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บทนา
แผนปฏิบตั ิการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 -2565)
หลักการและเหตุผล
“นันทนาการ” มีความหมายกว้างขวางอย่างยิ่งและเชื่อมโยงกับ
ชีวิตอย่างแยกไม่ออก กล่าวได้ว่าเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
ทุกคน ทั้งด้วยความหมายพื้นฐานของนันทนาการในการทาให้ชีวิต
สดชื ่น ขึ้ น หรื อการสร้ างพลั งขึ้ น มาใหม่ (Re+Fresh, Re+Creation)
หลั ง ภารกิ จ การงาน ทั้ ง หมายรวมถึ ง กิ จ กรรม (Activities) ซึ่ ง มี
รูปแบบที่หลากหลายที่บุคคลหรือชุมชนมีส่วนร่วมได้ตามความสนใจ
ของตน ทั้งเป็น กระบวนการในการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของบุค คล
หรือสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน หรือสงบสุข
กล่าวได้ว ่าเป็น ประสบการณ์ช ีว ิต ที ่ส ร้างการพัฒ นาด้านอารมณ์
และจิตใจ หรือคุณภาพทางอารมณ์
ทั้ ง นี้ หากประชาชนคนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย ประกอบกิ จ กรรม
นัน ทนาการอย่า งเหมาะสม ตรงความต้อ งการจะก่อ เกิด คุณ ค่า
ทั้งทาง ด้านจิตวิทยา เพราะนั นทนาการเป็ นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ป้องกันบุค คลที่จ ะป่ว ยทางด้า นจิต ใจ และสามารถใช้ในการฟื้น ฟู
จิตใจ ลดความวิตกกังวลต่างๆ ได้ ด้านร่างกาย นันทนาการประเภทเกม
กีฬา และการละเล่น ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกายได้เป็นอย่างดี
ร่า งกายได้รั บ การพัฒ นาทุก ส่ว น ทาให้ร ะบบต่า งๆ ในร่า งกาย
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ท างานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยเฉพาะระบบการไหลเวี ยนโลหิ ต
ระบบหายใจ และระบบกล้ า มเนื้ อ และ ด้ า นสั ง คม นั น ทนาการ
เปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลที่ เข้ าร่ ว มมี การท างานและรับ ผิ ดชอบร่ ว มกั น
มี การติ ดต่ อประสานงาน เสริ มสร้ างสั มพั นธภาพที่ ดี ต่ อกั น เป็ นการ
ส่งเสริมให้ อ ยู่ ร่ ว มกั น ในสัง คมด้ว ยความราบรื่น ซึ่ง จากงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรนันทนาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั ก เรี ย นระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต้ น
ของมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เมื่ อปี พ.ศ. 2561 พบว่ ามี คะแนนรวม
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ – Emotional Quotient) ของนั ก เรี ยน
ระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต้ น เพิ่ มขึ้ น กว่าก่ อนการเข้ าร่วมกิ จกรรม
อย่างมีนัยสาคัญ
ด้ วยเหตุ ผลต่ างๆ ที่ กล่ าวมานี้ จึ งมี ความจ าเป็ นที่ รั ฐต้ องจั ดท า
แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งต่อมา
ได้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ปรุ งให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 12
มีนาคม พ.ศ. 2562 และปรับชื่อเป็น “แผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565)” ซึ่งเป็ นไปตามรูปแบบการจัดทาแผน
ระดั บที่ ๓ ตามที่ ส านั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ก าหนด ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ นแบบแผนและแนวทางให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ได้ ใ ช้ เ ป็ น กรอบแนวคิ ด ในการจั ด ท าแผน การปฏิ บั ติ ร าชการ
ให้สอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป
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สถานการณ์และแนวโน้มของนันทนาการ
ปั จ จุ บั น เท ค โน โล ยี เข้ าม ามี บ ท บ าท แ ล ะ มี อิ ท ธิ พ ล ใน
การดารงชีวิตประจาวัน ผู้คนต่างอยู่กับเทคโนโลยี จนทาให้ เกิดโรค
จากพฤติกรรมประจาวัน ทาให้ เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เกิ ด ภาวะความเครี ย ดจากสถานการณ์ รุ ม เร้ า ทางเศรษฐกิ จ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น มี น้ อ ยลง ฯลฯ และเมื่ อเกิ ดสถานการณ์
การแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ในปี พ.ศ. 2563 ยังเป็ น
เสมื อ นอัต ราเร่งให้ เกิ ดพฤติ กรรมใหม่ ข องผู้ ค นในสั งคม ที่ เรียกว่า
New normal ดังนี้
1) เกิดความหวั่นเกรงต่อการติดเชื้อ ท าให้ คนจานวนมากขึ้นใส่ ใจต่ อ
การออกกาลังกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคระบาดและเลี่ยงการติดเชื้อ
แต่เน้นการออกกาลังกายที่ต้องทาเพียงลาพังหรือเฉพาะคนในครอบครัว
เช่น การฝึกโยคะ การเต้นแอโรบิกที่บ้าน การเดินหรือวิ่งจ๊อกกิ้งที่ไม่ต้อง
สัมผัสกับผู้อื่น
2) ผลจากการที่ต้องจากัดพื้นที่ของตนเอง ทาให้คนจานวนไม่น้อย
โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมือง หันหน้าเข้าหาเครื่องมือเทคโนโลยี
มากขึ้ น ใช้ เวลากั บหน้ าจอมากขึ้ น เป็ นมนุ ษย์ ออนไลน์ มากขึ้ น เรี ยน
ออนไลน์ ตั้ งแต่ วั ยอนุ บ าล ท างานแบบ Work from Home ซึ่ งท าให้
ความสัมพันธ์ทางสั งคมของทุกคนลดลง อาจสร้างปัญหาความเครียด
หรือโรคซึมเศร้าได้โดยง่าย
3) มาตรการ Social Distancing ทาให้ผู้คนไม่สามารถร่วมกิจกรรม
นัน ทนาการที่จาเป็ นต้องมีคนร่วมกัน มากกว่า 1 คนได้ดังเคย เช่น
การแข่งขันกีฬา การละเล่น การเต้นรา การละคร-ภาพยนตร์ ฯลฯ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แม้แต่เด็กๆ ก็ไม่สามารถเล่นกันได้ดังเคย ชีวิตนันทนาการจึงไม่สามารถ
ดาเนินไปได้โดยปกติ
สั งคมไทยจึ งแสวงหาทางออกที่ เหมาะสม ที่ จะน าชี วิตกลั บไปสู่
ความสมดุลระหว่างการมีร่างกายที่แข็งแรง ความสัมพันธ์ในครอบครัว
และสังคม อาชีพการงาน และความสุขในชีวิต ซึ่งนันทนาการเป็นส่วนหนึ่ง
ในคาตอบของการแก้ไขปัญหา ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทย
ประกอบกิ จกรรมนั น ทนาการตามความถนั ดจนเป็ นวิ ถี ชี วิ ตจึ งเป็ น
เป้าหมายที่ต้องร่วมกันผลักดันให้ประสบผลสาเร็จ
เป้าหมายของแผนปฏิบตั ิการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 -2565)
1) ประชาชนมี ความรู้ ความเข้ าใจ และเห็ น คุ ณ ค่ าของการใช้
เวลาว่ างให้ เป็ น ประโยชน์ ด้ ว ยการเข้ าร่ ว มหรื อ ประกอบกิ จ กรรม
นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2565)
2) บุ ค ลากรด้ านนั น ทนาการทั่ ว ประเทศได้ รั บ การพั ฒ นาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 5 ต่อปี)
3) ประชาชนมีความสุ ขจากการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
(ค่ าดั ชนี ความสุ ขของประชาชนในการเข้ าร่ วมหรือประกอบกิ จกรรม
นันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ส่วนที่ 1
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ส่วนที่ 1
สาระสาคัญของแผนปฏิบตั กิ ารด้านนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 - 2565)
วิสัยทัศน์

