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คานา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากี ฬ าจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ประจ าปี พ.ศ. 2560-2564 เป็ น
แนวทางการพัฒนากีฬาของจังหวัดสุโขทัย ที่ใช๎ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตําง ๆ ของกีฬาให๎เป็นรูปธรรมของการ
พัฒนา และจะใช๎วิเคราะห์ความสาเร็จของการพัฒนากีฬาในแตํละปี การวางยุทธศาสตร์ปีนี้มีการปรับปรุง
วิสัยทัศน์เพื่อมุํงให๎เกิดการบูรณาการและการเพิ่มประสิทธิภาพมุํงสูํผลสัมฤทธิ์แบบเชิงรุก อีกทั้งยังใช๎เป็น
ข๎อมูลในการวางแผนพัฒนากีฬาระยะยาวได๎อีกด๎วย
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัย ใช๎แนวทางตามกรอบแนวคิด หลักการ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนารวม 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์
การสํงเสริมให๎เกิดความรู๎และความตระหนักด๎านการออกกาลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การ
สํงเสริมให๎มวลชนมีการออกกาลังกายและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการกีฬา ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ และตํอยอดเพื่อความสาเร็จในระดับอาชีพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นสํวน
สาคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการ
กีฬา ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารจัดการด๎านการกีฬาให๎มีประสิทธิภาพ
เพื่อให๎ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได๎รับการปฏิบัติ ประกอบกับกีฬาเป็น
เรื่องของทุกคน ทุกองค์กรภาครัฐทั้งสํวนกลาง สํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่น รวมถึงองค์กรภาคเอกชน และ
ประชาชน จึงมีสํวนเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในครั้งนี้
สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุโขทัย
บทที่ 3 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาปีงบประมาณ 2559
บทที่ 4 การวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน
บทที่ 5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัย
ภาคผนวก

1 - ๗
๘ - 20
21 – 27
28 – 36
37 - 44

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มา หลักการ เหตุผล
การกีฬ ามีค วามส าคัญ ยิ่ง ในการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ของประชาชน ทั้ง ในด๎านสุ ข ภาพ
พลานามัยและด๎านจิตใจ เป็นปัจจัยสาคั ญและเอื้อประโยชน์ให๎ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม นาไปสูํการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
จากกระแสการให๎ความสนใจตํอสุขภาพ การก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุ การตื่นตัวในเรื่องของการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของคนทั่วโลก ทาให๎ประชาชนให๎ความสนใจดูแลสุขภาพ เลํนกีฬา และออกกาลังกาย
มากขึ้น การกีฬายังมีสํวนสาคัญในการสร๎างความภาคภูมิใจ สร๎างแรงบันดาลใจ กํอให๎เกิดความสมานฉันท์
และสามัคคีของคนในชาติ การกีฬายังสามารถเป็นอาชีพที่สามารถสร๎างรายได๎และมีสํวนสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศได๎ ดังนั้นการกีฬาและนันทนาการจึงมีสํวนสาคัญตํอการพัฒนาศักยภาพของคนให๎มี
ความสมบูรณ์ด๎านรํางกาย มีความพร๎อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําว
การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเจริญก๎าวหน๎า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ทาให๎ประชาชนสํวนใหญํขาดการออกกาลังกาย
และเลํนกีฬา ดังนั้นกระบวนการมีสํวนรํวมจึงมีความสาคัญทีน่ าไปใช๎เป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน สร๎างเครือขํายชุมชน ตลอดจนสร๎างจิตสานึกในการดารงชีวิต ความมีคุณธรรม ความ
สามัคคี มีวินัย และมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู๎อื่น เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของ
สังคม การปลูกฝังเรื่องการออกกาลังกายและการเลํนกีฬาให๎แกํประชาชนจึงเป็นกลวิธีปูองกัน บาบัดรักษาหรือ
ฟื้นฟูรํางกายได๎อยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางการจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชน โดย
สิ้นเปลืองงบประมาณน๎อยแตํได๎ผลในระยะยาว
นอกจากประโยชน์ทางด๎านสุขภาพแล๎วการกีฬายังมีสํวนสาคัญในการสร๎างความภาคภูมิใจ
สร๎างแรงบันดาลใจ กํอให๎เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ อาทิ ความสาเร็จของนักกีฬา
ไทยในการแขํงขันระดับนานาชาติ หรือความสาเร็จของนักกีฬาอาชีพที่เป็นแรงบันดาลใจให๎เยาวชนรุํนใหมํมี
ความมุํงมั่นที่จะก๎าวไปสูํเปูาหมายแหํงความสาเร็จนั้น
จังหวัดสุโขทัยเล็งเห็นความสาคัญของการกพัฒนาการกีฬาและการออกกาลังกาย เพื่อมุํง
สํงเสริมสุขภาพของประชาชนมากกวําการซํอมสุ ขภาพ และมุํงสูํ ความเป็นเลิ ศทางการกีฬา จึงได๎จัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาและการ
ออกกาลังกายของจังหวัดสุโขทัยให๎บรรลุเปูาหมายซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ.2560 – 2564) ทั้งด๎านการกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา และการบริหารกีฬา ให๎ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเลํนกีฬาและออกกาลังกายเพื่อ
สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุํงเน๎นการปลูกฝังความมีน้าใจนักกีฬาให๎เป็นคํานิยมและการเลํน กีฬา
และออกกาลังกายเป็นวิถีชีวิตตํอไป
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1.2 นโยบาย แผนพัฒนา และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข๎างหน๎า ภาพรวมการพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2559)
หลักการ
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ตํอเนื่องจาก ๒ แผนพัฒนา
ฯ ฉบั บ ที่ ๙-๑๑ และยึ ด หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ า และขั บ เคลื่ อ นการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรมสาหรับการกาหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดวํา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช๎ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ ยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุํงเน๎นการน าความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให๎เกิดสิ่ง ใหมํที่
มีมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหมํๆ โดยการกาหนด
วาระการวิจัยแหํงชาติ (National Research Agenda) ให๎มีจุดเน๎นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ สอดคล๎อง
กับสาขาเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และใช๎กลยุทธ์ด๎านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ น าไป
ใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม ๔
๑.๓.๒ การสํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และ
นวัต กรรม โดยสนั บ สนุ น การวิจั ย พั ฒ นา การดัดแปลงและตํ อยอดการพัฒ นาเทคโนโลยี ไปสูํ ความเป็ น
อัจฉริยะโดยใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการ
ทาง เทคโนโลยี(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหวํางภาคการผลิตที่เป็นกลุํมใหญํของประเทศ
ได๎แกํ เกษตรกรรายยํ อย วิสาหกิจชุมชน และวิส าหกิจขน าดกลางและขน าดยํอมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบั น การศึ ก ษา รวมทั้ ง พั ฒ นาและยกระดั บ โครงสร๎ า งพื้ น ฐานที่ มี อ ยูํ ใ ห๎ ต อบสนองการเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยี แบบก๎าวกระโดด โดยเฉพาะเรํงสร๎างและพัฒ นาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอยํางเป็นเครือขํายระหวําง
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบ
วิจัยและพัฒนา ของประเทศทั้งระบบ
๑.๓.๓ การเตรียมพร๎อมด๎านก าลังคนและการเสริมสร๎างศักยภาพของประชากร ในทุกชํวง
วัย มุํงเน๎นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให๎เหมาะสมตามชํวงวัย เพื่อให๎ เติบโต
อยํางมีคุณภาพ การหลํอหลอมให๎คนไทยมีคํานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีตํอสังคมสํวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ
ความ ต๎องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแตํละชํวง
วั ย ตาม ความเหมาะสม การเตรี ย มความพร๎ อ มของก าลั ง คนด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํความเป็นเลิศ การสร๎างเสริมให๎คนมี
สุขภาพดีที่เน๎นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสภาพแวดล๎อมที่สํงผลตํอ
สุขภาพ

-3๑.๓.๔ การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า ให๎ความส าคัญกับการ จัดบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข ให๎กับผู๎ที่ด๎อยโอกาสและผู๎ที่อาศัยในพื้นที่หํางไกล การ
จัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร๎างอาชีพ รายได๎ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู๎ด๎อยโอกาส
สตรี และผู๎สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให๎มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนสร๎ างชุมชนเข๎ มแข็งให๎ เ ป็นพลั ง รํว มทางสั ง คมเพื่อสนับ สนุน การพัฒ นาและพร๎อ มรั บ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยสํงเสริมการประกอบอาชีพของผู๎ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สํงเสริมให๎ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทา
กินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุํงบรรลุเปูาหมายส าคัญในการยกระดับรายได๎ประชากรกลุํม
ร๎อยละ ๔๐ ที่มีรายได๎ต่าสุด
๑.๓.๕ การปรับโครงสร๎างการผลิตและการสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจในแตํละ ชํวงของหํวง
โซํมูลคํา เน๎นสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให๎สนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพของฐาน
การผลิ ตและฐานรายได๎เดิม และยกระดั บหํ ว งโซํมูล คําด๎ว ยการใช๎เทคโนโลยีวิจัย และพัฒ นา เพื่อสร๎า ง
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด รวมทั้งสร๎าง สังคม
ผู๎ ป ระกอบการให๎ มี ทัก ษะการท าธุ ร กิ จ ที่ทั น ตํ อการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพั ฒ นาพื้ น ที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่เศรษฐกิจใหมํ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เข๎า สูํการเป็นประเทศรายได๎สูงในอนาคต ๕
๑.๓.๖ การปรั บ ระบบการผลิ ต การเกษตรให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ พั น ธกรณี ใ นด๎ า น การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและศั ก ยภาพของพื นที่ เน๎ น การสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ ท างวิ ช าการเกษตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีสํวนรํวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ใน
การ สร๎างมูลคําเพิ่มให๎สินค๎าเกษตรมีความปลอดภัย ไมํสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล๎อม ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข๎าถึงพื้นที่ท ากิน
ของเกษตรกร รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียว เป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัท เพื่อให๎เกิดการประหยัดตํอขนาด
๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให๎ ตํอยอดไปสูํ
ฐานการผลิตและบริการที่ใช๎เทคโนโลยีที่เข๎มข๎นและมีนวัตกรรมมากขึ น ควบคูํกับการ วางรากฐานเพื่อสร๎าง
และพัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทั้งในด๎านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร๎างพื้นฐาน
ตลอดจนสร๎างกลไกและเครือขํายความรํวมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster)
๑.๓.๘ การสํงเสริ มสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหมํ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหมํ (Start Up)
และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร๎างสังคมผู๎ประกอบการเพื่อตํอยอดฐานการผลิตและบริการ
๑.๓.๙ การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจบริการและการ ทํองเที่ยวที่มี
ศักยภาพให๎เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน๎นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎เกิด ความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ และ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสร๎างมูลคําเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให๎ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งการ
ผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
๑.๓.๑๐ การสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางภาคการผลิต เพื่อเพิ่ม มูลคําทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให๎กว๎างขึ้น และตํอยอดหํวงโซํการผลิตให๎เข๎มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือขํายการผลิต และน
าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข๎องมาใช๎ประโยชน์ในการสร๎างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และ
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด

-4ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมแมํน๎ าโขง กรอบความรํวมมือลุํมแมํน๎ าอิระวดี เจ๎าพระยา แมํโขง กรอบ
ความรํวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย กรอบความรํวมมือความริเริ่มแหํงอําว เบง
กอลส าหรั บ ความรํ ว มมื อ หลากหลายสาขาทางวิ ช าการและเศรษฐกิ จ กรอบความรํ ว มมื อเพื่ อ พั ฒ นา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์
๑.๓.๑๑ การพัฒ นาวิส าหกิจขนาดยํอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให๎มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร๎าง
โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุํมตํางๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคูํไปกับการพัฒนาและสํงเสริมสังคม
ผู๎ประกอบการเพื่อสํงเสริมผู๎ประกอบการที่ผลิตได๎และขายเป็น
๑.๓.๑๒ การสร๎ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละยกระดั บ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล๎อม เน๎นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน๎
า สนั บ สนุ น การเติบ โตที่ เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล๎ อมและคุณภาพชี วิตของประชาชน เรํง แก๎ไ ขปัญ หาวิ กฤติ
สิ่งแวดล๎อม ๖ เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรํงใสเป็นธรรม
สํงเสริม การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เรํงเตรียมความพร๎อมในการลดการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรั บตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหาร
จัดการเพื่อลด ความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๑.๓.๑๓ การฟื้นฟูพื นฐานด๎านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศ ให๎ ค วามส าคัญ กั บการอยูํ รํว มกั น ในสั งคมอยํ า งสั น ติข องผู๎ มี ความเห็ นตํ า งทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข๎ามชาติ ซึ่งจะสํงผลกระทบอยํางมีนัยยะส าคัญตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข๎างหน๎า +
๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ การสร๎าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยําง เป็นรูปธรรม
ทั้งด๎านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรํงใส มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได๎อย ํางเป็นธรรม และประชาชนมีส ํวนร ํวม มีการกระจายอ านาจ และแบํงภารกิจ รับผิดชอบที่
เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่น
๑.๓.๑๕ การพัฒ นาโครงสร๎างพื นฐานและระบบโลจิส ติกส์ ของประเทศเพื่อขยาย ขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให๎บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื นที่เ ศรษฐกิจ หลัก
และสํงเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุํ มในสังคม เน๎นให๎เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอยํางเป็นระบบ โดยมีโครงขํายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตํางๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล สร๎าง
ความเป็ น ธรรมในการเข๎ าถึ งบริ ก ารพื้น ฐาน และการคุ๎ม ครองผู๎ บ ริโ ภค นอกจากนี้ พัฒ นาอุต สาหกรรม
ตํอเนื่องเพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศ และการพัฒนาผู๎ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และ
หนํวยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในตํางประเทศ
๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ เรํงด าเนินการในประเด็น ท๎าทาย
ได๎แกํ การสร๎างความเข๎มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหมํที่ สร๎าง
รายได๎ส าหรับประชาชนในแตํละภาค การพัฒนาเมืองให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให๎รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคตอยํางมีสมดุล และ การ
บริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให๎เจริญเติบโตและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม

-5๑.๓.๑๗ การสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศให๎เข๎มข๎นและสํงผลตํอการพัฒนา อยําง
เต็มที่มุํงเน๎นผลักดัน ให๎ความเชื่อมโยงด๎านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให๎ มีความคืบหน๎าและชัดเจนใน
ระดับ ปฏิบั ติการและในแตํล ะจุ ดพื้น ที่เชื่อมโยงระหวํางประเทศ ผลั กดันการลดการใช๎มาตรการที่ ไมํใชํ
มาตรการ ทางภาษี ควบคูํกับการพัฒ นาโครงสร๎างพื้นฐานที่ต๎องเชื่อมโยงเครือขํายภายในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมบทบาทที่สร๎างสรรค์ของไทยในกรอบความรํวมมือตํางๆ ในเวทีโลก และ
สนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาภายใต๎กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ๗
๑.๓.๑๘ การสํ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยในตํ า งประเทศ ให๎ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
ผู๎ประกอบการ ให๎สามารถพัฒนาธุรกิจรํวมกับประเทศเพื่อนบ๎าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต๎กรอบ
ความ รํวมมือตํางๆ รวมทั้งสนับสนุนแหลํงเงินทุนและแหลํงข๎อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในตํางประเทศ
๑.๓.๑๙ การปรั บ ปรุ งภาคการเงินของไทยให๎ มีประสิ ทธิภ าพมากขึ นและให๎ สามารถ
แขํงขันได๎เรํงปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการ แขํงขัน
และการให๎บริการตํอผู๎บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับ
ดูแลที่สามารถปูองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย๎ายของเงินทุนที่จะมี
รูป แบบที่เปลี่ย นแปลงไป และมีป ริ มาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับ สนุนการน าเทคโนโลยี
ทางการ เงินมาใช๎อยํางเข๎มข๎น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช๎สนับสนุนการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญํ ตลอดจนขยายการเข๎าถึงบริการทางการเงินอยํางทั่วถึงในต๎นทุนที่เหมาะสม
๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด๎านการคลังและงบประมาณ ประกอบด๎วย การขยายฐาน ภาษี การ
ปรับระบบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการ ทั้งเชิง
ประเด็นพัฒนาและเชิงพื้นที่ การติดตามและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณ และกระจายอ านาจ ให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและคําธรรมเนียม และลดความซ๎ าซ๎อนของสิทธิ ประโยชน์
ด๎านสวั ส ดิการสั งคม รวมทั้ง สร๎ างความยั่ งยืนทางการคลั งของระบบการคุ๎ม ครองทางสั งคม ได๎แ กํ การ
ปรับปรุง ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพา
รายได๎จาก รัฐบาล
แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25602564 ได้กล่าวถึงประเด็นด้านการกีฬาไว้ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคน
ให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดา
รงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคน
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
1.2.2 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564)
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศในระยะ 5 ปีข๎างหน๎า ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(ฝุายเลขานุการคณะทางานจัดทารํางแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6, 2559)

-61. การสํงเสริมให๎เกิดความรู๎และความตระหนักด๎านการออกกาลังกายและการกีฬาขั้น
พื้นฐาน
2. การสํงเสริมให๎มวลชนมีการออกกาลังกายและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการกีฬา
3. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และตํอยอดเพื่อความสาเร็จในระดับอาชีพ
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นสํวนสาคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
5. การพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา
6. การยกระดับการบริหารจัดการด๎านการกีฬาให๎มีประสิทธิภาพ

1.3 แผนภาพกระบวนการ
ภาพที่ 1.1 แผนภาพกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย

ทบทวนวิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข๎อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข๎อง
ด๎านการกีฬาจังหวัดสุโขทัย

ระดมความคิดภายในจังหวัด
และรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานของจังหวัด

SWOT Analysis & SWOT Matrix

รํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2560-2564

คณะกรรมการการพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
บุคลากรด๎านกีฬาและผู๎เกี่ยวข๎องพิจาณาความสมบูรณ์
ของแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560-2564

นโยบาย/ ข๎อจากัด/
ปัจจัยที่สํงผลกระทบอื่นๆ
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1.4 วิธีการดาเนินการจัดทาแผน
ขั้นตอนที่ 1

ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของจังหวัดสุโขทัย
รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ
- นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12
- แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย/ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การกีฬาจังหวัดสุโขทัย

ขั้นตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาการกี ฬ าจั ง หวั ด ในปัจ จุ บั น เพื่ อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคปัญหาของการพัฒนากีฬาในพื้นที่จังหวัดใช๎เทคนิค SWOT
Analysis & SWOT Matrix พร๎อมทั้งจัดทา Strategy Formulation เพื่อนาข๎อมูลที่ได๎ไปกาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาการพัฒนาการกีฬาในพื้นที่จังหวัด
ขั้นตอนที่ 3 จั ดทารํ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาการกี ฬาของจั งหวัด สุ โ ขทัย พ.ศ. 25602564 เพื่อนาเสนอผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องด๎านกีฬารํวมพิจารณาความถูกต๎อง ซึ่งประกอบไปด๎วย
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุโขทัย
บทที่ 3 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาในปี 2558
บทที่ 4 การวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนากีฬาระดับพื้นที่ในปัจจุบัน
บทที่ 5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา
จังหวัดสุโขทัย
บทที่ 6 แผนงาน/โครงการพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องด๎านกีฬา
ของจังหวัด เพื่อพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560-2564
ขั้นตอนที่ 5

จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560-2564

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุโขทัย
ความเป็นมา
จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยประมาณ 700 กวําปีมาแล๎ว รํองรอย
อดีตแหํงความรุํงเรืองเห็นได๎จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู๎จัก
ของชาวไทยและตํางประเทศในนามของมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุโขทัยเริ่มเมื่อประมาณ
พ.ศ. 1800 เมื่อขุนศรีนาวนาถม พระบิดาพํอขุนผาเมือง เจ๎าเมืองสุโขทัยสิ้นพระชนม์ ขอมสมาดโขลญลาพง
ข๎าหลวงจากเมืองพระนคร(นครธม) ได๎เข๎ายึดครองเมือง พํอขุนบางกลางหาว เจ๎าเมืองบางยม และพํอขุนผาเมือง
เจ๎าเมืองราด ได๎รวมพลกันที่เมืองบางขลังและนากองทัพเข๎ายึดเมืองคืน สถาปนาพํอขุนบางกลางหาวเป็น
“พํอขุนศรีอินทราทิตย์” ปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแหํงแรกของประเทศไทย
ในหลักศิลาจารึกกลําวถึงความเจริญรุํงเรืองของอาณาจักรสุโขทัย สมัยพํอขุนรามคาแหง
มหาราชไว๎วํามีอาณาเขตกว๎างขวางมาก
ทิศเหนือ
จรดเมืองแพรํ นําน และหลวงพระบาง
ทิศใต๎
จรดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก จรดเมืองเวียงจันทร์
ทิศตะวันตก จรดเมืองหงสาวดี
การปกครองบ๎านเมืองเป็นระบบปกครองแบบ “พํอปกครองลูก” ประชาชนมีความเป็นอยูํ
ดี กินดี มีสิทธิเสรีภาพ ดังคาในหลักศิลาจารึก “ไพรํฟูาหน๎าใส ในน้ามีปลา ในนามีข๎าว เพื่อนจูงวัวไปค๎า ขี่ม๎า
ไปขาย ใครจักใครํค๎าช๎าง ค๎า ใครจักใครํค๎าม๎า ค๎า”
สมัยนั้นชาวสุโขทัยประกอบอาชีพการเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยน้าที่มีอยูํบริบูรณ์ทานา
ทาสวน ทาไรํ มีการสร๎างเขื่อนสาหรับกักน้าไว๎ใช๎เมื่อหน๎าแล๎ง เรียกวํา “ทานบพระรํวง” หรือ “สรีดภงส์”
สุ โ ขทั ย เป็ น ศูน ย์ ก ลางการค๎ า และการผลิ ตเครื่ องถ๎ ว ยชามที่ เรี ย กวํา “สั งคโลก” สํ ง ขายยั งตํ า งประเทศ
หลักฐานที่สะท๎อนให๎เห็นความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ได๎แกํ สมบัติทางวัฒนธรรมที่ได๎รับการ
บูรณะขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และมรดกโลกปัจจุบัน
พ.ศ. 1890 กรุงศรีอยุธยามีอานาจมากขึ้น จึงกลายเป็นศูนย์กลางแหํงอานาจการปกครอง
แทนเมืองสุโขทัย แตํสุโขทัยก็ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดตํอกันมาอีก 2 พระองค์ จึงสิ้นวงศ์พระรํวงและ
ได๎ เข๎ าไปรํ วมอยูํ กั บราชอาณาจั กรกรุ งศรี อยุ ธยา หลั งจากที่ กรุ งศรี อยุ ธยาเสี ยกรุ งแกํ พมํ า ครั้ งที่ 2 แล๎ ว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชแหํงกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระราชดาริวํา เมืองสุโขทัยนั้นผู๎คนไมํ
พอที่ตํอสู๎รักษาให๎พ๎นจากการรุ กรานของข๎าศึกได๎ จึงโปรดฯ ให๎ ย๎ายผู๎ คนมาตั้งเมืองใหมํที่บ๎านธานี (ทําหนี) ทางฝั่ ง
ตะวันออกของวังน้ายม เรียกวํา เมืองธานี เมื่อ พ.ศ. 2336 ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน เมืองธานี
เคยเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดสวรรคโลก ตํอมาจังหวัดสวรรคโลกได๎ย๎ายที่ตั้งจังหวัดมาอยูํที่บ๎านธานี และ
เปลี่ยนชื่อจังหวัดสวรรคโลกใหมํเป็นสุโขทัยธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2475 จนถึง พ.ศ. 2482 จึงได๎ยก
ฐานะเป็นจังหวัดสุโขทัยมาจนถึงทุกวันนี้
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เป็ น พระบรมรู ป พํ อ ขุ น รามค าแหงมหาราช พระมหากษั ต ริ ย์
แหํงราชวงศ์พระรํวงประทับนั่งบนพระแทํนมนังคศิล าปกครองไพรํฟูา
ข๎าแผํนดินให๎ได๎รับความรํมเย็นเป็นสุข และทรงบริหารราชอาณาจักรแหํงนี้
ให๎เจริญรุํงเรืองที่สุด
ภาพที่ 2.1 สัญญลักษณ์ประจาจังหวัด
ดอกไม้ ประจาจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ดอกบัวหลวง
ชื่อ : ดอกบัวหลวง
ชื่อสามัญ : Nelumbo nucifera
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea lotus Linn.
ภาพที่ 2.2 ดอกไม๎ประจาจังหวัดสุโขทัย
ต้นไม้ ประจาจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ต้นตาลโตนด
ชื่อ : ต๎นตาลโตนด
ชื่อสามัญ : Pamyra Plam, Lontar Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Borussus flabellifer Linn L.
ภาพที่ 2.3 ต๎นไม๎ประจาจังหวัดสุโขทัย

ภาพที่ 2.4 ธงประจาจังหวัดสุโขทัย
ธงประจาจังหวัดสุโขทัย
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีพื้นสี 3 สี แถบแดงอยูํเบื้องบน แถบสีเหลืองอยูํตรงกลาง และแถบ
เขียวอยูํเบื้องลําง พื้นธงมุมบนด๎านใกล๎คันธง มีภาพพํอขุนรามคาแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แหํงราชวงศ์
พระรํวงประทับบนพระแทํน มนังคศิลา และมีคาวําจังหวัดสุโขทัยอยูํเบื้องลํางใต๎ฐานยอดคันธงชิดกับมุมบน
ของธงด๎านเสามีแถบสีแดง สีเหลืองและสีเขียวห๎อยชายมายังเบื้องลํางในลักษณะพองาม การใช๎สีแดง สี
เหลือง และสีเขียวเป็นพื้นธงมีความหมายดังนี้
สีแดง หมายถึง พํอขุนรามคาแหงมหาราชได๎แผํขยายอาณาเขตออกไปได๎อยํางกว๎างขวาง
ทิศเหนือได๎เมืองแพรํ เมืองนําน ทิศตะวันตกถึงเมืองหงสาวดี ทิศตะวันออกแผํพระราชอาณาเขตออกไป
จนถึงแมํน้าโขง ตํอแดนเวียงจันทน์และเวียงคา ทิศใต๎ได๎ตลอดถึงแหลมมาลายู นับวําดินแดนของประเทศ
ไทยสมัยนั้นแผํขยายกว๎างขวางยิ่งกวําสมัยใดทั้งสิ้น
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จนเจริญรุํงเรืองและนิมนต์พระสังฆราชจากลังกามาปรับปรุงกิจการคณะสงฆ์ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อยต๎อง
ตามพุทธบัญญัติ และเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกทรงผนวช
สีเขียว หมายถึง การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ประชาชนดารง
ชีพด๎วยความสบาย ข๎าวปลาอาหารบริบูรณ์ ใครใครํประกอบอาชีพใดก็ตามใจชอบ เจ๎าเมืองไมํเก็บจังกอบ จึง
อยูํกันด๎วยความเป็นสุขสบาย ดังปรากฏตามศิลาจารึกพํอขุนรามคาแหงมหาราชหลักที่ 1 ดังนี้ "…เมื่อชั่วพํอ
ขุนรามคาแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ามีปลา ในนามีข๎าว เจ๎าเมืองบํอเอา จกอบในไพรํลูํทาง เพื่อนจูงวัวไปค๎า
ขี่ม๎าไปขาย ใครจักใครํค๎าช๎าง ค๎า ใครจักใครํค๎าม๎า ค๎า ใครจักใครํค๎าเงือนค๎าทอง ค๎า ไพรํฟูาหน๎าใส…"
ตราสัญลักษณ์ด้านท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
“ SUKHOTHAI DAWN OF HAPPINESS” หมายถึง สุโขทัย
รุํงอรุณแหํงความสุข มาจากความหมายของชื่อจังหวัดสุโขทัย คือ สุข
และอุทัย
ลาเทียน และแสงเทียน สื่อความหมายถึง ประเพณีเผาเทียน
เลํนไฟ จังหวัดสุโขทัย อันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาตํอเนื่องยาวนาน และมี
ชื่อเสียงทั่วโลกเปรียบดั่งเปลวเทียนที่ลุกโชนสวํางไสวไปตลอดกาล
เจดี ย์ ท รงพุํ ม ข๎ า วบิ ณ ฑ์
สื่ อ ความหมายถึ ง ศิ ล ปะของ
สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยสุโขทัยอยํางแท๎จริง
ตัวอักษร ดัดแปลงจากตัว ลายสือไทย อันเป็นเอกลักษณ์ต๎น
กาเนิดอักษรไทย ในปัจจุบัน
สีเหลืองและส๎ม เป็นสีแหํงรุํงอรุณแหํงความสุ ข รวมถึงเป็นแสง
แหํงเปลวเทียนอันสวํางไสว
ในการใช๎ตราสั ญลั กษณ์ส ามารถใช๎ได๎ในรูปแบบที่ห ลากหลาย
ขึ้นอยูํกับลักษณะการนาไปใช๎ โดยสามารถปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสม เพื่อ
การสื่อสารที่ถูกต๎องและชัดเจน
ภาพที่ 2.5 ตราสัญลักษณ์ด๎านทํองเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
คาขวัญประจาจังหวัดสุโขทัย
"มรดกโลกเลิศล้า
เลํนไฟลอยกระทง
งามตาผ๎าตีนจก
สักการแมํยําพํอขุน

กาเนิดลายสือไทย
ดารงพุทธศาสนา
สังคโลกทองโบราณ
รุํงอรุณแหํงความสุข"
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ภาพที่ 2.6 แผนที่จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : สานักงานสุโขทัย, 2556
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ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของจังหวัด
1. ที่ตั้งและขนาด
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูํภาคเหนือตอนลํางของประเทศไทย หํางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผํนดินประมาณ 427 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,596.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
4,122,557 ไรํ

