบียบ และการจัดการเชิงสถาบันให้สอดรับกับกติกาของอาเซียน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๓.๑ สถานการณ์ในกรอบอาเซียน
			 การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยที่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี
๒๕๕๘ มีองค์ประกอบส�ำคัญ ๓ ส่วน กล่าวคือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ ถือเป็น ๓ เสาหลัก ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ความมั่นคง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มในภูมิภาค (Regional Value Chain) การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรอง และการขยายตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน
เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันทีย่ งั่ ยืนทางเศรษฐกิจ โดยมีสงั คมแห่งสันติภาพและภราดรภาพ
			 การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับไทย อีกทั้งส่งผลให้ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส�ำคัญในการ
เชือ่ มโยงทางการคมนาคมและขนส่งของอาเซียน ทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศสมาชิก
ที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยไทยจะต้องเร่งพัฒนาด้านความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ภาวะการแข่งขันเสรีในประชาคม
อาเซียน ทั้งในด้านการเสริมสร้าง ประชาสัมพันธ์และซักซ้อมความรู้ความเข้าใจต่อทุกภาคส่วนของประเทศในภาพรวม
ของประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนผลกระทบในด้านอื่นๆ การปรับโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม
และมีสมรรถนะในการแข่งขัน การเสริมสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการและความรอบรู้เกี่ยวกับระบบการตลาด
ภาษา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน รวมทัง้ เร่งรัดพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดนและผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ
ระดับกลาง ระดับย่อมให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		 ๓.๒ การพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและนันทนาการ กลไกขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียน
			 จากหลักการของประชาคมอาเซียนและวัตถุประสงค์ของเสาหลักแต่ละด้าน สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทางด้านการศึกษา การพลศึกษา การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นันทนาการ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยงโดยให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การพลศึกษา กีฬา การเรียนรูด้ า้ นสุขภาพตลอดชีวติ การส่งเสริมการป้องกัน
คุณภาพร่างกายเพื่อการท�ำงานและการประกอบอาชีพ รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารด้านการกีฬา
และสุขภาพ ภายใต้ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการพัฒนาซึง่ จะช่วยสนับสนุนกระบวนการ
รวมตัวของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา
			 ดังนั้น ความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน จึงได้ทวีบทบาทมากขึ้นต่อการ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศในอาเซี ย นให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และแข่ ง ขั น ได้ ใ นระดั บ สากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลากหลายด้านที่ส่งผลให้
โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคของสังคมฐานความรู้กลไกความร่วมมือด้านสาขาพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์
การกีฬา วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ นันทนาการ จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นพืน้ ฐานในการสร้างอาเซียนสูก่ ารเป็นประชาคมทีม่ คี วามมัน่ คง
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองของอาเซียน
		 ๓.๓ ความร่วมมืออาเซียนด้านการพลศึกษาและกีฬา
			 ความร่วมมืออาเซียนด้านการพลศึกษา กีฬา เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียน
โดยเริ่มสามารถด�ำเนินการเมื่อมีการจัดการประชุมด้านการศึกษาใน ASEAN โดยความร่วมมือพัฒนาทั้งในเชิงกลไก
การบริหารจัดการและในเชิงสาระความร่วมมือ โดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการนั้น มีความพยายามในการผลักดัน
ให้ความร่วมมือด้านการพลศึกษาและกีฬาของอาเซียนมีลักษณะทางการ และมีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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มากขึ้น เมื่ออาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสร้างเพื่อให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ของอาเซียนเข้มแข็งขึ้น ควรมีการ
จัดตั้ง ASEAN Committee on Physical Education and Sport (ASCOPES) เป็นกลไกการบริหารความร่วมมือ
อาเซียนด้านการพลศึกษาและกีฬา โดยควรมีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการกีฬาของเยาวชนในระบบการศึกษา เช่น ในขณะนี้ประเทศไทยและสิงคโปร์ได้จัดให้มีการประชุมกันทุก ๒ ปี
ที่เรียกว่า “Collaboratory Cevil Exchange Programme” หรือ CSEP ในแบบทวิภาคี ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว
และควรขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมอาเซียนและการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี
			 การจัดการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬาในอาเซียนเป็นรากฐานส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชนของอาเซียนและโลก นอกจากนี้ การพลศึกษาและกีฬาในอาเซียนได้กลายเป็นภาคธุรกิจที่ไร้พรมแดน
เพื่อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาทั้งในกรอบอาเซียนและโลก เป็นผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการ
ด้านการพลศึกษาและกีฬา การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
การศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University ตามระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาของยุโรป
และอเมริกา ทั้งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภาษาหนึ่งในการเรียนการสอน เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
มาเลเซีย และแม้แต่ในประเทศไทยบางส่วน เพือ่ ผลิตนักพลศึกษาและนักกีฬาระดับสากล และตอบสนองการเปลีย่ นแปลง
และความต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมภิ าค การปรับตัวต่อกระแสการเปิดเสรีทางการศึกษา กฎบัตรอาเซียน ฯลฯ
แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการพลศึกษาและกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและทวีปอืน่
ในลักษณะข้อตกลงที่ท�ำร่วมกันในระดับสถาบันต่อสถาบัน ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยของภาคเอกชนในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสถาบันและสถาบันการศึกษาร่วมกัน ในขณะเดียวกัน
การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์ นักพลศึกษา นักวิชาการ
และนั ก ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารทั้ ง ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก ด้ ว ยกั น เอง
และความร่วมมือกับประเทศคูเ่ จราจาในอาเซียนและประเทศอืน่ ๆ อีกด้วย
		 ๓.๔ แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
			 โดยสามารถตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม และการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาค
บนรากฐานภูมปิ ญ
ั ญาระดับชาติและภูมภิ าค เพือ่ ทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการกีฬา และการละเล่นพืน้ บ้าน ไม่ให้ไหลบ่า
ไปเพียงด้านเดียวตามกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก เช่น การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพลศึกษา กีฬาที่เป็น
ศิลปวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน ซึ่งปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint
for ASEAN Socio-Cultural Community) โดยควรก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินการ เพื่อก้าวสู่ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาค
ในขอบข่ายด้านการพลศึกษา กีฬาทีเ่ ป็นศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมลุม่ น�ำ้ โขงหรือ
ประเทศทีม่ ชี ายแดนติดกัน หรือในกลุม่ อาเซียนอย่างเป็นระบบ การจัดการพลศึกษา กีฬา ทีเ่ ป็นศิลปวัฒนธรรมในแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาจประกอบด้วย
		 ๓.๕ การจัดพลศึกษาและกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
			 เพื่อให้ประชากรอาเซียนได้รับการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬาอย่างทั่วถึงภายในปี พ.ศ ๒๕๕๘
อันจะน�ำไปสู่การขจัดปัญหาด้านสุขภาพ พลานามัย สร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและนันทนาการ ขจัดความขัดแย้ง ให้แก่ประชาชน ทุกเพศ
มีความเท่าเทียมโดยปราศจากความเหลื่อมล�้ำทางสังคมเชื้อชาติ ภูมิประเทศและความบกพร่องทางร่างกาย
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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			 การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬา เช่น การให้การศึกษาอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะ
และเทคนิคการเล่นกีฬาในอาเซียน การพัฒนาโครงการความช่วยเหลือด้านการกีฬา เช่น การจัดการฝึกอบรมครูพลศึกษา
ผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการกีฬา และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมการเข้าถึงการพลศึกษาส�ำหรับสตรีและเด็กอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับหลักสูตรด้านความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้าน
การพลศึกษาและกีฬา รวมทั้งความร่วมมือข้ามภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬาในภูมิภาค
การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่างสถาบันการศึกษา และระดับนักเรียนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นเวลา
๑ ภาคเรียน หรือ ๑ ปี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ส่งเสริมการพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ
การเรียนรูด้ า้ นพลศึกษาและสุขภาพตลอดชีวติ โดยเฉพาะในชุมชนห่างไกลโดยผ่านการศึกษาทางไกลการเรียนด้วยระบบ IT
		 ๓.๖ การประชุมสัมมนาส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายด้านพลศึกษาและกีฬา
			 การด�ำเนินการศึกษาเพือ่ ทบทวนแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับโครงการทุนด้านพลศึกษาและกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในอาเซียน เพื่อสร้างเสริมประโยชน์และความคุ้มค่าของการด�ำเนินงาน การส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาในสถาบัน
การศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนกีฬา และสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขยายเครือข่ายและให้การ
ช่วยเหลือนักเรียน และนักศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬา การแลกเปลี่ยนบุคลากรและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์
เช่น การส่งเสริมการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาในอาเซียน โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ซีมีโอ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นต้น
		 ๓.๗ การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
			 การแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และการละเล่นพื้นบ้านระหว่างสมาชิกอาเซียน
โดยผ่านการพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมความส�ำเร็จและความเข้าใจอันดีในประเทศสมาชิกที่มี
วัฒนธรรมแตกต่างกัน การสอนค่านิยมร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียนกีฬา และสถาบัน
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและอุปกรณ์การเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนภาษาอาเซียน และส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนทางภาษาระหว่างกัน การจัดท�ำหลักสูตรอาเซียนศึกษาทั้งในโรงเรียนกีฬาและสถาบันการศึกษา
		 ๓.๘ การพัฒนาเยาวชนอาเซียน
		
การด�ำเนินโครงการพัฒนาผู้น�ำเยาวชนอาเซียนโดยอาศัยโรงเรียนกีฬา และสถาบันการศึกษา โดย
ท�ำโครงการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีโครงการที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาอาเซียน มหาวิทยาลัยอาเซียน กีฬาระหว่างสถาบันระหว่าง
ประเทศ อาสาสมัครเยาวชนอาเซียนที่เกี่ยวกับพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนในภูมิภาค การด�ำเนินโครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการ ระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เช่น
ASEAN Youth Tournament เพื่อยกย่องเยาวชนและบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความคิดและ
ค่านิยมอาเซียนระหว่างเยาวชนในภูมภิ าค ด�ำเนินการในการจัดตัง้ กองทุนเยาวชนอาเซียนเพือ่ ส่งเสริมโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเยาวชนในอาเซียน จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเครือข่ายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับวิธีการและกลยุทธ์ในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ศึกษาและจัดท�ำ ASEAN Youth Physical Fitness Development Index เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้านสมรรถภาพด้านร่างกาย โดยร่วมมือใน “โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเยาวชนภายในอาเซียน”
และช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการวางแผนการสร้างสรรค์สมรรถภาพทางกายเยาวชนในภูมิภาค เพื่อให้ความส�ำคัญ
ต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพลศึกษาและกีฬาต่อภูมิภาคในประเด็นด้านการเสริมสร้างโอกาสด้านพลศึกษา
สุขภาพ และการกีฬาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพลศึกษาและกีฬา
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ในภูมิภาคในระดับเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติและอาเซียน ตลอดจนการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันโดย
กระบวนการเชื่อมโยงและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพลศึกษาและกีฬาในอาเซียนอีกด้วย
			 นอกจากนี้ ยังได้สร้างความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน และในภูมภิ าค
เอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการพลศึกษาและกีฬา ในกรอบความ
ร่วมมือด้านการพลศึกษาและกีฬาอาเซียน เป็นความร่วมมือที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุง เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวจากการขยายโอกาสในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการกีฬาและเทคโนโลยี
การสื่อสารรองรับการขยายโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และการยกระดับคุณภาพการพลศึกษาและกีฬา
ตลอดจนการบริหารจัดการทางการพลศึกษาและกีฬาในเชิงคุณภาพ และการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๔. กรอบแนวคิดการพัฒนาการกีฬา

		 การพัฒนาประเทศชาติให้มคี วามเจริญก้าวหน้า ขึน้ อยูก่ บั ผลสัมฤทธิข์ องการพัฒนาคนและสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพ
การพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็น การพัฒนาคนและสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน และมีกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยรักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มุ่งเน้นการใช้
กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาการกีฬาให้มีความเจริญก้าวหน้า
เป็นสิ่งที่สำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำ�ให้ประชาชนได้ออกกำ�ลังกายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ความเจริญด้านการกีฬายังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วย ทั้งด้านคุณภาพ
ของคนในสังคม และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการกีฬาเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในด้านบุคลากร
ด้านการกีฬา รวมทั้งเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปในการเข้ามาชมกีฬาหรือใช้บริการเพื่อการออกกำ�ลังกายและเล่นกีฬา
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการแข่งขันและอุปกรณ์ ด้านการกีฬา รวมทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
จึงจำ�เป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง มีสว่ นร่วมและมีความเข้าใจในทุกมิติ ดังนี้
		 ๔.๑ มิติด้านการกีฬา
			 กีฬา (sport) สามารถน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ หรือ สื่อ (media) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
ในหลายๆ มิติ ดังนี้
			 ๑) มิติกีฬาเพื่อสุขภาพ
				 เป็นมิติของการส่งเสริมกีฬา เพื่อการออกก�ำลังกายและก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชน
เป็นมิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ และคุณภาพของประชาชนทัง้ ประเทศ จึงเป็นมิติ ทีค่ วรได้รบั การพัฒนาและการสนับสนุน
จากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และทุกระดับ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนเล่นกีฬา
เพื่อการออกก�ำลังกายจนเป็นวิถีชีวิต
			 ๒) มิติกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
				 เป็นมิตกิ ฬี าทีม่ พี นื้ ฐาน เพือ่ สร้างความมีนำ�้ ใจเป็นนักกีฬาความสามัคคี รูแ้ พ้ รูช้ นะรูอ้ ภัย ให้แก่
เด็กและเยาวชน เพือ่ เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ กายและจิตใจ และเป็นมิตทิ มี่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความภูมใิ จ ในความส�ำเร็จ
ในการแข่งขันกีฬาทั้งของตนเอง และของคนทั้งชาติในทุกระดับ ความส�ำเร็จของนักกีฬา จะน�ำไปสู่ความมีชื่อเสียงและ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ความเจริญในด้านต่างๆ ของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่า
ระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการด้านการกีฬา ส่งเสริมให้มีการลงทุนและการพัฒนาด้านกีฬา โดยสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนเห็นประโยชน์ในการพัฒนาและการลงทุนในการกีฬา เช่น นโยบายด้านภาษี
เพื่อการพัฒนากีฬา เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของบุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาของ
ประเทศ นอกจากนี้ สิ่งที่ส�ำคัญต่อการพัฒนากีฬาอาชีพอีกเรื่องหนึ่ง คือ นักกีฬาอาชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล จึงจะได้รับความนิยมจากผู้ชมและได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน
(Sponsor) หน่วยงานและสถาบันกีฬาอาชีพจะต้องน�ำหลักการตลาด (Marketing Mixed) เข้ามาบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ด้วย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต สนามแข่งขัน ราคาค่าชมและการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
			 ๓) มิติกีฬาเพื่อการอาชีพ
				 เป็นมิติกีฬาที่มุ่งเน้นการแพ้ชนะจากการแข่งขัน เป็นมิติที่มุ่งพัฒนาให้คนมีความอดทน มุ่งมั่น
และรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งจากการแข่งขัน ความมีชื่อเสียงและผลตอบแทนที่ได้จากการแข่งขันกีฬา
				 มิติด้านการกีฬาทั้ง ๓ มิตินี้ เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง แตกต่างกันที่จำ�นวนประชากรที่
เข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนาการกีฬาของชาติ จะต้องพิจารณาให้ความสำ�คัญของกีฬาแต่ละมิติอย่างเหมาะสม
มิติกีฬาเพื่อสุขภาพจะเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกกลุ่มทั้งประเทศ มิติกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเกี่ยวข้องกับเยาวชนและ
ประชาชนส่วนหนึ่ง ส่วนมิติกีฬาเพื่อการอาชีพจะเกี่ยวข้องกับประชาชนเพียงส่วนน้อย แต่ทั้งสามมิติมีความสำ �คัญ
ซึ่งกันและกันต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ
			 ๔) มิติกีฬาเพื่อความมั่นคง
				 เป็นมิตกิ ฬี าทีม่ เี ป้าหมายนำ�การกีฬามาใช้เป็นเครือ่ งมือแก้ไขปัญหาความมัน่ คงของประเทศ แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความรักสามัคคี และความเข้าใจระหว่างประชาชนทุกกลุ่ม ตัวอย่างที่ผ่านมาได้เคยมีการใช้
กีฬาเพือ่ ลดปัญหาสิง่ เสพติดให้แก่เยาวชน ดังนัน้ ประเด็นมิตกิ ฬี าเพือ่ ความมัน่ คง สามารถนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในเขตพื้นที่ชายแดน ๓ จังหวัดภาคใต้ หรือเขตพื้นที่อื่นๆ ที่เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันได้
			 ๕) มิติกีฬาด้านเศรษฐกิจ
				 ความสำ�เร็จด้านการกีฬาของประเทศ เป็นดัชนีบง่ ชีถ้ งึ ความสำ�เร็จ และความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวม ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากมีการจัดการแข่งขัน มีผู้ชมกีฬาเป็นวิถีชีวิต มีรายได้จากการแข่งขัน
มีการลงทุนด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬา มีการท่องเที่ยวและมีอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์กีฬา และ
ประการสุดท้าย ประชาชนมีทัศนคติ การเล่นกีฬาเป็น ดูกีฬาเป็น และใช้กีฬาเพื่อการออกกำ �ลังกาย ประชาชน
มีความสุข มีสขุ ภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคทีร่ กั ษาได้ และค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลลดลง สามารถนำ�งบประมาณ
ไปพัฒนาและสร้างความเจริญในด้านอื่นของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				 ดังนั้นในการพัฒนาด้านการกีฬา จึงควรให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาทั้งมิติด้านสังคมและมิติ
ด้านเศรษฐกิจ โดยมิติด้านสังคมให้ความสำ�คัญในการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำ�คัญและตื่นตัว
ในการเล่นกีฬา ออกกำ�ลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ และสนับสนุนให้มกี จิ กรรมการกีฬา การออกกำ�ลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ การจัดสร้างสถานกีฬาส่งเสริมการใช้และบริหารจัดการสถานกีฬา สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน นอกจากนี้แนวโน้มของการใช้ความสำ�เร็จด้านการกีฬามาสร้างความโดดเด่นของชาติ จึงควร
ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาและสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อให้เป็นกลไกสำ�คัญในความสำ�เร็จ
ของกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานสนามกีฬาและ
นักกีฬาให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ สำ�หรับมิตดิ า้ นเศรษฐกิจ มุง่ เน้นพัฒนากีฬาเพือ่ การอาชีพ ส่งเสริม
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา ส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๔.๒ แนวคิดการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน
		 การกีฬาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กีฬาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังและเตรียมความพร้อม
ด้านร่างกาย และจิตใจ โดยการเล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีความสามัคคี และเป็นผู้มีน�้ำใจ
เป็นนักกีฬาให้แก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียน และรวมถึงนอกระบบโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพประชากรด้วยการ
พัฒนาสุขภาพ และพลานามัย มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ประชากรทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง
ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน ผลผลิตรายได้ประชากรสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง
ทั้งส่วนบุคคลและประเทศ ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและ
ความคิด เพือ่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือ่ พัฒนาประเทศจึงขาดกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพือ่ พัฒนาร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้เรียนด้วย เยาวชนนักศึกษาส่วนใหญ่จึงขาดการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน
ขาดเจตคติที่ดีต่อการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน
			 องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กล่าวไว้ว่า รัฐควรให้ความสนใจ
ในการส่งเสริมความส�ำคัญของการพลศึกษาและการกีฬาเพื่อปวงชน โดยจัดให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตมนุษย์ทุกคน
และได้ประกาศกฎบัตรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพลศึกษาไว้ ๑๐ ประการ คือ
			 ๑) การพลศึกษาและการกีฬา เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมีหรือได้รับของมนุษย์ทุกคน
			 ๒) การพลศึกษาและการกีฬา เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตลอดชีวติ ทีม่ คี วามส�ำคัญในกระบวนการศึกษา
			 ๓) การจัดโครงการการพลศึกษาและการกีฬา ควรค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับบุคคลและสังคมของ
ประเทศนั้น
			 ๔) การสอน การฝึก และการบริหารงานการพลศึกษาและการกีฬา ควรกระท�ำโดยบุคลากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
			 ๕) การพลศึกษาและการกีฬาจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ
			 ๖) การวิจัยและการประเมินผลต้องเป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่งในการพัฒนาการพลศึกษาและการกีฬา
			 ๗) การเผยแพร่และเก็บข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ย่อมช่วยส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬา
			 ๘) การพลศึกษาและการกีฬาจะก้าวหน้าไปได้ด้วยดี เมื่อมีการร่วมมือกับสื่อมวลชน
			 ๙) สถาบันต่างๆ ของรัฐเป็นก�ำลังส�ำคัญในการท�ำให้การพลศึกษาและการกีฬาเจริญก้าวหน้า
			 ๑๐) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน ถือว่าเป็นการส่งเสริม
การพลศึกษาและการกีฬาเช่นกัน
		 ๔.๓ แนวคิดการพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการกีฬาเพื่อสุขภาพ
		 ในช่วงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในหลายฉบับที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มการออกกำ�ลังกายและ
การเล่นกีฬามากขึ้นมีสถิติเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาของคนไทย จึงต้อง
อาศัยข้อมูลสำ�คัญจำ�เป็นเพื่อเป็นฐานการพัฒนาให้สอดคล้อง ดังนี้
			 ๑) โครงสร้างสังคมไทยกำ�ลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น โดยประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นเป็นร้อยละ ๑๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ ๒๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๘ การกำ �หนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและการออกกำ�ลังกายในอนาคตจึงจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการ
ออกกำ�ลังกาย รวมทั้งการนันทนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในวัยเด็กเข้าสู่
วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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			 ๒) แนวโน้มการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน เน้นการน�ำประเด็นด้านการพัฒนาการกีฬา
และการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพให้เป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกายมากขึน้ ดังนัน้ ในการพัฒนาการกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน
และการกีฬาเพื่อมวลชนจึงมีความส�ำคัญเพิ่มสูงขึ้น
		 ๔.๔ มิติการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
		 การออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ หมายถึง การออกก�ำลังกายหรือการฝึกซ้อมให้สว่ นต่างๆ ของร่างกาย
ท�ำงานมากกว่าภาวะปกติอย่างมีระบบ ระเบียบ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกายของแต่ละ
บุคคลเป็นส�ำคัญ จนเป็นผลให้ส่วนของร่างกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จนสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่าง
เป็นสุขและมีคุณภาพ กิจกรรมที่ใช้ในการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ จะจ�ำกัดเฉพาะกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความอดทน
มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด
			 สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งอเมริกา กล่าวว่า การออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นการพัฒนาความ
สามารถในการกระท�ำ (Performance) เพื่อสมรรถภาพทางกาย (physical Fitness) ภายหลังการฝึกฝน ท�ำให้ร่างกาย
มีความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด หรือมีสมรรถภาพ หัวใจดี การออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ก่อให้เกิดผลดีจะ
ประกอบด้วยความต่อเนื่อง คือ การออกก�ำลังกายให้ติดต่อกันอย่างน้อย ๒๐-๖๐ นาที ความแรง คือ การออกก�ำลัง
กายด้วยความแรงระดับปานกลางถึงหนักหรือออกแรงมากกว่าปกติ เพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงถึงร้อยละ ๖๐-๙๐
เพื่อความสามารถในการใช้ออกซิเจน ร้อยละ ๕๐-๘๕ ความถี่ คือ การออกก�ำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน การใช้
การเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกาย เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นที่จะต้องเร่งด�ำเนินการ การออกก�ำลังกายอย่าง
ต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย เนือ่ งจากการออกก�ำลังกายมีผลทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
		 ๔.๕ ความส�ำคัญของการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาต่อสุขภาพ
		 สภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง จะช่วยให้บคุ คลสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น มีความสุข ด้วยการปราศจากโรคที่เกิดจากการขาดการออกก�ำลังกาย
ตลอดจนการมีสุขภาพที่ดี และการออกก�ำลังกายเป็นการช่วยบริหารกล้ามเนื้อ ช่วยให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโต ร่างกาย
แข็งแรง รูปทรงสมส่วน นอกจากนั้น ยังมีประโยชน์ เช่น ช่วยขับเหงื่อ ช่วยเจริญอาหาร ช่วยขยายหลอดเลือดและหัวใจ
ช่วยขยายปอดช่วยลดความอ้วน ช่วยคลายความเครียด จึงช่วยให้อารมณ์แจ่มใส เบิกบาน การออกก�ำลังกายจึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นที่ช่วยให้สุขภาพดี เพราะถ้ากล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานนานๆ จะลีบเล็กลงไม่มีก�ำลัง
		 ๔.๖ ผลการออกก�ำลังกายต่อโครงสร้างระบบของร่างกาย
			 ๑) ระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ การออกก�ำลั ง กายอย่ า งสม�่ ำ เสมอท�ำให้ เ ส้ น ใยกล้ า มเนื้ อ มี
ขนาดใหญ่ กล้ามเนื้อแข็งแรงและมีพลังงานดีขึ้น มีการสะสมสารต่างๆ เพิ่มขึ้น หลอดเลือดฝอย มีการกระจายใน
กล้ามเนื้อมาก ท�ำให้กล้ามเนื้อสามารถรับออกซิเจนได้มากขึ้น ซึ่งท�ำให้เป็นการเพิ่มความแข็งแรง ทนทานและ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การออกก�ำลังกายท�ำให้กล้ามเนื้อมีความทนทานในการท�ำงานได้นาน โดยไม่เหนื่อยง่าย
และข้อต่อต่างๆ มีการเคลื่อนไหวคล่องตัวจากการที่มีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่ออื่นๆ นอกจากนี้
การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอจะสามารถช่วยป้องกันภาวะโรคกระดูกพรุน
		 ๒) ระบบหายใจ การออกก�ำลั ง กายจะช่ ว ยท�ำให้ ค ่ า ความจุ ชี พ (vital capacity) เพิ่ ม ขึ้ น
เพิม่ ความยืดหยุน่ ของปอด รวมทัง้ ท�ำให้กล้ามเนือ้ เกีย่ วกับการหายใจมีความแข็งแรงขึน้ ส่งผลให้ออกซิเจนไปเลีย้ งส่วนต่างๆ
ของร่างกายและสมองได้ดีขึ้น การหายใจมีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกหายใจสะดวกและเต็มปอดมากขึ้น นอกจากนี้ยังท�ำให้
มีการแลกเปลี่ยนก๊าซในถุงลมปอดเพิ่มขึ้น หลอดเลือดฝอยเพิ่มขึ้น และกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจมีขนาดใหญ่ขึ้น
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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			 ๓) ระบบหัวใจและหลอดเลือด การออกก�ำลังกายท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจท�ำงานมาก จึงมีผลท�ำให้
กล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดใหญ่ และมีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถบีบเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายทีละมากๆ ดังนั้น
ผู้ที่ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอหากแม้ว่าจะอยู่เฉยๆ หัวใจจะไม่เต้นเร็วเหมือนคนทั่วไป แต่สามารถสูบฉีดเลือด
ได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย นอกจากนีก้ ารออกก�ำลังกายยังเพิม่ สมรรถภาพในการท�ำงานของหัวใจ ช่วยลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ลดระดับไขมันในเลือด ลดระดับน�้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิตและ
ช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือด โดยเฉพาะการเกิดลิ่มเลือดที่หัวใจ
			 ๔) ระบบทางเดินอาหาร การออกก�ำลังกายช่วยลดอาการท้องผูก เพราะขณะทีม่ กี ารออกก�ำลังกายอาหาร
จะผ่านทางเดินล�ำไส้คอ่ นข้างเร็วและท�ำให้รา่ งกายมีการปล่อยสารแมกนีเซียมออกมาในล�ำไส้ ซึง่ แมกนีเซียมมีฤทธิช์ ว่ ยเป็นยาระบาย
			 ๕) ระบบประสาท การออกก�ำลั ง กายท�ำให้ มี ก ารท�ำงานของสมองเพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารสั่ ง งานให้
กล้ามเนือ้ ต่างๆ ท�ำงานประสานกันได้ดแี ละมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั ท�ำให้อวัยวะต่างๆ ทีค่ วบคุมด้วยประสาทอัตโนมัติ
ท�ำงานได้ดี เพราะการออกก�ำลังกายจะไปกระตุ้นให้ต่อมแอดดรีนัลหลั่งสารนอร์แอดดรีนาลีนและแอดดรีนาลีน
ออกมา สารนี้จะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอีกต่อหนึ่งส่งผลให้เหงื่อออกมากท�ำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลง
เพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ ส่งผลให้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มการถ่ายเทคาร์บอนไดออกไซด์
เพิ่มการถ่ายเทของเสียจากการเผาผลาญและเพิ่มอาหารให้แก่กล้ามเนื้อ
			 ๖) ระบบฮอร์โมน การออกก�ำลังกายจะช่วยกระตุ้นต่อมหมวกไตให้มีการหลั่งฮอร์โมนอิพิเนฟฟิน
และนอร์อิพิเนฟฟิน ผลของการหลั่งของฮอร์โมนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหลายอย่าง เช่น หัวใจมีการเต้นถี่
และแรงขึ้น เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้น มีการสลายตัวของไกลโคเจนที่ตับและกล้ามเนื้อมากขึ้น ท�ำให้ร่างกายสร้าง
พลังงานขึ้นได้สมดุลกับพลังงานที่ใช้ไปในการออกก�ำลังกาย และผลของการออกก�ำลังกายท�ำให้ต่อมไร้ท่อต่างๆ เช่น
ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมอง และต่อมไทรอยด์ มีการหลั่งของฮอร์โมนเพิ่มขึ้นท�ำให้ร่างกายมีพลัง
		 ๔.๗ ผลการออกก�ำลังกายต่อจิตใจและสังคม
			 การออกก�ำลังกายมีประโยชน์ต่อทางด้านจิตใจ โดยการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ จะมีผล
ให้ร่างกายเกิดการหลั่งสารจากต่อมใต้สมองที่เรียกว่า เอ็นดอร์ฟิน ซึ่งสารตัวนี้จะมีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีนมีผลท�ำให้ลด
อาการซึมเศร้า ลดความวิตกกังวล และการออกก�ำลังกายท�ำให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน จิตใจแจ่มใส การออกก�ำลังกาย
ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง มีอัตมโนทัศน์ต่อตัวเอง และมีความโน้มเอียงที่จะมีพฤติกรรมอื่นๆ ในทางที่ดีขึ้นด้วย
โดยเฉพาะการละเว้นหรือลดการใช้สารเสพติด เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยให้แบบแผน
การนอนหลั บ ดี ขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่ห ลับจากความเครี ย ด รวมทั้ ง การออกก�ำลั ง กายหรื อ เล่ นกี ฬ าร่ ว มกั น
เป็นหมู่มากๆ จะท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔.๘ ความส�ำคั ญ ของการออกก�ำลั ง กายและการเล่ น กี ฬ าต่ อ การรั ก ษาสุ ข ภาพของผู ้ สู ง อายุ
จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนากีฬาของชาติ เช่น
			 ๑) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกน�ำไปสู่ความสลับซับซ้อนและ
เกิดความเชื่อมโยงส่งผลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็วและมากขึ้น แนวโน้มการพัฒนายุคใหม่เน้น
การพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และสร้างความได้เปรียบในการพัฒนากีฬาของประเทศ
			 ๒) การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ภ ายในประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง
เงื่อนไขขีดจ�ำกัดด้านงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและกระแสความนิยมในกีฬาชนิดต่างๆ
ล้วนมีผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ กล่าวคือ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๒.๑) โครงสร้างของสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ท�ำให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า จึงต้องมีการเตรียมการส่งเสริมการออกก�ำลังกายและการกีฬาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ความพร้อมของวัยกลุม่ เป้าหมายทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง จากการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พบว่า โครงสร้างสังคมไทยก�ำลัง
เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุมากขึน้ โดยประชากรกลุม่ ผูส้ งู อายุจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๑๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะเพิม่ ขึน้
อีกเป็นร้อยละ ๒๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๘ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการออกก�ำลังกาย และเล่นกีฬาจึงมีความจ�ำเป็น
ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะการออกก�ำลังกายท�ำให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ
ท�ำให้มีสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ สูง ท�ำงานต่างๆ ได้มากขึ้น ความเหนื่อยมีน้อยลงแรงกล้ามมากขึ้น และ
มีความอดทนมากขึ้น ช่วยควบคุมน�้ำหนักและทรวดทรง ป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
โรคความดันเลือดสูง โรคข้อเสือ่ มต่างๆ ช่วยฟืน้ ฟูสภาพในผูท้ มี่ โี รคจากความเสือ่ มดังกล่าว ประโยชน์ของการออกก�ำลังกาย
ต่อสภาพร่างกายของผู้สูงอายุดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการชะลอ “ความชรา” เนื่องจากความชราไม่ได้ตัดสินด้วยอายุ
ตามนาฬิกาอย่างเดียว แต่ต้องมีองค์ประกอบอีก ๓ อย่าง คือ รูปกายที่ปรากฏ จิตใจ สมรรถภาพทางกาย ซึ่งผลของ
การออกก�ำลังกายที่ถูกต้องจะท�ำให้องค์ประกอบทั้ง ๓ ดีขึ้นได้ การออกก�ำลังกายสามารถท�ำให้ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทาง
ร่างกายดีขึ้น ชะลอการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ และสามารถฟื้นฟูอวัยวะที่เสื่อมไปแล้วให้ดีขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐาน
ยืนยันทางการทดลองทีแ่ น่นอนว่าการออกก�ำลังกายจะสามารถยืดอายุให้ยนื ยาวออกไป แต่จากผลของการออกก�ำลังกายต่างๆ
ที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ แ ละประโยชน์ จ ากการออกก�ำลั ง กายดั ง สรุ ป ข้ า งต้ น รวมทั้ ง จากการปฏิ บั ติ ใ นการฟื ้ น ฟู ส ภาพผู ้ ป ่ ว ย
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยการออกก�ำลังกายสามารถยืดอายุให้ยนื ยาวออกไปได้อกี จากผลการศึกษาปัญหาความต้องการ
ของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุต้องการความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการออกก�ำลังกายเพื่อสามารถน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
				 ๒.๒) สั ง คมไทยตกอยู ่ ใ นกระแสนิ ย มและบริ โ ภคนิ ย มมากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ ่ ม คนรุ ่ น ใหม่
ประกอบกับมีปัญหาสังคมที่ส�ำคัญ คือ การระบาดของยาเสพติดที่ลุกลามเข้าสู่สังคมในกลุ่มต่างๆ อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
มีปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตจากภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ท�ำให้ทุกฝ่ายในสังคม
รวมทัง้ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาตระหนักถึงความส�ำคัญของการกีฬามากขึน้ และใช้เป็นเครือ่ งมือในการลดปัญหา
ดังกล่าว และยังมีปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส ต้องใช้เวลาในการหาเลี้ยงชีพท�ำให้ขาดโอกาสในการออกก�ำลัง
กายและเล่นกีฬา จึงต้องมีรปู แบบและวิธกี ารทีห่ ลากหลายมากขึน้ ในการด�ำเนินกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา
เพื่อตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมาย
		 ๔.๙ แนวโน้มทิศทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
			 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำให้นกั กีฬาประสบความส�ำเร็จในการแข่งขัน
กีฬาในทุกๆ ระดับ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และการน�ำความรู้ตลอดจนเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้
ในการฝึ ก ฝนและพัฒนาโครงสร้างของร่างกายตลอดจนอุ ปกรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเล่ นกี ฬ าจึ ง ควรได้ รับ
การสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักกีฬาประสบความส�ำเร็จ ทั้งชื่อเสียงและรายได้ต่อนักกีฬาเองและประเทศ
			 ความส�ำเร็จของการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ได้แก่ สถาบัน
กีฬาแห่งออสเตรเลีย (Australian Institute of Sport, AIS) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักกีฬา โดยจัดหา
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการต่างๆ ด้านการกีฬาให้ได้ตามมาตรฐานสูงสุด และจัดท�ำโครงการใช้วิทยาศาสตร์
การกีฬา ได้แก่ ไบโอแมคานิกส์ สรีรวิทยา และจิตวิทยานักกีฬาในการฝึกนักกีฬาจ�ำนวน ๒๖ ประเภท เพือ่ ส่งเข้าแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่านักกีฬาจากประเทศออสเตรเลียที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาในโครงการ
ของ AIS ร้อยละ ๖๐ และประสบความส�ำเร็จในการแข่งขัน ได้เหรียญรางวัลรวม ๓๒ เหรียญ จากจ�ำนวนทั้งหมด
๔๙ เหรียญ เป็นอันดับที่ ๔ รองจากสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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			 ประเทศญี่ปุ่นได้ก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา (Japan Institute of Sport Science, JISS)
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนานักกีฬาของประเทศ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้
ชาวญี่ปุ่นได้ใช้ประโยชน์ในการออกก�ำลังกายที่ถูกต้อง ผลการด�ำเนินงานของ JISS พบว่า นักกีฬาของประเทศญี่ปุ่น
มีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น โดยประสบความส�ำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ ๒๘ ที่กรุงเอเธนส์ ได้รับ
เหรียญรางวัลรวม ๓๓ เหรียญ เป็นเหรียญทอง ๑๔ เหรียญ เหรียญเงิน ๙ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑๐ เหรียญ
๔.๑๐ แนวคิดด้านการบริหารจัดการด้านการกีฬา สถานกีฬา และวัสดุอุปกรณ์ด้านการกีฬา
			 การบริหารจัดการด้านการกีฬา สถานกีฬา และอุปกรณ์กีฬาเป็นเรื่องที่หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาการกีฬาต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรด้านการกีฬาและประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ
			 ปัจจัยหลักในการพัฒนาการกีฬา
		 การพัฒนาการกีฬาของชาติจะประสบความส�ำเร็จได้ ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก ๓ ประการ ดังนี้
		