“คนไทยมีนันทนาการเป็นวิถีชีวิต”

พันธกิจ
๑. ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก ถึ ง
คุณค่าของนันทนาการ และเข้าร่วมหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการ
จนเป็นวิถีชีวิต
๒. พั ฒ นาการจั ด การทรัพ ยากรนั น ทนาการและการบริห าร
จัดการนันทนาการ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม
นันทนาการ
๔. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนันทนาการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ป ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็ นคุณ ค่าของ
การใช้ เวลาว่า งให้ เป็ น ประโยชน์ ด้ ว ยการเข้ าร่ ว มหรื อ ประกอบ
กิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
๒. เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการและการบริหาร
จัดการนันทนาการให้มีมาตรฐาน
๓. เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ การวิ จั ย
นวัตกรรมนันทนาการ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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๔. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๕. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนันทนาการ
เป้าหมาย
๑. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการใช้
เวลาว่างให้ เป็ น ประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมหรือประกอบกิจกรรม
นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
๒. บุคลากรด้านนันทนาการทั่วประเทศได้รับการพัฒ นาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๓. ประชาชนมีความสุขจากการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ตัวชี้วัด
1. ประชาชนประกอบกิ จ กรรมนั น ทนาการจนเป็ น วิ ถี ชี วิ ต
ร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2565
2. บุ คลากรด้านนัน ทนาการมีคุณ ภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
3. ค่ าเฉลี่ ย ดั ช นี ค วามสุ ข ของประชาชนในการเข้ า ร่ว มหรื อ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมนันทนาการสู่
การเผยแพร่และการนาไปใช้อย่างแพร่หลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการนันทนาการและการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานันทนาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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รายละเอียดตัวชีว้ ดั
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดว้ ยการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการจนเป็นวิถชี วี ติ
กลยุทธ์
1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านนันทนาการเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ด้วยนันทนาการ
2. ส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนทุ กกลุ่ ม ได้ แก่ เด็ ก เยาวชน ผู้ ใหญ่
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ประกอบกิจกรรม
นันทนาการตามความถนัดและความสนใจเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต
3. สร้ า งกระแสความนิ ย มด้ า นนั น ทนาการโดยใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยี ห ลากหลาย เพื่ อให้ ป ระชาชนเข้าถึงข้อ มูล ได้โดยง่าย
สะดวกและรวดเร็ว
4. สนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม ทางสั ง คมเพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย ให้ เกิ ด
การประกอบกิจกรรมนันทนาการ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัว ชี้วัด ที่ 1 : ประชาชนมีค วามรู้ ความเข้า ใจ และตระหนัก ถึง
คุณค่าของนันทนาการเพิ่มขึ้น
ค าอธิบ ายตั ว ชี้วั ด : ประชาชนทุ กกลุ่ มวั ย รวมถึงบุ คคลกลุ่ มพิ เศษ
และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของ
นันทนาการเพิ่มขึ้น
หน่วยนับ : ร้อยละ
ข้ อ มู ล ฐาน (Baseline) : ประชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และ
ตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ ร้อยละ 79.9
ที่มา : ผลการประเมินแผนพัฒ นานัน ทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2555 - 2559)
ค่า เป้าหมาย : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
คุณค่าของนันทนาการเพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. หน่ว ยงานสนับ สนุน ส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐ ที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ข้อมูลประกอบ :
1. แบบสารวจการออกกาลังกาย หรือเล่นกีฬาของประชาชน
2. แบบรายงานข้ อมู ล การส่ งเสริ มด้ านนั นทนาการ ตามแผน
ปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัด
และความสนใจเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น
คาอธิบายตัวชี้วัด : ประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมถึงบุคคลกลุ่มพิเศษ และ
ผู้ ด้ อ ยโอกาส ประกอบกิ จ กรรมนั น ทนาการตามความถนั ด
และความสนใจเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น
การประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต หมายถึง
การประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจาจนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจาวัน โดยเกณฑ์ความถี่ของ "วิถีชีวิต" ทางนันทนาการ คือ
เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมและประกอบกิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย 3 - 5 วันต่อสัปดาห์ วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที
หน่วยนับ : ร้อยละ
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ตามความถนัดและความสนใจเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 30

