2

แผนแม บ ทประเด็ น (14) ศั ก ยภาพการกี ฬ า
แผนย อ ย 14.1 การส ง เสร� ม การออกกำลั ง กาย และกี ฬ าขั ้ น พ� ้ น ฐานให ก ลายเป น ว� ถ ี ช ี ว � ต และการส ง เสร� ม ให ป ระชาชนมี ส  ว นร ว มในกิ จ กรรมออกกำลั ง กาย กี ฬ า และนั น ทนาการ
เป า หมาย 140101 คนไทยออกกำลั ง กาย เล น กี ฬ า และนั น ทนาการอย า งสม่ ำ เสมอเพ� � ม ข� ้ น

Value Chain

V01
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

V03
ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

V02
แรงจ�งใจ

F0101 ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการออกกำลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการ
F0102 การเขาถึงโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการออกกำลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการ
F0103 เครื่องมือที่ตอบสนองความตองการในการออกกำลังกาย
เลนกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม

¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È

F0201 ความตระหนัก/ทัศนคติ ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย
เลนกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ
F0202 การสรางแรงจูงใจ ในการออกกำลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการ
F0203 องคความรู เกีย่ วกับการออกกำลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการ
ทีเ่ หมาะสม
F0204 ปจจัยและโอกาสในการเขาถึงการบริการดานกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตรการกีฬา

F0301 ภาคีเครือขาย ระดับตาง ๆ เพื่อ รวมกันวางแผน ตั้งเปาหมาย
การขับเคลื่อน ตลอดจนการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน
F0302 บุคลากรและอาสาสมัครที่เพียงพอ มีองคความรูและทักษะ
สามารถถายทอดไดอยางถูกตองเหมาะสม

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
คนไทยออกกำลังกาย
เลนกีฬาและนันทนาการ
อยางสม่ำเสมอ
เพิ่มข�้น

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อใหคนไทยออกกำลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยางสม่ำเสมอเพิ่มข�้น
F0401 นโยบาย มาตรการสงเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

F0404 รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการในการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

F0402 การบูรณาการหนวยงานเพื่อสงเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

F0405 ฐานขอมูลการออกกำลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการ

F0403 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของที่เอื้อตอการสงเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยว
และกีฬา

กรมพลศึกษา*

1.โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน
2.โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ
ประจำป 2563..
3.โครงการสงเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4.โครงการจัดการแขงขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข
5.โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชนประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
6.โครงการสงเสริม สนับสนุนนันทนาการในเด็กเเละเยาวชน เพื่อสราง
ชื่อเสียงใหเเกประเทศ ในระดับนานาชาติ
7.โครงการปรับปรุงอาคารศูนยอนุรักษมวยไทยแหงชาติ สนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แหง
8.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาบุคลากร สนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แหง
9.โครงการสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดวยวิทยาศาสตร
การกีฬา
10.โครงการสงเสริมกีฬาผูสูงอายุ ประจำป 2563
11.โครงการสงเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำป 2563
12.โครงการสงเสริมนันทนาการผูสูงอายุ
13.โครงการสงเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุมผูดอยโอกาส ประจำป 2563
14.โครงการวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
15.โครงการจัดแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค
ประจำป 2563
16.สงเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน
17.โครงการพัฒนาและใหบริการดานสมรรถภาพทางกาย
18.โครงการจัดแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค
19.โครงการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการดานนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563-2565)
20.งานปรับสภาพสนามกีฬา อำเภอนิคมคำสรอย จังหวัดมุกดาหาร
ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสรอย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แหง
21.งานปรับสภาพสนามกีฬา อำเภอเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แหง