๑) องค์ประกอบด้านบุคลากร
			 บุคลากร หมายถึง จ�ำนวนประชากรหรือบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกีฬา ขั้นพื้นฐาน
และมวลชนเกี่ยวข้องกับจ�ำนวนประชากรที่มากกว่า ดังนั้น ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน
เป็นอันดับแรก เพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกาย แล้วส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
เล่นกีฬาและออกก�ำลังกายจนเป็นวิถีชีวิต ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าออกก�ำลังกาย และเล่นกีฬา และพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและ
การกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับต่อไป
		
๒) องค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			 ประกอบด้ ว ยโครงสร้ า งสถานกี ฬ า อุ ป กรณ์ กี ฬ า และโครงสร้ า งอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น และ
สร้างโอกาสการเล่นกีฬา การออกก�ำลังกาย และการแข่งขันกีฬาของเยาวชน นักกีฬา และประชาชน รวมทั้ง
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาละการบริหารจัดการกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา
ได้อย่างเต็มที่
		
๓) องค์ประกอบด้านงบประมาณ
			 เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นที่จะท�ำให้กิจกรรมด้านกีฬาและออกก�ำลังกายที่
ส่งเสริมให้ด�ำเนินการนั้นประสบความส�ำเร็จ ดังนั้นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสม

๕. สถานการณ์แนวโน้มเกี่ยวกับการออกก�ำลังกายและการกีฬา

		 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้มกี ารศึกษาถึงกระแสการให้ความสนใจ
ต่อสุขภาพ การก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ การตืน่ ตัวในเรือ่ งการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพของคนทัว่ โลก รัฐบาลประเทศต่างๆ
ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการกีฬา ซึ่งรวมถึงการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
ท�ำให้ประชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพ เล่นกีฬา และออกก�ำลังกายมากขึ้น และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท�ำให้ข่าวสารด้านการกีฬาทั่วโลกเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ท�ำให้ได้ดูการแข่งขันและ
น�ำมาสูแ่ รงบันดาลใจ การสร้างกระแสค่านิยม และวัฒนธรรมในการเล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย รวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่
เด็กและเยาวชน การแข่งขันกันเป็นผูน้ �ำด้านการกีฬา และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาประเทศต่างๆ
ได้ให้ความส�ำคัญกับการเป็นผู้น�ำด้านการกีฬา โดยได้น�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการฝึกฝน และ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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พัฒนาโครงสร้างของร่างกาย พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นกีฬา เพื่อให้นักกีฬาประสบความส�ำเร็จทั้ง
ชื่อเสียงและรายได้ต่อนักกีฬาและประเทศ ดังนั้นประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงมีการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักกีฬา ส่งผลให้เกิดความต้องการอุปกรณ์ สถานทีเ่ พือ่ การฝึกซ้อม รวมถึงผูฝ้ กึ สอนกีฬาประเภทต่างๆ ตัวอย่างของ
ประเทศทีป่ ระสบความส�ำเร็จด้านการกีฬา เช่น จีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และออสเตรเลีย เป็นประเทศทีน่ �ำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการบริหารจัดการจนประสบความส�ำเร็จในการแข่งขัน การน�ำการกีฬามาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และใช้ความส�ำเร็จด้านการกีฬาสร้างความโดดเด่นของชาติ สร้างความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวผ่านกลไกด้าน
การกีฬา เห็นได้จากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และการจัดมหกรรมกีฬาเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องประเทศ ทัง้ ระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับภายในประเทศ การแข่งขันกีฬาระดับโลก ได้แก่
การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ การแข่งขันฟุตบอลโลก หรือการแข่งขันระดับภูมภิ าค ได้แก่ เอเชียนเกมส์ หรือ ซีเกมส์ เป็นต้น
เป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลกให้เข้ามาใช้จา่ ยเงินในประเทศ (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
		 การเติบโตของธุรกิจการกีฬาและธุรกิจต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ ๒๕๒๐ เป็นต้นมา การกีฬาระหว่าง
ประเทศเติบโตและรุ่งเรืองจนก่อให้เกิดธุรกิจนานาประเภท นับตั้งแต่ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเครื่องแต่งกายและ
รองเท้ากีฬา ธุรกิจสนามกีฬา ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น การแข่งขันกีฬาจึงไม่ใช่เรือ่ งของการออกก�ำลังกายเพือ่
พลานามัยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่การกีฬาแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าและเกี่ยวพันกับผลประโยชน์จ�ำนวนมหาศาล
ส่งผลให้มีการจ้างงาน สร้างแรงกระตุ้นให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ผ่านการขยายและการสร้างสถานที่แข่งขันและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬาจึงสามารถกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจได้
		 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส�ำรวจข้อมูลด้านการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนเกี่ยวกับ
การส�ำรวจพฤติกรรมการออกก�ำลังกายของประชากรปี ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๐ พบว่าประชาชนมีแนวโน้มของ
การออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ จากร้อยละ ๒๙.๐ ร้อยละ ๒๙.๑ และร้อยละ ๒๙.๖ ในปี ๒๕๔๖ ๒๕๔๗
และ ๒๕๕๐ ตามล�ำดับ โดยผู้ชายมีอัตราการออกก�ำลังกายสูงกว่าผู้หญิง และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีอัตรา
การออกก�ำลั ง กายสู ง กว่ า นอกเขตเทศบาล และพบว่ า ผู ้ ห ญิ ง และผู ้ ที่ อ าศั ย อยู ่ น อกเขตเทศบาลมี แ นวโน้ ม ของ
การออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ คือ ผู้หญิงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๕.๓ เป็นร้อยละ ๒๖.๗ และผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๕.๘ เป็นร้อยละ ๒๗.๙ ในปี ๒๕๔๖ และ ๒๕๕๐ ตามล�ำดับ ในขณะที่ผู้ชายและผู้ที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีอัตราการออกก�ำลังกายค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
๒๕๕๑ อ้างถึงในยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
		
การขาดกิจกรรมออกก�ำลังกายที่เพียงพอเป็นสาเหตุของการเป็นโรคของคนไทย องค์การอนามัยโลกได้
ประมาณว่า การไม่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ ๒๒-๒๓ โรคมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่ ร้อยละ ๑๖-๑๗ เบาหวาน ร้อยละ ๑๕ หลอดเลือด ๒๐ สมอง ร้อยละ ๑๒-๑๓ ในประเทศไทยการขาดกิจกรรม
การออกก�ำลังกายทีเ่ พียงพอเป็นสาเหตุของภาระโรคล�ำดับที่ ๙ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๓ อ้างถึงใน ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สอดคล้องกับข้อมูล
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับการส�ำรวจพฤติกรรมการออกก�ำลังกายของประชากร ปี ๒๕๔๖, ๒๕๔๗ และ
๒๕๕๐ พบว่า ในปี ๒๕๕๐ คนไทย อายุ ๑๑ ปีขึ้นไปที่มีอาการป่วยในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๑๖.๗
ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่ออกก�ำลังกายร้อยละ ๖๘.๕ และผู้ที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ ๖.๑ ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่ออกก�ำลังกายถึงร้อยละ ๗๔.๒ อย่างไรก็ตาม จากการส�ำรวจสุขภาพของ
คนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๗.๕ ในปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๘๑.๕
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ซึ่งสอดคล้องกับการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค พบว่าคนไทยอายุ ๑๕-๗๔ ปีออกก�ำลังกาย ในระดับปานกลางและระดับหนักครั้งละนานกว่า ๓๐ นาที
อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ ๓๐.๙ ในปี ๒๕๔๘ เป็นร้อยละ ๓๗.๕ ในปี ๒๕๕๐
		 ประชากรกลุ ่ ม วั ย เด็ ก มี อั ต ราการออกก�ำลั ง กายมากกว่ า กลุ ่ ม อื่ น กลุ ่ ม ประชากรวั ย เด็ ก มี แ นวโน้ ม
ออกก�ำลังกายมากกว่ากลุ่มอื่น เป็นเพราะกลุ่มนี้อยู่ในวัยเรียน การเล่นกีฬาหรือการออกก�ำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการเรียน จากการส�ำรวจพฤติกรรมการออกก�ำลังกายของประชากร ปี ๒๕๕๐ ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่ากลุ่มวัยเด็กอัตราการออกก�ำลังกายสูงถึงร้อยละ ๗๓.๑ รองลงมาเป็นกลุ่มเยาวชนและประชากรสูงอายุ คือ
ร้อยละ ๔๕.๔ และ ๒๘.๐ ตามล�ำดับ ส่วนประชากรวัยท�ำงานมีอัตราการออกก�ำลังกายน้อยที่สุด คือ ร้อยละ ๑๙.๗
ทั้งนี้ อัตราการออกก�ำลังกายของชายสูงกว่าหญิงในทุกกลุ่มช่วงวัย ในจ�ำนวนผู้ที่ออกก�ำลังกาย ๑๖.๓ ล้านคน
เกือบครึ่งหนึ่งนิยมออกก�ำลังกายโดยการเล่นกีฬา (ร้อยละ ๔๗.๙) รองลงมาคือ เดิน วิ่ง เต้นแอโรบิค และออกก�ำลังกาย
ประเภทอืน่ ๆ เช่น ฟิตเนส ร�ำไม้พลอง โยคะ ไทเก๊ก จีก้ ง เป็นต้น (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, ๒๕๕๑ อ้างถึง ในยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
		 ส�ำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มประสบความส�ำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค ระดับทวีป และ
ระดับโลกมากขึน้ เมือ่ พิจารณาผลงานของนักกีฬาไทยจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ๕ ครัง้ หลังสุด พบว่า ประเทศไทย
สามารถท�ำอันดับได้ดขี นึ้ โดยสามารถท�ำเหรียญทอง เงิน และทองแดง ได้เพิม่ มากขึน้ ในแต่ละครัง้ และครัง้ ทีป่ ระเทศไทย
มีผลงานดีที่สุด คือ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ ประเทศกรีซ ซึ่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลรวม
๘ เหรียญ คือ เหรียญทอง ๓ เหรียญ เหรียญเงิน ๑ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๔ เหรียญ และในกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ครั้งที่ ๒๙ ณ ประเทศจีน นักกีฬาไทยอาจท�ำผลงานได้ไม่ดีเท่าครั้งที่ ๒๘ แต่ก็ยังถือว่าท�ำผลงานได้ดี โดยได้รับเหรียญ
รางวัลรวม ๔ เหรียญ คือ เหรียญทอง ๒ เหรียญ และเหรียญเงิน ๒ เหรียญ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลงานเทียบ
กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันแล้ว พบว่า ผลการแข่งขัน ๒ ครั้งหลังสุด ประเทศไทยสามารถท�ำผลงานได้ดี
คือ ไม่เกินอันดับที่ ๕ ของประเทศเอเชียทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน โดยเป็นรองจากประเทศจีน เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ และคาซัคสถาน
เท่านั้น (การกีฬาแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ อ้างถึงใน ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ซึ่งประเทศดังกล่าว ถือว่าเป็นผู้น�ำทางการกีฬาทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติด้านการกีฬา
แต่ละชนิดกีฬามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๔)
		 ด้านการพัฒนากีฬาอาชีพมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยรัฐบาลได้ร่วมมือกับสมาคม ในการให้การสนับสนุน
งบประมาณให้แก่สมาคมในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จ�ำนวน ๑๒ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลอาชีพ วอลเลย์บอล
อาชีพ ตะกร้ออาชีพ กอล์ฟอาชีพ เทนนิสอาชีพ สนุกเกอร์อาชีพ แบดมินตันอาชีพ เทเบิลเทนนิสอาชีพ โบว์ลิ่งอาชีพ
มวยไทยอาชีพ รถจักรยานยนต์อาชีพ และรถยนต์อาชีพ ซึง่ กีฬาอาชีพดังกล่าวเริม่ ได้รบั ความสนใจจากประชาชนมากขึน้
ดังจะเห็นได้จากความส�ำเร็จ ของการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ที่ได้รับความนิยมจาก
ประชาชน และสร้างกระแสรักชุมชนท้องถิ่นข้อมูลในปี ๒๕๕๒ มีผู้ชมในสนามทั้งฤดูกาลกว่า ๑ ล้านคน ผู้ชมในสนาม
เฉลี่ยต่อนัด ๔,๑๐๐ คน รายได้เฉลี่ยต่อนัด ๒๐๕,๐๐๐ บาท (บริษัทไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก จ�ำกัด, ๒๕๕๒ อ้างถึงใน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในปี ๒๕๕๓ จ�ำนวนผู้ชมเพิ่มเป็น ๑,๑๓๒,๐๕๗ คน
เฉลี่ยนัดละ ๔,๗๑๗ คน นอกจากนี้ยังมีจ�ำนวนนักกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้นและหลากหลายชนิดกีฬา กีฬาอาชีพหลายชนิด
นักกีฬาไทยได้พัฒนาไปสู่ระดับโลก เช่น วอลเลย์บอล มอเตอร์สปอร์ต กอล์ฟ และเทนนิส เป็นต้น
		 ด้านพฤติกรรมการดูกีฬา และเชียร์กีฬาของไทยยังต้องปรับปรุงแก้ไข ความสนใจในการดูกีฬาของคนไทย
ยังมีน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จากข้อมูลยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบว่า
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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สนามกีฬาในประเทศไทย มีขนาดเล็กกว่าสนามกีฬาในประเทศเพื่อนบ้าน โดยขนาดสนามกีฬาที่มีความจุเกิน ๓๐,๐๐๐ คน
ในประเทศมาเลเซีย มีจ�ำนวน ๑๕ สนาม ในประเทศอินโดนีเซีย มีจ�ำนวน ๑๓ สนาม ส�ำหรับประเทศไทยมีเพียง ๓ สนาม
เท่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยสะท้อนให้เห็นถึงจ�ำนวนผู้เข้าชมกีฬา และแม้ผู้ชมกีฬามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ส�ำหรับการเชียร์กีฬา
ผูช้ มกีฬาบางส่วนยังไม่มคี วามเข้าใจในกฎ กติกา และการตัดสิน เห็นได้จากปัญหาความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ ในการแข่งขัน
ฟุตบอลอาชีพไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมการดูกีฬาของคนไทยยังต้องปรับปรุง
		 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของไทยยังต้องปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานรองรับการแข่งขัน และ
อุปกรณ์ดา้ นการกีฬา รวมทัง้ องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สถานทีอ่ อกก�ำลังกายยังมีอยูจ่ �ำกัดและ
ไม่เอื้อต่อการออกก�ำลังกาย ขาดแคลนพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมต่อการออกก�ำลังกาย นอกจากนี้สถานออกก�ำลังกาย
ส่วนใหญ่ยังเป็นของหน่วยงานราชการ มีข้อจ�ำกัดในการใช้บริการ หรือไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ ท�ำให้
ผู้ที่ออกก�ำลังกายส่วนใหญ่นิยมออกก�ำลังกายที่บริเวณบ้าน (ร้อยละ ๓๒.๙) รองลงมา คือ สนามกีฬาของสถานศึกษา
(ร้อยละ ๒๕.๗) และบริเวณสถานศึกษา (ร้อยละ ๙.๖) โดยผู้ชายนิยมออกก�ำลังกายที่สนามกีฬาของสถานศึกษาและ
บริเวณบ้านในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ ๒๘.๘ และร้อยละ ๒๖.๑ ตามล�ำดับ) ในขณะที่ผู้หญิงนิยมใช้บริเวณบ้าน
เป็นสถานที่ออกก�ำลังกายสูงถึง ร้อยละ ๔๐.๙ และสนามกีฬาของสถานศึกษาเพียง ร้อยละ ๒๒.๑ (ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, ๒๕๕๑ อ้างถึงในยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
		 ด้านศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาของไทยยังอยูใ่ นระดับคงที่ ในขณะทีป่ ระเทศคูแ่ ข่งมีการพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดด ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ ปี ระสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ แต่ในปัจจุบนั
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็ให้ความส�ำคัญต่อการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ท�ำให้
ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น โอลิมปิกเกมส์ ยูธโอลิมปิกเกมส์ ฟุตบอลโลก เอเชียนเกมส์
หรือกีฬาในระดับชิงแชมป์โลกในประเภทต่างๆ ประเทศไทยต้องเจอคูแ่ ข่งขันทีม่ คี วามพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
มากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ของประเทศไทยก�ำลังเป็นปัญหาในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น ความพร้อมของสนามกีฬา ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประเทศไทย
ต้องเตรียมความพร้อมและให้ความส�ำคัญต่อประเด็นดังกล่าวมากขึ้น
		 จากสถานการณ์และทิศทางดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการบริหารด�ำเนินงานด้านการกีฬาของชาติ ได้จัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
และได้ด�ำเนินงานในยุทธศาสตร์หลักทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดของ
กระทรวง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จั ด ท�ำแผนยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ า งกี ฬ าไทยสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙) ขึ้ น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ของนักกีฬาไทย ทั้งคนปกติและคนพิการได้ประสบชัยชนะในการแข่งขันระดับต่างๆ จนถึงกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และกีฬา
พาราปิกเกมส์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล โดยก�ำหนดสาระส�ำคัญของแผนไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๓)
๑. ยุทธศาสตร์สร้างและพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับบุคลากรกีฬาสู่ระดับนานาชาติ
๓. ยุทธศาสตร์ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเชีย (Sport Hup of Asia)
		 เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของแผนยุทธศาสตร์สร้าง
กีฬาไทยสูค่ วามเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙) จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น ๓ ด้าน ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก�ำหนด
กลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินการไว้ ดังนี้
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
			 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาอย่างครบวงจร
			 แนวทางการดำ�เนินการ
			 ๑) สนับสนุนให้จดั ตัง้ คณะกรรมการพัฒนานักกีฬาทัง้ ในระดับชาติและท้องถิน่ และสถาบันเฉพาะทาง
เพื่อการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของ
นักกีฬาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน
			 ๒) จัดทำ�แผนการพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตจากผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำ�บัด
นักโภชนาการ และนักจิตวิทยา รวมทั้งฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการกีฬา รวมไปถึงการเรียนรู้เทคนิควิชาการและ
การวางกลยุทธ์ในการแข่งขันทั้งในเชิงทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจากผู้ฝึกสอนกีฬามืออาชีพในแต่ละชนิดกีฬาอย่างละเอียด
ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเป็นระบบ
			 ๓) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพและรับรองมาตรฐานทางการกีฬาสำ�หรับนักกีฬาและบุคลากร
ด้านการกีฬาที่เกี่ยวข้อง
			 ๔) การวิจัยและพัฒนานักกีฬาในรายชนิดกีฬาโดยการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุน
การพัฒนานักกีฬา รวมไปถึงการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการฝึกสอนกีฬา การเก็บรวบรวม
สถิตขิ อ้ มูลการแข่งขันกีฬา ทัง้ ของตัวเองและนักกีฬาของประเทศ คูแ่ ข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา เพือ่ นำ�มาใช้ในการวิเคราะห์
พยากรณ์โอกาสแพ้ชนะในการแข่งขันกีฬาชนิดนั้นๆ
			 ๕) ฝึกซ้อมและประลองเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์
			 ๖) สรรหาผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนนักกีฬา
			 ๗) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกสอนนักกีฬาที่เหมาะสมสำ�หรับเพศ อายุ และสมรรถภาพทาง
กายของนักกีฬาคนนั้นๆ
			 ๘) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชมรมหรือสโมสรหรือสมาคมจัดทำ�เส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ (Road
Map) สำ�หรับนักกีฬาไทยที่มีขีดสมรรถนะในระดับสูง
			 ๙) จัดให้มกี ารประชุมสัมมนาเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนานักกีฬาให้มคี วามพร้อมสูงสุดสำ�หรับการแข่งขัน
			 ๑๐) ติดตามประเมินผลศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา โดยการทดสอบ ประเมินผล ติดตาม
พัฒนาการของนักกีฬาอย่างใกล้ชดิ และเป็นระบบ เพือ่ หาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในลักษณะแบบ
บูรณาการร่วมกัน ๔ ด้าน คือ ทักษะของนักกีฬา สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิตใจ และสภาวะแวดล้อม
			 ๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน โรงเรียน องค์กรกีฬาในการสร้างและพัฒนานักกีฬา
ที่มีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูงในแต่ละชนิดกีฬาต่างๆ โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคทางการกีฬา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬาในรูปแบบต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน บุคลากรทางการกีฬา และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
			 ๑๒) เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยไม่ควรผูกขาดหรือตั้งกฎเกณฑ์ปิดกั้นโอกาสนักกีฬาที่มีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูง
ซึ่งจะทำ�ให้มีโอกาสในการสรรหาและเลือกสรรนักกีฬาได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
			 ๑๓) จัดให้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนานักกีฬาไทยเชิงลึกเฉพาะด้านในรายสาขาชนิด
กีฬานั้นๆ ทั้งกีฬาประเภทชายและกีฬาประเภทหญิง และกีฬาประเภทเดี่ยวและกีฬาประเภททีม โดยการศึกษาวิจัย
ทั้งทางสังคมและทางวิทยาศาสตร์จะเป็นฐานข้อมูล (Database) ที่ดีสำ�หรับการฝึกสอนนักกีฬา
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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			 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
			 แนวทางการด�ำเนินการ
			 ๑) สนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศทัง้ ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ
และระดับอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เทคนิค ทักษะ และความส�ำเร็จจากการแข่งขันกีฬา
			 ๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
			 ๓) จัดให้มีเงินรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อเป็นแรงจูงใจในการแข่งขันและเป็นรางวัล
แก่นักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
			 ๔) จัดให้มกี ฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมให้นกั กีฬาและบุคลากรมีความก้าวหน้าในการท�ำงาน
			 ๕) สร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิต ทั้งระหว่างการเป็นนักกีฬาหรือเมื่อเลิกเล่นแล้ว เช่น
การประกันชีวิต การรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ฯลฯ
			 ๖) ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่ท�ำชื่อเสียง
ให้กับประเทศชาติ
			 ๗) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดสวัสดิการให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับบุคลากรกีฬาสู่ระดับนานาชาติ
			 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาบุคลากรกีฬาสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ
			 แนวทางการด�ำเนินการ
			 ๑) พัฒนาบุคลากรกีฬาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล
			 ๒) ประสานความร่วมมือกับสถาบันกีฬาและองค์กรกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
			 ๓) จัดอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะหลักตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนด
			 ๔) ศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
			 ๕) ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรกีฬาทัง้ ผูฝ้ กึ สอนกีฬา ผูต้ ดั สินกีฬา ผูบ้ ริหารกีฬา ให้ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพและขีดสมรรถนะความสามารถตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่องค์กรกีฬาระดับนานาชาติก�ำหนด
			 ๖) ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาในระดับนานาชาติ		
		