ร้อยละ 35

ร้อยละ 40

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. หน่ว ยงานสนับ สนุน ส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐ ที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน
ข้อมูลประกอบ :
1. แบบสารวจการออกกาลังกาย หรือเล่นกีฬาของประชาชน
2. แบบรายงานข้ อมู ลการส่ งเสริ มด้ านนั นทนาการ ตามแผน
ปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านนันทนาการให้มีความรู้
ความสามารถตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพลศึกษากาหนด
2. สนับสนุนให้แหล่งนันทนาการมีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์
(Universal Design)
3. ดาเนินการจัดทามาตรฐานการจัดการทรัพยากรนันทนาการ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดที่ 1 : บุคลากรด้านนันทนาการมีความรู้ความสามารถตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพลศึกษากาหนดเพิ่มขึ้น
คาอธิบายตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรด้านนันทนาการที่ผ่านการอบรม
พัฒนาความรู้ความสามารถจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา
(หมายเหตุ : ปัจจุบันเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านนันทนาการของ
กรมพลศึกษาอยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนา)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่าเป้า หมาย : บุ คลากรด้านนั น ทนาการที่ ผ่ านการอบรมพั ฒ นา
ความรู้ ค วามสามารถจากทุ ก หน่ ว ยงานในสั งกั ด กรมพลศึ ก ษามี
จานวนเพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

ร้อยละ +5

ร้อยละ +5

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้ อ มู ล ประกอบ : รายงานผลการพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ
บุคลากรด้านนันทนาการจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัว ชี้ วัด ที่ 2 : จ านวนแหล่ ง นั น ทนาการที่ มี ม าตรฐานตามหลั ก
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพิ่มขึ้น
คาอธิบายตัวชี้วัด : จานวนแหล่งนันทนาการมีมาตรฐานตามหลัก
อารยสถาปัตย์ (Universal Design)
แหล่งนันทนาการ หมายถึง สถานที่รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวก
เกี่ยวกับนันทนาการ ที่มีการบริหารจัดการนันทนาการ งบประมาณ
กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
อารยสถาปั ต ย์ (Universal Design) หมายถึ ง สิ่ ง อ านวย
ความสะดวก รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ ทั่วไป เพื่อการใช้งาน
ที่สะดวกและปลอดภัยสาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยปราศจาก
การออกแบบหรือดัดแปลงพิเศษเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
ซึ่งมีหลัก 7 ประการ ในการออกแบบ ดังนี้
1) Equitable Use ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
2) Flexible Use มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนการใช้ได้
3) Simple and Intuitive Use ใช้งานง่าย
4) Perceptible Information การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย
5) Tolerance for Error การออกแบบที่ เผื่ อ การใช้ ง านที่
ผิดพลาดได้
6) Low Physical Effort ใช้แรงน้อย
7) Size and Space for Approach and Use มี ข นาดและ
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้งานได้

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ทั้งนี้ ในส่วนของแหล่งนันทนาการตามคานิยามของแผนปฏิบัติการ
ด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) กาหนดขอบเขตไว้
5 แหล่ ง คื อ 1) สนามกี ฬ า 2) สวนสาธารณะ 3) พิพิธภัณฑ์
4) ห้องสมุด และ 5) สวนสนุ ก เนื่องจากทั้ง 5 แหล่งนี้ เป็นพื้นที่
อาคาร ตึ ก และการบริ การสาธารณะชั ดเจน ตามกฏหมายและ
ระเบียบที่มีอยู่ของประเทศไทยในปัจจุบัน
(หมายเหตุ : กฎหมายอารยสถาปั ต ย์ ข องไทย เริ่ ม มาตั้ ง แต่
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช.2557
ในปัจจุบัน (รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560) ที่บัญญัติให้ “บุคคล
ซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ” และ “รัฐต้องสงเคราะห์
คนชรา ผู้ ย ากไร้ ผู้ พิ การ หรื อทุพ พลภาพ และผู้ ด้อยโอกาสให้ มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละพึ่ ง พาตนเองได้ ” โดยต่ อ มามี การระบุ เป็ น
กฎกระทรวง เช่ น กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548,กฎกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2556,กฎกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2556, กฎกระทรวงไอซีที (ปัจจุบัน คือ กระทรวง
ดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมพ.ศ. 2555) ที่ ก าหนดให้ จั ด ท า
อารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ สาหรับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ หรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง ในทุกตึก อาคาร และบริการ
สาธารณะทุกรูปแบบตามที่แต่ละกระทรวงกากับ ดูแล รวมถึง พ.ร.บ.
ส่ งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
พ.ศ. 2556 ที่กาหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
ในสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและ
ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ)
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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หน่วยนับ : ร้อยละ
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่า เป้ า หมาย : จ านวนแหล่ งนั น ทนาการที่ มีม าตรฐานตามหลั ก
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

ร้อยละ +5

ร้อยละ +5

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. หน่ วยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ข้อมูลประกอบ :
1. รายชื่อสนามกีฬาที่กรมพลศึกษาเป็นผู้สร้างขึ้น หลังมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญกับหลักอารยสถาปัตย์
2. รายชื่อสนามกีฬา สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และ
สวนสนุกในประเทศไทยที่ถูกพัฒนาให้มีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์
(Universal Design) จากส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงาน
ของรั ฐที่ ร่ วมลงนามบั นทึ กความเข้ าใจว่ าด้ วยความร่ วมมื อ (MOU)
ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดที่ 3 : จานวนมาตรฐานการจัดการทรัพยากรนันทนาการเพิ่มขึ้น
ค าอธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด : จ านวนของการจั ดท ามาตรฐานการจั ดการ
ทรั พ ยากรที่ เกี่ ย วข้ องกั บ นั น ทนาการ เช่ น คน สถานที่ อุ ป กรณ์
สิ่งอานวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ เป็นต้น
ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานกาหนด
หน่วยนับ : มาตรฐาน/เกณฑ์
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่าเป้าหมาย : มีจานวนมาตรฐาน/เกณฑ์เพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

+2

+2

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่ วยงานของรั ฐที่ ร่ วมลงนามบั นทึ กความเข้ าใจว่าด้วยความร่วมมื อ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของ
ประชาชน
ข้อ มู ล ประกอบ : ข้อมูล มาตรฐานหรื อเกณฑ์ จากกรมพลศึกษา
และส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ ที่ร่วมลงนาม
บั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ (MOU) ในการส่ ง เสริ ม
การออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจยั
และนวัตกรรมนันทนาการสูก่ ารเผยแพร่
และการนาไปใช้อย่างแพร่หลาย
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ การวิจั ย และ
นวัตกรรมนันทนาการ
2. ผลักดันองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมนันทนาการให้มี
การนาไปดาเนินการอย่างแพร่หลาย
3. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านนันทนาการ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 : องค์ ค วามรู้ การวิจั ย และนวั ต กรรมนั น ทนาการ
มีจานวนเพิ่มขึ้น
คาอธิบ ายตัว ชี้วัด : มีการจัดทา และพัฒ นาองค์ความรู้ การวิจัย
และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ 11 ประเภท
(หมายเหตุ : การพิ จ ารณาคุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย ในระดั บ ชาติ
จะพิจารณาจากแหล่งข้อมูลของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
หน่วยนับ : ผลงาน/เรื่อง
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่ าเป้ าหมาย : จ านวนผลงานองค์ ความรู้ การวิ จั ย และนวั ตกรรม
นันทนาการเพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