22.งานปรับสภาพสนามกีฬา จังหวัดพิจิตร ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แหง
23.โครงการปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลหญาเทียมสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แหง
24.โครงการกอสรางสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค 1 แหง
25.โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุ
26.โครงการอนุรักษและเผยแพรศิลปะมวยไทย ประจำป 2562
27.โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งศูนยกีฬา หนึ่งกีฬาเดน
28.โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน ประจำปงบ
ประมาณ 2562
29.โครงการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 40
30.โครงการสงเสริมกีฬาผูสูงอายุ ครั้งที่ 13 ประจำป 2562
31.โครงการสงเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมบุคคลพิเศษ
และผูดอยโอกาส
32.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสื่อดานวิทยาศาสตรการกีฬา
33.โครงการบริการดานเวชศาสตรการกีฬา
34.โครงการสงเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อ
การพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน
35.โครงการสงเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กเเละเยาวชน
36.โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน
37.โครงการสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดวยวิทยา
ศาสตรการกีฬา
38.โครงการแผนพัฒนานันทนาการแหงชาติ
39.โครงการสงเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาตรการกีฬาเพื่อ
การพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน
40.โครงการสงเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานประจำป 2563
41.โครงการสงเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมบุคคลพิเศษ
และผูดอยโอกาส
42.โครงการสรางและพัฒนาเครือขายนันทนาการกรมพลศึกษา
43.โครงการสงเสริมนันทนาการเพื่อความสัมพันธระหวางประเทศ
44.โครงการกอสรางสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดแพร อำเภอสอง 1 แหง
การละเลนพื้นบานไทย

45.โครงการปรับสภาพสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดราชบุรี อำเภอบานโปง 1 แหง
46.โครงการปรับสภาพสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางระกำ 1 แหง
47.โครงการปรับสภาพสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม 1 แหง
48.โครงการบริการดานเวชศาสตรการกีฬา
49.โครงการจัดการแขงขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข
50.โครงการกอสรางสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี 1 แหง
51.โครงการกอสรางสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครสวรรค อำเภอตากฟา 1 แหง
52.โครงการสงเสริมการและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ
และบุคคลพิเศษ
53.โครงการสงเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ
ประจำป 2562
54.โครงการสงเสริมกีฬาเด็กเล็ก
55.โครงการสรางและพัฒนาเครือขายนันทนาการกรมพลศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
56.โครงการสงเสริม สนับสนุนนันทนาการในเด็กเเละเยาวชน
เพื่อสรางชื่อเสียงใหเเกประเทศในระดับนานาชาติ
57. โครงการสงเสริมนันทนาการเพื่อความสัมพันธระหวางประเทศ
58.โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแขงขันในระดับ
นานาชาติ
59.เงินอุดหนุนในการสงเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
60.โครงการสงเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุมผูดอยโอกาส ประจำป 2562
61.โครงการสงเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำป 2562
62.โครงการสงเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน
ประจำป 2562
63.โครงการพัฒนาและใหบริการดานสมรรถภาพทางกาย
64.โครงการสงเสริมและพัฒนาองคความรู วิจัย นวัตกรรมดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา
65.โครงการวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
66.โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญานันทนาการทองถิ่น
67.โครงการสงเสริมนันทนาการและ
การละเลนพื้นบานไทย

1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
กีฬาและนันทนาการเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิต
2.โครงการคาใชจายในการดำเนิน
งานของสำนักงานเลขานุการคณะ
กรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ
3.เดิน-วิง่ ขามโขง นครพนม-คำมวน
มาราธอน
4.สงเสริมและพัฒนาดานกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดสระแกว ประจำ
ป 2563
5.โครงการสรางสุขดวยกีฬา
6.โครงการสงเสริมพัฒนาและ
บริหารจัดการดานการกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดพังงา
ประจำป 2563
7.โครงการสรางเครือขายการมีสวน
รวมดานสังคมของหนวยงานภาค
รัฐ องคกรเอกชน และชุมชนอยาง
เขมแข็งและยั่งยืน
8.โครงการคาใชจายในการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2560 – 2564) ระยะครึ่ง
แผนแรก

การกีฬา
แหงประเทศไทย

มหาลัยวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ

1.การสงเสริมการเลนกีฬาในสวน
ภูมิภาค
2.ทีวีกีฬา (T-Sports)
3.การรณรงคสรางกระแสความตื่น
ตัวดานกีฬา
4.การจัดการแขงขันกีฬาสมานฉันท
จังหวัดชายแดนใต
5.ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม
และภูมิทัศนสนามกีฬาหัวหมาก
6.การจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR)
7.การรณรงคสรางกระแสความตื่น
ตัวดานกีฬา
8.การพัฒนาทรัพยากรดานกีฬาสู
อุตสาหกรรมการกีฬา