2. อาณาเขต
ทิศเหนือ เขตอาเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับ อาเภอวังชิ้น อาเภอสูงเมํน จังหวัดแพร่ และ
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ เขตอาเภอคีรีมาศ และอาเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับ อาเภอพรานกระตําย จังหวัด
กาแพงเพชร และอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก เขตอาเภอกงไกรลาศ อาเภอศรีสาโรง และอาเภอสวรรคโลก ติดต่อกับ
อาเภอพรหมพิราม อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก เขตอาเภอบ๎านดํานลานหอย และอาเภอทุํงเสลี่ยม ติดต่อกับ อาเภอเมืองตาก
อาเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก และอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

3. ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต๎ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบํงออกได๎เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร๎อนอบอ๎าว
ทั่วไป เดือนที่มีอากาศร๎อนที่สุดคือเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นชํวงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎
ซึ่งร๎อนและชื้นพัดจากมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยทาให๎มีฝนตกทั่ วไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ
เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นชํวงของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผําน ทาให๎อากาศหนาวเย็นทั่วไป เดือนที่มีอากาศหนาวจัดคือ เดือนธันวาคมและ
เดือนมกราคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,208.88
มิลลิเมตร บริเวณที่มีฝนตกมากที่สุดจะอยูํตอนบนของจังหวัด บริเวณอาเภอศรีสัชนาลัย และศรีนคร
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4. เขตการปกครอง
4.1 เขตการปกครอง
จังหวัดสุโขทัย มีการปกครอง 2 รูปแบบ คือ การปกครองสํวนภูมิภาค และการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
4.1.1 การปกครองส่วนภูมิภาค
แบํงเขตการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ 86 ตาบล 843 หมูํบ๎าน
1. อาเภอเมืองสุโขทัย
2. อาเภอบ๎านดํานลานหอย
3. อาเภอคีรีมาศ
4. อาเภอกงไกรลาศ
5. อาเภอศรีสัชนาลัย
6. อาเภอศรีสาโรง
7. อาเภอสวรรคโลก
8. อาเภอศรีนคร
9. อาเภอทุํงเสลี่ยม
ที่มา : ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสุโขทัย, 2558
4.1.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจานวน 91 แหํง ประกอบด๎วย
1. องค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง คือ องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย
2. เทศบาลเมือง ๓ แหํง ได๎แกํ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองสวรรคโลก และ
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
3. เทศบาลตาบล 1๘ แหํง ได๎แกํ
- เทศบาลตาบลบ๎านสวน เทศบาลตาบลเมืองเกํา เทศบาลตาบลบ๎านกล๎วย อาเภอ
เมืองสุโขทัย
- เทศบาลตาบลกงไกรลาศ อาเภอกงไกรลาศ
- เทศบาลตาบลทุํงหลวง เทศบาลตาบลบ๎านโตนด เทศบาลตาบลกลางดง อาเภอ
คีรีมาศ
- เทศบาลตาบลทุํงเสลี่ยม เทศบาลตาบลเขาแก๎วศรีสมบูรณ์ อาเภอทุํงเสลี่ยม
- เทศบาลตาบลลานหอย เทศบาลตาบลตลิ่งชัน อาเภอบ๎านดํานลานหอย
- เทศบาลตาบลศรีนคร อาเภอศรีนคร
- เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย
- เทศบาลตาบลศรีสาโรง อาเภอศรีสาโรง
- เทศบาลตาบลในเมือง เทศบาลตาบลปุากุมเกาะ เทศบาลเมืองบางขลัง อาเภอ
สวรรคโลก
4. องค์การบริหารสํวนตาบล ๖๙ แหํง
ที่มา : กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 255๘

-144.2 การบริหารราชการ
จังหวัดสุโขทัย มีหนํวยงานที่ตั้งอยูํในจังหวัดสุโขทัย ประกอบด๎วย
- หนํวยงานบริหารราชการสํวนภูมิภาค จานวน 3๕ หนํวยงาน
- หนํวยงานบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น จานวน 9๒ แหํง ประกอบด๎วย องค์การ
บริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาลเมือง ๓ แหํง เทศบาลตาบล 1๘ แหํง และองค์การบริหารสํวนตาบล 7๐ แหํง
ที่มา : สานักงานจังหวัดสุโขทัย, 255๘

ภาพที่ 2.7 แผนที่การแบํงเขตการปกครองจังหวัดสุโขทัย
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสุโขทัย, กันยายน 255๖

5. ประชากร
ประชากรในจังหวัดสุโขทัย สํวนใหญํสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยดั้งเดิมที่อาศัยอยูํ ในดินแดน
นี้นานมาแล๎ว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสาเนียงภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
มีคนอพยพมาจากท๎องถิ่นอื่นไมํมากนัก และสํวนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล๎เคียง เชํน จังหวัดลาปาง นําน
พะเยา เชียงราย แพรํ ตาก และเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีชนกลุํมน๎อย เป็นชาวเขาเผํากะเหรี่ยง ม๎ง เย๎า และ
ลีซอ ปัจจุบันอาศัยอยูํใน ตาบลบ๎านแกํง แมํสิน และแมํสา อาเภอศรีสัชนาลัยประมาณ 2,000 คน
จานวนประชากรของจังหวัดสุโขทัย ณ เดือนมกราคม 255๙ มีจานวนทั้งสิ้น ๕๙๙,๗๕๐
คน เป็นชาย ๒๙๑,๒๔๐ คน หญิง 308,510 คน สาหรับอาเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อาเภอเมือง
สุโขทัย รองลงมา คือ อาเภอศรีสัชนาลัย และอาเภอสวรรคโลก อาเภอที่มีประชากรน๎อยที่สุด คือ อาเภอศรี
นคร

-15ตารางที่ 2.1 จานวนประชากรจังหวัดสุโขทัยแยกตามอาเภอ ในปี พ.ศ. 255๙
พื้นที่
จานวนประชากร จานวนประชากร
ลาดับที่
อาเภอ
(ตร.กม.)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
1
เมืองสุโขทัย
๕๘๑.๔๗๔
๕๐,๗๗๙
๕๔,๐๐๐
2
บ๎านดํานลานหอย ๑,๐๑๘.๑๑
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๖๗
3
คีรีมาศ
๕๒๑.๘๙๒
28,400
28,081
4
กงไกรลาศ
๕๐๒.๓๘๒
๓2,001
32,726
5
ศรีสัชนาลัย
๒๐๕๐.๕๑
45,682
๔7,682
6
ศรีสาโรง
๕๖๕.๗๓๑
๓๔,176
37,243
7
สวรรคโลก
๕๘๖.๑๙๒
39,491
๔5,๒๒๐
8
ศรีนคร
๑๙๙.๘๖๕
๑๒,๔๑๖
๑๓,9๔๘
9
ทุํงเสลี่ยม
๕๖๙.๙๓๒
๒๔,295
๒๕,๕๔๓
รวม
๖,๕๙๖.๐๙
๒๙๑,๒๔๐
308,510

จานวนประชากร
รวม (คน)
๑๐๔,๗๗๙
๔๘,๐๖๗
๕๖,๙๖๒
64,727
๙๓,364
๗๑,419
๘4,711
๒๖,364
49,838
๕๙๙,๗๕๐

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสุโขทัย, 255๙

6. การศึกษา
จานวนครูและนักเรียน จังหวัดสุโขทัยมีจานวนครูนักเรียน ปีการศึกษา 255๙ ดังนี้
- จานวนครู อาจารย์ จานวน ๑,๗๒๑ คน
- จานวนนักศึกษา นักเรียน จานวน ๒๒,๔๓๙ คน
- อัตราสํวน ครู อาจารย์ : นักเรียน นักศึกษา คือ 1 : ๑2
ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต๑ ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ.255๙

7. ศาสนา
จังหวัดสุโขทัยมีประชากรสํวนใหญํนับถือนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร๎อยละ ๙๙.75 นับถือ
ศาสนาคริสต์ ร๎อยละ ๐.๑๙ และนับถือศาสนาอิสลาม ร๎อยละ 0.05
พระอารามหลวงในจังหวัดสุโขทัย มีจานวน 4 วัด ได๎แกํ
1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร) ตาบล
ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย
2. วัดสวํางอารมณ์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตาบลเมืองสวรรคโลก
อาเภอสวรรคโลก
3. วัดหนองโว๎ง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตาบลเมืองบางยม อาเภอสวรรคโลก
4.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อาเภอศรีนคร
.

ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย, 255๙
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8. การสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัยมีสถานพยาบาลและการบริการทางสาธารณสุขของรัฐกระจายอยูํทุกอาเภอ
ซึ่งสามารถให๎การบริการกับประชาชนได๎อยํางทั่วถึง อยํางไรก็ตามปัญหาด๎านคุณภาพ การบริการยังคงเป็น
ปัญหาสาหรับสถานพยาบาลและการบริการของรัฐ ความไมํเพียงพอของจานวนบุคลากรทางการสาธารณสุข
ยังคงเป็นปัญหาสาคัญ ทาให๎มีผู๎ปุวยจานวนมากและสํวนใหญํยังคงต๎องการสถานพยาบาลรัฐ ที่เป็นศูนย์
ขนาดใหญํที่ให๎การบริการที่ดีกวําและครบวงจร โดยจังหวัดสุโขทัยมีสถานพยาบาลของรัฐ 9 แหํง และ
เอกชน 3 แหํง สถานีอนามัย 118 แหํง มีบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด๎วย แพทย์ 113 คน พยาบาล
วิชาชีพ 842 คน คิดเป็นอัตราสํวนแพทย์ : ประชากร คือ 1 : 5,333 คน และอัตราสํวนพยาบาล
ประชากร คือ 1 : 686
ตารางที่ 2.2 สถานบริการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์
จังหวัด สถานพยาบาล สถานี แพทย์ พยาบาล
(แห่ง)
อนามัย (คน)
วิชาชีพ
(คน)
รัฐ เอกชน (แห่ง)
สุโขทัย
9
3
118
1๒๐
68๙

แพทย์ต่อ
ประชากร
(คน)
1:
5,4๙๙

พยาบาลต่อ
ประชากร
(คน)
1 : 68๙

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, 255๘

9. เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุโขทัย
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุโขทัย (Gross Provincial Product : GPP) ณ
ราคาประจาปี 2556 มีคําเทํากับ 50,117 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจาก จากปี 255๖ เทํากับ 4,749 ล๎านบาท
ตารางที่ 2.3 มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุโขทัย ระหวํางปี พ.ศ. 255๖-255๘
หนํวย : ล๎านบาท
มูลค่าเพิ่ม
255๖ 255๗ 255๘
Gross
Provincial
47,306 ๔๒,755 ๓๗,๑๘๘
Product : GPP
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) จังหวัดสุโขทัย ปี 255๘
เทํากับ 80,2๙๙ บาท /คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 255๖ เทํากับ ๘2,435 บาท/คน/ปี
ตารางที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตํอหัวระหวํางปี 255๖-255๘
Year
255๖ 255๗ 255๘
GPP Per capita
๗๕,๗๔๘ 68,669 59,921
(Baht)
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ภาพที่ 2.5 แผนภูมผิ ลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตํอหัวจังหวัดสุโขทัย ปี 2552-2556
ที่มา : สานักงานจังหวัดสุโขทัย 2556

10. การประกอบอาชีพ
ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพทางด๎านเกษตรกรรม รองลงมา คือ การพาณิชยกรรม
และการบริการการทํองเที่ยว และการอุตสาหกรรม
10.1 การเกษตรกรรม จาแนกเป็นการกสิกรรม การปศุสัตว์ และการประมง
การกสิกรรม พืชเศรษฐกิจที่สาคัญได๎แกํ อ๎อย ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง ข๎าวเหนียว ข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวดา ถั่วเขียวผิวมัน ยาสูบ ฝูาย งา และถั่วลิสง สํวนสินค๎าเกษตรที่สาคัญอื่นๆ
ได๎แกํ ส๎มเขียวหวาน กล๎วยน้าว๎า มะมํวง พุทรา ลางสาด ทุเรียน ละมุด มะปราง
การปศุสัตว์ ได๎แกํ การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ไกํ เป็ด สุกร กระบือ แพะ แกะ โดยเฉพาะการ
เลี้ยงโคเนื้อและโคนมเป็นอาชีพที่เริ่มมีบทบาทและมีการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
การประมง เป็นการประมงน้าจืดตามแหลํงน้าธรรมชาติ การเลี้ยงปลาในบํอเริ่มมีมากขึ้น
แตํยังเป็นกิจการขนาดเล็ก
10.2 การพาณิชยกรรม
การค๎าสํงและค๎าปลีก เป็นสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญอันดับสองของจังหวัดสุโขทัย เนื่องจาก
ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตร การประกอบธุรกิจซื้อขายสินค๎าเกษตรจึงมีพํ อค๎าเข๎ามา
ประกอบกิจการเป็นจานวนมาก สํวนใหญํจะเป็นพํอค๎าในพื้นที่กระจายอยูํในทุกอาเภอ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจ
การค๎าที่สาคัญ 2 แหลํง คือ อาเภอเมืองสุโขทัย และอาเภอสวรรคโลก นอกจากนี้ยังมีแหลํงซื้อขายปศุสัตว์
ที่เรียกวํา ตลาดนัดโคกระบือ กระจายตามท๎องถิ่นตํางๆ ด๎วย

-1810.3 การบริการและการท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัยมีแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญๆ มากมาย ได๎แกํ แหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับการยกยํอง
ให๎เป็นมรดกโลก คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย นอกจากนี้ยังมี
แหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ และแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทาให๎
การบริการและการทํองเที่ยวเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญเป็นอันดับสามของจังหวัดสุโขทัย
10.4 การอุตสาหกรรม
เป็นสาขาเศรษฐกิจสาคัญลาดับที่สี่ อุตสาหกรรมสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ เชํน โรงงานซํอมและผลิตเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์การเกษตร
โรงงานหีบอัดฝูายและนุํน โรงสีข๎าวและโรงงานสกัดน้ามันพืช โรงงานอุตสาหกรรมหินอํอน อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต อุตสาหกรรมทาเยื่อกระดาษสา เป็นต๎น สํวนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได๎แกํ การทอ
ผ๎าตีนจกที่บ๎านหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย การทาเครื่องปั้นดินเผา ที่บ๎านทุํงหลวง อาเภอคีรีมาศ การทา
เซรามิคประเภทสังคโลกโบราณ ที่ตาบลเมืองเกํา อาเภอเมืองสุโขทัย และอาเภอศรีสัชนาลัย การทาน้าตาล
งบอ๎อย ที่ตาบลเกาะตาเลี้ยง อาเภอศรีสาโรง และตาบลวังไม๎ขอน ตาบลยํานยาว
ตารางที่ 2.6 จานวนโรงงานอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 255๖-255๘
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเครื่องแตํงกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมขนสํง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย, 2556-255๘

2556
121
39
2
4
1
20
60
19
2
5
6
1
5
86
2
56
49
111
32
621

จานวนโรงงาน
2557
1๒๒
38
2
4
1
20
54
18
2
5
5
1
3
85
2
53
49
109
30
603

255๘
122
39
2
4
1
20
60
18
2
5
6
1
5
86
2
56
49
110
32
549

-1910.5 แรงงานและการประกอบอาชีพ
ประชากรของจังหวัดสุโขทัยที่อยูํในวัยแรงงาน โดยมีอายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป มีจานวนทั้งสิ้น
5๑9,309 คน มีจานวนผู๎มีงานทา 37๔,358 คน มีจานวนผู๎วํางงาน 3,๘05 คน และมีผู๎รอฤดูกาล จานวน
349 คน
ตารางที่ 2.6 รายได๎เฉลี่ยตํอคนตํอปีของประชากรจังหวัดสุโขทัย ใน ปี พ.ศ. 255๘