+5 ผลงาน

+5 ผลงาน

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
2. หน่ วยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ข้อมูลประกอบ : ข้อมูลผลงานองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม
นันทนาการ จากฐานข้อมูลของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดที่ 2 : องค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมนันทนาการได้ถูก
นาไปดาเนินการ
คาอธิบ ายตัว ชี้วัด : มีการน าองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม
จากฐานข้อมูลของกรมพลศึกษาไปใช้ต่อยอดในการดาเนินการ
หน่วยนับ : ร้อยละ
ข้อมูลฐาน (Baseline):N/A
ค่าเป้าหมาย: องค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมนันทนาการได้ถูก
นาไปดาเนินการเพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

ร้อยละ +5

ร้อยละ +5

หน่วยงานภาคี :
1. หน่ว ยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
2. หน่ วยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน
ข้ อ มู ล ประกอบ : รายงานจ านวนองค์ ค วามรู้ การวิ จั ย และ
นวัตกรรมนันทนาการที่ถูกนาไปใช้ต่อยอดในการดาเนินการ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 : มี ฐ านข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ การวิ จั ย และนวั ต กรรม
นันทนาการที่ทันสมัย และมีร ะบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงและ
นาข้อมูลไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย
คาอธิบายตัวชี้วัด :
1. มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ การวิ จั ย และนวั ต กรรม
นันทนาการในระบบสารสนเทศ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
หน่วยนับ : ฐาน/ระบบ
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่าเป้าหมาย : มีฐาน/ระบบข้อมูลองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
นันทนาการ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

1

1

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูลประกอบ : รายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านนั น ทนาการ โดย กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการนันทนาการ
และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1. ขับเคลื่อนนโยบายนันทนาการเป็นวาระแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการด าเนิ น งาน
นันทนาการตามหลักธรรมาภิบาล
3. ส่ งเสริมและสนั บ สนุ น การมีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการ
นันทนาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของทุกภาคส่วน
4. เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรด้านนันทนาการระดับนานาชาติ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดที่ 1 : มีนโยบายนันทนาการเป็นวาระแห่งชาติ
คาอธิบายตัวชี้วัด : ประเด็นนันทนาการถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
หน่วยนับ : นโยบาย/ประเด็น
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่า เป้ า หมาย : มี น โยบาย/ประเด็ น ด้านนั นทนาการถูก ประกาศ
เป็นวาระแห่งชาติ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

1

1

1

ข้อมูลประกอบ : นโยบายหรือวาระแห่งชาติเกี่ยวกับนันทนาการ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดที่ 2 : มีเครือข่ายในการดาเนินงานด้านนันทนาการตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
คาอธิบายตัวชี้วัด : เครือข่ายหรือหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการ 20
กระทรวง และ 4 หน่ วยงานของรั ฐ ที่ ด าเนิ นงานด้ านนั นทนาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.)
ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักในการบริหารจัดการที่ดี ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม ประกอบด้วยหลักสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การยึดมั่นและปฏิบั ติ
ตามหลักกฎหมาย มีความถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง
ดี ง าม มี ค วามขยั น อดทน มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
รับผิดชอบในหน้าที่ รวมถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่น
3. หลั ก ความโปร่ งใส (Transparency) หมายถึ ง การสร้ า ง
ความไว้วางใจ โดยการให้และรับข้อมูลที่เป็นจริง ทันสถานการณ์
มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
4. หลักการมีส่ วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในกระบวนการ
ตัดสินใจต่างๆ เช่น การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ และยัง
หมายรวมถึงการร่วมตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการกระทานั้นๆ
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การมีจิตสานึก
ในหน้าที่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สิทธิและหน้าที่ รวมถึงการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่างตามหลักประชาธิปไตย
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึง การบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม
หน่วยนับ : หน่วยงาน/เครือข่าย
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่ า เป้ า ห มาย : มี จ านวนหน่ ว ยงาน/เครื อ ข่ า ยที่ ด าเนิ น งาน
ด้านนันทนาการตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

+5

+5

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. หน่ วยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน
ข้อ มู ล ประกอบ : หน่ ว ยงานภาคี เครื อ ข่ ายที่ ร่ว มบู รณาการงาน
ด้านนันทนาการกับกรมพลศึกษา

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 : ภาครั ฐ ภาคเอกชนและประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการบริ ห ารจั ด การนั น ทนาการ ทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศมากขึ้น
ค าอธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด : โครงการหรื อ กิ จ กรรมด้ า นนั น ทนาการ
ที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการที่จัดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่ า เป้ า หมาย : มี จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนันทนาการ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

+5

+5

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. หน่ วยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ข้อมูลประกอบ : แบบรายงานข้อมูลการส่งเสริมด้านนันทนาการ
ตามแผนปฏิ บั ติ การด้ านนั น ทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 2565)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดที่ 4 : การเป็นสมาชิกองค์กรด้านนันทนาการระดับนานาชาติ
คาอธิบายตัวชี้วัด : จานวนองค์กรด้านนันทนาการระดับนานาชาติ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
หน่วยนับ : องค์กร
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่า เป้าหมาย : มีจ านวนองค์กรด้านนั น ทนาการระดับนานาชาติ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