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาในระดับนานาชาติ
			 แนวทางการด�ำเนินการ
		 ๑) ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก รกี ฬ าในทุ ก ระดั บ มี ก ารพั ฒ นาความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมืออาชีพ รวมทั้งผลักดันให้องค์กรกีฬาน�ำรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬา
ที่ได้มาตรฐานสากลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กร
			 ๒) ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทย
			 ๓) ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบริหารของสหพันธ์กีฬานานาชาติ
			 ๔) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการสหพันธ์กีฬาไม่ว่าจะเป็นการจัด
การแข่งขัน การส่งแข่งขัน การเข้าร่วมประชุมกับสหพันธ์ ฯลฯ เพือ่ ให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬาของไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเชีย
			 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
			 แนวทางการด�ำเนินการ
			 ๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนธุรกิจด้านการกีฬา การบริหารจัดการแข่งขันกีฬา
การบริหารงานสิทธิประโยชน์ของนักกีฬา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อให้อุตสาหกรรมการกีฬาไทยเกิด
การขยายตัวทั้งระบบ
			 ๒) สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาของชาติ
โดยการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในระดับต่างๆ เช่น ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย
ระดับโลก ตลอดจนมหกรรมกีฬานานาชาติ
			 ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสั่งสมประสบการณ์และเป็น
การเก็บคะแนนและสร้างโอกาสของนักกีฬาไทยในการพัฒนาอันดับเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกีฬาระดับโลก การแข่งขัน
ชิงชนะเลิศระดับโลกหรือการแข่งขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในการเล่นกีฬาเพื่อเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน
			 ๔) สร้างสรรค์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ เพื่อสร้าง
ความสนใจให้กับประชาชนในการเล่นกีฬาและเชียร์นักกีฬาไทย
			 ๕) รณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาของไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ (โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์
สื่อโฆษณากลางแจ้ง และอินเตอร์เน็ต) เพื่อให้คนในชาติตื่นตัวสนใจกีฬาและเข้ามามีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันกีฬา
มากขึ้น ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงกิจกรรมกีฬาครอบคลุมทั่วประเทศ
			 ๖) ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาของไทย
ในเวทีนานาชาติ
			 ๗) พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
			 ๘) ปฏิรูประบบธุรกิจและสิทธิประโยชน์เพื่อการพัฒนากีฬาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
			 ๙) ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชน์ทาง
การกีฬาไปใช้ในการหารายได้
			 ๑๐) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา
			 ๑๑) สร้างลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กับผู้สนับสนุนทางการกีฬา
		
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ จัดหาและพัฒนาทรัพยากรกีฬาให้เป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเชีย
			 แนวทางการด�ำเนินการ
			 ๑) ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการด�ำเนินงาน
ทางด้านกีฬากับต่างประเทศ
			 ๒) ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการในองค์กรกีฬาระดับภูมิภาค ระดับทวีป และ
ระดับโลกให้มากขึ้น
			 ๓) ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งอุปกรณ์
ที่ครบครันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ครอบคลุมพื้นที่ ๕ ภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาแบบครบวงจร
ทั้ ง ในด้ า นมาตรฐานและความทั น สมั ย ของสนามกี ฬ า อุ ป กรณ์ กี ฬ า และสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวก รวมทั้ ง เป็ น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีหน้าที่ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬาในการเก็บตัว ฝึกซ้อมของนักกีฬา และการส่งเสริมด้านสมรรถภาพทางกายและจิตของนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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			 ๔) จัดให้มีศูนย์กีฬาเพื่อการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการรองรับ
การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
			 ๕) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดให้มีสถานกีฬารองรับในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
			 ๖) พัฒนาพืน้ ที่ อาคาร และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางการกีฬาในรูปแบบธุรกิจ สิทธิประโยชน์ทางการกีฬา
			 ๗) จัดให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพ
ของนักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
			 ๘) จัดรูปแบบการด�ำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทัง้ ในด้านการแสวงหาและการสรรหานักกีฬา
การจัดสภาพแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้เกิด
การพัฒนาทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
			 ๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
			 ๑๐) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนทุกกลุม่ มีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพทีด่ ี
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างทางร่างกายให้สงู ขึน้ ตามมาตรฐานสากลในแต่ละชนิดกีฬา เพือ่ มิให้เสียเปรียบนักกีฬาต่างชาติ
			 ๑๑) จัดท�ำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา ซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญในการสร้างโอกาสและขีดความสามารถของนักกีฬาไทยให้มีโอกาสได้รับเหรียญรางวัลหรือ
ชัยชนะจากการแข่งขันในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
			 ๑๒) วิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสมัยใหม่ เพือ่ สร้างนวัตกรรม (Innovation)
และมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่กีฬาไทย
			 ๑๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

๖. นโยบายรัฐบาลในการพัฒนากีฬาของชาติ		

		 รัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศ จากค�ำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
โดยก�ำหนดนโยบายการพัฒนากีฬา ดังนี้
		 ๑) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและ
กีฬาคนพิการระดับโลกที่ส�ำคัญๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์”
		 ๒) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น
สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาประจ�ำศูนย์และสนามกีฬา รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาคเพื่อพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เช่น
มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
		 ๓) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่าง
ทีด่ แี ก่เยาวชนของประเทศ รวมทัง้ ปรับบทบาทของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬา
ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๔) พัฒนากีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ ด้วยการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง
เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากลปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้
ผูพ้ กิ ารเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับเพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารเป็นนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถในนามทีมชาติไทย
ในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่างๆ

๗. สรุปผลการพัฒนาด้านการกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประกอบด้วย
		 ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพและ
ทักษะการเล่นกีฬาและออกก�ำลังกายขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย ให้สามารถพัฒนาและ
สนับสนุนการเล่นกีฬาในระดับสูงต่อไป
		 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพือ่ มวลชน ให้ความส�ำคัญกับเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกกลุม่
ได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพัฒนาทักษะ
ด้านการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับสูงต่อไป
		 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้ความส�ำคัญกับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ทุกกลุ่มทุกระดับ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ ทั้งภายใน
ประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
		 ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาชนิดกีฬาที่มีศักยภาพ
สู่การเป็นกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง โดยมีองค์ประกอบจ�ำนวนนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพเพียงพอและมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพนักกีฬา เพื่อพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลที่มีการสนับสนุนจากภาคเอกชน ตลอดจน
มีการจัดการแข่งขันที่มีผู้ชมอย่างต่อเนื่อง
		 ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกสาขา และการน�ำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การแข่งขันกีฬา
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกก�ำลังกายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
		 ๖) ยุทธศาสตร์การบริหารการกีฬา ให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม สร้างและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาในทุกระดับ และมีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาแผนต่อไป
		 ผลการวิจัยแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ได้ใช้หลักการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ การด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและมาตรการต่างๆ นั้น “เป็นไป
ตามเป้าหมาย” หรือ “ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” โดยแยกรายตัวชี้วัด ซึ่งมีข้อค้นพบจากการทบทวนและประเมิน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) สรุปได้ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน มีวตั ถุประสงค์ ๓ ข้อ ๗ ตัวชีว้ ดั พบว่าไม่มวี ตั ถุประสงค์ใด
ที่ด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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			 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน มีวัตถุประสงค์ ๑ ข้อ ๓ ตัวชี้วัด พบว่าไม่มี
วัตถุประสงค์ใดทีด่ �ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
			 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์ ๕ ข้อ ๑๐ ตัวชี้วัด พบว่า
มีวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ และ ๔, วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๓,
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑ และวัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๑ ส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๓ และ ๕, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑ และวัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๑
			 ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพือ่ การอาชีพ มีวตั ถุประสงค์ ๕ ข้อ ๑๔ ตัวชีว้ ดั พบว่ามีวตั ถุประสงค์
ที่ด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ และ ๓, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒
และ ๓, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๑ ส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่ด�ำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พบในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๔, และ ๕, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๑ และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๒ และ ๓
			 ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีวตั ถุประสงค์ ๓ ข้อ ๑๐ ตัวชี้วัด
พบว่ามีวัตถุประสงค์ที่ด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒, วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒ และ ๓ ส�ำหรับ วัตถุประสงค์ที่ด�ำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
พบในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๓, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ และ ๓, วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๔
			 ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการกีฬา มีวตั ถุประสงค์ ๒ ข้อ ๑๐ ตัวชีว้ ดั พบว่ามีวตั ถุประสงค์
ที่ด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑, ๔ และ ๘ ส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย พบในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓, ๕, ๖, และ ๗ และ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒
			
ผลส�ำรวจการน�ำแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ไ ปปฏิ บั ติ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๐.๒ เป็ น ผู ้ ที่ ม าจาก
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการใช้แผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘ โดยที่ผู้ตอบแบบส�ำรวจจะมีส่วนรับผิดชอบ
และเกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘
และมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์ในแผนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓ และเมื่อถามถึงความมั่นใจ
ในความส�ำเร็จตามเป้าหมายของแผนฯ ว่ามีมากน้อยเพียงใด ผู้ตอบแบบส�ำรวจร้อยละ ๖๔.๓ มีความเห็นว่าไม่มั่นใจ
ว่าแผนฯ นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ส�ำหรับการให้ความส�ำคัญต่อการน�ำแผนฯ ไปใช้เพื่อการก�ำหนดนโยบาย
ในหน่วยงาน ผู้ตอบแบบส�ำรวจได้ให้ความส�ำคัญถึงร้อยละ ๗๘.๖
			 ผลการประเมินการน�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ลงสู่ภาคปฏิบัติ
ลักษณะของแบบส�ำรวจได้สอบถามความคิดเห็นของการน�ำไปใช้ โดยใช้เป็นตัวเลือก ๓ ระดับ คือ ท�ำได้ครบถ้วน
ให้เป็นค่าไว้รอ้ ยละ ๘๐-๑๐๐ ท�ำได้ไม่ครบถ้วน ให้ไว้เป็นค่าร้อยละ ๑-๗๙ และท�ำไม่ได้หรือไม่ได้ท�ำ ให้ไว้เป็นค่า ๐ (ศูนย์)
โดยมีผู้ตอบแบบส�ำรวจให้ข้อมูลดังนี้ คือ การน�ำไปใช้ในการสร้างค่านิยมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา การดูกีฬาและ
นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต ผู้ตอบแบบส�ำรวจร้อยละ ๗๘.๖ ให้ข้อมูลว่าท�ำได้บ้าง เนื่องจากการรณรงค์ยังท�ำได้ไม่ทั่วถึง
ขาดเจ้าหน้าที่ในการดูแล ประสานงาน และบางครั้งมีหลายหน่วยงานลงปฏิบัติงานพร้อมๆ กัน โดยขาดความเชื่อมโยง
และประสานงาน ในการน�ำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้เพื่อการพัฒนาการกีฬาและการออกก�ำลังกาย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้สูงขึ้นนั้น ร้อยละ ๖๔.๖ ระบุว่า ยังท�ำได้ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ เพราะยังมีความรู้
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่เพียงพอ ภาระงานประจ�ำวันมีมาก จึงไม่มีเวลาที่จะพัฒนาตนเอง
จนสามารถไปแนะน�ำคนอื่นๆ ได้ งานวิจัยและการน�ำองค์ความรู้ไปใช้ ร้อยละ ๗๑.๔ เห็นว่ายังท�ำได้น้อยเพราะขาด
แรงจูงใจ และผลผลิตของงานยังมีน้อย การบริหารจัดการกีฬาที่มีระบบบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ ๗๓.๔ เห็นว่า ท�ำได้บ้างแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องหาหนทางเร่งด�ำเนินการ
เรือ่ งนีก้ อ่ น เพราะเป็นข้อก�ำหนดทีไ่ ด้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบตั งิ านนัน้ จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วม
ส�ำหรับการผลิตบุคลากรทางด้านการกีฬานั้น ผู้ตอบแบบส�ำรวจไม่ได้มาจากหน่วยงานผู้ผลิตจึงไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการผลิตบุคลากร แต่ในประเด็นของการพัฒนาบุคลากรนัน้ ร้อยละ ๗๗.๐ ได้ระบุวา่ ได้มกี ารจัดท�ำแผนงานไว้บา้ ง แต่ก็
ยังท�ำได้ไม่เต็มที่ เพราะบุคลากรมีคอ่ นข้างจ�ำกัด การจะส่งบุคลากรไปพัฒนาศักยภาพของตนเองซึง่ ต้องใช้เวลานัน้ จะท�ำให้
การปฏิบตั ภิ ารกิจประจ�ำขาดความสมบูรณ์ไปได้ ในการน�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
ไปใช้นั้น ผู้ตอบแบบส�ำรวจได้ให้ข้อมูลว่า ร้อยละ ๖๒.๖ พวกเขาได้รับการประชุมชี้แจงและได้รับการนิเทศ และ
ร้อยละ ๖๑.๙ ได้มีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของแผนดังกล่าว
			 นอกจากการตอบแบบส�ำรวจทีเ่ ป็นไปตามรายการทีค่ ณะนักวิจยั ได้เตรียมไว้ให้ตอบแล้ว ผูต้ อบแบบส�ำรวจ
ยังได้ให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งประเด็นหลักที่ส�ำคัญๆ และผู้ตอบแบบส�ำรวจส่วนใหญ่ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ ได้แก่
			 ๑) ในการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) นัน้ การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการด�ำเนินงานยังมีจ�ำนวนน้อยมาก
			 ๒) ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ควรมีเป้าหมายหลักของการปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน และควรเป็นเป้าหมาย
เชิงพฤติกรรมที่สามารถท�ำได้จริง ประเมินผลได้จริง
			 ๓) แผนงานหลักแต่ละแผน ความเข้มข้นในการผลักดันให้เกิดขึน้ ได้จริงมีนอ้ ย มาตรการบางมาตรการ
ค่อนข้างเลื่อนลอย และประเมินผลตามตัวชี้วัดไม่ได้
			
๔) ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์การใช้แผน ท�ำให้ในภาคปฏิบัติท�ำได้ไม่ทั่วถึงในทุกระดับ
			 ๕) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ควรเป็นแผนพัฒนากีฬาในระดับชาติได้จริงๆ รัฐบาลและผูบ้ ริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจ เอาใจใส่และจริงจังมากกว่านี้ จึงจะท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
			 ส�ำหรับผลส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ผู้ตอบแบบส�ำรวจได้ให้
ข้อมูลว่าบุคลากรในหน่วยงาน ร้อยละ ๘๙.๕ ไม่ได้มีส่วนในการร่วมเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ คงมีเพียง
ร้อยละ ๑๐.๕ เท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการวางนโยบายการกีฬาของชาติ และในการรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์หลัก
ร้อยละ ๗๖.๒ ได้ให้ข้อมูลว่าได้ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงองค์กรระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นในการด�ำเนินการ
ตามแผน และร้อยละ ๘๕.๗ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในสมาคมกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวนโยบายและ
ผลักดันการพัฒนาการกีฬาตามแผนฯ แต่ไม่ได้มีการจัดท�ำบันทึกช่วยจ�ำ (MOU) โดยคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ ในการ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ ๘๓.๓ ได้ใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นกรอบในการคิด
ส�ำหรับการติดตามและประเมินผล ร้อยละ ๘๒.๐ ยังไม่ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ในส่วนของหน่วยงานแต่อย่างใด และในส่วนของการมีการแต่งตั้ง
เพื่อท�ำการประเมินผลนั้น ร้อยละ ๔๕.๓ ได้มีการประเมินผลบางรายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
และระบบการรายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน ร้อยละ ๘๓.๓ ได้มีการจัดท�ำและมีการสร้างระบบฐานข้อมูล
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ส�ำหรับติดตามและประเมินผลบ้างคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐ ทั้งนี้โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่าบุคลากรไม่มีความรู้
ความช�ำนาญในการติดตามประเมินผล อีกทั้งขาดความเชี่ยวชาญในการสร้างระบบฐานข้อมูลส�ำหรับการทบทวน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ผู้ตอบแบบส�ำรวจร้อยละ ๕๐.๐ ให้ข้อมูลว่า ได้มีการ
ทบทวนบ้างเป็นบางปี
		