เมษายน – มิถุนายน 255๙
ประชากรอายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป
จานวน 5๑9,062 คน
กรกฎาคม – กันยายน 255๙
ประชากรอายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป
จานวน 509,309 คน
รวม

ผู้อยู่ใน
กาลัง
แรงงาน
-

ผู้มีงานทา

ผู้ว่างงาน

ผู้รอฤดูกาล

355,270

3,823

-

37๔,358 367,404

3,605

3๗9

37๔,358 ๗๒๒,๖๗๔

๗,๔๒๘

3๗9

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย, กรกฎาคม-กันยายน 255๘
ตารางที่ 2.7 รายการข๎อมูลสินค๎าเกษตรสาคัญของจังหวัดสุโขทัย ปี 25๕๘
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการสินค้า
อ๎อยโรงงาน
ข๎าวโพดเลีย้ ง
สัตว์ฤดูฝน
มันสาปะหลัง
โรงงาน
ถั่วเขียวผิวดาฤดู
ฝน
ยาสูบเบอร์เลย์
ถั่วเขียวผิวมัน
ฤดูฝน
ถั่วเหลืองฤดูฝน
ข๎าวโพดเลีย้ ง
สัตว์ฤดูแล๎ง

พื้นที่ (เพาะปลูก/เลี้ยง)
หน่วย พื้นที่รวม พื้นที่ให้ผลผลิต
ไรํ
ไรํ

185,474

171,083

76,489

ไรํ

ผลผลิต
หน่วย ผลผลิตรวม ผลผลิต/พื้นที่
1,987,462.0

11,617.0

76,489

ตัน
ตัน

57,126.0

746.9

75,671

83,068

ตัน

75,199.0

3,3129

ไรํ

28,523

28,523

ตัน

3,726.0

130.6

ไรํ
ไรํ

25,479

22,334

8,895.0

398.3

14,878

14,550

ตัน
ตัน

2,681.0

184.3

ไรํ
ไรํ

2,179

9,604

2,703.0

281.5

2,635

2,614

ตัน
ตัน

1,818.0

695.5

-209
10

ถั่วเหลืองฤดูแล๎ง

ไรํ

2,179

2,17๙

ตัน

502.๙

239.3

ถั่วเขียวผิวมัน
ฤดูแล๎ง

ไรํ

1,0๕6

1,096

ตัน

212.๘

193.4

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย, 255๘
11. การเงิน
จานวนสาขาธนาคารพาณิชย์ของจังหวัดสุโขทัย 27 แหํง จานวนเงินรับฝาก (คงเหลือ) ของธนาคาร
พาณิชย์ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน 19,9๖2 ล๎านบาท และเงินให๎สินเชื่อ (คงเหลือ) ของ
ธนาคารพาณิชย์ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน 14,๖59 ล๎านบาท โดยสัดสํวนสินเชื่อเงินตํอเงิ น
ฝาก คิดเป็นร๎อยละ 73.1
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12.1 ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด๎วยทรัพยากรปุาไม๎ ในปี พ.ศ. 255๘ โดยมี
เนื้อที่ปุาไม๎ 933.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 583,611.00 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 31.71 ของพื้นที่
จังหวัด
ตารางที่ 2.8 ตารางแสดงพื้นที่ปุาอนุรักษ์ของจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ป่าอุทยาน
เนื้อที่ (ตร.กม.)
เนื้อที่ (ไร่)
อุทยานแหํงชาติรามคาแหง
341.00
213,125.00
อุทยานแหํงชาติศรีสัชนาลัย
213.20
133,250.00
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาถ้าเจ๎าราม
341.07
213,171.00
เขตห๎ามลําสัตว์ปุาถ้าเจ๎าราม
25.40
15,875.00
วนอุทยานถ้าลม-ถ้าวัง
12.80
8,000.00
สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน
0.30
190.00
รวม
933.77
583,611.00
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดสุโขทัย, 255๘

พื้นที่จังหวัด
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย ลาปาง
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

-2112.2 ทรัพยากรน้า
จังหวัดสุโขทัยมีแหลํงน้าธรรมชาติเป็นน้าผิวดินและน้าใต๎ดิน (น้าบาดาล) ที่สาคัญ ดังนี้
แม่น้ายม เกิดจากสันเขาผีปันน้า อาเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลผํานจังหวัดแพรํ และ
จังหวัดสุโขทัย จากทางเหนือสูํทางใต๎ ผํานพื้นที่อาเภอศรีสัชนาลัย อาเภอสวรรคโลก อาเภอศรีสาโรง อาเภอ
เมืองสุโขทัย อาเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ไปบรรจบแมํน้านํานที่อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์
แมํน้ ายมเป็นแหลํ งน้ าที่สาคัญที่สุดของจังหวัดสุ โขทัย เปรียบเสมือนเส๎นเลือดใหญํของ
จังหวัด ราษฎรสํวนใหญํได๎อาศัยน้าจากแมํน้ายมในการทาการเกษตรและการอุปโภค บริโภค แมํน้ายมเป็น
แมํน้าที่มีความลาดเทสูง โดยเฉพาะชํวงต๎นน้า ดังนั้นจึงเป็นปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าใน
แมํน้า คือในฤดูฝน จะมีน้ามากเกินความต๎องการ และไหลลงสูํ ทางใต๎อยํางรวดเร็วทาให๎เกิดน้าทํวมบริเวณที่
ราบลุํมจนเป็นเหตุให๎พื้นที่การเกษตรได๎รับความเสียหาย สํวนในฤดูแล๎งน้าจะมีปริมาณน๎อยลาน้าจะแห๎งขอด
เป็นตอนๆ ราษฎรจึงไมํมีน้าใช๎ในการเกษตรเพียงพอ ปัจจุบันได๎มีการสร๎างแหลํงเก็บน้าถาวรเป็นชํวงๆ
ห้วยแม่มอก เกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดลาปางไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออก
ผํานอาเภอทุํงเสลี่ ยม อาเภอสวรรคโลก อาเภอศรีสาโรง และเข๎าสูํ อาเภอเมืองสุ โขทัย จะถูกกลืนไปกับ
ลักษณะพื้นที่ราบลุํมขนาดใหญํ เป็นระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
ห้วยแม่ลาพัน เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ไหลจากทางทิศตะวันตก
ไปตะวันออกผํานอาเภอบ๎านดํานลานหอยแล๎วมาบรรจบกับแมํน้ายมที่อาเภอเมืองสุโขทัย เป็นระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร
ห้วยแม่ท่าแพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอศรีสัชนาลัย ไหลลงมาทางทิศใต๎ผํานพื้นที่
อาเภอสวรรคโลก ไปบรรจบกับห๎วยแมํมอกที่อาเภอศรีสาโรง เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร
13. สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การจาหนํายสินค๎าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุโขทัยประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7 รวม 12
เดือน ตั้งแตํ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๕๘ จาหนํายได๎รวม 65๖,๖22,960 บาท คิดเป็นอัตราร๎อย
ละ 107 ของยอดประมาณการจังหวัด (ยอดประมาณการประจาปีงบประมาณ 255๙ = 606,250,000
บาท) โดยกระทรวงมหาดไทยได๎ดาเนินการพิจารณาผลการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี
พ.ศ.255๙ ระดับประเทศ และได๎มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 สรุปผล
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยฯ รวมจานวน 97 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) ระดับ 5 ดาว จานวน 16 ผลิตภัณฑ์
2) ระดับ 4 ดาว จานวน 29 ผลิตภัณฑ์
3) ระดับ 3 ดาว จานวน 21 ผลิตภัณฑ์
4) ระดับ 2 ดาว จานวน 18 ผลิตภัณฑ์
5) ระดับ 1 ดาว จานวน 3 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 255๘
ระดับ 5 ดาว มีรายละเอียดดังนี้

-22ประเภท
อาหาร

ชื่อผลิตภัณฑ์
ไส๎กรอกอีสานตราสุวัฒน์

ผ๎า เครื่องแตํงกาย เครื่องเงินราชาลีลาวดี

ของใช๎

ชื่อกลุ่มผลิต
ไส๎กรอกอีสานตราสุวัฒน์
พนม เอี่ยมสะอาด

เสื้อสตรี

ร๎านอัญชัญผ๎าโบราณ

กระเป๋าผ๎า
ชุด เครือฟูาประทาน

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ๎า
หัทยาเครื่องเงิน

ชุดเกร็ดแก๎ว

บ๎านทองสมสมัย

ชุดชมสวน

ลาตัดเงินโบราณ

ชุดสร๎อยดอกบัวปลา
ตะเพียนล๎อมถุงเงิน

พงศกร ละม๎าย

ชุดสร๎อยหยาดพิกุล

ร๎านทองนันทนา

ชุดสังค์ศิลป์

ร๎านขวัญเงิน

ชุดหินใสดอกไม๎สวย

ร๎านมนตรีเครื่องเงินสุโขทัย

ผ๎าพันคอ

นางสาวนราภรณ์ เกิดผล

ศรีสัชอัยรา

พรชัยเครื่องเงินสุโขทัย

สร๎อยคอดอกแคทรียา

ร๎านทองอรอนงค์ชํางทอง

สร๎อยคอลายไทยแมกไม๎

ร๎านทองสมศักดิ์

พระพิฆเนศปางเด็กเสวย
สุขอํานหนังสือ

พึ่งดินสังคโลก

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่
33/2 ม.14 ต.เกาะตาเลี้ยง
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย
60/1 ม.4 ต.ศรีสัชนาลัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
999 ม.1 ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
265 ม.2 ต.ไทยชนะศึก
อ.ทุํงเสลี่ยม จ.สุโขทัย
133 ม.5 ต.ศรีสัชนาลัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
343/1 ม.5 อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
14 ม.3
ถ.สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย
ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
40 ม.3 ถ.จรดวิถีถํอง
ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
340/7 ม.10 ต.ทําชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
352 ม.5 ต.ทําชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
124/3 ม.8 ต.ทําชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
350 ม.2 ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
50 ม.3 ต.ทําชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
340/3 ม.10 ต.ทําชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
349 ม.5 ต.ทําชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
248/2 ม.5 ถ.พระรํวง
ต.เมืองเกํา อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย

บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา ปีงบประมาณ 2559
1. โครงการที่ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา ประจาปีงบประมาณ 2559
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่บรรจุไว๎ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ประจาปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ได๎รับการดาเนินการ ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ได๎รับจัดสรรงบประมาณและดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ จานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 631,000 บาท
ตาราง โครงการในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน
โครงการ
1. โครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร๎อน “ร๎อนนี้มีกีฬา
เพื่อลูกรัก” จังหวัดสุโขทัย
2. โครงการจัดและดาเนินการแขํงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาระหวํางโรงเรียนสํวนภูมิภาค จังหวัด
สุโขทัย
3. การจัดกีฬาวันเด็กแหํงชาติ ประจาปี
4. โครงการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจาปี 2559
5. แขํงขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย
6. แขํงขันกีฬาเครือขํายและการอยูํคํายพักแรม
7. การแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8. การแขํงขันกีฬานักเรียนต๎านยาเสพติด
เมืองบางขลัง
รวม 8 โครงการ

งบประมาณ
พ.ศ. 2559
90,000.400,000.-

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

12,000.20,000.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย
สพป.สท.เขต 1 , เขต 2 และ
สพม. เขต 38
ศูนย์ กกท.จ.สท.
อบต.วังน้าขาว 190 คน

20,000.-

ทต.ปุากุมเกาะ 100 คน

29,000.20,000.40,000.-

ทต.ปุากุมเกาะ 524 คน
โรงเรียนบ๎านหนองบัว
อบต.เมืองบางขลัง

631,000.-

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน ได๎รับจัดสรรงบประมาณและดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ จานวน 62 โครงการ เป็นเงิน 6,493,104 บาท
ตาราง โครงการในการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน
โครงการ
๑. โครงการสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการ
ในเด็กและเยาวชน (ร๎อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก)

งบประมาณ
พ.ศ. 2559
30,000.-

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

๒. โครงการสํงเสริมกีฬาเด็กเล็ก

120,000.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

๓. โครงการสํงเสริมกีฬาผู๎สูงอายุ

150,000.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

4. โครงการนันทนาการสร๎างสรรค์คุณภาพชีวิต
จังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2559

110,000.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

5. โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์”

150,000.283,500.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย
สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

150,000.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

15,000.100,000.20,000.100,000.234,800.-

450,000.65,000.75,000.15,000.150,000.100,000.15,000.60,000.20,000.50,000.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย
ทต,บ๎านสวน 520 คน
ทต.บ๎านสวน 900 คน
ทต.บ๎านสวน 500 คน
เทศบาลตาบลบ๎านกล๎วย
ประชาชน 14 ม.
เทศบาลตาบลบ๎านกล๎วย
เทสบาลบ๎านกล๎วยประชาชนใน
ตาบล
อบต.เมืองเกํา 21,575 คน
อบต.ปากแคว 103 คน
อบต.ปากแคว
อบต.บ๎านหลุม 1,500 คน
อบต.บ๎านหลุม 1,500 คน
อบต.บ๎านหลุม 11,000 คน
อบต.ปากพระ 119 คน
อบต.ยางซ๎าย 130 คน
เทศบาลตาบลลานหอย 500คน
อบต.ลานหอย 100 คน

196,050.-

อบต.วังน้าขาว 890 คน

196,050.30,000.57,600.12,000.-

อบต.วังลึก 890 คน
อบต.สามพวง
อบต.บ๎านปูอม
ปกครองอาเภอคีรีมาศ

6. โครงการจัดการแขํงขันฟุตบอลมวลชน
“อาเภอ...คัพ” จังหวัดสุโขทัย
7. โครงการสํงเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและ
สุขภาพ จังหวัดสุโขทัย
8. โครงการรวมพลคนรักแอโรบิก จังหวัดสุโขทัย
9. การแขํงขันกีฬาชุมชนต๎านยาเสพติด
10. การแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
11. กีฬางานประเพณีสงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ
12. การแขํงขันกีฬาทางน้างานประเพณีทอดกฐินวัด
บ๎านขวาง ประจาปี
13. การแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์
14. การแขํงขันกีฬาชุมชนต๎านยาเสพติด ประจาปี
“บ๎านกล๎วยเกมส”
15. กีฬางานประเพณีสงกรานต์และวันผู๎สุงอายุ
16. การแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
17. กีฬางานประเพณีสงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ
18. การแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
19. การแขํงขันกีฬาตาบลต๎านยาเสพติด ประจาปี
20. กีฬางานประเพรีสงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ
21. การแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
22. การแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
23. กีฬางานประจาปีวัดลานหอยและวัดเชิงคีรี
24. การแขํงขันกีฬาภายใน อบต.ลานหอยกีฬาต๎าน
ยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
25. โครงการแขํงขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปี 2559
26. การแขํงขันกีฬาประจาตาบลวังลึกต๎านยาเสพติด
27. การแขํงขันกีฬาเรือพายตาบลสามพวง
28. การแขํงขันและอนุรักษ์วําวไทยตาบลบ๎านปูอม
29. การแขํงขันกีฬาอาเภอยิ้ม