1.โครงการพลศึกษาพัฒนาและ
บริการเพื่อเยาวชน และประชาชน
2.โครงการวันเด็กมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติ ประจำป พ.ศ.2563
3.โครงการรอนนี้มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติมีกีฬาเพื่อลูกรัก
ประจำป พ.ศ.2563
4.โครงการพลศึกษาพัฒนาและ
บริการเพื่อเยาวชน และประชาชน

กรมอนามัย
สำนักงาน
กองทุนสนับสนุน
การสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

2

แผนแม บ ทประเด็ น (14) ศั ก ยภาพการกี ฬ า
แผนย อ ย 14.2 การส ง เสร� ม การกี ฬ าเพ� ่ อ พั ฒ นาสู  ร ะดั บ อาชี พ
เป า หมาย 140201 นั ก กี ฬ าไทยประสบความสำเร็ จ ในการแข ง ขั น ระดั บ นานาชาติ

Value Chain

V01
การสรางนักกีฬา
F0101 ผูฝกสอนที่มีความรูความสามารถตามมาตรฐานระดับชาติ
/นานาชาติ
F0102 การฝกซอม
F0103 หลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศึกษา
F0104 สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบุคคล
F0105 แรงจูงใจ/เปาหมายความสำเร็จ
F0106 การปลูกฝง/ความเชื่อมั่นของครอบครัวในอาชีพกีฬา

¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È

V02

การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา (จากการแขงขันทั้งในและตางประเทศ)

F0201 การประชาสัมพันธ/โอกาสในการเขาถึงการแขงขันทุกระดับ
F0202 การแขงขัน/เวทีใหแสดงออกในระดับชาติ
F0203 การแขงขัน/เวทีใหแสดงออกในระดับนานาชาติ

V03
การพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติ
F0301 ผูฝกสอน/ผูเชี่ยวชาญพิเศษที่มี ความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
F0302 ประสบการณการแขงขัน
F0303 แผนการเก็บตัวฝกซอมที่มีประสิทธิภาพ (วิเคราะหเชิงลึก)
F0304 ความพรอมขององคกรที่เกี่ยวของในการพัฒนานักกีฬา
ระดับนานาชาติ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
นักกีฬาไทย
ประสบความสำเร็จ
ในการแขงขัน
ระดับนานาชาติ

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อใหนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ
F0405 วิทยาศาสตรการกีฬา
F0406 ฐานขอมูลกีฬา
F0407 กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

F0401 ทัศนคติของสังคม
F0402 อุปกรณ โครงสรางพื้นฐานการกีฬา
F0403 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน
F0404 เครือขายดานการกีฬา