+1

+1

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. หน่ วยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน
ข้อมูลประกอบ : ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนานันทนาการเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์
1. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างเครือข่าย
ด้านนันทนาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม
2. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นและพั ฒนาเครือข่ายด้ านนั นทนาการ ให้ มี
ศักยภาพต่ อยอดสู่ การเป็ นเครื อข่ายที่ สามารถสร้างรายได้ และอาชี พ
จากการประกอบกิจกรรมนันทนาการมากขึ้น
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นากิจกรรมนันทนาการที่สร้าง
ความสุขให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละเครือข่ายด้านนันทนาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
และสังคมเพิ่มขึ้น
คาอธิบ ายตัวชี้วัด : เครือข่ายด้านนันทนาการที่มีการรวมกลุ่มใน
การด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ งเสริ ม นั น ทนาการเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
หน่วยนับ : ร้อยละ
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่ า เป้ า หมาย : จ านวนเครื อ ข่ า ยด้ า นนั น ทนาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น
ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

ร้อยละ +5

ร้อยละ +5

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. หน่ วยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ข้อมูลประกอบ :
1. ข้อมูลเครือข่ายนันทนาการของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
2. แบบรายงานข้อมูลการส่งเสริมด้านนันทนาการ ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

34

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 : ร้ อ ยละเครื อ ข่ า ยด้ า นนั น ทนาการที่ มี ศั ก ยภาพ
และต่อยอดสู่การสร้างรายได้และอาชีพเพิ่มขึ้น
คาอธิบ ายตัวชี้วัด : เครือข่ายด้านนันทนาการที่มีการรวมกลุ่มใน
การด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ งเสริ ม นั น ทนาการเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีศักยภาพต่อยอดสู่การสร้างรายได้และอาชีพ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
หน่วยนับ : ร้อยละ
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่าเป้าหมาย : เครือข่ายด้านนันทนาการที่มีศักยภาพและต่อยอดสู่
การสร้างรายได้และอาชีพเพิ่มขึ้น
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีฐาน

ร้อยละ +5

ร้อยละ +5

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. หน่ วยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ข้อมูลประกอบ :
1. ข้อมูล เครือข่ายนั น ทนาการของกรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
2. แบบรายงานข้อมูลการส่งเสริมด้านนันทนาการ ตามแผนปฏิบัติ
การด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ตัวชี้วัดที่ 3 : ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของประชาชนในการเข้าร่วม
หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค าอธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด : ประชาชนคนไทยมี ค่ า เฉลี่ ย ดั ช นี ค วามสุ ข
จากการเข้าร่วมหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หน่วยนับ : ร้อยละ
ข้อมูลฐาน (Baseline) : N/A
ค่ า เป้ า หมาย : ดั ช นี ค วามสุ ข ของประชาชนในการเข้ า ร่ว มหรื อ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่า
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

หน่วยงานภาคี :
1. หน่วยงานหลัก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. หน่ วยงานสนั บ สนุ น ส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
(MOU) ในการส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ของประชาชน
ข้อมูลประกอบ : แบบสารวจการออกกาลังกาย หรือเล่นกีฬาของ
ประชาชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ส่วนที่ 2
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิ ารด้านนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 - 2565) สู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 2
การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 - 2565) สู่การปฏิบตั ิ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 - 2565) สู่การปฏิบตั ิ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงบู ร ณ าการของแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้านนั นทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ให้สามารถดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้จะต้องอาศัย
ปัจจัยความสาเร็จ ดังนี้
1. กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จาเป็นต้องผลักดัน
หรื อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ให้ แก่ ทุ กภาคี เครื อข่ าย ทั้ งส่ วนราชการ
20 กระทรวง และ4 หน่วยงานของรัฐ รวมถึงหน่วยงานองค์กรสนับสนุน
ต่างๆ เกี่ยวกับความสาคัญหรือประโยชน์ของนันทนาการต่อคุณภาพชีวิต
คนไทย และความส าคั ญของการขั บเคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ การฯ ฉบั บนี้
ทั้ งรายละเอียด ตั วชี้วัด กลยุ ทธ์ ตลอดจนแผนงาน/ โครงการ ที่ ร่วมวาง
แนวทางไว้ ร่ วมกั นในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเป็ นกรอบแนวทางการส่ งเสริ ม
สนับสนุน ในแผนปฏิบัติการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมี ส านั กนั นทนาการ กรมพลศึ กษา กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) เป็นกลไกหน่วยงานกลาง กาหนดนโยบาย
มาตรการ กากับ ดูแล และสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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2. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยด้านนันทนาการ เพื่อเพิ่มคุณค่า
ของการดาเนินกิจกรรมนันทนาการ และเพิ่มขีดความสามารถของ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่หลักด้านนันทนาการทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีภารกิจงานใกล้ชิดประชาชน โดยพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านนันทนาการแบบบูรณาการในทุกมิติ
อีก ทั้ งควรมี ก ารรวบรวมองค์ ค วามรู้ แ ละข้ อ มู ล ด้ านนั น ทนาการ
ที่ ครอบคลุ ม เพื่ อให้ สามารถใช้ องค์ความรู้ และฐานข้ อมู ลประกอบ
การพัฒนาการดาเนินงานด้านนันทนาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่ า งตรงตามสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น เป็ น รู ป ธรรม และเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ปัจจุ บั นกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รวบรวม
แผนงาน/ โครงการ และเป้ าหมาย ที่ ห น่ วยงานภาคี เครื อข่ ายทั้ ง
ส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ ได้กาหนดรายละเอียด
แผนงาน/ โครงการ ที่ เชื่อมโยงกั บกลยุ ทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิ บั ติการด้านนั นทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)
เพื่ อเป็ นกรอบแนวทางในการจั ดท าแผนงาน/ โครงการ ภายใต้ กลยุ ทธ์
ในแต่ ละประเด็ นยุ ทธศาสตร์ โดยเสนอเป็ นแผนการขั บเคลื่ อนงาน
ด้ านนั นทนาการ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 จ านวนรวมทั้ งสิ้ น จ านวน
135 โครงการ แบ่งเป็น

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

จานวน 98
จานวน 12
จานวน 3
จานวน 11
จานวน 11

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แผนการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565) ในปี พ.ศ. 2564 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิ ต
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนั นทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22








แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
1. โครงการเงินอุดหนุนการจัดงาน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์
ศูนย์การเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์
ของชาติ
(Thai National Identity
Learning Center)

เป้าหมาย
วัด พระภิกษุ สามเณร
พุทธศาสนิกชน
๑. ปรับปรุงเนื้อหาให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๒. พัฒนารูปแบบ
การนาเสนอให้
ครอบคลุมเนื้อหา
ที่หลากหลายและ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
พร้อมที่จะนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ใน
วงกว้าง