55,160.290,000.-

ตารางที่ โครงการในการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน (ตํอ)
โครงการ
30. การแขํงขันกีฬางานของดีคีรีมาศและบวงสรวง
พระแมํยํา ครั้งที่ 9
31. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดตาบล
32. กีฬางานประเพณีสงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ
33. กีฬาต๎านยาเสพติดตาบลบ๎านน้าพุ
34. กีฬาต๎านยาเสพติดตาบลบ๎านปูอม
35. กีฬาต๎านยาเสพติดตาบลบ๎านไรํ
36. กีฬาต๎านยาเสพติดตาบลบ๎านซําน
37. กีฬาเยาวชนและประชาชนต๎านยาเสพติด
38. กีฬางานสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู๎สูงอายุตรุษสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
ใสํใจผู๎สูงอายุ
39. กีฬางานสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู๎สูงอายุ
40. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
41. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
42. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
43. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดและเชื่อม
ความสาพันธ์คัญระหวํางหมูํบ๎าน น้าขุมเกมส์
44. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดอบต.หนองบัว
45. การแขํงขันกีฬาไทคัพมหกรรมกีฬาท๎องถิ่น
แหํงประเทศไทย
46. การแขํงขันกีฬาเมืองเกําคัพ ประจาปี 2558
47. การแขํงขันกีฬาเรือพายประเพณีทอดกฐิน
วัดปากแคว
48. การแขํงขันกีฬาเรือพายประเพณีทอดกฐิน
วัดศรีมหาโพธิ์
49. การแขํงขันฟุตบอล 7 คน ลีกตาบลบ๎านหลุม
50. การแขํงขันกีฬาเรือพายประเพณีทอดกฐิน
วัดคงคามาลัย ประจาปี 2559
51. การแขํงขันเรือพายตาบลยางซ๎าย
ประจาปี 2559
52. การแขํงขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดสุโขทัย
53. การแขํงขันกีฬาฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณ
พ.ศ. 2559
110,000.-

หน่วยงานรับผิดชอบ
อาเภอคีรีมาศ

100,000.300,000.40,000.54,500.60,000.80,600.100,000.97,000.-.-

อบต.หนองกระดิ่ง 400 คน
เทศบาลตาบลบ๎านโตนด 85 คน
อบต.บ๎านน้าพุ 700 คน
อบต.บ๎านปูอม 500 คน
อบต.บ๎านไรํ 1,000 คน
อบต.บ๎านซําน
อบต.วังใหญํ 600 คน 2 วัน
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
700 คน

150,000.-

อบต.เมืองบางขลัง 800 คน

74,500.80,000.196,150.85,000.-

อบต.ทําทอง 600 คน
ทต.ปุากุมเกาะ 100 คน
อบต.ปากน้า 500 คน
อบต.น้าขุม

60,000.9,856.-

อบต.หนองบัว 866 คน
อบต.เมืองเกํา 27คน

80,000.250,000.-

อบต.เมืองเกํา 2,875 คน
อบต.ปากแคว 600 คน

250,000.-

อบต.บ๎านหลุม 1,000 คน

35,000.80,000.-

อบต.บ๎านหลุม 100 คน
อบต.ปากพระ 1,000 คน

80,000.-

อบต.ยางซ๎าย 1,200 คน

170,000.-

อบต.บ๎านแกํง อบต.แมํสา อบต.
แมํสิน 400 คน
เทศบาลตาบลศรีนคร

60,000.-

ตาราง โครงการในการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน (ตํอ)
โครงการ
54. การแขํงขันกีฬาเยาวชน ประจาปี
55. การจัดการแขํงขันกีฬาสีภายในตาบล
56. แขํงขันกีฬาตาบลปุากุมเกาะ
57.มหกรรมสินค๎า อ.สวรรคโลก
58. ฟุตบอลท๎องถิ่นสามัคคีเทศบาลตาบลลายหอย
59. ฟุตบอลมวลชน อ.บ๎านดํานลานหอย
60. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
61. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
62. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
รวม 62 โครงการ

งบประมาณ
พ.ศ. 2559
20,000.100,000.80,000.240,000.2,341.9,147.25,000.229,900.140,000.6,493,104.-

หน่วยงานรับผิดชอบ
อบต.นครเดิฐ
อบต.นครเดิฐ 800 คน
ทต.ปุากุมเกาะ 100 คน
ทต.ปุากุมเกาะ 3,500คน
ทต.ลานหอย 500 คน
ทต.ลานหอย 50 คน
อบต.กงไกรลาศ
อบต.ไกรนอก
อบต.ไกรใน

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได๎รับจัดสรรงบประมาณและดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ จานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 2,239,302 บาท
ตาราง โครงการในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
โครงการ
1. โครงการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหํงประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนเขต
2. โครงการจัดการแขํงขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย รอบ
คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด
3. การแขํงขันกีฬาชาวไทยภูเขาแหํงประเทศไทย
4. การแขํงขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแหํงประเทศไทย

งบประมาณ
พ.ศ. 2559
217,800.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

316,000.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

150,000.-

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุโขทัย แชมป์แบบรวม 78 ทอง
54เงิน 56ทองแดง
ศูนย์ กกท.จ.สท. 23 ชนิด 393
คน
ศูนย์ กกท.จ.สท.
20 ชนิดกีฬา 110 คน
ศูนย์ กกท.จ.สท.
23 ชนิดกีฬา 167 คน

5. การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ภาค 5 และการ
แขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 231
6. การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติครั้งที่ 31

200,000.-

7. การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ 43 ชลบุรีเกมส์

699,048

292,730.-

หน่วยงานรับผิดชอบ

8. การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45

งบประมาณ
พ.ศ. 2558
กกท.

9. การแขํงขันกีฬาคนพิการแหํงชาติ ครั้งที่ 34
10. การแขํงขันฟุตบอลสุโขทัยลีก 2015-2016

223,724
40,000.-

โครงการ

รวม 10
โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ กกท.จ.สท.
27 ชนิดกีฬา 361 คน
ศูนย์ กกท.จ.สท.
เทศบาลตาบลบ๎านสวน 100
คน
2,239,302

ตาราง โครงการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
โครงการ
ศูนย์การเรียนรู๎กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์
อาเภอ
รวม

งบประมาณ
พ.ศ. 2559
กรมพลศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ
เจ๎าหน๎าที่พลศึกษาประจาอาเภอ

22,300,560

1.6 ยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ หารการกีฬ า ได๎รั บจัด สรรงบประมาณและดาเนิ นการตามแผนงาน
โครงการ จานวน 4 โครงการ
ตาราง โครงการในการพัฒนาการบริหารการกีฬา
โครงการ
1. การจัดระบบฐานข๎อมูลทางการกีฬา
2. การประเมินและรายงานผลการพัฒนากีฬาจังหวัด
สุโขทัย
3. โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน
(จัดจ๎างเจ๎าหน๎าที่พลศึกษาประจาจังหวัดและ
อาเภอ)
4. การจัดทาปฏิทินกีฬาประจาปี
รวม 4 โครงการ

งบประมาณ
พ.ศ. 2558
สทกจ.สท.
สทกจ.สท.

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย
สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

กรมพลศึกษา
10 คน

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

สป.กก.

สนง.การทํองเที่ยวฯ จ.สุโขทัย

2. สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาที่สาคัญ ประจาปี 2559

2.1 กีฬาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และเขต 2 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 38 ได๎สํงเสริม ให๎ นักเรียนนักศึกษาได๎ออกกาลังกายและเลํนกีฬาอยําง
สม่าเสมอ โรงเรียนสํวนใหญํจัดการแขํงขันกีฬาภายใน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได๎จัดให๎มีการแขํงขัน
กีฬาภายในเขตพื้นที่ นั กเรี ยนได๎เข๎ารํ วมการแขํงขันกีฬาอยํางกว๎างขวาง ทั้งนี้เพื่อใช๎การแขํงขันกีฬาเป็น
เครื่องมือในการประเมินการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียน วํามีความสามารถเพียงใด
2.2 กีฬาเพื่อมวลชน
สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ได๎รํวมกับอาเภอทั้ง 9 อาเภอ พัฒนาให๎มี
การจัดตั้งศูนย์ออกกาลังกายและเลํนกีฬาประจาหมูํบ๎าน โดยกาหนดให๎หมูํบ๎านและชุมชนคัดเลือกบุคคลที่มี
ความเหมาะสมแตํงตั้งเป็นประธานสํงเสริมกีฬาประจาหมูํบ๎านรวม 678 หมูํบ๎าน ยังเหลือหมูํบ๎านอีกจานวน
165 หมูํบ๎าน เนื่องจากชุมชนไมํกระจุกตัว และไมํมีพื้นที่จัดทาสนามกีฬาของหมูํบ๎านทาให๎การสํงเสริมกีฬา
ของหมูํบ๎านยังทาได๎ไมํดี และยังไมํมีผู๎เสียสละที่จะเป็นผู๎นาการพัฒนากีฬาจึงยังไมํมีคณะกรรมการสํงเสริมกีฬาของ
หมูํบ๎าน
สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโ ขทัย รํวมกับ สถาบันการศึกษา สถานศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และชมรมกีฬาตําง ๆ จัดการอบรมผู๎ฝึกสอนกีฬาประจา
ชุมชนและหมูํบ๎านเพื่อเป็นผู๎นา ผู๎ฝึกสอนกีฬาในการให๎ความรู๎ สํงเสริมและพัฒนายาวชนและประชาชนใน
หมูํบ๎านให๎มีทักษะด๎านกีฬา สนใจการออกกาลังกายและเลํนกีฬาอยํางถูกต๎อง สม่าเสมอ จนเป็นวิถีชีวิตใน
ปีงบประมาณ 2559
2.3 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
จังหวัดสุโขทัยมีนักกีฬาที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเตรียมการแขํงขันใน
ระดับประเทศและตํางประเทศในรายการแขํงขันตํางๆ และได๎นาชื่อเสียงมาสูํจังหวัดสุโขทัย ในปี 2559 ใน
รายการแขํงขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559 “สะเร็น
เกมส์” จานวน 57 คน
2.4 กีฬาเพื่อการอาชีพ
กีฬาในประเทศไทยที่นักกี ฬาสามารถพัฒ นาเป็นอาชีพได๎ ประกอบด๎ ว ย กีฬามวยไทย
มวยสากลฟุตบอล กอล์ฟ เทนนิส นักขี่จักรยานยนต์ นักขับรถยนต์ แบดมินตัน และเซปักตะกร๎อ เป็นต๎น
2.5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
2.5.1 การสํงเสริมด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย โดยสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ได๎จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่ทันสมัยขึ้น เพื่อให๎บริการแกํนักกีฬา เยาวชน
และประชาชน โดยตั้งอยูํในพื้นที่และรับผิดชอบโดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และเปิดให๎บริการ
ตั้งแตํเดือนกันยายน 2553 เป็นต๎นมา และในปีงบประมาณ 2559 มีผู๎เข๎าใช๎บริการ จานวนทั้งสิ้น 72,000
คน
2.5.2 ด๎านเทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย โดยสานักงานการทํองเที่ยวและกีฬา ได๎จัดทาเว็บไซด์ ข๎อมูล
ด๎านกีฬา ได๎แกํ ข๎อมูลสนามกีฬา ลานกีฬา และสถานที่ออกกาลังกาย บุคลากรทางการกีฬา การจัดอบรม
การแขํงขันกีฬา เผยแพรํประชาสัมพันธ์
2.6 การบริหารการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย มีการบริหารองค์กรทางการกีฬาของคณะกรรมการในระดับตําง ๆ คือ
2.6.1 คณะกรรมการกีฬาจังหวัด 1 คณะ
2.6.2 คณะกรรมการกีฬาอาเภอ 9 คณะ

2.6.3 คณะกรรมการกีฬาตาบล 84 คณะ
2.6.4 คณะกรรมการกีฬาของศูนย์กีฬาหมูํบ๎านและชุมชน 678 หมูํบ๎าน/ชุมชน
2.6.5 สมาคมกีฬา 1 สมาคม
2.6.6 ชมรมกีฬาชนิดตําง 33 ชมรม
เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬา

บทที่ 4
การวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน
จังหวัดสุโขทัย ได๎วิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนากีฬาระดับพื้นที่ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ
สภาวการณ์ของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความ
เจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิถีการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ทาให๎ประชาชนสํวนใหญํ ขาดการ
ออกกาลั งกายกํอให๎ เกิดปั ญหาด๎านสุขภาพทาให๎ประเทศต๎องเสียคําใช๎จํายเป็นจานวนมาก ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนากีฬาระดับพื้นที่ในปัจจุบันได๎ดังนี้
1. ประเด็นการพัฒนากีฬาในระดับพื้นที่
การสํงเสริมการกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล
การสํงเสริมการกีฬาระดับจังหวัด
2. การวิเคราะห์ ปัญหา/ความต๎องการของประชาชน ประกอบด๎ว ย ขอบขํายและปริมาณของ
ปัญหาพื้นที่เปูาหมาย กลุํมเปูาหมาย และการคาดการณ์แนวโน๎มการพัฒนาในอนาคต
3. การประเมินศักยภาพการพัฒนากีฬาระดับพื้นที่ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด๎วย
เทคนิค SWOT Analysis

1. ประเด็นการพัฒนากีฬาในระดับพื้นที่
การกีฬามีความสาคัญตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด๎านสุขภาพพลานามัยและด๎าน
จิตใจ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให๎ประชาชนสามารถพัฒนาคุ ณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
นาไปสูํการมีสํวนรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การกีฬาถูกนาไปใช๎
เป็นเครื่องมือ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและชุมชนในประเทศที่พัฒนาแล๎ว ทั่วโลก โดย
อาศัย กระบวนการมีสํ ว นรํ วม การสร๎างเครือขํายชุมชน ตลอดจนการสร๎างจิตสานึกในการดารงชีวิตที่มี
คุณธรรม มีวินัยและมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู๎อื่นเพื่อเป็นรากฐานที่ดีของ
สังคม องค์กรด๎านสาธารณสุขของประเทศตําง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหวํางประเทศ จึงได๎สนับสนุนให๎มี
การใช๎กีฬา การออกกาลั งกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสํงเสริมนโยบายการเสริมสร๎างสุขภาพแนวใหมํ
จึงได๎จัดทากฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) วําด๎วยการสํงเสริมสุขภาพ ค.ศ.1986 ซึ่งเน๎นประเด็น
นโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแนวใหมํ ดังนี้ การสร๎างนโยบายสาธารณะที่ให๎ ความสนใจกับมิติด๎านสุขภาพ
การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน การสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่สร๎างเสริม
สุขภาพ การสํงเสริมสุขภาพโดยรํวมมือกันหลายสาขา การปรับกรอบแนวคิดเดิม ๆ เกี่ยวกับการบริการ
สุขภาพ การสร๎างศักยภาพของปัจเจกบุคคลในการดูแลสุขภาพตนเอง
ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันในด๎านที่สาคัญที่ประเทศไทยจะต๎องเผชิญ ได๎แกํ ความ
เชื่ อมโยงเศรษฐกิจ โลก ได๎แ กํ การรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จระดับ ภูมิ ภ าค พหุ ภ าคี การเคลื่ อ นย๎ า ยเงิน ทุ น
ด๎านเทคโนโลยี ประชากรและสังคม ได๎แกํ อัตราสํวนผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น และการเกิดปัญหาโรคระบาด รูปแบบ
การบริโภคที่ต๎องคานึงถึงสุขภาพกลุํมประชากรผู๎สูงอายุที่มากขึ้น กลุํมประชากรที่มีรายได๎ปานกลาง และสภาพ
ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น