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

๑) การก�ำหนดยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ควรน�ำข้อค้นพบจากการประเมินเป็นมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�ำแผนฯ และในการ (ร่าง) แผนฯ ควรจะคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์เอาไว้ เพราะได้ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญต่างๆ ของการพัฒนากีฬา
ชาติไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้ว แต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อให้มีความรัดกุมในตัวชี้วัดซึ่งต้องมีความเป็น
ไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
			 ๒) เพื่อให้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ลงไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ถูกต้อง และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของผู้วางนโยบาย และก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาอย่างชาติ ในการวางกรอบแผนงานจะต้องมี
คณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้แผนฯ โดยควรจะมีการนิเทศ เมื่อแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มี
การประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว มีการติดตามและประเมินผลทุกปีหรือในระยะครึ่งแผน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันของผู้ปฏิบัติ และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
			 ๓) สมรรถภาพทางกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นดัชนีส�ำคัญตัวหนึ่งที่จะชี้วัดถึง
ความเจริญมัน่ คงของประเทศชาติ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถภาพทางกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป ปรากฏ
อย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นหลักฐานในการจัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังคนในชาติได้อย่างถูกต้อง จึงสมควรจะได้มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ มีตัวเลขที่จะใช้เป็นดัชนีชี้วัดความแข็งแรง สมบูรณ์ของร่างกาย
เพื่อจะได้น�ำผลไปใช้ในการประเมินองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติได้
			 ๔) การประสานสัมพันธ์งานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกีฬา เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว
ว่าโรงเรียนกีฬาได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเป้าหมายให้เป็นแหล่งในการผลิตบุคลากรทางการกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศและ
ก้าวต่อไปสู่ความเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ แต่สภาพความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน นั้น พบว่าการผลิตก�ำลังคนทางการกีฬา
ของโรงเรียนยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้ เป็นเพราะมีปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ปัจจัยที่
ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การขาดการประสานสัมพันธ์งานในระดับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพื่อไม่ให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ
และก�ำลังคนที่เป็นเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจะได้ร่วมกันท�ำงานแบบบูรณาการ
เพื่อให้โรงเรียนกีฬาเป็นแหล่งในการเพาะพันธุ์นักกีฬาอย่างแท้จริง
			 ๕) การจัดท�ำพระราชบัญญัติกฎหมายกีฬาอาชีพ ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ได้ระบุยุทธศาสตร์
การพัฒนาการกีฬาเพือ่ การอาชีพไว้อย่างชัดเจน แต่ในการด�ำเนินงานเพือ่ เตรียมกีฬาทัง้ ๑๒ ชนิดกีฬาทีก่ ารกีฬาแห่งประเทศไทย
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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วาดหวังจะให้เป็นกีฬาเพื่อการอาชีพนั้น ปรากฏว่า ประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติกฎหมายกีฬาอาชีพไว้บังคับใช้ ดังนั้น
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องผลักดันให้ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติกฎหมายกีฬาอาชีพมาบังคับใช้อย่างรีบด่วน
		 ๖) การกระจายงานด้านการกีฬาลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนากีฬา
ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการคิด การท�ำ
การรับผิดชอบงานกีฬาของประเทศตามระดับความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นผู้ที่มี
บทบาทในเรือ่ งนีอ้ ย่างชัดเจน เพราะเป็นกลุม่ บุคคลทีท่ �ำงานกับประชาชนในระดับรากหญ้า การเปิดโอกาสให้ภาคีตา่ งๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมจะท�ำให้ช่วยลดหรือขจัดปัญหาการผูกขาดในการด�ำเนินงานของสโมสร และสมาคมกีฬาต่างๆ ได้
			 ๗) การจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศด้านการกีฬาการออกก�ำลังกาย ศูนย์ขอ้ มูลทางการกีฬา นับเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทุกครั้งที่มีการประเมินโครงการต่างๆ จะพบว่าระบบการสืบค้นข้อมูล
ของประเทศไทยค้นหาข้อมูลได้ยากมาก ทัง้ นีเ้ พราะไม่มกี ารเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ ข้อมูลยังกระจัดกระจายกันอยู่
และอาจจะไม่มีการเก็บข้อมูลเอาไว้เลย ท�ำให้เสียโอกาสในการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ส�ำคัญๆ ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ คณะนักวิจยั เห็นว่า ผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องควรจะได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศทางการกีฬา การออกก�ำลังกาย หรือ
มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นเพื่อเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการสืบค้นข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง
			 ๘) การผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้วงเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สหวิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่วา่ จะเป็นสรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬาและการออกก�ำลังกาย
โภชนศาสตร์ทางการกีฬา เวชศาสตร์ทางการกีฬา ศาสตร์ของการเป็นผู้ฝึก และองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ
การกีฬา ต่างก็เป็นองค์ความรูท้ จี่ ะช่วยพัฒนาคนให้เป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พัฒนานักกีฬาให้เป็นผูม้ ศี กั ยภาพไปสูค่ วามเป็นเลิศ
และก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างเต็มตัว ดังนั้น การผลิตก�ำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เป็นผู้ช�ำนาญการ
และเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทีแ่ ท้จริง และเข้มข้นในวิชาชีพนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องรีบด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน จริงจัง และจริงใจ เพราะมิฉะนั้น ประเทศไทยอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่ตกรุ่นอยู่มากมาย โดยที่ไม่สามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันผู้ผลิตมาใช้ในสถานการณ์จริง ดังนั้น สถาบัน
ผู้ผลิต สถาบัน หน่วยงานหรือองค์กรผู้ใช้บริการ รวมทั้งสมาคมวิชาชีพ จะต้องร่วมมือกันในลักษณะ ไตรภาคี หรือ พหุภาคี
เพื่อยกระดับมาตรฐานของความเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์นี้อย่างแท้จริง
		
๙) การอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านของชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย
ทีม่ อี ยูม่ ากมาย เพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ ทีเ่ ป็นสมบัตขิ องชาติและเก็บรักษาไว้เพือ่ การศึกษาของเยาวชนรุน่ หลัง ในแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สมควรจะได้มีการวางมาตรการและมีตัวชี้วัดของการอนุรักษ์กีฬาและ
การละเล่นพื้นบ้านของไทยไว้ด้วย เพื่อไม่ให้ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่จะต้องรักษาไว้หลุดหายไป
			๑๐) การสร้างสนามกีฬา ศูนย์กีฬาที่เป็นมาตรฐาน สถานกีฬาของรัฐซึ่งกระจายกันอยู่ในจังหวัดต่างๆ
หลายแห่งยังขาดมาตรฐาน ขาดอุปกรณ์ประจ�ำสนามที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบแสงสว่าง ระบบเสียง บริเวณ
รอบๆสนาม ซึ่งท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัยส�ำหรับนักกีฬา ผู้ตัดสิน ระบบการแสดงข้อมูลและผลการแข่งขัน (score
board) ก็ไม่เป็นมาตรฐาน องค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญเหล่านี้ ท�ำให้ประเทศไทยขาดโอกาสในการได้รับคัดเลือกให้เป็น
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ท�ำให้สญ
ู เสียรายได้ทจี่ ะเข้าสูป่ ระเทศจากการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว
เมือ่ ประเทศไทยได้รบั เป็นเจ้าภาพในมหกรรมกีฬาต่างๆ และเป็นการสวนกระแสทีร่ ฐั บาลชุดปัจจุบนั ได้แสดงเจตนารมณ์
ในการเปิดโอกาสให้เสนอตัวให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อ
เชือ่ มต่อการท่องเทีย่ ว ในกรณีนถี้ งึ แม้จะเป็นการลงทุนทีต่ อ้ งใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแต่หากรัฐบาลจะได้มกี ารก�ำหนด
นโยบายให้มีการสนับสนุนจากส�ำนักงบประมาณและให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วย
			 จากสถานการณ์แนวโน้มด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬา การตื่นตัวในเรื่องของการออกก�ำลังกาย
เพื่อสุขภาพของคนไทยและทั่วโลก ท�ำให้ประชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพเล่นกีฬาและออกก�ำลังกายมากขึ้น
การกีฬายังมีส่วนส�ำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ และสามัคคีของ
คนในชาติ การกีฬาสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั้น
การออกก�ำลังกายและการกีฬา จึงมีส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคนในชาติให้มีคุณภาพ และเนื่องจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
เป็นระยะเวลาสิ้นสุดของแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มอบหมายให้สถาบันการพลศึกษา เป็นหน่วยงาน
หลักในการด�ำเนินการจัดท�ำ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ขึ้น ซึ่งจะได้น�ำเอา
ผลการวิจัย ความส�ำเร็จ ความล้มเหลว ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ำกัด จากการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนา
การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ดั ง กล่ า วไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการจั ด ท�ำแผนพั ฒ นา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ให้มีความสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จนสามารถน�ำ
ไปใช้เป็นแม่บทของประเทศในการขับเคลื่อนการกีฬาของชาติ ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๑. วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย

๑.๑ วิสัยทัศน์
		 คนไทยได้รับการส่งเสริมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องจนเป็นวิถีชีวิต มีสุขภาพ
สมรรถภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีน�้ำใจนักกีฬา หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสามัคคีสมานฉันท์ พัฒนา
กีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล
มีการบริหารจัดการกีฬาทุกมิติอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
๑.๒ พันธกิจ
		 ๑) เพิ่มโอกาสให้คนไทยได้รับการส่งเสริมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
		 ๒) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการใช้กจิ กรรมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาเป็น
สื่อในการสร้างสังคมสามัคคีสมานฉันท์
		 ๓) พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล น�ำไปสู่การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
		 ๔) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาและการออกก�ำลังกายทุกมิติ อย่างเป็นระบบ
๑.๓ วัตถุประสงค์
		 ๑) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้รับโอกาสในการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สร้างค่านิยมวิถีชีวิตรักการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาสู่การมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี
		 ๒) เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการใช้กจิ กรรมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา
เป็นสื่อสร้างสังคมที่มีน�้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามัคคีสมานฉันท์
		 ๓) เพื่อจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาประจ�ำศูนย์และสนามกีฬา
		 ๔) เพื่อปรับบทบาทของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่
ระดับเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ
		 ๕) เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาค เพื่อพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจ
ที่เหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
		 ๖) เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้
อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ รวมทั้งพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล
		 ๗) เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๘) เพือ่ สนับสนุนให้ผพู้ กิ ารเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ เพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารเป็นนักกีฬา
ที่มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่างๆ
		 ๙) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและ
กีฬาคนพิการระดับโลกที่ส�ำคัญๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์”
๑.๔ เป้าหมายหลัก
		 ๑) เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ความเข้าใจ มีเจตคติ และทักษะในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั และนำ�้ ใจ
นักกีฬาตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้ สามารถออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา ชม และเชียร์กฬี าตามระเบียบและกฎกติกา
		 ๒) เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อายุ ๓-๑๑ ปี อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
มีทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น การเดิน วิ่ง กระโดด ปีนป่าย ยืดหยุ่นและการเล่นผาดโผน ตามเกณฑ์
ความสามารถของแต่ละระดับอายุ
		 ๓) เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ ทัง้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อายุ ๑๒-๑๘ ปี อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
มีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาอย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา ตามความสามารถของเพศและอายุ
		 ๔) เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางการกีฬา ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุนเพือ่ พัฒนา
ความสามารถทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
		 ๕) ประชาชนทุกกลุ่ม ร้อยละ ๖๐ ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และร้อยละ ๕๐ มีสุขภาพดีและสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
		 ๖) ชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕ มีสถานที่บริการด้านการออกก�ำลังกายและ
การกีฬา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
		 ๗) ประเทศไทยเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในชนิดกีฬาสากลที่มีการแข่งขันในกีฬา
เอเชียนเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์และโอลิมปิกเกมส์
		 ๘) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑-๕ จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์ และ
อันดับ ๑-๕ ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์
		 ๙) มีสถาบันผลิตและพัฒนาผู้ฝึกสอนในระดับชาติและนานาชาติ
		 ๑๐) มีสถานกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ได้มาตรฐานในแต่ละระดับในทุกจังหวัด
		 ๑๑) จ�ำนวนบุคลากรกีฬาอาชีพและนักกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งนักกีฬาอาชีพมีผลงานหรือ
ระดับความสามารถที่ได้มาตรฐานนานาชาติ (International ranking) โดยเฉลี่ยดีขึ้น
		 ๑๒) ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
		 ๑๓) มีระบบการวางแผนการประชาสัมพันธ์ สวัสดิการและการติดตามผลด้านกีฬาอาชีพมากขึ้น
		 ๑๔) จ�ำนวนรายได้จากผู้สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ จากภาครัฐและภาค
เอกชนเพิ่มมากขึ้น
		 ๑๕) จ�ำนวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับชาติ ระดับภาค
ระดับจังหวัด และในสมาคมกีฬาต่างๆ เพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๑๖) มีองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ
		 ๑๗) มีการศึกษาวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
		 ๑๘) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาระดับชาติ ระดับภาค ระดับ
จังหวัด อย่างน้อย ๓ หมวดเครื่องมือ คือ เครื่องมือทางชีวกลศาสตร์การกีฬา เครื่องมือทางสรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย
และกีฬา และเครื่องมือทางเวชศาสตร์การกีฬา
		 ๑๙) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กร สมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา เพือ่ เตรียมการรองรับการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๖๐
		 ๒๐) มีคณะกรรมการการกีฬาที่มีบทบาทในการบริหารงานการกีฬา อย่างน้อยจ�ำนวน ๑ คณะกรรมการ
ครบทุกระดับ ได้แก่ ระดับ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และระดับชาติ
		 ๒๑) มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการกีฬาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และ
ระดับชาติ
		 ๒๒) มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬาในทุกๆ ด้านให้ทนั สมัยและสามารถ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘
		 ๒๓) มีกองทุนในการพัฒนาการกีฬาและสวัสดิการของนักกีฬาทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
และระดับชาติ
		 ๒๔) มีระบบ กลไก การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาทุกระดับ
ตั้งแต่ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และระดับชาติ
๑.๕ ประเด็นส�ำคัญของยุทธศาสตร์
		 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
กีฬาไว้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
		

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
			
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและทักษะ
ในการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา
ได้อย่างเหมาะสม ส�ำหรับสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัยและน�้ำใจนักกีฬา ด้วยกิจกรรมการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อการด�ำเนินชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทีม่ ที กั ษะและความสามารถ
ทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ตามความถนัดและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
		 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน
			 ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมอ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการ
ด้านการออกก�ำลังกายและกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ จริยธรรม ความสามัคคีและความมีวินัย
ของคนในชาติ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
			 ให้ความส�ำคัญกับส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดับ ให้มีโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันและพัฒนาความสามารถ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยพัฒนา
ระบบและกลไกให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนากีฬา
ทุกระดับ รวมถึงการสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตลอดจนการสร้างระบบและกลไกการพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดับ ให้เชื่อมโยง
และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ พัฒนาระบบการจัดและส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศทัง้ ระดับ
ชาติและนานาชาติ
		 ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
			 ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานสากล มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทางการกีฬาที่
เหมาะสมและทันสมัย รวมถึงการสนับสนุนการจัดตัง้ สถาบันผลิตบุคลากรกีฬาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุม่ สมาชิกองค์กร
สโมสรกีฬาอาชีพ พัฒนาระบบบริหาร สนับสนุนการจัดสรรทุนและสวัสดิการกีฬาอาชีพ คุ้มครองและรักษาสิทธิ์หรือ
ผลประโยชน์ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้องค์กรเอกชนร่วมส่งเสริมกีฬาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลที่มี
ศักยภาพและกีฬาไทยบางชนิดให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างยั่งยืน
		 ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
			 ให้ความส�ำคัญกับการสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬาให้มีการน�ำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา รวมถึงการจัดตั้งองค์กรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติ
ระดับภาค ระดับจังหวัดและเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับอ�ำเภอ และจัดหาอัตราก�ำลังบุคลากร และเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานส�ำหรับให้บริการนักกีฬาและประชาชนทุกกลุ่ม
		 ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกก�ำลังกาย
			 ให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานแบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกีฬาและ
การออกก�ำลังกายทุกระดับ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้ทันสมัย เพื่อบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการออกก�ำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
		

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและทักษะในการออกก�ำลังกายและ

การเล่นกีฬา
		 ๒) เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและน�้ำใจนักกีฬา
และการด�ำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๓) เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมีทักษะและความสามารถทางการกีฬาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ตามความถนัดและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑
		 เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและทักษะในการออกก�ำลังกายและ
การเล่นกีฬา
		 ผลผลิต
		 เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและทักษะในการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาได้อย่างเหมาะสม
		 ตัวชี้วัด
		 เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจมีเจตคติ และทักษะ
ในการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
		 มาตรการ
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับจัดการศึกษาและกิจกรรมออกกำ�ลังกาย เล่นกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ� โดยการจัดตั้งชมรมออกกำ�ลังกาย กีฬา และนันทนาการ และจัดมาตรการจูงใจ
ให้เข้าร่วมกิจกรรม
		 ๒) พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา
และกีฬา ดังนี้
			 ๒.๑) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ ที่ สู ง กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า ให้ มี ชั่ ว โมงสอนพลศึ ก ษา
อย่างน้อย ๒ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
			 ๒.๒) หลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษา ประถมศึกษา และปฐมวัย ให้มีชั่วโมงสอนพลศึกษาและกีฬา
และ/หรือกิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
		 ๓) บูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง/กรม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจน
ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการส�ำหรับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อสัปดาห์
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / ศธ. / อปท. / สถาบันการศึกษา / สมาคมและชมรมกีฬาต่างๆ
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 สธ. / นร. / กห. / กค. / กต. / พม. / กษ. / คค. / ทส. / ทก. / พน. / พณ. / มท. / ยธ. / รง. / วธ. /
วท. / อก. / วช. / สปศ. / สผ. / สมศ. / สศช. / สสป. / สสส. / กทบ. / มสช. / สปสช. / รัฐวิสาหกิจ
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒
		 เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและน�้ำใจนักกีฬา
และการด�ำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
		 ผลผลิต
		 เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัยและน�้ำใจนักกีฬา สามารถด�ำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ตัวชี้วัด
		 ๑) เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัยและน�้ำใจนักกีฬา
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
		 ๒) เด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมชมและเชียร์กีฬาตามกฎ ระเบียบและกติกา อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐
		 มาตรการ
		 ๑) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาและระหว่างศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการและปลูกฝังวัฒนธรรมการชมและเชียร์กีฬาที่ดี
		 ๒) จัดให้มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความมีระเบียบ วินัย และน�้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมและยกย่องชมเชยเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ วินัย และน�้ำใจนักกีฬา
		 ๓) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังค่านิยมในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องเด็ ก และเยาวชนทุ ก กลุ ่ ม ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความมีระเบียบ วินัย และน�้ำใจนักกีฬา ทั้งการชมและเชียร์กีฬา และการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
		
หน่วยงานหลัก
		 ศธ. / พม. / กก. / อปท. / สถาบันการศึกษา
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 สธ. / นร. / กห. / กค. / กต. / กษ. / คค. / ทส. / ทก. / พน. / พณ. / มท. / ยธ. / รง. / วธ. / วท. /
อก. / วช. / สปศ. / สผ. / สมศ. / สศช. / สสป. / สสส. / กทบ / มสช. / สปสช. / รัฐวิสาหกิจ / สมาคมและชมรมกีฬา
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓
		 เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมีทักษะและความสามารถทางการกีฬาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ตามความถนัดและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิต
		 เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา
ตามความถนัดและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
		 ๑) เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางการกีฬา ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุนเพือ่ พัฒนา
ความสามารถทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
มาตรการ
		 ๑) จัดให้เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางการกีฬา ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุนเพือ่
พัฒนาความสามารถทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
		 ๒) ก�ำหนดให้มีการประเมินสุขภาพสมรรถภาพทางร่างกายส�ำหรับเด็กและเยาวชนคนพิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ โดยจัดท�ำเครือ่ งมือทดสอบทีเ่ ป็นมาตรฐานกลาง
เช่น Physical Fitness Test, Health Related Fitness, Scale Related Fitness ที่มีการเทียบเคียงกับค่ามาตรฐาน
ดัชนีวัดความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย และมีการเก็บสถิติข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อจะน�ำผลไปใช้ในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีความสมารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น จังหวัด
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
		 ๔) สร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนากีฬาให้มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬา ส�ำหรับเด็ก
และเยาวชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
หน่วยงานหลัก
		 กก. / ศธ. / อปท. / สถาบันการศึกษา
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 สธ. / นร. / กห. / กค. / กต. / พม. / กษ. / คค. / ทส. / ทก. / พน. / พณ. / มท. / ยธ. / รง. / วธ. / วท. /
อก. / วช. / สปศ. / สผ. / สมศ. / สศช. / สสป. / สสส. / กทบ. / มสช. / สปสช. / รัฐวิสาหกิจ / สมาคมและชมรมกีฬา
๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน
		 วัตถุประสงค์
		 ๑) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกก�ำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นวิถีชีวิต
		 ๒) เพือ่ ให้ประชาชนทุกกลุม่ ได้มโี อกาสเข้าถึงการบริการด้านการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทัว่ ถึง
และมีคุณภาพ
		 ๓) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย คุณธรรม จริยธรรม
ความมีน�้ำใจนักกีฬา ความสามัคคี และความมีวินัยของคนในชาติ
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑
		 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกก�ำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นวิถีชีวิต
		 ผลผลิต
		 ประชาชนทุกกลุ่มออกก�ำลังกาย เล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมและ
สม�่ำเสมอ
		 ตัวชี้วัด
		 ประชาชนทุกกลุม่ ร้อยละ ๖๐ ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมและสม�ำ่ เสมอ อย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๓ วันๆ ละไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
		 มาตรการ
		 ๑) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านกีฬาเพื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ
			 ๑.๑) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชนน�ำไปเผยแพร่
			 ๑.๒) จัดท�ำสื่อเผยแพร่ความรู้คู่มือเกี่ยวกับการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
เพศ วัย และสภาพร่างกาย เพื่อน�ำไปสู่การออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาที่เป็นพฤติกรรมนิสัยต่อไป
			 ๑.๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาประชาชน
ทุกกลุ่มให้มีความรู้ ความเข้าใจในการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จ�ำเป็น ร่วมกับ
สถานศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๒) จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาส�ำหรับประชาชนทุกกลุม่ อย่างเหมาะสมและทัว่ ถึง
			 ๒.๑) ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและประชาชนประสานท�ำแผนปฏิบัติการและ
กิจกรรมการออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
			 ๒.๒) ส่งเสริมให้บคุ ลากรทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาตามความสนใจ
เป็นประจ�ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
			 ๒.๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาออกก�ำลังกายและนันทนาการทั้งระดับหมู่บ้าน ต�ำบล และอ�ำเภอ
เป็นประจ�ำให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย สภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม เช่น จัดกีฬานันทนาการกลางแจ้ง
ในพื้ น ที่ ธ รรมชาติ ห รื อ อุ ท ยาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ตระหนั ก ในการรั ก ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มควบคู ่ กั บ การเล่ น กี ฬ า
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดอัตราการเกิดโรคและการติดยาเสพติด
			 ๒.๔) อนุรกั ษ์และส่งเสริมกีฬาและการละเล่นพืน้ บ้านทีแ่ สดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพือ่
อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติไม่ให้สูญหาย เพื่อการศึกษาสืบทอดของเด็กและเยาวชนรุ่นหลังและสามารถน�ำไปต่อยอด
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / สกว. / วช. / สสส. / อปท. / สื่อมวลชน
		 หน่วยงานสนับสนุน
ศธ. / สธ. / นร. / กห. / กค. / กต. / พม. / กษ. / คค. / ทส. / ทก. / พน. / พณ. / มท. / ยธ. / รง. /
วธ. / วท. / อก. / สปศ. / สผ. / สมศ. / สศช. / สสป. / กทบ. / มสช. / สปสช. / สถาบันการศึกษา / รัฐวิสาหกิจ /
สมาคมและชมรมกีฬา
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒
		 เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
		 ผลผลิต
		 มีสถานที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงและคุณภาพ
		 ตัวชี้วัด
		 ชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร้อยละ ๒๕ จัดให้มีและส่งเสริมสถานที่ และบริการ
ด้านการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน
		 มาตรการ
		 ๑) จัดให้มีสถานกีฬา อุปกรณ์ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
			 ๑.๑) ให้มีการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายในการสร้างสถานที่ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา จัดหา
อุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนาและดูแลรักษา
			 ๑.๒) จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในการใช้สถานที่ออกก�ำลังกายหรือ
เล่นกีฬาทุกแห่ง
			 ๑.๓) ให้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนได้ใช้สถานที่
ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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			 ๑.๔) สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กระทรวง กรม บริษทั ห้างร้าน และ
โรงงานอุตสาหกรรม จัดให้มสี ถานกีฬา อุปกรณ์กฬี า รวมทัง้ ผูน้ �ำการออกก�ำลังกาย/บุคลากรทางการกีฬา เพือ่ ให้บริการ
ด้านการเล่นกีฬา และออกก�ำลังกายแก่บุคลากรของหน่วยงาน
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / ศธ. / อปท. / สถาบันการศึกษา
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 สธ. / นร. / กห. / กค. / กต. / พม. / กษ. / คค. / ทส. / ทก. / พน. / พณ. / มท. / ยธ. / รง. / วธ. / วท. /
อก. / วช. / สปศ. / สผ. / สมศ. / สศช. / สสป. / สสส. / กทบ / มสช. / สปสช. / รัฐวิสาหกิจ / สมาคมและชมรมกีฬาต่างๆ
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓
		 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย คุณธรรม จริยธรรม
ความมีน�้ำใจนักกีฬา ความสามัคคี และความมีวินัยของคนในชาติ
		 ผลผลิต
		 ๑) ประชาชนทุกกลุ่มมีสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน�้ำใจนักกีฬา มีความ
สามัคคีและมีวินัย
		 ๒) มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาให้บริการต่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ ๕๐ มีสุขภาพดีและสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดี
		 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๕๐ มีการจัดตั้งอาสาสมัครผู้น�ำการออกก�ำลังกาย
		 มาตรการ
		 ๑) ให้มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครผู้น�ำการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาในชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อจัด
กิจกรรมการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสม
		 ๒) จัดให้มกี ารพัฒนาผูน้ �ำการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างต่อเนือ่ งโดยมีการฝึกอบรมการสัมมนา
การศึกษาดูงาน การจัดประชุมระดับจังหวัดและระดับชาติเป็นประจ�ำทุกปี
		 ๓) ให้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจัดให้มผี นู้ �ำการออกก�ำลังกายหรืออาสาสมัครออกก�ำลังกาย
และการเล่นกีฬา เพื่อจัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / มท. / อปท. / ศธ. / สถาบันการศึกษา
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 สธ. / นร. / กห. / กค. / กต. / พม. / กษ. / คค. / ทส. / ทก. / พน. / พณ. / ยธ. / รง. / วธ. / วท. /
อก. / วช. / สปศ. / สมศ. / สศช. / สสป. / สสส. / กทบ. / มสช. / สปสช. / รัฐวิสาหกิจ / สมาคมและชมรมกีฬา
๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
		 วัตถุประสงค์
		 ๑) ให้นักกีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดับ มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและพัฒนาความสามารถโดยมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๒) มีระบบและกลไกให้บคุ ลากรทางการกีฬาได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเพียงพอต่อความต้องการ
ในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ จังหวัด ชาติ และนานาชาติ
		 ๓) เพื่อสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ จังหวัด ชาติ และนานาชาติ
		 ๔) เพือ่ สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดับให้เชือ่ มโยงบูรณาการและ
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๕) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
		

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑
ให้นักกีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดับ มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน และพัฒนาความสามารถโดยมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
		 ผลผลิต
		 ความส�ำเร็จของนักกีฬาไทยจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) สถิติ/อันดับในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติดีขึ้น
		 ๒) ประเทศไทยเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในชนิดกีฬาสากลทีม่ กี ารแข่งขันในการแข่งขัน
กีฬาเอเชียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ และเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์
		 ๓) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑-๕ จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ (ชนิดกีฬาสากล) และเอเชียน
พาราเกมส์
		 ๔) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑-๕ ของประเทศในทวีปเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และ
พาราลิมปิกเกมส์
		 ๕) ชนิดกีฬาที่ได้เหรียญจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
		 มาตรการ
		 การพัฒนานักกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑) ให้มกี ารคัดเลือกนักกีฬาทุกกลุม่ เข้าร่วมการแข่งขันอย่างทัว่ ถึง โดยมีระบบการคัดเลือกทีไ่ ด้มาตรฐาน
และเป็นธรรม และมีการเตรียมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยจัดหาผู้ฝึกสอน
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนานักกีฬา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับต่างๆ
		 ๒) ให้นำ�วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักกีฬาทีม่ ศี กั ยภาพทุกกลุม่ ทุกระดับไปสูก่ ฬี าอาชีพ และมีการศึกษาวิเคราะห์และเทียบเคียงศักยภาพทางการกีฬา
ในกีฬาสากลกับประเทศที่มีความเป็นเลิศ พร้อมค้นหาศักยภาพและความสำ�เร็จเพื่อนำ�มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ของประเทศไทย
		 ๓) ให้มีผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างพัฒนานักกีฬา
ทุกกลุ่ม ทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล
		 ๔) ให้มีสวัสดิการเพื่อดูแล และสร้างแรงจูงใจสำ�หรับนักกีฬาทุกกลุ่มให้เพิ่มขึ้นทั้งในระดับจังหวัด
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