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
1. โครงการเงินอุดหนุนการจัดงาน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์
ศูนย์การเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์
ของชาติ
(Thai National Identity
Learning Center)

เป้าหมาย
วัด พระภิกษุ สามเณร
พุทธศาสนิกชน
๑. เผยแพร่เว็บไซต์
ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เอกลักษณ์ของชาติ
ให้กับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทั่วประเทศ
๒. เกิดช่องทาง
การเผยแพร่องค์ความรู้
สาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเอกลักษณ์ของชาติ
ให้กับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี

41

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิ ต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันท นาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
3. โครงการประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
(งบภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน)





4. โครงการประชาสัมพันธ์
การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี




เป้าหมาย
การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารภายใต้
ภารกิจประจา เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ
และกระตุ้นให้
ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ด้วย
กิจกรรมนันทนาการ
การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ
เกิดความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
ด้านนันทนาการ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
3. โครงการประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
(งบภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน)

4. โครงการประชาสัมพันธ์
การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย
การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารภายใต้
ภารกิจประจา เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ
และกระตุ้นให้
ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ด้วย
กิจกรรมนันทนาการ
การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ
เกิดความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
ด้านนันทนาการ

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
สานักนายกรัฐมนตรี

สานักนายกรัฐมนตรี

42

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิ ต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนัน ทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
5. โครงการประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย





6. รายการ To Be Number One
Variety





เป้าหมาย
การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ
เกิดความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
ด้านนันทนาการ
เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ เข้าใจข้อมูล
ข่าวสารการพัฒนา
กิจกรรมนันทนาการ
ที่สร้างความสุขให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัย
และเครือข่าย
ด้านนันทนาการให้มี
ศักยภาพต่อยอดสู่
การเป็นเครือข่าย

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
5. โครงการประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย

6. รายการTo Be Number One
Variety

เป้าหมาย
การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ
เกิดความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
ด้านนันทนาการ
เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ เข้าใจข้อมูล
ข่าวสารการพัฒนา
กิจกรรมนันทนาการ
ที่สร้างความสุข
ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
และเครือข่าย
ด้านนันทนาการให้มี
ศักยภาพต่อยอดสู่
การเป็นเครือข่าย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
สานักนายกรัฐมนตรี

สานักนายกรัฐมนตรี

43

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิ ต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22









แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
8. โครงการขยายผลและการพัฒนา
กลไกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
9. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
10. กิจกรรมปลูกป่า
11. กิจกรรมชมรมผู้อาวุโส
กรมประมง
12. กีฬาสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายใน
13. ส่งเสริม สนับสนุน
และเผยแพร่กิจกรรมนันทนาการ
ด้านต่างๆ
14. กิจกรรม : การออกกาลังกาย

เป้าหมาย
60,000 คน
3,650 แห่ง
- ขยายผล 1,975 แห่ง
- พัฒนากลไก 1,675 แห่ง
2,000 คน
80 คน
50 คน
50 คน
ร้อยละ 90
60 คน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
8. โครงการขยายผล และการพัฒนา
กลไกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
9. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
10. กิจกรรมปลูกป่า
11. กิจกรรมชมรมผู้อาวุโส
กรมประมง
12. กีฬาสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายใน
13. ส่งเสริม สนับสนุน
และเผยแพร่กิจกรรมนันทนาการ
ด้านต่าง ๆ
14. กิจกรรม : การออกกาลังกาย

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

70,000 คน

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

2,275 แห่ง
- ขยายผล 300 แห่ง
- พัฒนากลไก 1,975 แห่ง
2,000 คน
80 คน
50 คน

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

50 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยละ 95

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

60 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

44

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22










แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
15. กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีไทย : ทาบุญตักบาตร
และจัดงานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่
16. กิจกรรม : ส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
: สรงน้าพระ รดน้าดาหัว
17. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(ห้องออกกาลังกาย)
18. ชมรมข้าราชการบาเหน็จ
บานาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
19. กิจกรรมออกกาลังกายกลางแจ้ง
(ติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง)
20. ชมรมสปอร์ตคลับ กรมประมง
(ห้องออกกาลังกาย)
21. ชมรมโยคะ กรมประมง
22. ชมรมฟุตบอล
23. ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่
กิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ

เป้าหมาย
200 คน
200 คน
1,000 คน
180 คน
วันละ 10 - 20 คน
วันละ 10 คน
วันละ 10 คน
วันละ 10 คน
ร้อยละ 35

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
15. กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีไทย : ทาบุญตักบาตร
และจัดงานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่
16. กิจกรรม : ส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
: สรงน้าพระ รดน้าดาหัว
17. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(ห้องออกกาลังกาย)
18. ชมรมข้าราชการบาเหน็จ
บานาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
19. กิจกรรมออกกาลังกายกลางแจ้ง
(ติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง)
20. ชมรมสปอร์ตคลับ กรมประมง
(ห้องออกกาลังกาย)
21. ชมรมโยคะ กรมประมง
22. ชมรมฟุตบอล
23. ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่
กิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

200 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

200 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,000 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

180 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันละ 10 - 20 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันละ 10 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันละ 10 คน
วันละ 10 คน
ร้อยละ 40

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22











แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
24. กิจกรรมทาบุญตักบาตร
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
25. กิจกรรมทาบุญตักบาตร รดน้า
และขอพรวันสงกรานต์
26. กิจกรรมร่วมทาบุญกฐินสามัคคี
27. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” Big Cleaning day
ณ กรมหม่อนไหม
28. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ
ในงานความผูกพันองค์กร
และความสุขในที่ทางาน
กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีไทย
29. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ
ในงานความผูกพันองค์กร
และความสุขในที่ทางาน
กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬา
30. กิจกรรมการจัดแสดง
และกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ : มหกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

เป้าหมาย
200 คน
200 คน
200 คน
200 คน
5 ครั้ง

8 ครั้ง

1 ครั้ง

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
24. กิจกรรมทาบุญตักบาตร
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
25. กิจกรรมทาบุญตักบาตร รดน้า
และขอพรวันสงกรานต์
26. กิจกรรมร่วมทาบุญกฐินสามัคคี
27. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” Big Cleaning day
ณ กรมหม่อนไหม
28. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ
ในงานความผูกพันองค์กร
และความสุขในที่ทางาน
กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีไทย
29. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ
ในงานความผูกพันองค์กร
และความสุขในที่ทางาน
กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬา
30. กิจกรรมการจัดแสดง
และกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ : มหกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