-291.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข๎างหน๎า ภาพรวมการพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2559)
หลักการ
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ตํอเนื่องจาก ๒ แผนพัฒนา
ฯ ฉบั บ ที่ ๙-๑๑ และยึ ด หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ า และขั บ เคลื่ อ นการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรมสาหรับการกาหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดวํา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๑.1.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช๎ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ ยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุํงเน๎นการน าความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให๎เกิดสิ่ง ใหมํที่
มีมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหมํๆ โดยการกาหนด
วาระการวิจัยแหํงชาติ (National Research Agenda) ให๎มีจุดเน๎นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ สอดคล๎อง
กับสาขาเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และใช๎กลยุทธ์ด๎านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ น าไป
ใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม ๔
๑.1.๒ การสํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และ
นวัต กรรม โดยสนั บ สนุ น การวิจั ย พั ฒ นา การดัดแปลงและตํ อยอดการพัฒ นาเทคโนโลยี ไปสูํ ความเป็ น
อัจฉริยะโดยใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการ
ทาง เทคโนโลยี(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหวํางภาคการผลิตที่เป็นกลุํมใหญํของประเทศ
ได๎แกํ เกษตรกรรายยํ อย วิสาหกิจชุมชน และวิส าหกิจขน าดกลางและขน าดยํอมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบั น การศึ ก ษา รวมทั้ ง พั ฒ นาและยกระดั บ โครงสร๎ า งพื้ น ฐานที่ มี อ ยูํ ใ ห๎ ต อบสนองการเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยี แบบก๎าวกระโดด โดยเฉพาะเรํงสร๎างและพัฒ นาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอยํางเป็นเครือขํายระหวําง
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบ
วิจัยและพัฒนา ของประเทศทั้งระบบ
๑.1.๓ การเตรียมพร๎อมด๎านก าลังคนและการเสริมสร๎างศักยภาพของประชากร ในทุกชํวง
วัย มุํงเน๎นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให๎เหมาะสมตามชํวงวัย เพื่อให๎ เติบโต
อยํางมีคุณภาพ การหลํอหลอมให๎คนไทยมีคํานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีตํอสังคมสํวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ
ความ ต๎องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแตํละชํวง
วั ย ตาม ความเหมาะสม การเตรี ย มความพร๎ อ มของก าลั ง คนด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํความเป็นเลิศ การสร๎างเสริมให๎คนมี
สุขภาพดีที่เน๎นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสภาพแวดล๎อมที่สํง ผลตํอ
สุขภาพ
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ของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข ให๎กับผู๎ที่ด๎อยโอกาสและผู๎ที่อาศัยในพื้นที่หํางไกล การ
จัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร๎างอาชีพ รายได๎ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู๎ด๎อยโอกาส
สตรี และผู๎สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให๎มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนสร๎ างชุมชนเข๎มแข็งให๎ เ ป็นพลั ง รํว มทางสั ง คมเพื่อสนับ สนุน การพัฒ นาและพร๎อ มรั บ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยสํงเสริมการประกอบอาชีพของผู๎ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สํงเสริมให๎ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทา
กินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุํงบรรลุเปูาหมายส าคัญในการยกระดับรายได๎ประชากรกลุํม
ร๎อยละ ๔๐ ที่มีรายได๎ต่าสุด
๑.1.๕ การปรับโครงสร๎างการผลิตและการสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจในแตํละ ชํวงของหํวง
โซํมูลคํา เน๎นสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให๎สนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพของฐาน
การผลิ ตและฐานรายได๎เดิม และยกระดั บหํ ว งโซํมูล คําด๎ว ยการใช๎เทคโนโลยีวิจัย และพัฒ นา เพื่อสร๎า ง
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด รวมทั้งสร๎าง สังคม
ผู๎ ป ระกอบการให๎ มี ทัก ษะการท าธุ ร กิ จ ที่ทั น ตํ อการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพั ฒ นาพื้ น ที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่เศรษฐกิจใหมํ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เข๎า สูํการเป็นประเทศรายได๎สูงในอนาคต ๕
๑.1.๖ การปรั บ ระบบการผลิ ต การเกษตรให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ พั น ธกรณี ใ นด๎ า น การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและศั ก ยภาพของพื นที่ เน๎ น การสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ ท างวิ ช าการเกษตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีสํวนรํวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ใน
การ สร๎างมูลคําเพิ่มให๎สินค๎าเกษตรมีความปลอดภัย ไมํสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล๎อม ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข๎าถึงพื้นที่ท ากิน
ของเกษตรกร รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียว เป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัท เพื่อให๎เกิดการประหยัดตํอขนาด
๑.1.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให๎ ตํอยอดไปสูํ
ฐานการผลิตและบริการที่ใช๎เทคโนโลยีที่เข๎มข๎นและมีนวัตกรรมมากขึ น ควบคูํกับการ วางรากฐานเพื่อสร๎าง
และพัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทั้งในด๎านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร๎างพื้นฐาน
ตลอดจนสร๎างกลไกและเครือขํายความรํวมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster)
๑.1.๘ การสํงเสริ มสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหมํ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหมํ (Start Up)
และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร๎างสังคมผู๎ประกอบการเพื่อตํอยอดฐานการผลิตและบริการ
๑.1.๙ การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจบริการและการ ทํองเที่ยวที่มี
ศักยภาพให๎เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน๎นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎เกิด ความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ และ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสร๎างมูลคําเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให๎ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งการ
ผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
๑.1.๑๐ การสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจให๎
กว๎างขึ้น และตํอยอดหํวงโซํการผลิตให๎เข๎มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือขํายการผลิต และน าผลการวิจัย
และการพัฒนาที่เกี่ยวข๎องมาใช๎ประโยชน์ในการสร๎างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และ
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ขนสํง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงานของกรอบความ รํวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมแมํน๎ าโขง กรอบความรํวมมือลุํมแมํน๎ าอิระวดี เจ๎าพระยา แมํโขง กรอบ
ความรํวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย กรอบความรํวมมือความริเริ่มแหํงอําว เบง
กอลส าหรั บ ความรํ ว มมื อ หลากหลายสาขาทางวิ ช าการและเศรษฐกิ จ กรอบความรํ ว มมื อเพื่ อ พั ฒ นา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์
๑.1.๑๑ การพัฒ นาวิสาหกิจขนาดยํอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให๎มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร๎าง
โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุํมตํางๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคูํไปกับการพัฒนาและสํงเสริมสังคม
ผู๎ประกอบการเพื่อสํงเสริมผู๎ประกอบการที่ผลิตได๎และขายเป็น
๑.1.๑๒ การสร๎ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละยกระดั บ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล๎อม เน๎นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน๎
า สนั บ สนุ น การเติบ โตที่ เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล๎ อมและคุณภาพชี วิตของประชาชน เรํง แก๎ไ ขปัญ หาวิ กฤติ
สิ่งแวดล๎อม ๖ เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรํงใสเป็นธรรม
สํงเสริม การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เรํงเตรียมความพร๎อมในการลดการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหาร
จัดการเพื่อลด ความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๑.1.๑๓ การฟื้นฟูพื นฐานด๎านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศ ให๎ ค วามส าคัญ กั บการอยูํ รํว มกั น ในสั งคมอยํ า งสั น ติข องผู๎ มี ความเห็ นตํ า งทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข๎ามชาติ ซึ่งจะสํงผลกระทบอยํางมีนัยยะส าคัญตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข๎างหน๎า +
๑.1.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ การสร๎าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยําง เป็นรูปธรรม
ทั้งด๎านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรํงใส มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได๎อย ํางเป็นธรรม และประชาชนมีส ํวนร ํวม มีการกระจายอ านาจ และแบํงภารกิจ รับผิดชอบที่
เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่น
๑.1.๑๕ การพัฒ นาโครงสร๎างพื นฐานและระบบโลจิส ติกส์ ของประเทศเพื่อขยาย ขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให๎บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ หลัก
และสํงเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุํ มในสังคม เน๎นให๎เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิ ภาคและใน
อาเซียนอยํางเป็นระบบ โดยมีโครงขํายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตํางๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล สร๎าง
ความเป็ น ธรรมในการเข๎ าถึ งบริ ก ารพื้น ฐาน และการคุ๎ม ครองผู๎ บ ริโ ภค นอกจากนี้ พัฒ นาอุต สาหกรรม
ตํอเนื่องเพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศ และการพัฒนาผู๎ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และ
หนํวยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในตํางประเทศ
๑.1.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ เรํงด าเนินการในประเด็น ท๎าทาย
ได๎แกํ การสร๎างความเข๎มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหมํที่ สร๎าง
รายได๎ส าหรับประชาชนในแตํละภาค การพัฒนาเมืองให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให๎รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคตอยํางมีสมดุล และ การ

-32บริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให๎เจริญเติบโตและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม
๑.1.๑๗ การสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศให๎เข๎มข๎นและสํงผลตํอการพัฒนา อยําง
เต็มที่มุํงเน๎น ผลักดัน ให๎ความเชื่อมโยงด๎านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให๎ มีความคืบหน๎าและชัดเจนใน
ระดับ ปฏิบั ติการและในแตํล ะจุ ดพื้น ที่เชื่อมโยงระหวํางประเทศ ผลั กดันการลดการใช๎มาตรการที่ไมํใชํ
มาตรการ ทางภาษี ควบคูํกับการพัฒ นาโครงสร๎างพื้นฐานที่ต๎องเชื่อมโยงเครือขํายภายในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมบทบาทที่สร๎างสรรค์ของไทยในกรอบความรํวมมือตํางๆ ในเวทีโลก และ
สนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาภายใต๎กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ๗
๑.1.๑๘ การสํ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยในตํ า งประเทศ ให๎ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
ผู๎ประกอบการ ให๎ส ามารถพัฒนาธุรกิจรํวมกับประเทศเพื่อนบ๎าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต๎กรอบ
ความ รํวมมือตํางๆ รวมทั้งสนับสนุนแหลํงเงินทุนและแหลํงข๎อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในตํางประเทศ
๑.1.๑๙ การปรั บ ปรุ งภาคการเงินของไทยให๎ มีประสิ ทธิภ าพมากขึ นและให๎ สามารถ
แขํงขันได๎เรํงปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการ แขํงขัน
และการให๎บริการตํอผู๎บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับ
ดูแลที่สามารถปูองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย๎ายของเงินทุนที่จะมี
รูป แบบที่เปลี่ย นแปลงไป และมีป ริ มาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยี
ทางการ เงินมาใช๎อยํางเข๎มข๎น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช๎สนั บสนุนการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญํ ตลอดจนขยายการเข๎าถึงบริการทางการเงินอยํางทั่วถึงในต๎นทุนที่เหมาะสม
๑.1.๒๐ การปฏิรูปด๎านการคลังและงบประมาณ ประกอบด๎วย การขยายฐาน ภาษี การ
ปรับระบบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการ ทั้งเชิง
ประเด็นพัฒนาและเชิงพื้นที่ การติดตามและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณ และกระจายอ านาจ ให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและคําธรรมเนียม และลดความซ๎ าซ๎อนของสิทธิประโยชน์
ด๎านสวั ส ดิการสั งคม รวมทั้ง สร๎ างความยั่ งยืนทางการคลั งของระบบการคุ๎ม ครองทางสั งคม ได๎แ กํ การ
ปรับปรุง ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพา
รายได๎จาก รัฐบาล
แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25602564 ได้กล่าวถึงประเด็นด้านการกีฬาไว้ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคน
ให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวิ นัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดา
รงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคน
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

-331.2 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564)
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศในระยะ 5 ปีข๎างหน๎า ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(ฝุายเลขานุการคณะทางานจัดทารํางแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6, 2559)
7. การสํงเสริมให๎เกิดความรู๎และความตระหนักด๎านการออกกาลังกายและการกีฬาขั้น
พื้นฐาน
8. การสํงเสริมให๎มวลชนมีการออกกาลังกายและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการกีฬา
9. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และตํอยอดเพื่อความสาเร็จในระดับอาชีพ
10. การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นสํวนสาคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
11. การพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา
12. การยกระดับการบริหารจัดการด๎านการกีฬาให๎มีประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของประชาชน เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาการ
กีฬาในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ปัญหา/ความต๎องการของประชาชน ประกอบด๎วย ขอบขํายและปริมาณของปั ญหา
พื้นที่เปูาหมาย กลุํมเปูาหมาย และการคาดการณ์แนวโน๎มการพัฒนาในอนาคต
1. การสํงเสริมให๎ประชาชนทุกกลุํมได๎ออกกาลังกายหรือเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ มีสมรรถภาพทางกาย
และเสริมสร๎างมิตรภาพระหวํางครอบครัว ชุมชนอยํางเหมาะสมและทั่วถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ ได๎ออก
กาลั งกายและเลํ น กี ฬ าเป็ น ประจ าอยํ า งตํอ เนื่อ งตลอดชี วิ ต เพื่อ พั ฒ นาสุ ขภาพกายและจิ ต มี คุ ณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย น้าใจนักกีฬา สามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางเหมาะสมและใช๎กีฬาเป็นสื่อในการ
ลดปัญหาสังคมโดยเฉพาะสิ่งเสพติด
2. นักกีฬาได๎รับการพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งได๎รับการสนับสนุนด๎านกองทุนพัฒนาการกีฬา การนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการกีฬามาประยุกต์ใช๎อยํางกว๎างขวาง การพัฒนากีฬาสากลและกีฬาประจาชาติที่ได๎รับความนิยมเป็น
กีฬาอาชีพ ตลอดจนการสร๎าง พัฒนา ปรับปรุงและดูแลสถานกีฬา สถานออกกาลังกาย อุปกรณ์กีฬาและสิ่ง
อานวยความสะดวกให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
3. สํงเสริมให๎ประชาชนทุกคนในจังหวัดสุโขทัย ออกกาลังกายหรือเลํนกีฬา พัฒนาให๎เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ และอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข ประชาชนทุกคนและทุกกลุํมมีความเสมอภาค
และได๎รับโอกาสพัฒนาให๎เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพโดยใช๎กีฬาเป็นสื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ เด็กและ
เยาวชนในจังหวัดสุโขทัย มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีเจตคติที่ดีตํอการออกกาลังกายและเลํนกีฬา และมีทักษะ
กีฬาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยและมีน้าใจนักกีฬา ซึ่งนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพ
5. พัฒนาบุคลากรทางกีฬา รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬาและสนานกีฬาให๎เหมาะสมกับความต๎องการ
ของท๎องถิ่น
6. พัฒนาองค์กรกีฬาให๎มีเอกภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกีฬาอยํางเป็นระบบและมี
ธรรมาภิบาล มีการสํงเสริมกีฬาสูํท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง โดยให๎องค์กรภาครัฐและเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการกีฬา รวมทั้งเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในสังคมในการพัฒนาการกีฬาของจังหวัด
ทุกระดับอยํางกว๎างขวางและเข๎มแข็ง