37

		 ๕) ให้สถานศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ให้ความร่วมมือในการเก็บตัว
ฝึกซ้อมของนักกีฬาทุกกลุ่มและส่งเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละระดับ
		 ๖) สนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงการแข่งขันกีฬาในทุกระดับเพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารเป็นนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถ
ในนามทีมชาติในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่างๆ
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / วท. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก / สถาบันการศึกษา
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 มท. / อปท. / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน ฯลฯ
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒
		 มีระบบและกลไกให้บคุ ลากรทางการกีฬาได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเพียงพอต่อความต้องการ
ในการพัฒนากีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอำ�เภอ จังหวัด ชาติ และนานาชาติ
		 ผลผลิต
		 ๑) บุคลากรทางการกีฬาของประเทศมีศกั ยภาพทีส่ งู ขึน้ เพียงพอต่อการพัฒนากีฬาเป็นเลิศของประเทศ
และได้รับการยอมรับให้ปฏิบัติงานทางการกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ
		 ๒) มีสถาบันผลิตและพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินในระดับชาติและนานาชาติ
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาในแต่ละระดับ ให้มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี
		 ๒) ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินที่ผ่านการพัฒนาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ต่อปี
		 ๓) มีสถาบันผลิตและพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินในระดับชาติและนานาชาติที่ได้มาตรฐาน
		 มาตรการ
		 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑) จัดให้มีหลักสูตรและการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ
		 ๒) ส่งเสริม พัฒนา และผลักดันให้บุคลากรทางการกีฬาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
และนานาชาติ
๓) มีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการกีฬาให้ได้รับอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
		 ๔) ให้มีการพัฒนาสถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาแบบยั่งยืนและมีมาตรฐาน
		 ๕) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายบุคลากรกีฬาเป็นเลิศเป็นชมรม หรือกลุ่มต่างๆ เพื่อการสร้างเอกภาพ
ทางการพัฒนาและการเกื้อกูลระหว่างกันทางสวัสดิการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก / สถาบันการศึกษา
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 ศธ. / กค. / มท. / อปท. / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน ฯลฯ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓
		 เพื่อสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อรองรับการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอำ�เภอ จังหวัด ชาติ และนานาชาติ
		 ผลผลิต
		 มีสถานกีฬาและสถานที่พักเพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจร
		 ตัวชี้วัด
		 มีสถานกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ได้มาตรฐานในแต่ละระดับในทุกจังหวัดและได้รับการปรับปรุง
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
		 มาตรการ
การสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา สิ่งอำ �นวยความสะดวก และสถานที่พักและเก็บ
ตัวฝึกซ้อมและแข่งขัน
		 ๑) จัดตัง้ ศูนย์ฝกึ กีฬาแห่งชาติ และสิง่ อำ�นวยการความสะดวกเพือ่ ฝึกนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาคนพิการทีมชาติ
		 ๒) สนับสนุนให้สร้าง ปรับปรุง พัฒนา และบำ�รุงรักษาสนามกีฬาและสถานที่พักสำ�หรับแข่งขันและ
ฝึกซ้อมสำ�หรับนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาคนพิการทีมชาติ
		 ๓) ส่งเสริมให้เอกชนจัดสร้างสถานกีฬา สถานออกกำ�ลังกาย สิ่งอำ�นวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬา
ในเชิงธุรกิจด้วยมาตรการทางภาษีและมีสิทธิประโยชน์จูงใจ
		 ๔) ส่งเสริมให้องค์กร/หน่วยงานทีม่ สี ถานกีฬา ให้ความร่วมมือในการใช้สถานกีฬาร่วมกันแบบบูรณาการ
		 ๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมสร้าง พัฒนา ปรับปรุง
สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดทำ�มาตรการรองรับการใช้ประโยชน์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
		 ๖) ส่งเสริม สนับสุนน การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการสรรสร้างอุปกรณ์ทางการกีฬา
		 หน่วยงานหลัก
กก. / มท. / อก. / วท. / อปท. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 กค. / รัฐวิสาหกิจ / BOI / สถาบันการศึกษา / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔
		 เพื่อสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดับให้เชื่อมโยงบูรณาการและ
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ผลผลิต
		 ๑) เครือข่ายองค์กรกีฬาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้ง
มีระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
		 ๒) เครือข่ายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของประเทศมีความเข้มแข็งส่งผลให้ประชากรกีฬามีจำ�นวนมาก
เพียงพอต่อการเป็นตัวเลือกที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
		 ตัวชี้วัด
		 เครือข่ายองค์กรกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 มาตรการ
		 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑) จัดให้มีการตั้งศูนย์ฝึกกีฬาให้ครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
		 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ให้องค์กรกีฬามีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
		 ๓) ให้องค์กรทางการกีฬา มีการบูรณาการทางด้านกีฬาโดยใช้ศักยภาพขององค์กรที่มีให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
		 ๔) ส่งเสริมให้ทุกองค์กรกีฬาในระดับชาติมีสมาชิกเครือข่ายครอบคลุมทั้งประเทศ
		 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคมร่วมสร้างและพัฒนาประชากรกีฬาให้มี
ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เติบโตจากท้องถิ่นและแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศ
		 ๖) สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเป็นเลิศในระดับภูมภิ าค (มาตรฐานสมาคมกีฬาจังหวัด)
พร้อมจัดให้มีการติดตามประเมินผลและจัดกลุ่มเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
		 ๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของเครือข่ายองค์กร
กีฬาในแต่ละระดับของประเทศ (elite sports network)
		 ๘) แสวงหาความร่วมมือทางการกีฬากับประเทศที่มีความเป็นเลิศเพื่อการยกระดับนักกีฬาทุกกลุ่ม
บุคลากรกีฬา วิชาการกีฬา มาตรฐานการแข่งขันกีฬา
		
		
		
		

หน่วยงานหลัก
กก. / มท. / อปท. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก
หน่วยงานสนับสนุน
พม. / รัฐวิสาหกิจ / สถาบันการศึกษา / เอกชน ฯลฯ

		

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
		 ผลผลิต
		 มีระบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งระดับชาติและนานาชาติ
		 ตัวชี้วัด
		 สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
		 มาตรการ
		 การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าในทุ ก ระดั บ อายุ แ ละทั ก ษะ และสนั บ สนุ น การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
ทุกระดับ ทั้งคนปกติและคนพิการ ตั้งแต่ระดับตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด ชาติ และนานาชาติให้สอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
๒) ให้สมาคมกีฬาและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนากฎ ระเบียบ กติกา ให้มมี าตรฐาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเป็นเลิศของประเทศ
๓) จัดให้มปี ฏิทนิ กีฬาของชาติทสี่ อดคล้องกันอย่างเป็นระบบและสร้างให้กฬี าเป็นกิจกรรมทีส่ ร้างรายได้
		 ๔) ส่งเสริมให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ และเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม อบรม สัมมนา กีฬาระดับนานาชาติ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๕) ส่งเสริมให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านการกีฬามีการจัดการแข่งขันกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศอย่างต่อเนือ่ ง
ทุกระดับ และพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมกับการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
		 ๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบายและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน
๗) สนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของทีมกีฬา
		 ๘) บูรณาการการจัดการแข่งขันกีฬาทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วทัง้ ด้านวัฒนธรรม/
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจกรรมในระดับชุมชน จังหวัดและประเทศอย่างครบวงจร
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / มท. / วธ. / อก. / อปท. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 พม. / รัฐวิสาหกิจ / สถาบันการศึกษา / เอกชน ฯลฯ
๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
		 วัตถุประสงค์
		 ๑) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลทีม่ ศี กั ยภาพ และการกีฬาไทยบางชนิดให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างยัง่ ยืน
		 ๒) เพื่อพัฒนานักกีฬาทุกกลุ่มและบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจร โดยพัฒนาทั้งคุณภาพและจรรยาบรรณ
ตลอดทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันผลิตบุคลากรกีฬาอาชีพ และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสมาชิก (แฟนคลับ)
ขององค์กร สโมสร กีฬาอาชีพ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
		 ๓) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐานสากล โดยมีกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทางการกีฬาที่เหมาะสมและทันสมัย
		 ๔) เพื่อพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพโดยสนับสนุนให้มีการจัดสรรทุนส่งเสริมและสวัสดิการกีฬา
อาชีพเพื่อการคุ้มครองและรักษาสิทธิ์หรือผลประโยชน์รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้องค์กรเอกชนร่วมส่งเสริมกีฬาอาชีพ
		

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลทีม่ ศี กั ยภาพ และการกีฬาไทยบางชนิดให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างยัง่ ยืน
		 ผลผลิต
		 มีกฬี าสากลและกีฬาไทยทีม่ ศี กั ยภาพได้รบั การพัฒนาเพือ่ นำ�ร่องสูก่ ฬี าอาชีพรวม ๑๒ ชนิดกีฬาแต่ละชนิด
กีฬาได้มาตรฐานสอดคล้องกับกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติ
		 ตัวชี้วัด
		 กีฬาสากลและกีฬาไทยที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืน
		 มาตรการ
		 การพัฒนาชนิดกีฬาอาชีพ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
		 ๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาชนิดกีฬาอาชีพ สอดคล้องและได้มาตรฐานของสหพันธ์กีฬาอาชีพ
ที่กำ�หนด
		 ๒) เร่งรัดให้มพี ระราชบัญญัตกิ ฎหมายกีฬาเพือ่ การอาชีพ พ.ศ.... เพือ่ ให้เกิดผลบังคับใช้ในการพัฒนากีฬา
อาชีพและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนากีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ
		 ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฬี าอาชีพผ่านสือ่ ทุกรูปแบบอย่างกว้างขวางต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างกระแสความนิยม
		 ๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งองค์กรกีฬาอาชีพที่ดำ�เนินงานสอดคล้องกับสหพันธ์กีฬาอาชีพ
นานาชาติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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หน่วยงานหลัก
กก. / มท. / อปท. / สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / สมาคมกีฬาจังหวัด / สื่อมวลชน
หน่วยงานสนับสนุน
นร. / รัฐวิสาหกิจ / สถาบันการศึกษา / เอกชน ฯลฯ

		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒
		 เพื่อพัฒนานักกีฬาทุกกลุ่มและบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจร โดยพัฒนาทั้งคุณภาพและจรรยาบรรณ
ตลอดทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันผลิตบุคลากรกีฬาอาชีพ และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสมาชิก (แฟนคลับ)
ขององค์กร สโมสร กีฬาอาชีพ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
		 ผลผลิต
		 ๑) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับนักกีฬาบุคลากรกีฬาและองค์กรเครือข่ายทีไ่ ด้มาตรฐานเดียวกัน
อย่างสมบูรณ์
		 ๒) มีการขยายฐานผู้เล่นและนักกีฬาอาชีพทั้งประเภทบุคคลและทีมทั้ง ๑๒ ชนิด
		 ๓) นักกีฬาทุกกลุ่มมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นโดยนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์
		 ๔) มีจ�ำ นวนองค์กรผลิตนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๓ ต่อปี
ในภาพรวม
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับนักกีฬาบุคลากรกีฬาและองค์กรเครือข่ายกีฬาที่ได้มาตรฐาน
เดียวกันอย่างสมบูรณ์
		 ๒) จำ�นวนบุคลากรกีฬาอาชีพและนักกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
		 ๓) นักกีฬาอาชีพมีผลงานหรือระดับความสามารถที่ได้รับการจัดอันดับของนักกีฬาอาชีพในระดับ
นานาชาติ (International Ranking) โดยเฉลี่ยดีขึ้น
		 ๔) มีจ�ำนวนสถาบันองค์กรผลิตนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
		 มาตรการ
		 การพัฒนานักกีฬาทุกกลุ่มและบุคลากรกีฬาอาชีพ มีแนวทางดังนี้
		 ๑) จัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬา บุคลากรกีฬา และองค์กรเครือข่ายกีฬา
		 ๒) สร้างและพัฒนานักกีฬาทุกกลุ่มให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรกีฬาอาชีพที่ก�ำหนด
		 ๓) น�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬา
		 ๔) สนับสนุนการส่งนักกีฬาทุกกลุ่มเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อจัดล�ำดับ/ชิงชนะเลิศในรายการต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
		 ๕) สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทุกกลุ่ม โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาดูแลการฝึกซ้อมของนักกีฬา
ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
		 ๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแผนพัฒนากีฬาอาชีพอย่างต่อเนื่อง
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / ทก. / มท. / อปท. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 รัฐวิสาหกิจ / สถาบันการศึกษา / เอกชน ฯลฯ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓
		 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐานสากล โดยมีกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทางการกีฬาที่เหมาะสมและทันสมัย
		 ผลผลิต
		 มีระบบการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากล
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) สามารถจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
		 ๒) มีคู่มือและเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทุกชนิดกีฬา
		 ๓) มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
		 มาตรการ
การพัฒนาการแข่งขันกีฬาอาชีพ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับ
ภูมิภาค ชาติและเชื่อมโยงถึงระดับนานาชาติ
		 ๒) จั ด ระบบการจั ด แข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ โดยการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น แบบมื อ อาชี พ
โดยเฉพาะเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ แบบระบบธุรกิจ
		 ๓) จัดทำ�คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทุกชนิดกีฬา
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / อปท. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 กค. / พณ. / พม. / มท. / รัฐวิสาหกิจ / สถาบันการศึกษา / เอกชน ฯลฯ
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔
		 เพือ่ พัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพโดยสนับสนุนให้มกี ารสนับสนุนทุนเพือ่ กีฬาอาชีพและสวัสดิการ
นักกีฬาอาชีพเพื่อการคุ้มครองและรักษาสิทธิ์หรือผลประโยชน์รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้องค์กรเอกชนร่วมส่งเสริม
กีฬาอาชีพ
		 ผลผลิต
		 องค์กรกีฬาอาชีพมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) มีระบบการวางแผนการประชาสัมพันธ์สวัสดิการและการติดตามผลด้านกีฬาอาชีพมากขึ้น
		 ๒) จำ�นวนผู้ชมกีฬาและเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น
		 ๓) จำ�นวนรายได้จากผู้สนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
		 มาตรการ
		 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกีฬาอาชีพ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
		 ๑) วางระบบการบริหารจัดการองค์กรเครือข่ายกีฬาอาชีพทีส่ ามารถเชือ่ มโยงให้ครอบคลุมกระบวนการ
พัฒนากีฬาอาชีพในทุกๆ ด้าน และกำ�หนดระเบียบข้อบังคับให้สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพรับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมทั้งให้มีการกำ�หนดกฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักกีฬา
ทุกกลุ่มและบุคลากรกีฬาอาชีพต่างๆ อย่างทั่วถึง
		 ๒) ระดมทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนทุนเพือ่ พัฒนากีฬาอาชีพและทุนสวัสดิการแก่
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค โดยมีการกำ�หนดแนวทาง วิธกี ารสนับสนุนและผลประโยชน์
ต่างๆ ทีผ่ สู้ นับสนุนจะได้รบั และกำ�หนดแนวทางในการบริหารจัดการ กำ�กับดูแลและตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและ
มีธรรมาภิบาล
		 ๓) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตัง้ ชมรม สมาคมหรือสโมสรของผูช้ มกีฬาอาชีพทีม่ กี ารแข่งขันอย่างต่อเนือ่ ง
		 ๔) ส่งเสริมให้เอกชนสนับสนุนกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยการผลักดันมาตรการทางภาษี เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ภาคเอกชน
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / กค. / สมาคมกีฬา
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 รัฐวิสาหกิจ / อปท.
๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
		 วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีการจัดตั้งองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาครอบคลุมทั่วประเทศ
		 ๒) เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด สรรอั ต รากำ � ลั ง บุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการออกกำ�ลังกายและกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการ
การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
		 ๓) เพื่อให้มีการสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
รวมทั้งให้มีการนำ�ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและประชาชนทุกกลุ่ม
		 ๔) เพือ่ ให้มเี ครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในองค์กรด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาในทุกระดับที่มีมาตรฐานสำ�หรับให้บริการนักกีฬาและประชาชนทุกกลุ่ม
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑
		 เพื่อให้มีการจัดตั้งองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาครอบคลุมทั่วประเทศ
		 ผลผลิต
		 มีองค์กรและเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) มีเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับอำ�เภอทุกอำ�เภอ
		 ๒) มีองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับจังหวัด ๕ แห่ง / ปี
		 ๓) มีองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับภาค ๕ แห่ง
		 ๔) มีองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติ ๑ แห่ง
		 มาตรการ
		 ๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดตั้งองค์กรและเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา ในระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๒. ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาและเชือ่ มโยงระบบการบริหารจัดการ
องค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาทุกระดับ
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / อปท. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก / สถาบันการศึกษา
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 กค. / มท. / กพ. / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒
		 เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด สรรอั ต รากำ � ลั ง บุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการออกกำ�ลังกายและกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการ
การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
		 ผลผลิต
		 มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีความรู้ ความสามารถในในทุกสาขา
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) มีจำ�นวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในเครือข่ายระดับอำ�เภออย่างน้อย ๑ คน/อำ�เภอ
		 ๒) จำ�นวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสมาคมกีฬาต่างๆ อย่างน้อย ๑ คน/สมาคม
		 ๓) มีจำ�นวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์กรและเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระดับจังหวัดอย่างน้อย ๖ คน/องค์กร
		 ๔) มีจำ�นวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์กรและเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระดับภาคอย่างน้อย ๑๕ คน/องค์กร
		 ๕) มีจำ�นวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์กรและเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระดับชาติอย่างน้อย ๓๐ คน/องค์กร
		 มาตรการ
		 ๑) จัดสรรอัตรากำ�ลังบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ละระดับ
		 ๒) ให้สถาบันอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีศักยภาพ
ก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรทางการกีฬาอาชีพ
		 ๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / ศธ. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก / สถาบันการศึกษา
		
หน่วยงานสนับสนุน
		 กค. / มท. / กพ. / อปท. / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน ฯลฯ
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓
		 เพื่อให้มีการสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
รวมทั้งให้มีการนำ�ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและประชาชนทุกกลุ่ม
		 ผลผลิต
		 มีงานวิจยั และองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและนำ�ไปใช้พฒ
ั นานักกีฬา เพือ่ สนับสนุน
และพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ตัวชี้วัด
		 ๑) จำ�นวนงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อย่างน้อย ๒๐ เรื่อง / ปี
		 ๒) จำ�นวนครัง้ ในการเผยแพร่งานวิจยั และองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง
		 มาตรการ
		 ๑) ให้หน่วยงานและองค์กรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ สถาบัน
การศึกษา สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
		 ๒) ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานำ�ผลการวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการ
พัฒนาการกีฬาและบุคลากรทางกีฬาทุกระดับ
		 ๓) ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / อปท. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก / สถาบันการศึกษา
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 กค. / มท. / วช. / สกว. / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน ฯลฯ
		

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔
เพือ่ ให้มเี ครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในองค์กรด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาในทุกระดับที่มีมาตรฐานสำ�หรับให้บริการนักกีฬาและประชาชนทุกกลุ่ม
		 ผลผลิต
		 มีเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทีม่ าตรฐานในองค์กรด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
		 ตัวชี้วัด
		 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
อย่างน้อย ๓ หมวดเครื่องมือ คือ เครื่องมือทางชีวกลศาสตร์การกีฬา เครื่องมือทางสรีรวิทยาการออกกำ �ลังกาย และ
เครื่องมือทางเวชศาสตร์การกีฬา
		 มาตรการ
		 ๑) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ได้มาตรฐานให้กับองค์กร
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อใช้สำ�หรับให้บริการนักกีฬาและประชาชนทุกกลุ่ม
		 ๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในประเทศเพื่อลดการ
นำ�เข้าจากต่างประเทศ
		 หน่วยงานหลัก
		 วท. / สธ. / อปท. / สมาคมกีฬา / สถาบันการศึกษา / เอกชน
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 กก. / กค. / มท. / โอลิมปิก / รัฐวิสาหกิจ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
		 วัตถุประสงค์
		 ๑) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริหารองค์กร บุคลากรและสถานกีฬาทุกระดับของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และการออกกำ �ลังกาย
ให้ทันสมัย
		 ๒) เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการและประสานความร่วมมือขององค์กรกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑
		 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริหารองค์กร บุคลากรและสถานกีฬาทุกระดับของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
ให้ทันสมัย
		 ผลผลิต
		
มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการบริหารจัดการการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) มีระบบและกลไกการบริหารงานด้านการกีฬาและการออกกำ�ลังกายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคธุรกิจ องค์กร สมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีประสิทธิภาพ
		 ๒) กระบวนการพัฒนาแผนการบริหารการกีฬาและการออกกำ�ลังกายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคธุรกิจ องค์กร สมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำ�ลังกายและการกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘
		 ๓) มีระบบสารสนเทศด้านการกีฬาและการออกกำ�ลังกายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและ
การออกกำ�ลังกายทุกระดับ
		 ๔) มีคณะกรรมการกีฬาที่มีบทบาทในการบริหารงานกีฬาอย่างน้อย ๑ คณะ ครบทุกระดับ ได้แก่ ระดับ
หมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด ภาคและระดับชาติ
		 ๕) มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬา
		 ๖) มีการติดตามประเมินผลการกีฬาและการออกกำ�ลังกายอย่างต่อเนื่อง
		 ๗) มีกองทุนพัฒนาการกีฬาและสวัสดิการของนักกีฬาและบุคลากรด้านการกีฬา
		 มาตรการ
		 ๑) มีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและการออกกำ �ลังกายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
และการออกกำ�ลังกายให้มีความรู้ด้านการออกกำ�ลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการการกีฬาและ
การออกกำ�ลังกาย และพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘
		 ๒) ผลักดันให้มีการวางแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรทางการกีฬา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพนักกีฬา และสายอาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้นักกีฬา/เยาวชน
ที่เรียนสายกีฬามีอาชีพรองรับทุกช่วงวัย เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้มีบุคลากรทางการกีฬาที่มีคุณภาพ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๓) จัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศด้านกีฬาและออกกำ�ลังกายทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลอืน่ ๆ อย่างเป็นระบบ
ทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ และให้มกี ารจัดทำ�ฐานข้อมูลด้านการกีฬาและการออกกำ�ลังกายในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การกีฬาและการออกกำ�ลังกายทุกระดับ
		 ๔) สนับสนุนการพัฒนากองทุนพัฒนากีฬาชาติให้สนับสนุนการพัฒนากีฬาตั้งแต่เด็กและเยาวชน
โดยจั ด ทุ น การศึ ก ษาและทุ น สนั บ สนุ น แก่ เ ด็ ก ที่ มี ค วามสามารถและมี แ นวโน้ ม จะมี ค วามสามารถสู ง ด้ า นกี ฬ า
ระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน รวมทั้งจัดสวัสดิการ
ของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา
		 ๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
		 ๖) ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนในกิจการด้านกีฬา ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
		 ๗) ให้เอกชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา และมีการนำ�ระบบ
การออกเงินสบทบ (Matching Fund) มาประกอบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรการกีฬา ด้วยมาตรการจูงใจ
ที่ เ หมาะสม เช่ น มาตรการภาษี มาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และมาตรการการเงิ น ภายใต้ ค วามโปร่ ง ใสและ
มีธรรมาภิบาล
		 ๘) มีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปี กำ�หนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายแต่ละมาตรการ และต้องมี
การกำ�กับติดตาม ประเมินผลเพื่อวัดความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามแผน
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / กค. / ศธ. / สธ. / วช. / BOI / สกว. / สปศ. / สมศ. / สสส. / มสช. /สปสช. / อก. / อปท. /
สถาบันการศึกษา / สมาคมและชมรมกีฬาต่างๆ
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 นร. / กห. / กต. / พม. / กษ. / คค. / ทก. / ทส. / พน. / พณ. / มท. / ยธ. / รง. / วธ. / วท. / สศช. /
รัฐวิสาหกิจ
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒
		 เพื่ อ เชื่ อ มโยงบู ร ณาการและประสานความร่ ว มมื อ ขององค์ ก รกี ฬ า และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
		 ผลผลิต
		 ความสำ�เร็จขององค์กรกีฬาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
และการออกกำ�ลังกายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
		 ตัวชี้วัด
		 ๑) การมีสว่ นร่วมขององค์กรกีฬา หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชนในการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการด้านการกีฬาและการออกกำ�ลังกายในทุกระดับ
		 ๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
ในระดับนานาชาติ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 มาตรการ
		 ๑) ส่งเสริมความร่วมมือการสร้างเครือข่ายภาคีตา่ งๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาด้านการกีฬาและการออกกำ�ลังกายที่มีการบูรณาการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
		 ๒) สร้างภาคีเครือข่ายทัง้ ในและนอกประเทศ เพือ่ ส่งเสริมการบริหารจัดการการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
		 ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน การตัดสินใจ การดำ �เนินการและการติดตาม
ประเมินผล
		 หน่วยงานหลัก
		 กก. / ศธ. / สธ. / นร. / กห. / กค. / กต. / พม. / คค. / ทส. / พน. / พณ. / มท. / ยธ. / รง. / วธ. /
วท. / อก. / อปท. / สมาคมและชมรมกีฬาต่างๆ
		 หน่วยงานสนับสนุน
		 วช. / สปศ. / สมศ. / สศช. / สสป. / สสส. / กทบ. / มสช. / สปสช. / สถาบันการศึกษา / รัฐวิสาหกิจ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

49

ตารางที่ ๑ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ และหน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๑. การพั ฒ นาการออก ๑. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
กำ � ลั ง กายและการกี ฬ า ทุกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจ
ขั้นพื้นฐาน
มี เจตคติ แ ละทั ก ษะในการ
ออกกำ � ลั ง กายและการเล่ น
กีฬา

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ กก. / ศธ. / อปท. /
สถานศึกษาทุกระดับจัดการศึกษา สถาบันการศึกษา / สมาคม
และกิ จ กรรมออกกำ � ลั ง กาย และชมรมกีฬา
เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
เป็นประจำ� โดยการจัดตั้งชมรม
ออกกำ�ลังกาย กีฬา และนันทนาการ
และจัดมาตรการจูงใจให้เข้าร่วม
กิจกรรม
๒. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
กระบวนการเรียนการสอน โดย
ให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
ด้านพลศึกษาและกีฬา ดังนี้
๒.๑ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ระดั บ ที่ สู ง กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษา
หรือเทียบเท่า ให้มีชั่วโมงสอน
พลศึกษา อย่างน้อย ๒ หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร

ศธ. / อปท. / กก. /
สถาบันการศึกษา

๒.๒ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา ศธ. / กก. (กรมพลศึกษา)
มั ธ ยมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา
/ พม.
และปฐมวั ย ให้ มี ชั่ ว โมงสอน
พลศึ ก ษาและกี ฬ า และ/หรื อ
กิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. การพั ฒ นาการออก ๑. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
กำ � ลั ง กายและการกี ฬ า ทุกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจ
ขั้นพื้นฐาน
มี เจตคติ แ ละทั ก ษะในการ
ออกกำ � ลั ง กายและการเล่ น
กีฬา

๓. บูรณาการและประสานความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวง/กรม/
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตลอดจนภาคเอกชนในการจัด
กิ จ กรรมการออกกำ � ลั ง กาย
เล่นกีฬา และนันทนาการสำ�หรับ
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อสัปดาห์

กก. (กรมพลศึกษา)

๒. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
ทุ ก กลุ ่ ม ได้ รั บ การพั ฒ นา
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัยและน�้ำใจนักกีฬา และ
การด�ำเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม
อย่างมีความสุข

๑. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษาและระหว่างศึกษา
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ชาติ
โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการ
และปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมการชม
และเชียร์กีฬาที่ดี

ศธ. / พม. / อปท.