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
การกีฬา
แหงประเทศไทย*

กรมพลศึกษา

1. คาใชจายบุคลากร 2. การเตรียมและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 3. พัฒนาและสงเสริมกีฬาพื้นบานเอกลักษณไทยสูความเปนเลิศ 4. การบริหารจัดการยุทธศาสตรและการพัฒนาองคกรกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 5. การจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 6. การพัฒนาระบบธุรกิจและสิทธิประโยชน 7. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
8. การพัฒนามาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณกีฬา 9. การบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 10. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11. การบริหารจัดการองคความรูดานกีฬา 12. คาใชจายในการดำเนินงาน 13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ 14. การพัฒนาการใหบริการทางการกีฬาในสวนภูมิภาคไปสูความ
เปนเลิศตามมาตรฐานสากล 15. สงเสริมการบริหารจัดการองคกรกีฬาในสวนภูมิภาค 16. การยกระดับการบริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาในสวนภูมิภาคสูมาตรฐานสากล 17. การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ (Sports Hero) 18. การพัฒนาสงเสริมการบริการดานกีฬาเวชศาสตร 19. รถพยาบาลเคลือบสารตานจุลชีพ แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
20. การบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา 21. การพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาอยางครบวงจร 22. การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 23. ความรวมมือดานการกีฬาระหวางประเทศ 24. พัฒนาศูนยบริการการกีฬาและศูนยฝกกีฬาแหงชาติดานระบบวิศวกรรม 25. ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรการกีฬา 26. กอสรางสนามกีฬาจังหวัดแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 27. คาควบคุมงานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 28. กอสรางอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 29. กอสรางสนามกีฬาจังหวัดยะลา ตำบล
สะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 30. คาควบคุมงานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 31. กอสรางอัฒจันทรทิศเหนือ ทิศใต และอาคารกระถางคบเพลิงพรอมติดตั้งสกอรบอรด สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
32. คาควบคุมงานกอสรางอัฒจันทรทิศเหนือ ทิศใต และอาคารกระถางคบเพลิงพรอมติดตั้งสกอรบอรด สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33. กอสรางสนามฟุตบอลลู - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะหจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 37 จังหวัดพัทลุง ตำบลโตนดดวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
34. คาควบคุมงานกอสรางสนามฟุตบอลลู - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะหจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 37 จังหวัดพัทลุง ตำบลโตนดดวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 35. กอสรางอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 36. กอสรางอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดนราธิวาส ตำบล
โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 37. กอสรางเสาไฟฟาสองสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 37 และการแขงขันกีฬาอาวุโสแหงชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2564) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
38. คาควบคุมงานกอสรางเสาไฟฟาสองสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 37 และการแขงขันกีฬาอาวุโสแหงชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2564) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 39. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาพรุคางคาว ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
40. คาควบคุมงานปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาพรุคางคาว ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 41. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม อาคารสำนักงาน กกท. ภาค 4 ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา42. ปรับปรุง ตอเติม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 43. ปรับปรุง ตอเติม อาคารสำนักงาน กกท
. จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 44. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรึ จังหวัดปราจีนบุรี 45. ยกระดับมาตรฐานการแขงขันกีฬาอาชีพสูมาตรฐานสากล 46. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดปตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี
47. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 48. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 49. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
50. สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ 51. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 52. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลไผลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 53. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสต
การกีฬาภาค 4 จังหวัดสงขลา ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 54. คาควบคุมงานกอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาภาค 4 จังหวัดสงขลา ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 55. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาภาค 5 จังหวัดเชียงใหม ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 56. คาควบคุมงานกอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตร
การกีฬาภาค 5 จังหวัดเชียงใหม ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 57. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 58. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัดนาน ตำบลผาสิงห อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 59. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัดปตตานี ตำบล
รูสะมิแล อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 60. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ ตำบลปาเซา อำเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 61. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลทามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 62. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 63. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัดนครสวรรค ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง 64. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตร การกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 65. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัดบุรีรัมย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 66. การบริหารจัดการสนาม
กีฬาหัวหมากดานวิศวกรรม 67. การบริหารจัดการองคความรูดานกีฬา 68. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา (ภาค3) ตำบลปรุใหญ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 69. ปรับปรุงระบบกลองวงจรปด แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 70. คาควบคุมงานปรับปรุง ตอเติม
ซอมแซม สนามกีฬาสมโภช 700 ป จังหวัดเชียงใหม (ภาค 5) ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 71. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 72. ปรับปรุง ระบบไฟฟาถนน ภายในศูนยฝกกีฬาคนพิการแหงชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลบานโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 73. ปรับปรุง
ตอเติม ซอมแซม ผิวลู - ลานกรีฑา ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 74. คาควบคุมงาน ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ผิวลู - ลานกรีฑา ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 75. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาสมโภช 700 ป จังหวัดเชียงใหม (ภาค 5) ตำบล
ดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 76. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาพรุคางคาว ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 77. คาควบคุมงานปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาพรุคางคาว ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 78. คาควบคุมงานปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัด
นครราชสีมา (ภาค3) ตำบลปรุใหญ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 79. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ศูนยฝกกีฬาแหงชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี80. ปรับปรุง ซอมแซม อาคาร 1 หองสมุดกีฬาเพื่อประชาชน สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 81. ปรับปรุง ระบบเสียงอาคารอินดอรสเตเดี้ยม สนามกีฬา
หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 82. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแหงประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 83. คาควบคุมงานปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 84. ปรับปรุง ซอมแซม เกาอี้สนามกีฬารา
ชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 85. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ระบบเสียงภายในสนามฟุตบอลราชมังคลากีฬาสถาน (ระยะที่ 2) สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 86. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ลูวิ่งยางสังเคราะห สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
87. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ระบบแจงเหตุเพลิงไหมราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 88. การบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากดานวิศวกรรม 89. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 90. ความรวมมือดานการกีฬาระหวางประเทศ
91. คาควบคุมงานปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 92. การบริหารจัดการวิทยาศาสตรการกีฬาในการเตรียมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปคเกมส ครั้งที่ 32 (Sports Science Olympic Model 2020) 93. พัฒนาศูนยบริการการกีฬาและศูนยฝกกีฬาแหงชาติดานระบบ
วิศวกรรม 94. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามฟุตซอล สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 95. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดนครปฐม ตำบลหวยจรเข อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 96. การพัฒนาสงเสริมการบริการดานกีฬาเวชศาสตร 97. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมอาคารสำนักงาน กกท
. จังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 98. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดขอนแกน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 99. การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 100. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแทง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 101. ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 102. การเตรียมและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 103. การบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 104. คาใชจายในการดำเนินงาน 105. การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ 106. การพัฒนามาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณกีฬา 107. การจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชน 108. การบริหารจัดการยุทธศาสตรและการพัฒนาองคกรกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 109. การบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา 110. สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ 111. ยกระดับ
มาตรฐานการแขงขันกีฬาอาชีพสูมาตรฐานสากล และสงเสริมกีฬาเพื่อการทองเที่ยว 112. การพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาอยางครบวงจร 113. การจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 114. การพัฒนาการใหบริการทางการกีฬาในสวนภูมิภาคไปสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล 115. คาควบคุมงานกอสรางทางจักรยาน อางเก็บน้ำคลองบางไผ ตำบลสำนักทอน อำเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง 116. กอสรางทางจักรยาน อางเก็บน้ำคลองบางไผ ตำบลสำนักทอน อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 117. คาควบคุมงานกอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 118. กอสรางสนามกีฬาจังหวัดแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 119. การ
พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ (Sports Hero) 120. กอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครร 121. คาควบคุมงานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอาวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 122. กอสรางสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอาวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 123. คาจางออกแบบ
กอสรางอาคารศูนยฝกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 124. กอสรางเสาไฟฟาสองสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอาวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 125. คาควบคุมงานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
126. คาควบคุมงานกอสรางเสาไฟฟาสองสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอาวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 127. กอสรางสนามกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา128. คาควบคุมงานกอสรางสนามฟุตบอลลู - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะหจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด
129. กอสรางสนามฟุตบอลลู - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะหจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 130. คาควบคุมงานกอสรางอัฒจันทรทิศเหนือ ทิศใต และอาคารกระถางคบเพลิงพรอมติดตั้งสกอรบอรด สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 131. กอสรางอัฒจันทรทิศเหนือ ทิศใต และ
อาคารกระถางคบเพลิงพรอมติดตั้งสกอรบอรด สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 132. ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ประตูรั้วสำนักงาน กกท. จังหวัดบุรีรัมย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 133. คาใชจายบุคลากร 134. สงเสริมการบริหารจัดการองคกรกีฬาในสวนภูมิภาค 135. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงาน 136. ปรับปรุง ซอมแซม ระบบไฟฟาแรงสูงใตดินภายในอาคารอินดอรสเตเดี้ยม (TRANSFORMER 1 FEEDER B & TRANSFORMER 2 FEEDER A)

1.โครงการสงเสริมศักยภาพการเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬานักเรียนและการประชุมที่เกี่ยวของ ในระดับ
นานาชาติ ประจำปงบประมาณประจำป พ.ศ. 2563
2.โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการ
แขงขันในระดับนานาชาติ ประจำปงบประมาณประจำป
พ.ศ. 2563

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ

1.โครงการคาใชจายการจัดการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
2.โครงการคาใชจายในการจางผูเชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต
3.โครงการคาใชจา ยในการจางผูเ ชีย่ วชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา
4.โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ สำหรับวิทยาเขต
5.โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ สำหรับโรงเรียนกีฬา
6.โครงการคาใชจายการจัดการแขงขันกีฬาพลศึกษาเกมส
และกีฬามหาวิทยาลัย
7.โครงการคาใชจายการจัดการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
และกีฬามหาวิทยาลัย
8.โครงการคาใชจายการจัดการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
9.โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของสถาบัน สำหรับ
วิทยาเขต
10.โครงการคาใชจา ยในการจางผูเ ชีย่ วชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา
11.คาใชจายในการจางผูเชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต ประจำ
ปงบประมาณ 2562
12.เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของสถาบัน สำหรับโรงเรียนกีฬา
ประจำปงบประมาณ 2562