200 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

200 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

200 คน
200 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิ ต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22









แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
31. กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย
: กิจกรรมโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร
32. โครงการ “Plus 1
เพิ่มจานวนครั้งเพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
33. กรมทางหลวงชนบทได้จัดให้
มีห้องออกกาลังกาย พร้อมทั้งจัดหา
อุปกรณ์และเครื่องออกกาลังกาย
ไว้ให้บริการบุคลากรกรมทางหลวง
ชนบท วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐น.
34. จัดกิจกรรมออกกาลังกายทุกวัน
อังคารและวันพุธ เป็นกิจกรรม
แอโรบิค ระหว่างเวลา
๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.
ณ กรมทางหลวงชนบท โดยได้มี
การจัดหาครูฝึกแอโรบิคมานา
การออกกาลังกายเพื่อความถูกต้อง
ของการออกกาลังกาย
35. โครงการนันทนาการ
เพื่อประชาชน

เป้าหมาย
1,200 คน
ผู้บริจาคโลหิตเพิ่มจาก
ปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 5
30 คน

40 คน

จานวน +5

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
31. กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย
: กิจกรรมโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร
32. โครงการ “Plus 1
เพิ่มจานวนครั้งเพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
33. กรมทางหลวงชนบทได้จัดให้
มีห้องออกกาลังกายพร้อมทั้งจัดหา
อุปกรณ์และเครื่องออกกาลังกาย
ไว้ให้บริการบุคลากรกรมทางหลวง
ชนบทวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
34. จัดกิจกรรมออกกาลังกายทุกวัน
อังคารและวันพุธเป็นกิจกรรม
แอโรบิค ระหว่างเวลา
๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.
ณ กรมทางหลวงชนบทโดยได้มี
การจัดหาครูฝึกแอโรบิคมานา
การออกกาลังกายเพื่อความถูกต้อง
ของการออกกาลังกาย
35. โครงการนันทนาการ
เพื่อประชาชน

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

1,200 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้บริจาคโลหิตเพิ่มจาก
ปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 5
35 คน

กระทรวงคมนาคม

45 คน

กระทรวงคมนาคม

จานวน +5

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

47

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิ ต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนากา รจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ



36. งานวันสงกรานต์

ร้อยละ 85

36. งานวันสงกรานต์

ร้อยละ 90

กระทรวงคมนาคม



37. งานพิธีทาบุญทางศาสนา

ร้อยละ 85

37. งานพิธีทาบุญทางศาสนา

ร้อยละ 90

กระทรวงคมนาคม

38. กีฬาภายใน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
39. กีฬารัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 85

38. กีฬาภายใน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
39. กีฬารัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 90

กระทรวงคมนาคม

ร้อยละ 90

กระทรวงคมนาคม

40. กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอก
41. การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
42. โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง
การกุศล ครบรอบวันสถาปนา
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ร้อยละ 85

40. กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอก
41. การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
42. โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง
การกุศล ครบรอบวันสถาปนา
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ร้อยละ 90

กระทรวงคมนาคม

ร้อยละ 90

กระทรวงคมนาคม

- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- อัตราจานวนเยาวชน
ในการยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเป็นศูนย์

กระทรวงคมนาคม













43. กิจกรรม PAT Football &
Futsal Academy โครงการกีฬา
ชุมชนสามัคคีต่อต้านยาเสพติด

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85
- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- อัตราจานวนเยาวชน
ในการยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเป็นศูนย์

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

43. กิจกรรม PAT Football &
Futsal Academy โครงการกีฬา
ชุมชนสามัคคีต่อต้านยาเสพติด

กระทรวงคมนาคม

48

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่ าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22



แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

44. โครงการจัดการแข่งขัน
เปตองการกุศล “ท่าเรือโอเพ่น”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
45. งานกีฬาสีประจาปี

-จานวนทีมที่เข้าร่วม
การแข่งขัน
-ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



46. กิจกรรมวิ่งการกุศล



47. โครงการฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันภาคฤดูร้อน
48. โครงการวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติ
49. เยาวชนรักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพฯ
50. โครงการเยาวชนอนุรักษ์
สัตว์ป่าและระบบนิเวศ

3 ครั้งต่อปี
(มี.ค./ ก.ย./ พ.ย.)
1 ครั้งต่อปี (เม.ย.)

















20 - 24 ธ.ค.

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

44. โครงการจัดการแข่งขัน
เปตองการกุศล “ท่าเรือโอเพ่น”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
45. งานกีฬาสีประจาปี

-จานวนทีมที่เข้าร่วม
การแข่งขัน
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กระทรวงคมนาคม

19 - 23 ธ.ค.

กระทรวงคมนาคม

46. กิจกรรมวิ่งการกุศล

2 ครั้งต่อปี
(พ.ค./พ.ย.)
1 ครั้งต่อปี (เม.ย.)

กระทรวงคมนาคม

- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป
- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป
- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป

47.โครงการฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันภาคฤดูร้อน
48.โครงการวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติ
49. เยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระ
เกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพ ฯ

- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป

50. โครงการเยาวชนอนุรักษ์สัตว์
ป่าและระบบนิเวศ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

เป้าหมาย

กระทรวงคมนาคม

49

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิ ต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22
























แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
51. โครงการประกวดภาพถ่าย
อนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
52. โครงการประกวดภาพถ่าย
นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
53. โครงการเพิ่มศักยภาพ
นักดาน้าเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
(Open water)
54. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
เต่าทะเล ณ เกาะมันใน
จังหวัดระยอง
55. กิจกรรมจิตอาสาและชุมนุม
ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
56. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่
ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่ง
ที่เป็นหาดโคลน

เป้าหมาย
- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป
- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ
จานวน 100 คน
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ
จานวน 350 คน
3,000 คน
10 กิโลเมตร

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
51. โครงการประกวดภาพถ่าย
อนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
52. โครงการประกวดภาพถ่าย
นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
53. โครงการเพิ่มศักยภาพ
นักดาน้าเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
(Open water)
54. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
เต่าทะเล ณ เกาะมันใน
จังหวัดระยอง
55. กิจกรรมจิตอาสาและชุมนุม
ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
56. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่
ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่ง
ที่เป็นหาดโคลน