๒. จัดให้มกี ารประเมินคุณลักษณะ ศธ. / มท. / กก. / อปท. /
ที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน สมาคมและชมรมกีฬา
ทุกกลุ่มด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความมีระเบียบ วินัย และน�้ำใจ
นั ก กี ฬ า ส่ ง เสริ ม และยกย่ อ ง
ชมเชยเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม
ทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบ วินัย
และน�้ำใจนักกีฬา

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๑. การพั ฒ นาการออก ๒. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
กำ�ลังกายและการกีฬาขั้น ทุ ก กลุ ่ ม ได้ รั บ การพั ฒ นา
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
พื้นฐาน
วินัยและน�้ำใจนักกีฬา และ
การด�ำเนินชีวติ ในสังคมอย่าง
มีความสุข

๓. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
ทุ ก กลุ่ ม มี ทั ก ษะและความ
สามารถทางการกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้รบั การพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา ตามความถนัด
และศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มในการ
ออกก�ำลั ง กายและเล่ น กี ฬ า
เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน
ทุกกลุ่มด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความมีระเบียบ วินัย และน�้ำใจ
นักกีฬา ทั้งการชมและเชียร์กีฬา
และการด�ำรงชี วิ ต อยู ่ ใ นสั ง คม
อย่างมีความสุข
๑. จัดให้เด็กและเยาวชนทุกกลุม่
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางการกีฬา
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทาง
การกี ฬ าสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทั้ ง
ในระดับชาติและนานาชาติ

กก. / ศธ. / อปท.

๒. กำ�หนดให้มกี ารประเมินสุขภาพ
สมรรถภาพทางร่างกายสำ�หรับ
เด็ ก และเยาวชนคนพิ ก ารและ
ผู้ด้อยโอกาส ในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ
๑ ครัง้ โดยจัดทำ�เครือ่ งมือทดสอบ
ทีเ่ ป็นมาตรฐานกลาง เช่น Physical
Fitness Test, Health Related
Fitness, Scale Related
Fitness ทีม่ กี ารเทียบเคียงกับค่า
มาตรฐานดัชนีวัดความแข็งแรง
สมบูรณ์ของร่างกาย และมีการ
เก็บสถิติข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อจะนำ�ผลไปใช้ในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ
และกีฬาอาชีพ

กก. / ศธ. / อปท.

กก. / ศธ. / อปท.

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

52

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๑. การพั ฒ นาการออก ๓. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
ก�ำลั ง กายและการกี ฬ า ทุ ก กลุ ่ ม มี ทั ก ษะและความ
ขั้นพื้นฐาน
สามารถทางการกีฬาขั้นพื้น
ฐานได้รับการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา ตาม
ความถนัดและศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาเด็กและเยาวชน คนพิการ
และผู ้ ด ้ อ ยโอกาสที่ มี ค วาม
สมารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้าร่วม
การแข่ ง ขั น กี ฬ าระดั บ ท้ อ งถิ่ น
จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ และ
นานาชาติ

กก. / พม. / มท.

๔. สร้างและปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นา
กีฬาให้มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการ
ฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬา ส�ำหรับ
เด็กและเยาวชนได้อย่างทั่ว ถึง
และเพียงพอ

กก. / ศธ. / อปท.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๒. การพั ฒ นาการออก ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ๑. จัดให้มกี ารเผยแพร่ความรูด้ า้ น
ก�ำลังกายและการเล่นกีฬา ทุกกลุม่ ได้ออกก�ำลังกาย และ กีฬาเพื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ
๑.๑ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย
เพื่อมวลชน
เล่นกีฬา เป็นวิถีชีวิต
รวบรวมองค์ความรูด้ า้ นการออก กก. / สกว. / วช. / สสส. /
ก�ำลังกายและเล่นกีฬา และให้
อปท. / สื่อมวลชน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง/สือ่ มวลชน
น�ำไปเผยแพร่
๑.๒ จัดท�ำสื่อเผยแพร่ความรู้
กก. (กรมพลศึกษา /
คู่มือเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย การกีฬาแห่งประเทศไทย) /
และการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
พม.
เพศ วัย และสภาพร่างกาย เพื่อ
น�ำไปสู ่ ก ารออกก�ำลั ง กายและ
การเล่ น กี ฬ าที่ เ ป็ น พฤติ ก รรม
นิสัยต่อไป
๑.๓ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนา
ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม ให้ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจในการออกก�ำลังกาย
และการเล่นกีฬาและวิทยาศาสตร์
การกีฬาทีจ่ �ำเป็นร่วมกับสถานศึกษา
ที่มีผู้เชี่ยวชาญ

กก. / อปท. / ชมรมและ
สมาคมกีฬา /
สถาบันการศึกษา

๒. จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกาย
และการเล่นกีฬาส�ำหรับประชาชน
ทุกกลุม่ อย่างเหมาะสมและทัว่ ถึง
๒.๑ ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงาน กก. / สสส. / อปท. / พม.
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทุ ก ภาคส่ ว นและ
ประชาชนประสานท�ำแผน
ปฏิ บั ติ ก ารและกิ จ กรรมการ
ออกก�ำลั ง กาย การเล่ น กี ฬ า
และนันทนาการให้แก่ประชาชน
ทุกกลุ่ม

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

มาตรการ

๒. การพั ฒ นาการออก ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง
ก�ำลังกายและการเล่นกีฬา ทุกกลุม่ ได้ออกก�ำลังกาย และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้
เพื่อมวลชน
เล่นกีฬา เป็นวิถีชีวิต
ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาตาม
ความสนใจเป็นประจ�ำอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละไม่นอ้ ยกว่า
๓๐ นาที
๒.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
กีฬาออกก�ำลังกายและนันทนาการ
ทัง้ ระดับหมูบ่ า้ น ต�ำบล และอ�ำเภอ
เป็ น ประจ�ำให้ เ หมาะกั บ กลุ ่ ม
เป้าหมาย สภาพพื้นที่ และวิถี
ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม เช่น
จั ด กี ฬ านั น ทนาการกลางแจ้ ง
ในพื้ น ที่ ธ รรมชาติ ห รื อ อุ ท ยาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ตระหนั ก ในการรั ก
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมควบคูก่ บั
การเล่นกีฬา เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ลดอัตราการเกิดโรคและการติด
ยาเสพติด
๒.๔ อนุรักษ์และส่งเสริมกีฬา
และการละเล่นพืน้ บ้านทีแ่ สดงออก
ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ใ ห้ เ ป็ น สมบั ติ ข อง
ชาติไม่ให้สูญหาย เพื่อการศึกษา
สืบทอดของเด็กและเยาวชนรุ่น
หลังและสามารถน�ำไปต่อยอด
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

หน่วยงานรับผิดชอบ
กก. / สธ.

กก. (กรมพลศึกษา) /
อปท. / สสส.

ศธ. / สถาบันการศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๒. การพัฒนาการออกก�ำลัง ๒. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม
กายและการเล่นกีฬาเพื่อ ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการ
มวลชน
ด้านการออกก�ำลังกายและ
การเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ

มาตรการ
๑. จัดให้มีสถานกีฬา อุปกรณ์
ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่าง
ทั่วถึง
๑.๑ ให้มกี ารระดมทรัพยากร
จากทุกฝ่ายในการสร้างสถานที่
ออกก�ำลั ง กายหรื อ เล่ น กี ฬ า
จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณ ภาพ
และทั น สมั ย โดยให้ ท ้ อ งถิ่ น มี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนา
และดูแลรักษา

หน่วยงานรับผิดชอบ

กก. / ศธ. / อปท. /
สถาบันการศึกษา

๑.๒ จั ด หาสิ่ ง อ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ
ในการใช้สถานที่ออกก�ำลังกาย
หรือเล่นกีฬาทุกแห่ง

กก. / มท. / พม.

๑.๓ ให้สถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทุ ก กลุ ่ ม ในชุ ม ชนได้ ใช้ ส ถานที่
ออกก�ำลั ง กายหรื อ เล่ น กี ฬ า
รวมทั้ ง มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด
กิจกรรมอย่างทั่วถึง
๑.๔ สนับสนุนและส่งเสริมให้
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น
กระทรวง กรม บริษัท ห้างร้าน
และโรงงานอุตสาหกรรม จัดให้มี
สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา รวมทั้ง
ผู้น�ำการออกก�ำลังกาย/บุคลากร
ทางการกีฬา เพื่อให้บริการด้าน
การเล่นกีฬา และออกก�ำลังกาย
แก่บุคลากรของหน่วยงาน

ศธ. / มท.

กก. / รง. / อก.

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

56

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๒. การพั ฒ นาการออก ๓. เพื่อสร้ างให้ทุกภาคส่วน
ก�ำลังกายและการเล่นกีฬา มีสว่ นร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อมวลชน
สมรรถภาพทางกาย คุณธรรม
จริยธรรม ความมีนำ�้ ใจนักกีฬา
ความสามัคคี และความมีวินัย
ของคนในชาติ

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ให้มเี จ้าหน้าทีห่ รืออาสาสมัคร
ผู้น�ำการออกก�ำลังกายและการ
เล่นกีฬาในชุมชนระดับท้องถิ่น
เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมการออกก�ำลั ง
กายและการเล่นกีฬาทีเ่ หมาะสม

กก. / มท. / อปท.

๒. จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาผู ้ น�ำการ กก. / สธ. / มท. / พม. /
ออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา สมาคมและชมรมกีฬา
อย่างต่อเนื่องโดยมีการฝึกอบรม
การสั ม มนา การศึ ก ษาดู ง าน
การจัดประชุมระดับจังหวัดและ
ระดับชาติเป็นประจ�ำทุกปี
๓. ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนจัดให้มีผู้น�ำการออก
ก�ำลั งกายหรื ออาสาสมั ค รออก
ก�ำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อ
จั ด กิ จ กรรมการออกก�ำลั ง กาย
และเล่ น กี ฬ าที่ เ หมาะสมอย่ า ง
ทั่วถึง

		

		

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กก. และทุกหน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๓. การพัฒนาการกีฬาเพื่อ ๑. ให้นกั กีฬาทุกกลุม่ ทุกระดับ
ความเป็นเลิศ
มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
และพั ฒ นาความสามารถ
โดยมุ ่ ง เน้ น ความเป็ น เลิ ศ
ในการแข่งขันกีฬาทัง้ ระดับชาติ
และนานาชาติ

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

การพั ฒ นานั ก กี ฬ า มี แ นวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า
กก. / สมาคมกีฬา /
ทุ ก กลุ ่ ม เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น โอลิมปิก / พาราลิมปิก /
อย่างทั่วถึง โดยมีระบบการคัด
สถาบันการศึกษา
เลื อ กที่ ไ ด้ ม าตรฐานและเป็ น
ธรรม และมีการเตรียมทีมเก็บ
ตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทุกกลุ่มอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบ โดย
จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ ใ น
การพัฒนานักกีฬาเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถเพื่อส่งเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ
๒. ให้น�ำวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักกีฬาที่มีศักยภาพทุกกลุ่ม
ทุ ก ระดั บ ไปสู ่ กี ฬ าอาชี พ และ
มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ
เที ย บเคี ย งศั ก ยภาพทางการ
กี ฬ าในกี ฬ าสากลกั บ ประเทศ
ที่มีความเป็นเลิศ พร้อมค้นหา
ศักยภาพและความส�ำเร็จเพื่อน�ำ
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาของ
ประเทศไทย

กก. / วท. / โอลิมปิก /
สถาบันการศึกษา

๓. ให้ มี ผู ้ ฝ ึ ก สอนและผู ้ ตั ด สิ น กก. / สถาบันอุดมศึกษา
ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการสร้างพัฒนา
นักกีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดับให้ได้
มาตรฐานสากล

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

58

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๓. การพัฒนาการกีฬาเพือ่ ๑. ให้นกั กีฬาทุกกลุม่ ทุกระดับ
มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
ความเป็นเลิศ
และพั ฒ นาความสามารถ
โดยมุ ่ ง เน้ น ความเป็ น เลิ ศ
ในการแข่งขันกีฬาทั้งระดับ
ชาติและนานาชาติ

๒. มีระบบและกลไกให้บคุ ลากร
ทางการกีฬาได้รบั การพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเพี ย งพอ
ต่อความต้องการในการพัฒนา
กี ฬ าทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
อ�ำเภอ จั ง หวั ด ชาติ และ
นานาชาติ

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๔. ให้มีสวัสดิการเพื่อดูแล และ
สร้างแรงจูงใจส�ำหรับนักกีฬาทุก
กลุม่ ให้เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในระดับจังหวัด
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

กก. / พม.

๕. ให้ ส ถานศึ ก ษา หน่ ว ยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิน่ ภาค
เอกชน ให้ความร่วมมือในการ
เก็ บ ตั ว ฝึ ก ซ้ อ มของนั ก กี ฬ าทุ ก
กลุ่มและส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ในแต่ละระดับ

กก. / มท.

๖. สนับสนุนให้คนพิการเข้าถึง
การแข่ ง ขั น กี ฬ าในทุ ก ระดั บ
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬา
ที่มีความสามารถในนามทีมชาติ
ในการแข่งขันกีฬาและมหกรรม
กีฬาต่างๆ

กก. / มท. / พม.

การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. จั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รและการ
กก. / สมาคมกีฬา /
อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน คณะกรรมการโอลิมปิก /
ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ และ
คณะกรรมการ
นานาชาติ
พาราลิมปิก /
สถาบันอุดมศึกษา
๒. ส่งเสริม พัฒนา และผลักดัน
กก.
ให้บคุ ลากรทางการกีฬาได้ปฏิบตั ิ (การกีฬาแห่งประเทศไทย)
หน้าทีใ่ นการแข่งขันกีฬาระดับชาติ / คณะกรรมการโอลิมปิก
และนานาชาติ
กก.
๓. มีการจัดสวัสดิการให้กบั บุคลากร
ทางการกีฬาให้ได้รับอย่างทั่วถึง
และครอบคลุม

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๓. การพัฒนาการกีฬาเพือ่ ๒. มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ ห ้
บุคลากรทางการกี ฬ าได้ รั บ
ความเป็นเลิศ
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และ
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
ในการพัฒนากีฬาทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ จังหวัด
ชาติ และนานาชาติ

๓. เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นา
สถานกีฬา อุปกรณ์กฬี า และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการฝึกซ้อมและการ
แข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับอ�ำเภอ จังหวัด ชาติ
และนานาชาติ

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๔. ให้มีการพัฒนาสถาบันผลิต
และพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
แบบยั่งยืนและมีมาตรฐาน

กก. / ศธ.

๕. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
บุคลากรกีฬาเป็นเลิศเป็นชมรม
หรื อ กลุ ่ ม ต่ า งๆ เพื่ อ การสร้ า ง
เอกภาพทางการพัฒนาและการ
เกื้อกูลระหว่างกันทางสวัสดิการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กก. / อปท.

การสร้างและพัฒนาสถานกีฬา
อุ ป กรณ์ กี ฬ า สิ่ ง อ�ำนวยความ
สะดวก และสถานที่พักและเก็บ
ตัวฝึกซ้อมและแข่งขัน
๑. จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
กก. / มท. / อปท. /
และสิ่งอ�ำนวยการความสะดวก สมาคมกีฬา / โอลิมปิก /
เพื่ อ ฝึ ก นั ก กี ฬ าที ม ชาติ แ ละ
พาราลิมปิก
นักกีฬาคนพิการทีมชาติ
๒. สนับสนุนให้สร้าง ปรับปรุง กก. / มท. / อปท. / พม.
พัฒนา และบ�ำรุงรักษาสนามกีฬา
และสถานที่ พั ก ส�ำหรั บ แข่ ง ขั น
และฝึกซ้อมส�ำหรับนักกีฬาทีม
ชาติและนักกีฬาคนพิการทีมชาติ

		

		

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

60

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๓. การพั ฒ นาการกี ฬ า ๓. เพื่อสร้างและพัฒนาสถาน
กีฬา อุปกรณ์กฬี า และสิง่ อ�ำนวย
เพื่อความเป็นเลิศ
ความสะดวกเพื่อรองรับการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ
จังหวัด ชาติ และนานาชาติ

๔. เพื่อสร้างระบบและกลไก
ในการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
กีฬาในแต่ละระดับให้เชือ่ มโยง
บูรณาการและมีการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. ส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนจั ด สร้ า ง
สถานกีฬา สถานออกก�ำลังกาย
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกและ
อุ ป กรณ์ กี ฬ าในเชิ ง ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
มาตรการทางภาษี แ ละมี สิ ท ธิ
ประโยชน์จูงใจ

กก. / พณ. / อก. /
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

๔. ส่งเสริมให้องค์กร/หน่วยงาน
ที่มีสถานกีฬา ให้ความร่วมมือ
ในการใช้สถานกีฬาร่วมกันแบบ
บูรณาการ

กก.

๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน
กก. / มท. / พม.
ภาครัฐ/เอกชน/องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร่ ว มสร้ า ง พั ฒ นา
ปรับปรุง สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา
และสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวก
ให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดท�ำ
มาตรการรองรับการใช้ประโยชน์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๖. ส่งเสริม สนับสุนน การคิดค้น
กก. / ศธ. / วท.
นวัตกรรมเพือ่ การสรรสร้างอุปกรณ์
ทางการกีฬา
การสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
กก. / มท. / อปท. /
องค์กรกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ สมาคมกีฬา / โอลิมปิก /
๑. จั ด ให้ มี ก ารตั้ ง ศู น ย์ ฝ ึ ก กี ฬ า
พาราลิมปิก
ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กก. / มท. / อปท. /
ให้องค์กรกีฬามีระบบบริหารจัดการ สมาคมกีฬา / โอลิมปิก /
ที่ มี ม าตรฐานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
พาราลิมปิก
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๓. ก า ร พั ฒ น า ก า ร กี ฬ า ๔. เพื่อสร้างระบบและกลไก
เพื่อความเป็นเลิศ
ในการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
กีฬาในแต่ละระดับให้เชือ่ มโยง
บูรณาการและมีการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. ให้องค์กรทางการกีฬา มีการ
กก. / มท. /อปท. /
บู ร ณาการทางด้ า นกี ฬ าโดยใช้ สมาคมกีฬา / โอลิมปิก /
ศั ก ยภาพขององค์ ก รที่ มี ใ ห้ เ กิ ด
พาราลิมปิก
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔. ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก องค์ ก รกี ฬ า
กก. / มท. /อปท. /
ในระดับชาติมีสมาชิกเครือข่าย สมาคมกีฬา / โอลิมปิก /
ครอบคลุมทั้งประเทศ
พาราลิมปิก
กก.
๕. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคม (การกีฬาแห่งประเทศไทย)
ร่วมสร้างและพัฒนาประชากร
/ มท.
กี ฬ าให้ มี ป ริ ม าณที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
เติบโตจากท้องถิน่ และแพร่หลาย
ในทุกภูมิภาคของประเทศ

		
		

		

๖. สร้ า งมาตรฐานการบริ ห าร
จั ด การองค์ ก รกี ฬ าเป็ น เลิ ศ ใน
ระดับภูมิภาค (มาตรฐานสมาคม
กีฬาจังหวัด) พร้อมจัดให้มีการ
ติดตามประเมินผลและจัดกลุ่ม
เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

กก. / สมาคมและ
ชมรมกีฬา

๗. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รกี ฬ าในแต่ ล ะ
ระดับของประเทศ (elite sports
network)

กก. / วท.

		

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. การพั ฒ นาการกี ฬ า ๔. เพือ่ สร้างระบบและกลไก
ในการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศ
กีฬาในแต่ละระดับให้เชือ่ มโยง
บูรณาการและมีการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

๘. แสวงหาความร่ ว มมื อ ทาง กก. / กต. / สมาคมกีฬา
การกี ฬ ากั บ ประเทศที่ มี ค วาม
เป็นเลิศเพือ่ การยกระดับนักกีฬา
ทุกกลุ่ม บุคลากรกีฬา วิชาการ
กีฬา มาตรฐานการแข่งขันกีฬา

๕. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการ
จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

กก. / มท. / อปท. /
การพั ฒ นาระบบการจั ด การ
แข่ ง ขั น กี ฬ า มี แ นวทางปฏิ บั ติ สมาคมกีฬา / โอลิมปิก
ดังนี้
๑. จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาในทุกระดับอายุและทักษะ
และสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กี ฬ าทุ ก ระดั บ ทั้ ง คนปกติ แ ละ
คนพิการ ตัง้ แต่ระดับตำ�บล อำ�เภอ
จังหวัด ชาติ และนานาชาติให้
สอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงอย่ า งเป็ น
ระบบ
กก.
๒. ให้ ส มาคมกี ฬ าและองค์ ก ร
ที่เกี่ยวข้องพัฒนากฎ ระเบียบ (การกีฬาแห่งประเทศไทย)
กติกา ให้มีมาตรฐาน ให้เป็นไป
ตามข้ อ บั ง คั บ ของสหพั น ธ์ กี ฬ า
ระดับนานาชาติ และสอดคล้อง
กับการส่งเสริมและพัฒนากีฬา
เป็นเลิศของประเทศ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๓. จัดให้มีปฏิทินกีฬาของชาติที่
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและ
สร้างให้กีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้าง
รายได้

กก.

๔. ส่งเสริมให้สมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจัดการแข่งขันระดับ
ชาติและนานาชาติ และเป็นเจ้า
ภาพจัดประชุม อบรม สัมมนา
กีฬาระดับนานาชาติ

กก. / สสปน.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

63

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

มาตรการ

๕. ส่งเสริมให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้านการกีฬามีการจัดการแข่งขัน
กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศอย่างต่อเนือ่ ง
ทุกระดับ และพัฒนารูปแบบการ
จั ด การแข่ ง ขั น ให้ เ หมาะสมกั บ
การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
๖. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนมีนโยบายและสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน
๗. สนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นให้
มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของทีม
กีฬา
๓. การพัฒนาการกีฬาเพือ่ ๕. เพื่อพัฒนาระบบการจัด ๘. บูรณาการการจัดการแข่งขัน
ความเป็นเลิศ
การแข่ ง ขั น กี ฬ าเพื่ อ ความ กี ฬ าที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ
เป็นเลิศ ทั้งระดับชาติและ กิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง
นานาชาติ
ด้านวัฒนธรรม/ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวิถีชีวิต เพื่อสร้าง
มูล ค่ าเพิ่ มแก่กิจ กรรมในระดับ
ชุมชน จังหวัดและประเทศอย่าง
ครบวงจร

หน่วยงานรับผิดชอบ
กก. / ศธ. / มท. / สธ.
สมาคมและชมรมกีฬา

กก.

กก. / มท. (อปท.)

กก. / มท.(อปท.) / วธ.
สมาคมและชมรมกีฬา

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๔. การพั ฒ นาการกี ฬ า ๑. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
เพื่อการอาชีพ
กีฬาสากลที่มีศักยภาพ และ
การกีฬาไทยบางชนิดให้เป็น
กีฬาอาชีพอย่างยั่งยืน

มาตรการ

การพัฒนาชนิดกีฬาอาชีพมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
กก. / มท. / อปท. /
พัฒนาชนิดกีฬาอาชีพ สอดคล้อง
สมาคมกีฬาแห่ง
และได้มาตรฐานของสหพันธ์กฬี า ประเทศไทย / สมาคม
อาชีพที่กำ�หนด
กีฬาจังหวัด / สื่อมวลชน
๒. เร่ ง รั ด ให้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ
กฎหมายกีฬาเพือ่ การอาชีพ พ.ศ.....
เพือ่ ให้เกิดผลบังคับใช้ในการพัฒนา
กีฬาอาชีพและเป็นแนวทางใน
การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
กีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ
๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬา
อาชี พ ผ่ า นสื่ อ ทุ ก รู ป แบบอย่ า ง
กว้ า งขวางต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า ง
กระแสความนิยม

๒. เพื่อพัฒนานักกีฬาทุกกลุ่ม
และบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจร
โดยพั ฒ นาทั้ ง คุ ณ ภาพและ
จรรยาบรรณ ตลอดทัง้ สนับสนุน
ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น ผลิ ต
บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ และ
ส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุม่ สมาชิก
(แฟนคลับ) ขององค์กร สโมสร
กีฬาอาชีพ ทัง้ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

หน่วยงานรับผิดชอบ

กก.

กก.