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยว
และกีฬา

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

2

แผนแม บ ทประเด็ น (14) ศั ก ยภาพการกี ฬ า
แผนย อ ย 14.3 การพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ
เป า หมาย 140301 บุ ค ลากรด า นการกี ฬ าและนั น ทนาการมี ค ุ ณ ภาพและมาตรฐานเพ� � ม ข� ้ น

Value Chain

V01
หลักสูตรการสอน/ฝกอบรมบุคลากรกีฬาและนันทนาการ
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V03
การบร�หารจัดการบุคลากรกีฬาและนันทนาการ

V02
บุคลากรกีฬาและนันทนาการ

F0301 การปฏิบัตหนาที่ของบุคลากรในระดับชาติและระดับนานาชาติ
F0302 แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา
F0303 การติดตามประเมินผลบุคลากร

F0201 การฝกอบรมบุคลากร
F0202 ระบบรองรับมาตรฐานบุคลากรดานกีฬาและนันทนาการ
F0203 แรงจูงใจ

F0101 มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธนานาชาติ วิชาชีพ ฯลฯ)
F0102 ความสอดคลองกับความตองการของบุคลากรกีฬา
และนันทนาการทุกประเภท

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
บุคลากรดานการกีฬา
และนันทนาการมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่มข�้น

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ
F0401 ฐานขอมูลบุคลากรการกีฬา
F0402 มาตรฐาน/นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน
F0403 ภาคเครือขาย

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ

การกีฬา
แหงประเทศไทย*

1.โครงการคาใชจายความรวมมือระหวางประเทศดานกีฬา
2.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2562
3.โครงการคาใชจายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ปการศึกษา 2562
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมผูฝกสอนกีฬามวยไทย 9 ขั้น (ระดับตน)
6.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2561
7.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู
เพิม่ เติมตามกลุม สาระการเรียนรูส ขุ ศึกษาและพลศึกษา สาระกีฬาเพือ่ ความเปนเลิศ
8.โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
9.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร
10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
และสุขภาพ
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร คณะศิลปศาสตร
12.โครงการวันเด็กแหงชาติ
13.โครงการรอนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก
14.โครงการเงินอุดหนุนความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใน
การบริการชุมชน
15.โครงการพลศึกษาพัฒนา และบริการเพื่อเยาวชน และประชาชน ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
16.โครงการอบรมการชวยชีวิตทางน้ำ
17.โครงการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ปการศึกษา 2561
18.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2561

1.การสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬา ดวยองคความรูและนวัตกรรมและมีการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลอยางเปนระบบ
2.การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท.
3.การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.การพัฒนาสูการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีทั้งองคกร
5.การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานดานนิติการของ กกท.
6.การบริหารจัดการและเสริมสรางศักยภาพนักกีฬาดวยการควบคุมการใชสารตองหาม
7.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
8.การบริหารยุทธศาสตรทั่วทั้งองคกรสูรัฐวิสาหกิจชั้นนำ
9.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
10.การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.การบริหารจัดการและเสริมสรางศักยภาพนักกีฬาดวยการควบคุมการใช
สารตองหาม
12.การสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬา ดวยองคความรูและนวัตกรรมและมีการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลอยางเปนระบบ
13.การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานดานนิติการของ กกท.
14.การพัฒนาสูการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีทั้งองคกร
15.การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท.
16.การบริหารยุทธศาสตรทั่วทั้งองคกรสูรัฐวิสาหกิจชั้นนำ

กรมพลศึกษา*

1.โครงการพัฒนาผูตัดสินกีฬาตนกลา
2.โครงการสงเสริมอาสาสมัครกีฬาและผูนำการออกกำลังกาย ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
3.โครงการพัฒนาศักยภาพผูฝกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
4.โครงการสงเสริมอาสาสมัครกีฬาและผูนำการออกกำลังกาย ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.โครงการบริหารจัดการระบบมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.โครงการสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยว
และกีฬา

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

