
Presentation template 

by 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ 
แผนแม่บทย่อย : 14.1 กำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย และกีฬำขั้นพื้นฐำนให้กลำยเป็นวิถีชีวิต และกำรส่งเสริมให้ประชำชน 
                     มีส่วนร่วมในกิจกรรม ออกก ำลังกำย กีฬำ และนันทนำกำร 
เป้ำหมำย :             คนไทยออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ และนันทนำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มขึ้น 140101 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0202  กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรออก
ก ำลังกำย เล่นกีฬำ และนันทนำกำร 

 น ำนักกีฬำที่ประสบควำมส ำเร็จไปสอนเทคนิคกำรเล่นกีฬำให้กับ
เยำวชน และประชำชนทั่วไป ทั่วประเทศ (Sport Idol Clinic) 

 เคร่ืองมือท่ีจูงใจในกำรประกอบกำรออกก ำลังกำยโดยใช้เทคโนโลยี 

F0404  รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรในกำรออกก ำลังกำย 
กีฬำและนันทนำกำร 

 รูปแบบกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำท่ีเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม 
หรือเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่น 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 สวัสดิกำรเพื่อสร้ำงผลิตภำพ 
(Productive Welfare) 

 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
 กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพ่ือรองรับกลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

F0103 มำตรกำรด้ำนกำรเงินกำร
คลังเพ่ือจัดสวัสดิกำรที่ครอบคลุม  

 กำรยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรระบบหลักประกัน 
 กำรคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำง 

F0201 ควำมร่วมมือของทุกภำค
ส่วนและภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ 

 กำรสร้ำงสวัสดิกำรชุมชน 
 กลไกควำมร่วมมือระดับชำติและระดับจังหวัด\ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

F0203 ระบบช่วยเหลือทำงสังคมที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 กำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรช่วยเหลือทำง
สังคม 
ให้มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมทุกมิติของกลุ่มเป้ำหมำย 

F0301 ระบบข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครอง
และหลักประกันทำงสังคม 

 กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลทุกกรม/ทุกกระทรวง เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ 
แผนแม่บทย่อย : 14.2 กำรส่งเสริมกำรกฬีำเพ่ือพัฒนำสูร่ะดับอำชีพ 
เป้ำหมำย :             นักกีฬำไทยประสบควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 140201 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0104  สมรรถภำพทำงกำยและ
จิตใจของตัวบุคคล 

 ขำดผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยและ
จิตใจ (ประสบกำรณ์ , ควำมเชื่อมั่น) 

F0203  กำรแข่งขัน/เวทีให้
แสดงออกในระดับนำนำชำติ 

 สนับสนุนกำรจัดรำยกำรแข่งขันกฬีำระดับนำนำชำติในประเทศ  
(Bit Event) 

F0303  แผนกำรเก็บตัวฝึกซ้อมที่มี
ประสิทธิภำพ (วิเครำะห์เชิงลึก) 

 รูปแบบกำรฝึกซ้อมที่หลำกหลำย 
 กำรติดตำมกำรฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภำพทั้งในและต่ำงประเทศ / กำร

ประเมินผลกำรฝึกซ้อม / วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรฝึกต้อง
ชัดเจน  

F0405   วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  กำรน ำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 มำตรฐำนกำรให้บริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 สวัสดิกำรเพื่อสร้ำงผลิตภำพ 
(Productive Welfare) 

 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
 กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพ่ือรองรับกลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

F0103 มำตรกำรด้ำนกำรเงินกำร
คลังเพ่ือจัดสวัสดิกำรที่ครอบคลุม  

 กำรยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรระบบหลักประกัน 
 กำรคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำง 

F0201 ควำมร่วมมือของทุกภำค
ส่วนและภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ 

 กำรสร้ำงสวัสดิกำรชุมชน 
 กลไกควำมร่วมมือระดับชำติและระดับจังหวัด\ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

F0203 ระบบช่วยเหลือทำงสังคมที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 กำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรช่วยเหลือทำง
สังคม 
ให้มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมทุกมิติของกลุ่มเป้ำหมำย 

F0301 ระบบข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครอง
และหลักประกันทำงสังคม 

 กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลทุกกรม/ทุกกระทรวง เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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by 

แผนแม่บทฯประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ 
แผนแม่บทย่อย : 14.3 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกฬีำและนนัทนำกำร 
 เป้ำหมำย :              บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรมีคุณภำพและมำตรฐำนเพิ่มข้ึน 140301 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 สวัสดิกำรเพื่อสร้ำงผลิตภำพ 
(Productive Welfare) 

 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
 กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพ่ือรองรับกลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

F0103 มำตรกำรด้ำนกำรเงินกำร
คลังเพ่ือจัดสวัสดิกำรที่ครอบคลุม  

 กำรยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรระบบหลักประกัน 
 กำรคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำง 

F0201 ควำมร่วมมือของทุกภำค
ส่วนและภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ 

 กำรสร้ำงสวัสดิกำรชุมชน 
 กลไกควำมร่วมมือระดับชำติและระดับจังหวัด\ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

F0203 ระบบช่วยเหลือทำงสังคมที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 กำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรช่วยเหลือทำง
สังคม 
ให้มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมทุกมิติของกลุ่มเป้ำหมำย 

F0301 ระบบข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครอง
และหลักประกันทำงสังคม 

 กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลทุกกรม/ทุกกระทรวง เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101  มำตรฐำน (ตำมสมำคม/
สหพันธ์นำนำชำติ วิชำชีพ ฯลฯ) 

 หลักสูตรที่มีมำตรฐำน ครอบคลุมบุคลำกรทุกประเภท 

F0201  กำรฝึกอบรมบุคลำกร  สร้ำงโอกำสให้บุคลำกรกีฬำได้รับกำรฝึกอบรมในทุกภูมิภำคกระจำย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

F0301  กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
บุคลำกรในระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ 

 ผลักดันให้บุคลำกรกีฬำได้มีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติหน้ำที่ในระดับชำติ 
และสำมำรถต่อยอดไปสู่ระดับนำนำชำติ 

F0401  ฐำนข้อมูลบุคลำกรกำรกีฬำ  ต้องกำรข้อมูลบุคลำกรกีฬำเพ่ือไปใช้ในกำรวำงแผน และกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำ และประกอบกำรตัดสินใจ
เพ่ือก ำหนดนโยบำย 
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