กก.
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
ตัง้ องค์กรกีฬาอาชีพทีด่ �ำ เนินงาน
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ห พั น ธ์ กี ฬ า
อาชีพนานาชาติที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การพั ฒ นานั ก กี ฬ าทุ ก กลุ่ ม และ
บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ มี แ นวทาง
ดังนี้
๑. จัดทำ�ระบบข้อมูลสารสนเทศ กก. / ทก. / มท. / อปท.
ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬา บุคลากร / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก
กีฬา และองค์กรเครือข่ายกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๔. การพั ฒ นาการกี ฬ า ๒. เพื่อพัฒนานักกีฬาทุกกลุ่ม
และบุคลากรกีฬาอย่างครบ
เพื่อการอาชีพ
วงจร โดยพัฒนาทั้งคุณภาพ
และจรรยาบรรณ ตลอดทั้ง
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
สถาบันผลิตบุคลากรกีฬาอาชีพ
และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรวม
กลุ่มสมาชิก (แฟนคลับ) ของ
องค์กร สโมสร กีฬาอาชีพ ทัง้
ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๒. สร้างและพัฒนานักกีฬาทุก
กลุ่มให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
องค์กรกีฬาอาชีพที่กำ�หนด
๓. นำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
กีฬา

กก.

๔. สนับสนุนการส่งนักกีฬาทุก
กลุ่มเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อ
จัดลำ�ดับ/ชิงชนะเลิศในรายการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กก. / ศธ. / มท. / วท.

กก. / มท. / อปท. /
สมาคมกีฬา

๕. สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อม กก. / คณะกรรมการ
ของนักกีฬาทุกกลุ่ม โดยจัดหา โอลิมปิก / คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลการฝึกซ้อม
พาราลิมปิก
ของนักกีฬาทุกกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง

๓. เพื่ อ พั ฒ นาระบบและ
กลไกการจัดการแข่งขันกีฬา
อาชี พ ให้ มี ม าตรฐานสากล
โดยมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบ
อาชีพทางการกีฬาที่เหมาะ
สมและทันสมัย

กก.
๖. ส่งเสริมให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทำ�แผนพัฒนากีฬาอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
การพัฒนาการแข่งขันกีฬาอาชีพ
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ กก. / อปท. / สมาคมกีฬา
ประสานงานเพื่ อ การจั ด การ
/ โอลิมปิก /
แข่งขันกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ
พาราลิมปิก
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ภู มิ ภ าค ชาติ แ ละ
เชื่อมโยงถึงระดับนานาชาติ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๔. การพัฒนาการกีฬาเพื่อ ๓. เพื่ อ พั ฒ นาระบบและ
การอาชีพ
กลไกการจัดการแข่งขันกีฬา
อาชี พ ให้ มี ม าตรฐานสากล
โดยมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบ
อาชีพทางการกีฬาที่เหมาะ
สมและทันสมัย
๔. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
แบบมืออาชีพโดยสนับสนุน
ให้ มี ก ารสนั บ สนุ น ทุ น เพื่ อ
กี ฬ าอาชี พ และสวั ส ดิ ก าร
นั ก กี ฬ า อ า ชี พ เ พื่ อ ก า ร
คุ้ ม ครองและรั ก ษาสิ ท ธิ์
หรื อ ผลประโยชน์ ร วมทั้ ง
สร้างแรงจูงใจให้องค์กรเอกชน
ร่วมส่งเสริมกีฬาอาชีพ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๒. จัดระบบการจัดแข่งขันกีฬา
อาชีพ โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการ
จั ด การแข่ ง ขั น แบบมื อ อาชี พ
โดยเฉพาะเพื่ อ การสร้ า งงาน
สร้างรายได้ แบบระบบธุรกิจ
๓. จัดทำ�คูม่ อื และเกณฑ์มาตรฐาน
ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ทุกชนิดกีฬา

กก. / สมาคมกีฬา

กก.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กีฬาอาชีพ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. วางระบบการบริหารจัดการ กก. / มท. / อปท. / สมาคม
องค์ ก รเครื อ ข่ า ยกี ฬ าอาชี พ ที่ กีฬา / โอลิมปิก / เอกชน
สามารถเชื่อมโยงให้ครอบคลุม
กระบวนการพั ฒ นากี ฬ าอาชี พ
ใ น ทุ ก ๆ ด้ า น แ ล ะ กำ � ห น ด
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ให้ ส มาคม
ชมรมผู้ ป ระกอบการ นั ก กี ฬ า
ผูฝ้ กึ สอน และผูต้ ดั สินกีฬาอาชีพ
รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
รวมทั้งให้มีการกำ�หนดกฎหมาย
คุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของนักกีฬา
ทุกกลุ่มและบุคลากรกีฬาอาชีพ
ต่างๆ อย่างทั่วถึง
กก.
๒. ระดมทรัพยากรจากภาครัฐ
และเอกชน ในการสนับสนุนทุน (การกีฬาแห่งประเทศไทย)
เพื่ อ พั ฒ นากี ฬ าอาชี พ และทุ น
สวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากร
กีฬาอาชีพทั้งในส่วนกลางและ
ภูมภิ าคโดยมีการกำ�หนดแนวทาง
วิธีการสนับสนุนและผลประโยชน์
ต่างๆ ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

และกำ � หนดแนวทางในการ
บริหารจัดการ กำ�กับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้จา่ ยเงินของผูร้ บั
การสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
๔. การพั ฒ นาการกี ฬ า ๔. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อการอาชีพ
แบบมืออาชีพโดยสนับสนุน
ให้มีการสนับสนุนทุนเพื่อกีฬา
อาชีพและสวัสดิการนักกีฬา
อาชีพเพื่อการคุ้มครองและ
รักษาสิทธิ์หรือผลประโยชน์
รวมทัง้ สร้างแรงจูงใจให้องค์กร
เอกชนร่วมส่งเสริมกีฬาอาชีพ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้ง
ชมรม สมาคม หรือสโมสร ของ
ผู้ ช มกี ฬ าอาชี พ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น
อย่างต่อเนื่อง

กก. / สมาคมกีฬา

๔. ส่งเสริมให้เอกชนสนับสนุน
กี ฬ าเพื่ อ การอาชี พ โดยการ
ผลักดันมาตรการทางภาษี เพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจภาคเอกชน

กก. / กค.

		
		

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

68
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๕. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ๑. เพือ่ ให้มกี ารจัดตัง้ องค์กร
และเทคโนโลยีการกีฬา ด้านวิทยาศาสตร์และเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬาครอบคลุม
ทั่วประเทศ

๒. เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด สรร
อั ต รากำ � ลั ง บุ ค ลากรด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ มี
ความรู้ ความสามารถด้าน
ชี ว ก ล ศ า ส ต ร์ ก า ร กี ฬ า
สรีรวิทยาการออกกำ�ลังกาย
และกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา
จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการ
การกี ฬ าและเทคโนโลยี
การกีฬา

		

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า น กก. / อปท. / สมาคมกีฬา /
วิทยาศาสตร์การกีฬา จัดตั้งองค์กร โอลิมปิก / สถาบันการศึกษา
และเครื อ ข่ า ยด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬา ในระดับอำ�เภอ ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนา
และเชื่ อ มโยงระบบการบริ ห าร
จัดการองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬา
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนากีฬาทุกระดับ

กก. / ศธ. / สธ.

๑. จัดสรรอัตรากำ�ลังบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับองค์กร
วิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ละระดับ

กก. / สมาคมกีฬา /
โอลิมปิก /
สถาบันการศึกษา

๒. ให้สถาบันอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิต
และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา ให้มีศักยภาพก้าวขึ้นไป
เป็ น นั ก กี ฬ าอาชี พ และบุ ค ลากร
ทางการกีฬาอาชีพ
๓. ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
มี ค วามเชี่ ย วชาญในองค์ ค วามรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศธ. / กก. /
สถาบันการศึกษา

กก. / ศธ. / สธ. / วท.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ยุทธศาสตร์
๕. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

วัตถุประสงค์
๓. เพือ่ ให้มกี ารสร้างงานวิจยั
และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา รวมทั้ง
ให้ มี ก ารนำ � ไปใช้ ใ นการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก กี ฬ า
และประชาชนทุกกลุ่ม

๔. เพื่อให้มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า
ในองค์กรด้านวิทยาศาสตร์
การกี ฬ าในทุ ก ระดั บ ที่ มี
มาตรฐานสำ�หรับให้บริการ
นั ก กี ฬ าและประชาชน
ทุกกลุ่ม

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ให้ ห น่ ว ยงานและองค์ ก รด้ า น
กก. / อปท. /
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ระดั บ จั ง หวั ด สมาคมกีฬา / โอลิมปิก /
ระดับภาค ระดับชาติ สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา
สร้ า งงานวิ จั ย และองค์ ค วามรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๒. ให้หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การกี ฬ านำ � ผลการวิ จั ย และองค์
ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาการกีฬา
และบุคลากรทางกีฬาทุกระดับ

กก. / ศธ.

๓. ให้หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การกี ฬ า เผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

กก. / ศธ. / วท.

๑. จั ด หาเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท าง
วท. / สธ. / อปท. /
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สมาคมกีฬา / สถาบันการ
การกี ฬ าที่ ไ ด้ ม าตรฐานให้ กั บ องค์ ก ร
ศึกษา / เอกชน
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในระดับชาติ
ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อใช้
สำ�หรับให้บริการนักกีฬาและประชาชน
ทุกกลุ่ม
๒. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ในประเทศเพื่ อ ลดการนำ � เข้ า จาก
ต่างประเทศ

วท. / สธ. / กก. / อก. /
พณ.

		

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๖. ก า ร พั ฒ น า ก า ร ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บริ ห ารการกี ฬ าและ ระบบการบริ ห ารองค์ ก ร
การออกกำ�ลังกาย
บุ ค ลากรและสถานกี ฬ า
ทุ ก ร ะ ดั บ ข อ ง ภ า ค รั ฐ
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ
ตลอดจนปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ า
และการออกกำ � ลั ง กาย
ให้ทันสมัย

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. มีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
และการออกกำ�ลังกายของหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ าและการ
ออกกำ � ลั ง กายให้ มี ค วามรู้ ด้ า นการ
ออกกำ�ลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬา
การบริ ห ารจั ด การการกี ฬ าและการ
ออกกำ � ลั ง กาย และพั ฒ นาความรู้
ภาษาต่างประเทศ เพือ่ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘

กก. / ศธ. / สธ. /
มท. / สสส. / อปท. /
สมาคมและชมรมกีฬา

๒. ผลักดันให้มกี ารวางแผนการพัฒนา
เส้นทางอาชีพ (Career Path) ของ
บุคลากรทางการกีฬาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพ
นักกีฬา และสายอาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพือ่ ให้นกั กีฬา/เยาวชนทีเ่ รียนสายกีฬา
มีอาชีพรองรับทุกช่วงวัย เพื่อจูงใจและ
สนับสนุนให้มีบุคลากรทางการกีฬาที่มี
คุณภาพ

กก. / ศธ. / อก.

๓. จัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านกีฬาและ
ออกกำ�ลังกายที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานข้ อ มู ล อื่ น ๆ อย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ และให้ มี
การจั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล ด้ า นการกี ฬ า
และการออกกำ � ลั ง กายในหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ าและการ
ออกกำ�ลังกายทุกระดับ

กก. / วท.

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๖. การพัฒนาการบริหาร ๑. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การกี ฬ าและการออก ระบบการบริ ห ารองค์ ก ร
กำ�ลังกาย
บุ ค ลากรและสถานกี ฬ า
ทุ ก ร ะ ดั บ ข อ ง ภ า ค รั ฐ
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ
ตลอดจนปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและ
การออกกำ�ลังกายให้ทนั สมัย

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๔. สนับสนุนการพัฒนากองทุนพัฒนา
กี ฬ าชาติ ใ ห้ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นากี ฬ า
ตั้งแต่เด็กและเยาวชน โดยจัดทุนการ
ศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กที่มีความ
สามารถและมีแนวโน้มจะมีความสามารถ
สูงด้านกีฬาระดับนานาชาติ ให้สามารถ
พัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติทสี่ ร้างชือ่ เสียง
และแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน รวมทั้งจัด
สวั ส ดิ ก ารของนั ก กี ฬ าและบุ ค ลากร
ทางการกีฬา

กก. / กค. / ศธ. /
สถาบันการศึกษา

๕. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
องค์ ก รกี ฬ าเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบ

กก.

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนในกิจการ
ด้านกีฬา ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

กก. / กค. / BOI / อก.

๗. ให้เอกชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา
และมีการนำ �ระบบการออกเงินสบทบ
(Matching Fund) มาประกอบการ
จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น องค์ ก ร
การกีฬา ด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริม
การลงทุน และมาตรการการเงินภายใต้
ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กก. / กค. / BOI / อก.

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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วัตถุประสงค์

๖. การพัฒนาการบริหาร ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกีฬาและการออก ระบบการบริ ห ารองค์ ก ร
กำ�ลังกาย
บุคลากรและสถานกีฬาทุก
ระดับของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคธุ ร กิ จ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การกี ฬ าและการออก
กำ�ลังกายให้ทันสมัย
๒. เพือ่ เชือ่ มโยงบูรณาการ
และประสานความร่วมมือ
ขององค์กรกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด
การการกีฬาและการออก
กำ�ลังกาย

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๘. มีการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี
กำ�หนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายแต่ละ
มาตรการ และต้องมีการกำ�กับติดตาม
ประเมินผลเพื่อวัดความสำ�เร็จของการ
ดำ�เนินงานตามแผน

ทุกหน่วยงาน

๑. ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ การสร้ า ง กก. / ศธ. / สธ. / นร. /
เครือข่ายภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค กห. / กค. / กต. / พม. /
เอกชน ภาคธุรกิจและองค์กรปกครอง คค. / ทส. / พน. / พณ. /
ส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมในการ มท. / ยธ. / รง. / วธ. /
บริหารจัดการองค์กรกีฬาด้านการกีฬา
วท. / อก. / อปท. /
และการออกกำ�ลังกายที่มีการบูรณาการ สมาคมและชมรมกีฬา
การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
๒. สร้างภาคีเครือข่ายทั้งในและนอก
ประเทศ เพือ่ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
การกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางแผน การตัดสินใจ การดำ�เนินการ
และการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กก.

กก.

๓
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บทที่ ๓

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

รั ฐ บาลได้ เ ล็ ง เห็ น ความส�ำคั ญ ของการกี ฬ าที่ มี ต ่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศ
ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน�้ำใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม
เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ การสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรายได้ อาชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการกีฬาของประเทศ จึงได้ด�ำ เนินการจัดทำ�
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ
โดยดำ�เนินการให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่มุ่งพัฒนาภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา ให้ความสำ�คัญกับการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมพัฒนาประเทศ สูค่ วามสมดุลในทุก
มิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม รวมทั้งกรอบความร่วมมือในการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
กรอบและทิศทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศในอีก ๕ ปีขา้ งหน้าในช่วงของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำ�คัญ ๖ ยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการกีฬาเพื่อมวลชน
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
การดำ�เนินการจัดทำ�แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกีฬาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมกีฬากีฬา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ รวมถึงการดำ�เนินการในส่วนภูมภิ าค เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคี เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง
จากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้ได้ข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ การจัดทำ�แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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พร้อมทัง้ มีการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางทีผ่ เู้ กีย่ วข้องได้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ให้การพัฒนากีฬาของประเทศมีความ
สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและผูเ้ กีย่ วข้อง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
เพื่อให้สามารถบูรณาการภารกิจด้านกีฬาได้อย่างเป็นระบบในทุกมิติ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำ�หนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการออกกำ�ลังกายและการกีฬาของประเทศ
ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ซึง่ จะช่วยให้การเพิม่ สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
และให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๑. ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สู่การปฏิบัติ

เพื่อให้การเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สู่การปฏิบัติให้
สามารถดำ�เนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ จะต้องอาศัยปัจจัยหลักแห่งความสำ�เร็จดังนี้
๑) รัฐบาลหรือหน่วยงานระดับนโยบาย ควรผลักดัน “การส่งเสริมให้คนไทยรักการออกกำ�ลังกายและ
เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต” ให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกหน่วยงานจะได้ ใช้ แ ผนฯ ฉบั บ นี้ เป็ น กรอบแนวทาง
การส่งเสริมสนับสนุนในแผนปฏิบัติการของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยมีแผนงาน โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ดำ�เนินการเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีองค์กรกำ�หนดนโยบาย มาตรการ กำ�กับ ดูแล และสนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
๒) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การการออกกำ � ลั ง กายและการกี ฬ า และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ขององค์กรที่ทำ�หน้าที่หลักด้านการกีฬาทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการการออกกำ�ลังกายและการกีฬาแบบบูรณาการในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
๓) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและอุปกรณ์กฬี า เพือ่ สนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำ�ลังกาย โดยการกำ�หนด
มาตรฐาน พัฒนา ปรับปรุง บำ�รุงรักษา เพิ่มมูลค่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ และสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานและ
อุปกรณ์การออกกำ�ลังกายและการกีฬาให้มีมาตรฐาน
๔) จัดให้มแี ละเพิม่ ศักยภาพของสถาบันการพัฒนาบุคลากรทางการออกกำ�ลังกาย การกีฬา ระบบการฝึกซ้อม
และการผลิตนักกีฬา โดยพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักกีฬา
๕) ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนด้านออกกำ�ลังกายและการกีฬา โดยสนับสนุนสิทธิประโยชน์
สำ�หรับภาคเอกชน เพื่อการลงทุนในธุรกิจกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น
๖) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการด้านการออกกำ�ลังกายและการกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยการให้องค์ความรู้ด้านการกีฬาและส่งเสริมให้มีอาสาสมัครการกีฬาระดับตำ�บล
๗) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร ชุมชน และภาคีเครือข่ายองค์กรกีฬาให้
องค์ความรู้ด้านการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬา การชมและเชียร์กีฬา และการสร้างวัฒนธรรมการออกกำ �ลังกาย
และเล่นกีฬาที่สอดคล้องจนเป็นวิถีชีวิต
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๒. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สู่การปฏิบัติ

เพือ่ ให้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึง
ระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดำ�เนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควรดำ�เนินการ ดังนี้
๑) การบริหารดำ�เนินการและการประสานแผน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
		 ๑.๑) ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กำ�กับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การออกกำ�ลังกายและการกีฬา พิจารณากำ�หนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้ความเห็นชอบ
และสั่งการ
		 ๑.๒) ระดับการผลักดันแผน มีสำ�นักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ทำ�หน้าที่
ในการนำ�นโยบายและข้อสั่งการในระดับนโยบาย แจ้งประสานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้า การดำ�เนินการวิจัยเชิงนโยบาย นำ�เสนอข้อแนะนำ�และปัญหาอุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ
		 ๑.๓) ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับการออกกำ�ลังกายและการกีฬา สมาคมกีฬา ชมรมกีฬา สโมสรกีฬา มหาวิทยาลัย สถานศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เป็นผู้รับนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติ
๒) การผลั ก ดั น แผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ในระดับต่าง ๆ ดังนี้
		 การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีต่างๆ สามารถผลักดันและดำ�เนินการตามแนวทางการพัฒนา
ของแผนฯ ได้อย่างเหมาะสม โดย
		 ๒.๑) ระดับส่วนกลาง เพื่อให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) และแผนในระดั บ ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนำ � ไปกำ � หนดเป็ น กรอบของหน่ ว ยงานและจั ด ทำ � แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
		 ๒.๒) ระดับจังหวัด เพื่อให้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยผลักดัน
ให้การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและการกีฬา ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และมี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยมีสำ�นักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็น
หน่วยงานหลักในการประสานการขับเคลือ่ นแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ ผลักดันให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถาบันการศึกษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับภาค / จังหวัดในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น
		 ๒.๓) ระดับท้องถิน่ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำ�บล รวมทั้งผู้นำ�ชุมชน ได้นำ�เป้าหมาย มาตรการและแนวทางไปบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และมีดำ�เนินการจัดทำ�โครงการ / กิจกรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๓) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ
		 ๓.๑) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ
		 ๓.๒) การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อดำ�เนินงานในกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติในทุกประเด็นยุทธศาสตร์		
		 ๓.๓) การสนับสนุนและพัฒนากลไกการประสานงาน โดยการสร้างเครือข่ายด้านการกีฬา

๓. กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
กลไกในการแปลงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไปสู่การปฏิบัติมุ่งดำ�เนินการ
อย่างเป็นระบบในทุกระดับ ดังนี้
๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติทำ�หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรระดับชาติ
๒) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน ทำ�หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่น
๓) การให้สมาคมกีฬาชนิดต่างๆ เข้ามามีส่วนในการเสนอแนวนโยบายและผลักดันการพัฒนาการกีฬาตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
๔) ใช้บนั ทึกความเข้าใจด้านการกีฬา (MOU) เป็นกลไกสนับสนุนการบูรณาการงานด้านการกีฬาร่วมระหว่าง
หน่วยงาน
๕) นำ � แผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ เป็ น กรอบและแนวทางในการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณ และ
การบูรณาการงบประมาณในระดับต่างๆ
๖) สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจให้ ทุ ก ภาคส่ ว นตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ และพร้ อ มเข้ า ร่ ว มในการผลั ก ดั น
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ
๗) จัดทำ�สื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการตลาดสร้างความตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแบบบูรณาการที่ทุกภาคีสามารถนำ�ไปปรับใช้ให้บังเกิดผลได้จริง
๘) พัฒนาการบริหารจัดการแผนการกีฬาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยนำ�แนวคิด
วงจรคุณภาพ PDCA มาปรับใช้ได้ เริ่มตั้งแต่จัดทำ�ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ รวมทั้ง
กระบวนการวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ในการกำ�กับ การบริหารจัดการแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยทุก
ภาคส่วนมีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบที่ออกแบบไว้อย่างจริงจัง รวมถึงตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า การประเมินผล
ที่สะท้อนถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น นำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ดำ�เนินงานให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนด
๙) สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าหมายและแนวทางของแผนพัฒนาพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
และผลักดันให้นำ�ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำ�คัญไปผสมผสานในการจัดทำ�นโยบายของพรรคและนโยบาย
ของรัฐบาล
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๔. การติดตามและประเมินผล

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมีผลกระทบ ถึงประชาชน
ทุกกลุ่ม การวัดความสำ�เร็จหรือความล้มเหลวของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำ�เป็นต้องพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล ซึง่ จะต้องเป็นระบบทีไ่ ด้รบั การยอมรับและเป็นระบบทีส่ ามารถจะวัดผลของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จในหลายมิติและหลายระดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงควรดำ�เนินการ ดังนี้
๑) ให้ มีก ลไกองค์ก รหรือคณะกรรมการทำ � หน้ า ที่ ติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยมี ก ารประเมิ น ผลตาม
เป้าหมายรวม เป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ และประเมินผลในระดับแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย
ต่อเนื่อง และสามารถสร้างความเข้าใจในระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเชื่อมโยงฐาน
ข้อมูลและนำ�ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงาน โครงการประจำ�ปีอย่างต่อเนื่อง
๓) จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดการวางแผน การปฏิบัติตามแผนพัฒนาการติดตามประเมินผล
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ พร้อมทั้งให้มีการจัดประชุมติดตามประเมินผลประจำ�ปี โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
๔) สร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงความสำ�เร็จและผลกระทบของการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาฯ
ให้ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ ผลสำ�เร็จ และผลกระทบของการพัฒนา ทั้งนี้หน่วยงานรับผิดชอบด้านการ
ออกกำ�ลังกายและการกีฬา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาควรมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนด
โดยควรวางกรอบตัวชี้วัดเบื้องต้นไว้ ๕ ระดับ ดังนี้
		 ระดับที่ ๑ การวัดและประเมินผลกระทบขั้นสุดท้ายของการพัฒนา เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญในการติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าที่แท้จริงของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยภาพรวมในทุกๆ ด้าน
		 ระดับที่ ๒ การวัดและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาในแต่ละด้าน
ทีก่ �ำ หนดไว้ในยุทธศาสตร์ เพือ่ จะนำ�ไปใช้ในการปรับปรุงและกำ�หนดแนวทางพัฒนาและแผนงานโครงการในแต่ละด้าน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 ระดับที่ ๓ การวัดและประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลความสำ�เร็จ หรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่กำ�หนดไว้
		 ระดับที่ ๔ การวัดและประเมินประสิทธิผลขององค์กร เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดขีดความสามารถขององค์กรที่
รับผิดชอบ ในการดำ�เนินงานแปลงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติทุกระดับ ตามแนวทางการประสานแผน
ตั้งแต่ระดับชาติ สู่ภูมิภาค และท้องถิ่น
		 ระดับที่ ๕ การวัดและประเมินสถานการณ์ที่เป็นจริงในด้านต่างๆ ทุกมิติ คือ การรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ
หรือข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนา เพื่อนำ�มาใช้ในการสร้างตัวชี้วัดความสำ�เร็จหรือประสิทธิผลของการพัฒนาตามแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติในระดับต่างๆ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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แผนภาพที่ ๑ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

คนไทยได้รับการส่งเสริม
การออกก�ำลังกายและ
การเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
จนเป็นวิถีชีวิตมีสุขภาพ
ส ม ร ร ถ ภ า พ ที่ ดี
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
แ ล ะ มี น�้ ำ ใจ นั ก กี ฬ า
หลอมรวมเป็นหนึง่ เดียว
เ พื่ อ ค ว า ม ส า มั ค คี
สมานฉันท์ พัฒนากีฬา
สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยใช้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ก ารกี ฬ า
เพื่ อ พั ฒ นานั ก กี ฬ าที่ มี
ศักยภาพให้ได้

๑ .เพิ่มโอกาสให้คนไทย
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การ
ออกกำ � ลั ง กายและการ
เล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ

๑. การพั ฒ นาการออก
กำ � ลั ง กายและการกี ฬ า
ขั้นพื้นฐาน

๒. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของสั ง คมทุ ก ภาคส่ ว น
ในการใช้ กิ จ กรรมการ
อ อ ก กำ � ลั ง ก า ย แ ล ะ
ก า รเล่ น กี ฬ า เป็ น สื่ อ
ในการสร้างสังคมสามัคคี
สมานฉันท์
๓. พัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาโดยใช้วทิ ยาศาสตร์
การกีฬาให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล นำ�ไปสู่การ
กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
และกีฬาเพื่อการอาชีพ

๒. การพั ฒ นาการออก
กำ � ลั ง กายและการเล่ น
กีฬาเพื่อมวลชน
๓. การพั ฒ นาการกี ฬ า
เพื่อความเป็นเลิศ
๔. การพั ฒ นาการกี ฬ า
เพื่อการอาชีพ
๕. การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
๖. การพัฒนาการบริหาร
การกี ฬ าและการออก
กำ�ลังกาย

๔. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารจัด
การกี ฬ าและการออก
กำ � ลั ง กายทุ ก มิ ติ อย่ า ง
เป็นระบบ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

มาตรการ

๓
๓
๕
๔
๔
๒

๔
๔
๑๑
๑๑
๑๒
๙

๑๔
๖
๓๓
๑๗
๑๐
๑๑
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แผนภาพที่ ๒ กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กลไกการทำ�งานระดับนโยบาย
ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
นโยบายรัฐบาล
แผน ๑๑ องค์ความรู้
ด้านการบริหาร การมีส่วนร่วม
จาก
จัดการกีฬา
ทุกภาคส่วน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน องค์ความรู้ การลงทุน
และอุปกรณ์กีฬา ด้านการบริหาร
จาก
จัดการกีฬา ภาคเอกชน
สถาบันการพัฒนา วิทยาศาสตร์
บุคลากร
และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา
ทางการกีฬา

การขับเคลื่อนแผนทุกระดับ

กลไกการนำ�แผนไปปฏิบัติ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ราชการส่วนกลาง กระทรวง กรม
จังหวัด ท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง /รัฐวิสาหกิจ

สมาคมกีฬา/ชมรมกีฬา/สโมสรกีฬา

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการกรม

คณะกรรมกีฬาจังหวัด/นักวิชาการ/อปท.