-347. มีการพัฒนาสถานที่ออกกาลังกายระดับชุมชน ให๎เป็นไปตามความต๎องการของท๎องถิ่น รวมทั้ง
พัฒนาสนามกีฬาทุกระดับให๎มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
8. มีนักกีฬาและบุค ลากรทางการกีฬาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม
ระเบียบวินัย และมีน้าใจนักกีฬาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอยํางตํอเนื่อง
9. มีการสํงเสริมมาตรฐานการกีฬาให๎สูงขึ้นตามลาดับ จากกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ตั้งแตํระดับท๎องถิ่นจนถึงระดับจังหวัด
10. มีการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการกีฬาเพิ่มขึ้น
11. มีระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามและประเมินผล
อยํางเป็นระบบ รวมทั้งมีผลงานการศึกษาวิจัยและนาไปใช๎เพื่อพัฒนาการกีฬาเพิ่มขึ้น
12. มีระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เหมาะสมเอื้อตํอการบริหารการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬา มีสวัสดิการ
แกํนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพิ่มขึ้น

การประเมินศักยภาพการพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันด้วยเทคนิค (SWOT ANALYSIS)
S มาจากคาวํา (strength) คือ มีจุดแข็ง หรือจุดเดํนอะไรบ๎างที่เสริมสร๎างให๎เข๎มแข็งขึ้น เชํน การ
พัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัยใช๎นโยบายที่สอดคล๎องกับกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาและการกีฬา แหํง
ประเทศไทย มีบุ คลากรระดับ บริ หารและระดับปฏิบัติการอยูํในทุกระดับตั้งแตํระดับชาติไปจนถึงระดับ
หมูํบ๎าน นับวําเป็นจุดเดํนเมื่อสามารถนานโยบายตําง ๆ ไปปฏิบัติตํอเนื่องถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางรวดเร็ว
W มาจากคาวํา (weakness) หมายถึง จุดอํอนของตัวเปูาหมายอาจจะมีบางสํวน บางองค์ประกอบ
ที่กระทบและยังอนุรักษ์ไว๎ หรือยืนยันไมํเปลี่ยนแปลงทําที เชํน ทัศนคติของบุคคลากรในด๎านกีฬาวํามีจุดอํอน
ที่ใดและจะพัฒนาได๎อยํางไร โดยนาจุดอํอนที่ค๎นพบมาวิเคราะห์แล๎วปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น
O มาจากคาวํา (opportunity) หมายถึง โอกาสที่กีฬาจะได๎รับการพัฒนาไปอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้
อาจจะเป็นความพร๎อมและศักยภาพของบุคลากร ในปัจจุ บันองค์กรด๎านการกีฬาที่มีบุคลากรที่มีความรู๎ มี
ความสามารถ มีคุณภาพ มีการศึกษา และมีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู๎ด๎านตําง ๆ อยํางตํอเนื่องเป็นระบบ
ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติภารกิจสาคัญ มีคุณภาพเป็นที่ปรากฏจึงนับเป็นโอกาสที่จะชํวยกันพัฒนาให๎เกิด
ความยั่งยืน และพัฒนาการมีสํวนรํวมขององค์กรชุมชนให๎เข๎มแข็งและสามารถพึ่งตนเอง
T มาจากคาวํา (treat) หมายถึง แรงกดดัน หรืออันตรายที่บั่นทอนความเจริญก๎าวหน๎าของชุมชนซึ่ง
เป็นเรื่องที่ชุมชนจะต๎องปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เปูาหมายการพัฒนาที่ไมํชัดเจน การ
ทางานรํวมกันไมํชัดเจน ระบบการรายงานซ้าซ๎อนมากมายจนกระทั่งไมํมีโอกาสทางานที่สนับสนุนความคิด
ริเริ่ม และแก๎ไขปัญหาของประชาชนได๎อยํางจริงจัง หรือกระแสการกระจายอานาจราชการบริหารสํว น
ท๎องถิ่นที่มีผลกระทบในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
การวิเคราะห์ SWOT มีการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก วิเคราะห์สภาพแวดล๎อม
ภายใน ซึ่งมีมาตรการหรือตัวแปรที่สาคัญในการวิเคราะห์กลําวคือ สภาพแวดล๎อมภายใน ด๎านทรัพยากร
ได๎แกํ บุคลากร องค์กรประชาชน เทคโนโลยี ด๎านโครงสร๎างศักยภาพในชุมชน ได๎แกํ จุดแข็งของชุมชน
จุดอํอนของชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกที่มีผลกระทบตํอหนํวยงานมีตัวแปรที่สาคัญในการ
วิเคราะห์กลําวคือ สภาพแวดล๎อมภายนอก ได๎แกํ ด๎านพื้นที่ ด๎านการจัดการ ด๎านกิจกรรม ด๎านการมีสํวนรํวม
ผลกระทบตํอชุมชน ได๎แกํ ด๎านเชิงบวก ซึ่งเป็นลูํทางหรือโอกาสในการพัฒนา ด๎านเชิงลบ ซึ่งเป็นอุปสรรค
หรืออันตรายของชุมชน

-35จุดแข็ง (Strength)
1. ด๎านองค์กร
มีหนํวยงานสนับสนุนด๎านการกีฬาในจังหวัดได๎แกํ หนํวยราชการ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด สถาบันการพลศึกษา ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด สมาคมกีฬา และชมรมกีฬา โดยให๎การ
สนับสนุนในการทางานอยํางเต็มสมรรถภาพ และมีการประสานงานระหวํางองค์กรทุกระดับทางานอยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. ด๎านบุคลากร
มีนักกีฬาในจังหวัดจานวนมากที่มีความพร๎อมในการรับการพัฒนาไปสูํความเป็นเลิศ และมี นักกีฬา
ในสถาบันการพลศึกษาที่มีความพร๎อมในการพัฒนาทักษะกีฬา และมีโอกาสในการรับสวัสดิการที่ดี
เชํน การศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น และมีผู๎ตัดสินกีฬา เจ๎าหน๎าที่ และผู๎ควบคุมทีม มีความรู๎ด๎านกฎ กติกา
ระเบียบ ตําง ๆ มากขึ้นกวําเดิม มีอาสาสมัครผู๎นากีฬาในจังหวัดเพิ่มขึ้น
3. ด๎านงบประมาณ
ผู๎บริหารระดับจังหวัด ระดับสํวนท๎องถิ่นเห็นความสาคัญด๎านการกีฬา และให๎งบประมาณด๎า นกีฬา
โดยเฉพาะหนํวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให๎การสนับสนุนงบประมาณด๎านการกีฬา เชํน งบประมาณ
การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จัดสร๎างสนามกีฬา
4. ด๎านสถานที่/อุปกรณ์
มีสนามและอุปกรณ์กีฬาในระดับจังหวัดที่ได๎มาตรฐานสามารถรองรับกิจกรรมกีฬาในจังหวัดได๎ดี มี
สนามกีฬาระดับหมูํบ๎านในท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น มีสถานที่ออกกาลังกายเพียงพอ
จุดอ่อน (Weakness)
1. ด๎านองค์กร
องค์กรภาครัฐยังขาดการประสานงานและขาดความรํวมมือระหวํางองค์กร องค์กรภาคเอกชนให๎การ
สนับสนุนด๎านกีฬาน๎อย มีองค์กรที่สนับสนุนด๎านกีฬาจานวนน๎อย
2. ด๎านบุคลากร
ขาดความรู๎ในลักษณะเฉพาะทาง อัตราสํวนด๎านนักกีฬากับผู๎ฝึกสอนไมํพอเพียงผู๎บริหารด๎านการ
กีฬายังให๎ความสนใจน๎อย นักกีฬาไมํได๎รับการพัฒนาการสนับสนุนเทําที่ควร
บุคลากรกีฬาที่มีอยูํยังไมํได๎มาตรฐานและคุณภาพเทําที่ควร (ผู๎ฝึกสอน ผู๎ตัดสิน) นักกีฬายังมี
มาตรฐานและคุณภาพไมํเพียงพอ บุคลากรกีฬาในท๎องถิ่นมีไมํเพียงพอ (ท๎องถิ่นให๎การสนับสนุนน๎อย)
3. ด๎านงบประมาณ
ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐน๎อยมาก ได๎รับงบประมาณลําช๎า การใช๎งบประมาณขาด
ประสิทธิภาพเทําที่ควร ขาดระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี
4. ด๎านสถานที่อุปกรณ์
สนามกีฬาไมํเพียงพอไมํทั่งถึงทุกพื้นที่ (มีเฉพาะในตัวเมือง) และไมํครบทุกประเภท
อุปกรณ์กีฬามีราคาแพงและไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชนในระดับพื้นที่ สนามกีฬาใน
สถาบันการศึกษายังไมํเปิดโอกาสให๎บุคคลภายนอกได๎ใช๎บริการอยํางเต็มที่ ขาดสถานที่เลํนกีฬาและออกกาลัง
กายที่รองรับผู๎สูงอายุและผู๎พิการ มีการใช๎โรงยิมเนเซี่ยมและสนามกีฬาระดับจังหวัดมากเกินไปและขาดการ
ดูแลบารุงซํอมแซม สนามและอุปกรณ์กีฬาให๎อยูํในสภาพดีอยูํ

-36โอกาส (Opportunity)
1. ด๎านเศรษฐกิจ
จังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองทํองเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนคํอนข๎างดี เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยว การจัดการแขํงขันกีฬาได๎รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
2. ด๎านสังคม
ภาครั ฐ และภาคเอกชนให๎ ความส าคั ญและให๎ ความสนใจด๎า นการกีฬา โดยเฉพาะเยาวชนและ
ประชาชนในสังคมเมืองและชนบทที่มีความนิยมการดูกีฬา การเลํนกีฬา และออกกาลังกายมากขึ้น สถาบัน
ครอบครัวให๎ความสนใจด๎านกีฬาและใช๎กีฬาปูองกันยาเสพติด
มีการจัดทาเว็บไซด์ข๎อมูลด๎านกีฬาทาให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสารรวดเร็ว
จังหวัดมีนโยบายสํงเสริมกีฬาในจังหวัดทุกระดับ มีการกาหนดวันเลํนกีฬาและออกกาลังกายของ
ชาวจังหวัดสุโขทัยที่ชัดเจน
3. ด๎านการเมือง
ผู๎บริหารระดับสูงของจังหวัดได๎กาหนดนโยบายด๎านกีฬาให๎หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนได๎ถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
มีนักการเมืองระดับชาติที่ให๎การสนับสนุนการกีฬาเป็นอยํางดี มีนักการเมืองและผู๎นาท๎องถิ่นให๎การ
สนับสนุนการกีฬาในจังหวัดเป็นอยํางดี
4. ด๎านเทคโนโลยี
การสื่อสารทั่วถึงและมีความสะดวกมีโทรศัพท์ในแหลํงชนบท หอกระจายขําว อินเตอร์เน็ตตาบล
วิทยุ AM.และFM. มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทันสมัย เชํน อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ เสียงตาม
สาย รถยนต์ประชาสัมพันธ์
ข้อจากัด( Threat )
1. ด๎านเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจขาดความคลํองตัวทาให๎ภาคเอกชนสนับสนุนการกีฬาลดน๎อยลง สภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดยังไมํแนํนอน ตลอดจนเกิดภัยธรรมชาติ(น้าทํวม) ทาให๎เศรษฐกิจและการคมนาคมบางชํวงไมํคลํองตัว
2. ด๎านสังคม
เป็นสังคมที่ขาดความเอื้ออาทรตํอกัน เพราะสังคมเริ่มขยายตัวเป็นสังคมเมืองใหญํ สังคมที่ด๎อย
โอกาสทางการศึกษาเพราะมีฐานะยากจนมีปัญหาอาชญากรรมและปัญหาวัยรุํนกํอกวนสังคม
3. ด๎านการเมือง
นักการเมืองท๎องถิ่นยังให๎ความรํวมมือในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมกีฬาน๎อย ขาดการ
ผลักดันงบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัดให๎เป็นรูปธรรมอยํางชัดเจน นักการเมืองท๎องถิ่นให๎การ
สนับสนุนกีฬาไมํมากเทําที่ควรมักสํงเสริมในชํวงหาเสียงเลือกตั้ง
4. ด๎านเทคโนโลยี
การเผยแพรํขําวสารไมํทั่วถึงทุกระดับมักเผยแพรํเฉพาะขําวสารระดับชาติและนานาชาติเทํานั้น
จังหวัดขาดการพัฒนาสื่อให๎มีการใช๎อยํางมีประสิทธิภาพการนาเทคโนโลยีมาใช๎ไมํมากเทําที่ควรรัฐบาลขาด
การสนับสนุนการใช๎สื่อตําง ๆ เทําที่ควร

บทที่ 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัย
ประจาปี พ.ศ. 2560-2564

วิสัยทัศน์การพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัย
ประชาชนจังหวัดสุโขทัยออกกาลังกายเป็นวิถีชีวิต และพัฒนาเป็นนักกีฬาระดับชาติและนักกีฬาอาชีพ

พันธกิจ
1. สํงเสริม สนับสนุน การเลํนกีฬาและการออกกาลังกายให๎เป็นวิถีชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตและ
ปลูกฝังคุณธรรม การมีน้าใจนักกีฬา ให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชน
2. สนั บ สนุ น รากฐานในการพั ฒ นากี ฬ าในทุ ก ระดั บ และสํ ง เสริ ม การพั ฒ นานั ก กี ฬ าให๎ มี ขี ด
ความสามารถในการแขํงขันสูงขึ้น เพื่อสร๎างรายได๎และเกียรติภูมิแกํทรัพยากรบุคคลและประเทศชาติ
3. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อนาองค์ความรู๎มา
ประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
4. พัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาอยํางเป็นระบบโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน

เป้าหมาย
1. ประชาชนจังหวัดสุโขทัยออกกาลังกายเป็นวิถีชีวิต
2. พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสูํความเป็นเลิศในระดับชาติ นานาชาติ และนักกีฬาอาชีพ
3. มีองค์กรกีฬาและเครือขํายกีฬาที่ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ
ครบทุกตาบล
4. มีการจัดการแขํงขันกีฬาที่ได๎มาตรฐานตั้งแตํระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาสูํความเป็นเลิศและอาชีพ

วัตถุประสงค์
1. สํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกาลังกายและเลํนกีฬาอยํางตํอเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต
2. พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาโดยนาวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช๎
3. พัฒนาชนิดกีฬาที่มีศักยภาพให๎เป็นนักกีฬาอาชีพ
4. พัฒนาองค์กรเครือขํายกีฬาทุกระดับให๎มีการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด๎านกีฬา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกีฬา (e – Sport)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการบริหารจัดการและการบริการด๎านกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา
1. การพัฒนากีฬาและการออกกาลังกายขั้นพื้นฐาน
2. การพัฒนาการกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อมวลชน
3. การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4. การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ
5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
6. การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกาลังกาย

-38-

วัตถุประสงค์ / แนวทางการพัฒนากีฬาจังหวัด / ผลผลิต / ตัวชี้วัด / หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาและการออกกาลังกายขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นาเด็กและเยาวชนให๎ มีความสามารถขั้ นพื้นฐานในการเลํ นกีฬา มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการออกกาลังกายและเลํนกีฬา มีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬา สามารถเลํนกีฬาได๎ ดู
กีฬาเป็น มีคุณภาพ จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้าใจนั กกีฬา สามารถนาทักษะออกกาลังกายและเลํนกีฬา
ไปใช๎ในชีวิตประจาวันเพื่อสุขภาพและหํางไกลยาเสพติด รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนากีฬาไปสูํความเป็น
เลิศ กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.1 สํงเสริม เพิ่มศักยภาพกีฬาขั้นพื้นฐาน
1) สํงเสริมเผยแพรํความรู๎การออกกาลังกาย เลํนกีฬา ดูกีฬา
2) สํงเสริมการโภชนา การทดสอบสมรรถภาพ
3) จัดทาข๎อมูลการออกกาลังกาย การเลํนกีฬา
4) การพัฒนาปรับปรุง สถานที่ อุปกรณ์ สนามกีฬา
5) การจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา ระดับท๎องถิ่น/หนํวยงาน
1.2 สํงเสริม การพัฒนาบุคลากรกีฬาขั้นพื้นฐาน
1) อบรมผู๎ฝึกสอน ผู๎ตัดสิน บุคลากรกีฬา
2) จัดสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน
1.3 สํงเสริม การทากิจกรรมและการแขํงขันกีฬารวมทั้งการประชาสัมพันธ์
1) การแขํงขันกีฬาระดับตํางๆ
2) การประชาสัมพันธ์ณรงค์ให๎คนออกกาลังกาย/เลํนกีฬา ฯลฯ
ผลผลิต เด็กเยาวชน และประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ตัวชี้วัด
1) จานวนเด็กเยาวชน และประชาชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
2) ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
3) ข๎อมูลขําวสารด๎านกีฬาที่ได๎รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หนํวยงานหลัก
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
1.4 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
1.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
1.6 เทศบาลเมืองที่มีการศึกษาฯ

-392. หนํวยงานสนับสนุน
2.1 องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย
2.2 สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
2.3 ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
2.4 เทศบาลเมือง, เทศบาลตาบล
2.5 องค์การบริหารสํวนตาบล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาและการออกกาลังกายเพื่อมวลชน
วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนจังหวัดสุโขทัยทุกกลุํม รวมทั้งบุคคลกลุํมพิเศษและผู๎ด๎อยโอกาสได๎ออกกาลัง
กายและเลํ นกีฬาให๎ สอดคล๎ องกับวิ ถีชีวิ ตเป็นประจ าทั้งกี ฬาพื้นบ๎าน กีฬาไทย กีฬาสากล และกี ฬาเพื่ อการ
ทํองเที่ยว เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสในการเข๎าถึงบริการและกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกายและ
ประชาชนอยํางทั่วถึง เพื่อสํงเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ จริยธรรม ความสามัคคีและความมีวินัยของคนในชาติ
แนวทางการพัฒนา
2.1 สํงเสริม พัฒนาการเพิ่มศักยภาพกีฬาเพื่อมวลชน
1) ให๎ มี ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู๎กี ฬ าและมีห นํ ว ยงานอ าเภอในการเผยแพรํค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจ
เกี่ยวกับการเลํนกีฬา
2) จัดทาข๎อมูลผู๎ออกกาลังกาย การเลํนกีฬาให๎เป็นปัจจุบัน
3) สร๎าง พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬา และจัดหาอุปกรณ์กีฬาให๎หมูํบ๎านและชุมชน
ดูแลและใช๎ประโยชน์
2.2 สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรกีฬาเพื่อมวลชน
1) สรรหาบุคลากรในหมูํบ๎านและชุมชนพัฒนากีฬา
2) พัฒนาบุคลากรเครือขํายของหมูํบ๎านและชุมชนให๎มีความพร๎อมที่จะสนับสนุนการเลํน
กีฬาในหมูํบ๎านและชุมชน
3) สัมมนาเจ๎าหน๎าที่กีฬาของ อบต.และเทศบาลให๎เข๎าใจเกี่ยวกับกีฬา
2.3 สํงเสริมกิจกรรมการแขํงขันกีฬาเพื่อมวลชนระดับตํางๆ ได๎แกํ ระดับหมูํบ๎าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
ผลผลิต
1) สมาชิกรวมตัวเป็นองค์กรเครือขํายและรํวมกิจกรรมกีฬา
2) ประชาชนทุกกลุํม เลํนกีฬา และออกกาลังกายที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตอยํางเหมาะสม
และสม่าเสมอ
3) ประชาชนทุกกลุํมเข๎าถึงบริการและกิจกรรมกีฬา
4) ประชาชนมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคีและ มี
วินัย
ตัวชี้วัด
1) องค์กรเครือขํายทางการกีฬาจัดการฝึกอบรมจัดการแขํงขันกีฬาได๎เพิ่มขึ้น
2) มีผู๎ออกกาลังกายเพิ่มขึ้น 5 %

-40หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หนํวยงานหลัก
1.1 สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
2. หนํวยงานสนับสนุน
2.1 อาเภอ ทุกอาเภอ
2.2 องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย
2.3 เทศบาลเมืองและเทศบาลตาบลทุกแหํง
2.4 อบต.ทุกแหํง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมให๎นักกีฬาและนักกีฬาผู๎ พิการมีโอกาสเข๎ารํวมการแขํงขัน และพัฒนาความสามารถ
ทักษะ จริยธรรม โดยมุํงเน๎นความเป็นเลิศในการแขํงขันกีฬาภายในจังหวัดสุโขทัย และในระดับชาติ การ
พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการแขํงขันกีฬาให๎ได๎มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
3.1 สํงเสริม พัฒนามาตรฐานการจัดการแขํงขันกีฬา
1) บูรณาการจัดการแขํงขันภายในจังหวัดให๎ได๎มาตรฐาน
2) กาหนดมาตรฐานนักกีฬา , ผู๎ฝึกสอนกีฬา,ผู๎ตัดสินกีฬา
3) สํงเสริมการใช๎วิทยาศาสตร์การกีฬา
4) จัดทาข๎อมูล สถานฝึกซ๎อมและการแขํงขัน บุคลากร อุปกรณ์
3.2 สํงเสริม พัฒนาบุคลากรในการแขํงขันกีฬา
1) สํงเสริมการฝึกสอน การผลิตนักกีฬาเพื่อการแขํงขัน
2) ปรับปรุงระเบียบ ข๎อบังคับในการคัดเลือกนักกีฬา
3) สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
4) สํงเสริมให๎สมาคมและองค์กรตํางๆ นาวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช๎พัฒนาความสามารถ
ของนักกีฬา
3.3 สํงเสริมการจัดการแขํงขันและสํงเข๎าแขํงขันระดับตํางๆ
1) สํงเสริมให๎ชมรม สมาคม เป็นผู๎จัดการแขํงขัน สํงแขํงขันกีฬาทุกระดับ
2) สํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันทั้งระดับจังหวัด กลุํมจังหวัดประเทศและนานาชาติ
ผลผลิต

ผลสาเร็จในการแขํงขันกีฬา
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1) ร๎อยละของนักกีฬาและบุคลากรที่ได๎ในการพัฒนา
2) ผลงานและสถิติของนักกีฬาที่ได๎มาตรฐานในการแขํงขันแตํละระดับและชนิดกีฬา
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หนํวยงานหลัก
1.1 ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
1.2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุโขทัย
2. หนํวยงานสนับสนุน
2.1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
2.2 ชมรมกีฬาจังหวัดสุโขทัย ทุกชมรม/ทุกชนิดกีฬา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากีฬาสากลและกีฬาไทยให๎เป็นกีฬาอาชีพอยํางมีมาตรฐาน โดยการพัฒนานักกีฬาและ
บุคลากรทางการกีฬาเพื่ออาชีพให๎มีมาตรฐานสากล จัดให๎มีกฎ ระเบียบ และข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับการ
ประกอบอาชีพทางการกีฬาที่เหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งสร๎างแรงจูงใจให๎ องค์กรเอกชนรํว มสํ งเสริม
กิจกรรมกีฬาเพื่อการอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
4.1 สํงเสริม พัฒนา กีฬาให๎เป็นกีฬาเพื่ออาชีพได๎
1) จัดทาแผนสํงเสริมกีฬาอาชีพ
2) กาหนดมาตรฐาน และระเบียบการแขํงขัน
3) กาหนดโครงสร๎างพื้นฐานและอุปกรณ์การแขํงขัน
4) สํงเสริมให๎มีการจัดตั้งสมาคม/สโมสรกีฬาอาชีพ
4.2 สํงเสริมพัฒนาบุคลากรด๎านกีฬาเพื่อการอาชีพ
1) สํงเสริมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาอาชีพ
2) เผยแพรํความรู๎ด๎านการดาเนินการกีฬาอาชีพ
3) สํงเสริมการสร๎างเกณฑ์สมรรถภาพนักกีฬาอาชีพ
4.3 กฎ ระเบียบและการปฏิบัติ เพื่อการกีฬาอาชีพ กาหนดระเบียบ ข๎อบังคับให๎สมาคมกีฬา ชมรม
สมโมสร ผู๎ประกอบการ นักกีฬา ผู๎ตัดสิน เข๎ารับการจดทะเบียน ฯลฯ
4.4 สํงเสริมการทาตลาด การประชาสัมพันธ์ สนับสนุนจัดทาสื่อเพื่อสํงเสริมการทาตลาด และ
ประชาสัมพันธ์การแขํงขันกีฬาตําง ๆ ฯลฯ
ผลผลิต

เพิ่มจานวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ตัวชี้วัด
1) ร๎อยละของทีมนักกีฬาและบุคลากรที่เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาอาชีพ แตํละชนิดกีฬา
2) การจัดการแขํงขันกีฬาอาชีพเป็นมาตรฐาน
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1. หนํวยงานหลัก
1.1 ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
1.2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุโขทัย
2. หนํวยงานสนับสนุน
2.1 ชมรมกีฬาจังหวัดสุโขทัย ทุกชมรม/ทุกชนิดกีฬา
2.2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด ด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับชาติและเครือขํายวิทยาศาสตร์การ
กีฬาครอบคลุมทั่วจังหวัด เพื่อผลิตและพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํและบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา
และสร๎างเครือขํายวิชาการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา รวมทั้งสถานกีฬา และอุปกรณ์กีฬา
ให๎ได๎มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
1) จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา
2) จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
5.2 พัฒนาระบบบริหารด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านการกีฬา
1) พัฒนาบุคลากรทางด๎านวิทยาศาสตร์ฯ
2) พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสม ถูกต๎องตามหลักวิชาการเพื่อให๎บริการ
ประชาชน
3) เผยแพรํความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ฯ อยํางตํอเนื่องโดยผํานสื่อทุกรูปแบบ
4) สํงเสริมให๎มีการใช๎เทคโนโลยีการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักกีฬา เด็ก และ
ประชาชนรวมทั้งบุคคลกลุํมพิเศษและผู๎ด๎อยโอกาส
5.3 ผลักดันการวิจัยพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการกีฬา
1) การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการกีฬา ฯลฯ
2) จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ชมรมวิทยาศาสตร์
ผลผลิต
1) มีบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีความรู๎ ความสามารถในการพัฒนานักกีฬา
และประชาชนในการเลํนกีฬาและออกกาลังกายที่ถูกต๎องและเหมาะสม
2) มีและใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ทางด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับจังหวัด ในการกพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬา
ตัวชี้วัด
1) ร๎อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได๎รับการถํายทอดความรู๎ทางวิทยาศาสตร์กีฬา
2) ร๎อยละของนักกีฬาที่ได๎รับการถํายทอดและประสบความสาเร็จ
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1. หนํวยงานหลัก
1.1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
2. หนํวยงานสนับสนุน
2.1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
2.2 ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกีฬา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์กีฬาจังหวัด ให๎ความสาคัญกับการบริหารจัดการแบบบูรณาการให๎ทุกภาค
สํวนมีสํวนรํวมในทุกระดับ และมีการบริหารจัดการฐานข๎อมูลด๎านการกีฬาครอบคลุมทุกด๎านเพื่อพัฒนากีฬา
และจัดทามาตรฐานกีฬาไทยให๎เป็นกีฬาอยํางมีมาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒนานักกีฬาและบุคลากร
ทางการกีฬาให๎มีมาตรฐานสากล จัดให๎มีกฎ ระเบียบ และข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาที่เหมาะสมและ
ทันสมัย รวมทั้งสร๎างแรงจูงใจให๎องค์กรเอกชนรํวมสํงเสริมพัฒนากิจกรรมกีฬาเพื่อการบริหารการกีฬา
แนวทางการพัฒนา
6.1 เพิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
1) สร๎างระบบการวางแผน จัดการงบประมาณ และระบบการติดตามประเมินผล
2) พัฒนาการรูปแบบประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ
3) จัดทาข๎อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกีฬา
6.2 สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกีฬาและออกกาลังกายแบบบูรณาการในทุกกระดับ
1) พัฒนาสมาคมและชมรมกีฬาจังหวัด และสนับสนุนการจัดตั้งชมรม และสโมสรกีฬา
ระดับอาเภอ
2) จัดตั้งและพัฒนากองทุนเพื่อพัฒนาการกีฬา
3) พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการด๎านกีฬา
6.3 การปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา การออกกาลังกายและ
นันทนาการของจังหวัด
1) สนับสนุนสิทธิประโยชน์สาหรับภาคเอกชน
2) สํงเสริมให๎องค์กรปกครองท๎องถิ่นออกข๎อบังคับตํางๆ ที่สํงเสริมกีฬาและการออกกาลังกาย
3) ประชาสั มพั น ธ์เผยแพรํ ค วามรู๎และเข๎าใจกฎหมายระเบียบข๎ อบั งคั บด๎านกี ฬาและ
การออกกาลังกาย
ผลผลิต องค์กรเครือขํายกีฬา มีความเข๎มแข็ง
ตัวชี้วัด
1) การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยมีแผนการดาเนินงานและการประเมินผลที่ชัดเจน
2) ความพึงพอใจของประชาชน และองค์กรที่มาติดตํอและขอรับบริการ

-44หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หนํวยงานหลัก
1.1 สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
1.2 ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
2. หนํวยงานสนับสนุน
2.1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
2.2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
2.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
2.6 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
2.7 ท๎องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
2.8 องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย
2.9 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
2.10 เทศบาลตาบล และ องค์การบริหารสํวนตาบล
2.11 สมาคมกีฬาจังหวัดสุโขทัย
2.12 ชมรมกีฬาจังหวัดสุโขทัย ทุกชมรม/ทุกชนิดกีฬา