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา/สพท.

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
มีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและ
การกีฬาขั้นพื้นฐาน
กก. / ศธ. / พม. / มท. / อปท. /
สถาบันการศึกษา / สมาคมและ
ชมรมกีฬาต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

แผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

สมาคมกีฬาเข้ามามีส่วนในการ
เสนอแนวนโยบายและผลักดัน
ใช้ MOU ด้านการกีฬาเป็นกลไกสนับสนุน
นำ�แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นกรอบ
และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน
สื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลัก
การตลาดสร้างความตระหนักและ
ยอมรับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

การพัฒนาการออกกำ�ลังกายและ
การกีฬาเพื่อมวลชน

การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ

กก. / ศธ. / มท. / พม. / สธ. /
รง. / อก. / สกว. / วช. / สสส. /
อปท. / สื่อมวลชน /
สถาบันการศึกษา

กก. / ศธ. / มท. / ทก. / กค. / อปท. /
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย /
สมาคมกีฬาจังหวัด / ภาคเอกชน /
สื่อมวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาการกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

การพัฒนาการบริหารการกีฬาและ
การออกกำ�ลังกาย

กก. / กต. / มท. / วธ. / วท. / พณ.
/ พม. / อก. / อปท. / สสปน. /
สมาคมกีฬา / โอลิมปิก /
พาราลิมปิก / สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทไทย / สถาบันการศึกษา

กก. / วท. / ศธ. / สธ. / พณ. / อก. /
อปท. / สมาคมกีฬา / โอลิมปิก /
ภาคเอกชน / สถาบันการศึกษา

กก. / กค. / กต. / กห. / คค. / ทส. /
นร. / พณ. / พน. / พม. / มท. /
ยธ. / รง. / วท. / วธ. / สธ. /
ศธ. / อก. / สสส. / อปท. / สถาบัน
การศึกษา / สมาคมและชมรมกีฬา

การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ
ของหน่วยปฏิบัติ

การสร้างความเข้มแข็งภาคีต่างๆ

การสร้างระบบติดตามประเมินผล

พัฒนาการบริหารจัดการแผนการกีฬา
แห่งชาติ โดยแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA
สร้างความเข้าใจและผลักดันให้นำ�ประเด็น
ยุทธศาสตร์ไปผสมผสานในการจัดทำ�
นโยบายของพรรคและนโยบายของรัฐบาล

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บัญชีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน
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ตัวย่อ
กก.
กค.
กทบ.
กต.
กษ.
กห.
คค.
ทก.
ทส.
นร.
พณ.
พน.
พม.
มท.
มสช.
ยธ.
รง.
วช.
วท.
วธ.
สกว.
สธ.
สปสช.
สปศ.
สพท.
สมศ.
สศช.
สสปน.
สสส.
ศธ.
อก.
อปท.
BOI

ชื่อหน่วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการคลัง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำ�นักงานปฏิรูปการศึกษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
The Board of Investment of Thailand สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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กีฬา เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและลีลาการเล่นภายใต้กฎกติกาอย่างเป็นระเบียบ โดยมุ่งเพื่อความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และเพื่อสุขภาพก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา บางครั้ง
อาจใช้การแข่งขันด้วย
กีฬาขัน้ พืน้ ฐาน หมายถึง การออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬาทีใ่ ช้ทกั ษะกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ เจตคติ และทักษะกีฬา ท�ำให้สามารถเล่นกีฬาได้ และดูกีฬาเป็น โดยมุ่งพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน�้ำใจนักกีฬา
กีฬาเพือ่ มวลชน หมายถึง การออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬา รวมทัง้ การออกก�ำลังกายในการประกอบอาชีพ
หรือการออกก�ำลังกายในชีวิตประจ�ำวัน ที่ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้ออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพื่อมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิต
กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ หมายถึง กีฬาสมัครเล่นทีท่ �ำการแข่งขันทุกระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน
ระดับนิสิตนักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬา บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถหาเลี้ยงชีพได้ โดยการประกอบ
กิจกรรมในกีฬาชนิดนั้นๆ โดยมีรายได้เพียงพอแก่การด�ำรงชีวิตหรือกีฬาที่มีผู้เล่นมีเจตนา ที่จะเล่นเพื่อหารายได้
มายังชีพ เป็นอาชีพหลัก
กีฬาสากล หมายถึง กีฬาที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนิยมเล่นและแข่งขัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หมายถึง องค์ความรูท้ มี่ ขี อบข่ายวิชาการส�ำคัญ ๖ สาขา ได้แก่ สรีรวิทยา
การออกก�ำลังกายหรือการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์ การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา
และวิศวกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา น�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้ออกก�ำลังกาย
และนักกีฬา รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ส�ำหรับการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา
การบริหารการกีฬา หมายถึง การจัดการด�ำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา อย่างมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ การประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรและภายในองค์กรกีฬาต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ประชาชนทุกกลุ่ม หมายถึง เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส
เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์
ผู้ใหญ่ หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
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เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ หมายถึง เด็กและเยาวชน รวมทัง้ เด็กและเยาวชนผูพ้ กิ ารทุกประเภท และผูด้ อ้ ยโอกาส
บุคคลกลุ่มพิเศษ หมายถึง บุคคลผู้พิการทุกประเภท ทุกระดับ ได้แก่ ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้พิการทาง
การได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย ผูพ้ กิ ารทางร่างกายหรือการเคลือ่ นไหว และผูพ้ กิ ารทางสติปญ
ั ญาหรือการเรียนรู้ เป็นต้น
ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และครอบครัวยังขาด
ความมัน่ คงเพียงพอในการท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือ ป้องกัน และพัฒนา อีกทัง้ ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมตามมาตรฐาน
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และเด็กเร่ร่อน เป็นต้น
นักกีฬา หมายถึง บุคคลที่ฝึกหัดทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน เพื่อความเป็นเลิศ หรือเป็นอาชีพ
บุคลากรทางการกีฬา หมายถึง ครูพลศึกษา ครูผู้สอนกีฬา ผู้น�ำหรืออาสาสมัครทางการกีฬา นักกีฬา
ผู้เล่นกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้จัดการแข่งขัน ผู้บริหารการกีฬา ผู้บริหารองค์กรสโมสรกีฬา และ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรมทางกาย หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายทุกชนิดที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อใหญ่ๆ
ท�ำให้เกิดการใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งตรงกันข้ามกับการนั่งหรือนอน เช่น การเดินไปท�ำงาน การเดินขึ้น-ลงบันได
แทนที่จะใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน การท�ำสวน การท�ำงานบ้าน การเต้นร�ำ การล้างรถ (ด้วยมือ) เป็นต้น กิจกรรมทางกายนั้น
อาจจะจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการท�ำงาน (การประกอบอาชีพ) กิจกรรมงานบ้าน กิจกรรมในการ
เดินทาง และกิจกรรมยามว่าง
การออกก�ำลั ง กาย หมายถึ ง การกระท�ำใดๆ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกายเพื่ อ สุ ข ภาพ
เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ หรือมีกฎ กติกาการแข่งขันง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก
การบริหารร่างกาย การยกน�้ำหนัก แอโรบิกด๊านซ์ ว่ายน�้ำ ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพื้นเมือง เป็นต้น รวมทั้ง
การออกก�ำลังกายในการประกอบอาชีพ และการออกก�ำลังกายในชีวิตประจ�ำวัน
การเล่นกีฬา หมายถึง การกระท�ำใดๆ ทีท่ �ำให้มกี ารเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้ทกั ษะกีฬาพืน้ ฐาน
และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน เพื่อสังคม เพื่อการแข่งขัน โดยจะเคร่งครัดต่อ
กฎกติกาของการแข่งขัน หรือไม่เคร่งครัดก็ได้ เช่น การเล่นฟุตบอล รักบี้ - ฟุตบอลหรือบาสเกตบอล เป็นต้น
การออกก�ำลั ง กายและเล่ น กี ฬ าเป็ น ประจ�ำ หมายถึง การออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์ วันละไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
สุขภาพ หมายถึง สถานภาพสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และทางสังคมรวมถึงการปราศจากโรค
สุขภาวะหรือการอยู่ดีมีสุข หมายถึง ภาวะที่เป็นสุข มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ทางจิต ทางอารมณ์
ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ
การออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง การออกก�ำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
นานพอ หนักพอ บ่อยครั้งพอ ซึ่งจะท�ำให้ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตแข็งแรง ซึ่งวิธีการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
ได้แก่ เดิน วิ่ง ว่ายน�้ำ ถีบจักรยาน และกระโดดเชือก เป็นต้น
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ความต่อเนื่องในการออกก�ำลังกาย หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการออกก�ำลังกายให้ติดต่อกันในแต่ละครั้ง
ก�ำหนดให้อย่างน้อย ๒๐-๖๐ นาที
ความแรงในการออกก�ำลั ง กาย หมายถึง การออกก�ำลังกายด้วยความแรงระดับปานกลาง ถึงหนักหรือ
ออกแรงมากกว่าปกติ เพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงถึงร้อยละ ๖๐-๙๐ เพื่อความสามารถ ในการใช้ออกซิเจน
ร้อยละ ๕๐-๘๕
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกาย ให้มีการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพของหัวใจ
หลอดเลือด ปอด และกล้ามเนื้อ ส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมนันทนาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความถี่ ใ นการออกก�ำลั ง กาย หมายถึ ง จ�ำนวนครั้ ง หรื อ จ�ำนวนวั น ต่ อ สั ป ดาห์ ใ นการออกก�ำลั ง กาย
ตามหลักวิชาการก�ำหนดให้มีการออกก�ำลังกาย ๓ วันต่อสัปดาห์ วันละไม่ต�่ำกว่า ๓๐ นาที
สถานกีฬา หมายถึง พื้นที่บริเวณสนามกีฬา และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา
ชนิดต่างๆ เช่น สนามลู่ ลาน กรีฑา โรงยิมเนเซียม สระว่ายน�้ำ สนามเทนนิส เป็นต้น
สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
(พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕)
ธรรมาภิ บ าล หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ประกอบด้ ว ยลั ก ษณะที่ ส�ำคั ญ คื อ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
มีความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาส ให้สาธารณชน
มีส่วนร่วม

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ภาคผนวก ค
กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑

แต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๓

คณะทำ�งานกำ�หนดกรอบแนวทางการจัดทำ� (ร่าง)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๔

คณะทำ�งานและผูท้ รงคุณวุฒริ ว่ มร่างวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้าประสงค์หลัก และประเด็นยุทธศาสตร์

๕

คณะทำ�งานย่อยจัดทำ�รายละเอียด แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๖

คณะทำ�งานย่อยเสนอ (ร่าง) วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์เป้าหมาย
หลัก และรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๗

คณะทำ�งานพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อทิศทาง เป้าหมาย และ
รายละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และยก (ร่าง) แผนฯ ขัน้ ต้น

๘

เสนอผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนฯ ขั้นต้น

๙

จัดเวทีเพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนฯ โดยกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน ๔ ภาค
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑๐

คณะทำ�งานจัดทำ�(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยก (ร่าง) แผนฯ ขั้นกลาง

๑๑

เสนอผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนฯ ขั้นกลาง

๑๒

ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเวียนทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนฯ ขั้นกลาง

๑๓

คณะทำ�งานจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยกร่างแผนฯ ขั้นสุดท้าย

๑๔

เสนอผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนฯ ขั้นสุดท้าย

๑๕

เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา

๑๖

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา จัดกระบวนการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
• ให้ค�ำ แนะนำ�และสร้างความเข้าใจในแผนฯ ให้กบั หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและจังหวัด
• สนับสนุนจังหวัดในการนำ�แผนไปสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๒

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
กำ�กับ ดูแล

ข้อมูลพื้นฐานจำ�เป็น
• สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬา
•	สรุปรายงานผลการทบทวนและประเมินผลตามแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
• ผลการสัมมนาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมยก (ร่าง)

กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
(Participatory Processes)
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ภาคผนวก ง
คำ�สั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ ๑๕๖/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำ�งาน
จัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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คำ�สั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ ๑๕๖/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำ�งาน
จัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
........................................................
ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำ�เนินการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำ�หนดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการกีฬาของประเทศ ให้เกิด
ความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และได้แผนด้านการกีฬา ที่สามารถบูรณาการภารกิจ
ด้านการกีฬาได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดำ�เนินโครงการฯ ข้างต้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำ�งานจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมี
องค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำ�นวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ องค์ประกอบ
		 ๑) นายสมบัติ คุรุพันธ์
			 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 ๒) นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ
			 รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 ๓) นางแสงจันทร์ วรสุมันต์
			 รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 ๔) นายเสกสรร นาควงศ์
			 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 ๕) นายสมพงษ์ ชาตะวิถี
			 อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
		 ๖) อธิบดีกรมพลศึกษา
		 ๗) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม
			 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
		 ๘) นายวัฒนา ธรรมศิริ
			 ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๑.๒ อำ�นาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
		 (๑) ให้คำ�ปรึกษาในการกำ�หนดนโยบาย แผนงาน ขั้นตอนการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
(๒) อำ�นวยการ ประสานการดำ�เนินงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
(๓) กำ�หนดกรอบ แนวทางในการทำ�งาน ติดตาม และให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. คณะทำ�งานฝ่ายดำ�เนินการจัดทำ�แผนฯ ประกอบด้วย

๒.๑ องค์ประกอบ
		 ๑) นายสมพงษ์ ชาตะวิถี
ประธานคณะทำ�งาน
			 อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
		 ๒) นายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์
คณะทำ�งาน
			 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
			 ประจำ�กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 ๓) นายทวนชัย ลมูลสว่าง
คณะทำ�งาน
		 ๔) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
คณะทำ�งาน
		 ๕) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
คณะทำ�งาน
๖) ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะทำ�งาน
๗) ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ		คณะทำ�งาน
		 ๘) ผู้แทนสำ�นักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
คณะทำ�งาน
		 ๙) ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะทำ�งาน
			 กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐) ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะทำ�งาน
			 กระทรวงศึกษาธิการ			
		 ๑๑) ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทำ�งาน
			 กระทรวงศึกษาธิการ
		 ๑๒) นายนิติพันธ์ สระภักดิ์
คณะทำ�งาน
			 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาฝ่ายโรงเรียนกีฬา
		 ๑๓) นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
คณะทำ�งาน
			 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาฝ่ายแผนและพัฒนา
		 ๑๔) นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
คณะทำ�งาน
			 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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		 ๑๕) นายประกิต หงษ์แสนยาธรรม
			 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา
		 ๑๖) นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์
			 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำ�วิทยาเขตกรุงเทพ
		 ๑๗) รองศาสตราจารย์ วิชิต คนึงสุขเกษม
			 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 ๑๘) นายไวพจน์ จันทร์เสม
			 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
๑๙) รองศาสตราจารย์ สุพิตร สมาหิโต
		 ๒๐) รองศาสตราจารย์ รัชนี ขวัญบุญจัน
		 ๒๑) รองศาสตราจารย์วัลลีย์ ภัทโรภาส
๒๒) นายพีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
			 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำ�วิทยาเขตมหาสารคาม
		 ๒๓) นายศุกล อริยสัจสี่สกุล
			 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
		 ๒๔) นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน
		 ๒๕) นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน
		 ๒๖) ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย
		 ๒๗) ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
		 ๒๘) ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
		 ๒๙) ผู้อำ�นวยการกองแผนงานและงบประมาณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
		 ๓๐) ผู้อำ�นวยการสำ�นักการกีฬา กรมพลศึกษา
		 ๓๑) ผู้อำ�นวยการสำ�นักนันทนาการ กรมพลศึกษา
		 ๓๒) ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
		 ๓๓) ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา
		 ๓๔) ผู้อำ�นวยการกองกลาง กรมพลศึกษา
		 ๓๕) นายดามพ์ สุขสุวานนท์
			 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
		 ๓๖) นายประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
			 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
๓๗) นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์
			 ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สถาบันการพลศึกษา
		 ๓๘) นางธิดา จงก้องเกียรติ
			 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
		 ๓๙) นายอุดม โอษฐยิ้มพราย
			 หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
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		 ๔๐) นายบรรณากิจบรรจง ทองจำ�ปา
			 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
		 ๔๑) นายวัชรินทร์ ขี่ทอง
			 ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
		 ๔๒) นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี
			 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
			 สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔๓) นางสาวกิรดา ลำ�โครัตน์
			 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
			 สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
		 ๔๔) นายธราพงษ์ รักขนาม
			 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
			 สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
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คณะทำ�งานและเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ อำ�นาจหน้าที่ ให้คณะทำ�งานที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
		 (๑) ศึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
		 (๒) ให้ข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
		 (๓) จัดทำ�แผนดำ�เนินการและประสานงานการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) ให้เป็นไปตามหลักการที่ได้รับมอบหมาย
		 (๔) ดำ�เนินการจัดประชุมตามแผน และขั้นตอนของการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
		 (๕) ร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนและให้คำ�ปรึกษาในการจัดทำ�แผนปฏิบัติการสำ�หรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
		 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

(นายสมบัติ คุรุพันธ์)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ภาคผนวก จ
คำ�สั่งสถาบันการพลศึกษา
ที่ ๒๔๑/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำ�งาน
เพื่อประสานการขับเคลื่อนการจัดทำ� (ร่าง)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

95

คำ�สั่งสถาบันการพลศึกษา
ที่ ๒๔๑/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำ�งานเพื่อประสานการขับเคลื่อน
การจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
.............................................
ด้ ว ยกระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกี ฬ า ได้ กำ� หนดให้ มีก ารจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ได้มอบหมายให้สถาบันการพลศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เพื่อให้การดำ�เนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทำ�งานเพือ่ ประสานการขับเคลือ่ นการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำ�นวยการ ประกอบด้วย
๑.๑
		
๑.๒
		
๑.๓
		
๑.๔
		
๑.๕
		
๑.๖
		

นายสมพงษ์ ชาตะวิถี
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
นายสมชาย ประเสริฐศรี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาตราจารย์แผน เจียระไน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นายนิติพันธ์ สระภักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนกีฬา
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๑.๗ นายประกิต หงส์แสนยาธรรม
กรรมการ
		
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๘ นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์
กรรมการ
		
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำ�วิทยาเขตกรุงเทพ
๑.๙ นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์
กรรมการ
		
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
๑.๑๐ นายไวพจน์ จันทร์เสม
กรรมการ
		
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๑.๑๑ นางนพรัตน์ พบลาภ
กรรมการ
		
คณบดีคณะศิลปะศาสตร์
๑.๑๒ นายนพดล จิรบุญดิลก
กรรมการ
		
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑.๑๓ นายวัชรินทร์ ขี่ทอง
กรรมการ
		
ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมวิชาการ
๑.๑๔ นายบรรณากิจบรรจง ทองจำ�ปา
กรรมการและเลขานุการ
		
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
๑.๑๕ นางสาวณภัทร ส่งมหาชัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๖ นางสาวพิมพ์ประวีณา บุญเอี่ยม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
		
อำ�นาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ให้ค�ำ ปรึกษาในการกำ�หนดนโยบาย แผนงานขัน้ ตอนการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ในการขับเคลือ่ นการดำ�เนิน
การจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยประสานการดำ�เนินการร่วมกับคณะ
กรรมการและคณะทำ�งานฯ ตามคำ�สั่งสำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๑๕๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒. อำ�นวยการ ประสานการดำ�เนินงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมสนับสนุน
การดำ�เนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๓. กำ�หนดกรอบแนวทางในการทำ�งาน กำ�กับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ� (ร่าง) แผนฯ รวมทั้ง
การจัดเวทีประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๔. แต่งตั้งคณะทำ�งานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่เห็นสมควร

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๒.	คณะทำ�งานประสานงานเพื่อการขับเคลื่อนการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๒.๑ ด้านการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน
		 ๒.๑.๑ นายนิติพันธ์ สระภักดิ์
ประธานคณะทำ�งาน
			
รองอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนกีฬา
		 ๒.๑.๑ นายประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
คณะทำ�งาน
			
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
		 ๒.๑.๑ นายปรีชา เขียวศรีพงษ์
คณะทำ�งาน
			
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
๒.๑ ด้านการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน						
		 ๒.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผน เจียระไน		ประธานคณะทำ�งาน
		
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
		 ๒.๒.๒ นายนพดล จิระบุญดิลก
คณะทำ�งาน
		
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
		 ๒.๒.๓ นายวัชรินทร์ ขี่ทอง
คณะทำ�งานและเลขานุการ
		
ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมวิชาการ
๒.๓ ด้านการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
		 ๒.๓.๑ นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
ประธานคณะทำ�งาน
		
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
		 ๒.๓.๒ นายดามพ์ สุขสุวานนท์
คณะทำ�งาน
		
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
		
๒.๓.๓ นายฉัตรชัย แสงสุขีลักษณ์
คณะทำ�งานและเลขานุการ
		
ผู้อำ�นวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๒.๔ ด้านการพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
		 ๒.๔.๑ นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ประธานคณะทำ�งาน
		
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำ�วิทยาเขตกรุงเทพ
		 ๒.๔.๒ นายพงศธร โฆสิตธรรม
คณะทำ�งาน
		
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
		 ๒.๔.๓ นายศุกล อริยสัจสี่สกุล
คณะทำ�งานและเลขานุการ
		
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๒.๕ ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
		 ๒.๕.๑ นายสมชาย ประเสริฐศรี
ประธานคณะทำ�งาน
		
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
		 ๒.๕.๒ นายพีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
คณะทำ�งาน
		
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำ�วิทยาเขตมหาสารคาม

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๒.๕.๓ นายไวพจน์ จันทร์เสม
คณะทำ�งานและเลขานุการ
		
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๒.๖ ด้านการพัฒนาการบริหารการกีฬา
		 ๒.๖.๑ นายประกิต หงส์แสนยาธรรม
ประธานคณะทำ�งาน
		
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
		
๒.๖.๒ นางนพรัตน์ พบลาภ
คณะทำ�งาน
		
คณบดีคณะศิลปะศาสตร์
		 ๒.๖.๓ นายกฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว
คณะทำ�งานและเลขานุการ
		
ผู้อำ�นวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
อำ�นาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประสานดำ�เนินการในการจัดทำ� (ร่าง)
แผนพัฒนาการกีฬา ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๒. เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะทำ�งานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และประสาน
การจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
มอบหมายดำ�เนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
๓. ประสานการจัดเวทีประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทไี่ ด้รบั มอบหมายดำ�เนินการ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุงและทำ�เสนอ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.	คณะทำ�งานฝ่ายประสานการจัดประชุมเพื่อพิจารณาและประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๓.๑ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
ประธานคณะทำ�งาน
		 รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา
๓.๒ นางสาวณภัทร ส่งมหาชัย
คณะทำ�งาน
๓.๓ เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
คณะทำ�งาน
๓.๔ นางสาววิกานดา เตติวัฒน์
คณะทำ�งานและเลขานุการ
อำ�นาจหน้าที่ ให้คณะทำ�งานที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ประสานงานกับส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีประชุมสัมมนา เพือ่ ประชาพิจารณ์
รับฟังความคิดเห็นใน (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในทุกด้าน
๒. แต่งตัง้ คณะทำ�งานหรือเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยเหลือการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ และดำ�เนินการจัดเวทีประชุมสัมมนา
ให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนการดำ�เนินการ
๓. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการดำ�เนินการเพือ่ พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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๔. คณะทำ�งานฝ่ายแผนและงบประมาณ

๔.๑ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
ประธานคณะทำ�งาน
		 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
๔.๒ นางสาวนฤมล อินสว่าง
คณะทำ�งานและเลขานุการ
		 หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี
อำ�นาจหน้าที่ ให้คณะทำ�งานที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
๑. บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณในการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. คณะทำ�งานฝ่ายเลขานุการ

๕.๑
		
๕.๒
		
๕.๓
		
๕.๔
		
๕.๕
		
๕.๖
		
๕.๗
๕.๘

นายบรรณากิจบรรจง ทองจำ�ปา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
นางปัทมาวดี ทองทาบ
ผู้เชี่ยวชาญงานกิจการสภา
นางชนัญชิดา จันทร์สุก
หัวหน้ากลุ่มกิจการสภา
นางสาวศิระประภา เถรว่อง
กลุ่มกิจการสภา
นางสาวอรไท สุขสมพงษ์
กลุ่มกิจการสภา
นายประกิจ มีจั่นเพชร
กลุ่มกิจการสภา
นางสาวณภัทร ส่งมหาชัย
นางสาวพิมพ์ประวีณา บุญเอี่ยม

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งานและเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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อำ�นาจหน้าที่ ให้คณะทำ�งานที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ประสานงานและเตรียมการเบือ้ งต้น ด้านการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องสำ�หรับการจัดทำ� (ร่าง)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๒. จัดทำ�แผนการดำ�เนินการ และประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะทำ�งาน
ทุกฝ่ายในการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๓. สรุปประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ� (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของเรื่องที่จะนำ�เข้าหารือในคณะกรรมการ วางแผนจัดทำ�ปฏิทินเรื่องที่จะพิจารณา
๔. ประสานการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบทั้งด้านงานเอกสาร เทคโนโลยี การนำ�เสนอ บันทึกรายงาน
การประชุม บันทึกภาพ และติดตามผลการดำ�เนินการของคณะทำ�งานทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสมพงษ์ ชาตะวิถี)
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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