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป
- เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ
จานวน 120 คน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ
จานวน 400 คน
3,000 คน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

10 กิโลเมตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

50

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทน าการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22
























แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

57. การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับชมรมอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในสถาบันอุดมศึกษา
58. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
59. โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครตามแนวทางไทยยั่งยืน
60. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และสนับสนุนภารกิจของชุมชน
ชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน
(Save marine for my life)
61. การแข่งขันกีฬามหาสนุก

5,680 คน

62. กิจกรรมศิลปะการเคลื่อนไหว
แบบสากล

1 ครั้ง

4,068 คน

248 คน

300 คน

1 ครั้ง

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

57. การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับชมรมอนุรกั ษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในสถาบันอุดมศึกษา
58. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
59. โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครตามแนวทางไทยยั่งยืน
60. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และสนับสนุนภารกิจของชุมชน
ชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน
(Save marine for my life)
61. การแข่งขันกีฬามหาสนุก

6,380 คน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

4,068 คน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

248 คน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

300 คน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม

62. กิจกรรมศิลปะการเคลื่อนไหว
แบบสากล

1 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม
51

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ





63. กิจกรรมศิลปะวาดภาพ

1 ครั้ง

63. กิจกรรมศิลปะวาดภาพ

1 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม





64. กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจาปี
ของชาติ
65. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
สาหรับเด็กและเยาวชนกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1 ครั้ง

64. กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจาปี
ของชาติ
65. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
สาหรับเด็กและเยาวชนกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม

เด็กและเยาวชน
ในสถานที่ควบคุมศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและ
เยาวชน จานวน 18
แห่ง และสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (ที่มีสถานแรก
รับ) จานวน 34 แห่ง
ร้อยละ 74.6

กระทรวงยุติธรรม









66. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรเพื่อการพัฒนางานด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและแนวทาง
การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
(Happy Workplace)

เด็กและเยาวชน
ในสถานที่ควบคุมศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและ
เยาวชน จานวน 18
แห่ง และสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (ที่มีสถานแรก
รับ)จานวน 34 แห่ง
ร้อยละ 70

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

66. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรเพื่อการพัฒนางานด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและแนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
(Happy Workplace)

กระทรวงยุติธรรม

52

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิ จกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
67. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน
ครอบครัวและสังคม


68. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร (ระบบเสียงตามสาย ห้องสมุด)
69. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนันทนาการของกระทรวงฯ
และรัฐบาล






70. กิจกรรมสนับสนุน
การออกกาลังกายของบุคลากร
(ฟิตเนต สนามเปตอง แอโรบิค)

เป้าหมาย
- สถานประกอบกิจการ
12,000 แห่ง
- ลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการ
800,000 คน
ร้อยละ 90
เผยแพร่องค์ความรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นันทนาการแก่ประชาชน
จานวน 1 เรื่อง
ร้อยละ 35

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
67. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน
ครอบครัวและสังคม

68. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร (ระบบเสียงตามสาย ห้องสมุด)
69. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนันทนาการของกระทรวงฯ
และรัฐบาล
70. กิจกรรมสนับสนุน
การออกกาลังกายของบุคลากร
(ฟิตเนต สนามเปตอง แอโรบิค)

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

- สถานประกอบกิจการ
12,500 แห่ง
- ลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการ
900,000 คน
ร้อยละ 95

กระทรวงแรงงาน

เผยแพร่องค์ความรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นันทนาการแก่ประชาชน
จานวน 1 เรื่อง
ร้อยละ 40

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

53

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
71. จัดสถานที่ให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ
ได้ออกกาลังกาย ได้แก่ ห้องส่งเสริม
สมรรถนะทางกาย ลานกีฬา)








72. โครงการยืดเหยียด
คลายกล้ามเนื้อต้านออฟฟิศซินโดรม
(เต้นแอโรบิค)
73. กิจกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับ
การตักบาตรทาบุญ งานกุศล
74. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
75. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
วันธรรมสวนะ

เป้าหมาย
- สนามกีฬาเอนกประสงค์
(กีฬาฟุตซอล)
เปิดให้บริการทุกวัน
และให้มีผู้มาใช้บริการ
ทุกวัน ๆ ละอย่างน้อย
15 คน
- ห้องฟิตเนส
เปิดให้บริการทุกวัน
มีผู้มาใช้บริการอย่างน้อย
วันละ 10 คน
บุคลากรสังกัด
กระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 400 คน
จัดกิจกรรม
จานวน ๑๒ ครั้ง
10,200 คน
110,0000 คน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
71. จัดสถานที่ให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ
ได้ออกกาลังกาย ได้แก่ ห้องส่งเสริม
สมรรถนะทางกาย ลานกีฬา)

72. โครงการยืดเหยียด
คลายกล้ามเนื้อต้านออฟฟิศซินโดรม
(เต้นแอโรบิค)
73. กิจกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับ
การตักบาตรทาบุญ งานกุศล
74. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
75. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
วันธรรมสวนะ

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

- สนามกีฬาเอนกประสงค์
(กีฬาฟุตซอล)
เปิดให้บริการทุกวัน
และให้มีผู้มาใช้บริการ
ทุกวัน ๆ ละอย่างน้อย
15 คน
- ห้องฟิตเนส
เปิดให้บริการทุกวัน
มีผู้มาใช้บริการอย่างน้อย
วันละ 10 คน
บุคลากรสังกัด
กระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 500 คน
จัดกิจกรรม
จานวน ๑๒ ครั้ง
-

กระทรวงแรงงาน

120,000 คน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุ ณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22











แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

76. โครงการหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัล หอจดหมายเหตุส่วนกลาง
และภูมิภาค (Digital Archives)
77. โครงการในการพัฒนา
การบริการห้องสมุดดิจิทัล
หอสมุดแห่งชาติ
78. โครงการในการพัฒนาระบบ
บริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ประชาชนผ่านเทคโนโลยี QR Code
AR Code และ Virtual Reality
79. โครงการครอบครัวสุขสันต์
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์
80. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สาหรับเด็ก (Kids Inspiration)
81. กิจกรรม NLT Edutainment

1 ระบบ

82. โครงการเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง

8,000 คน

1 ระบบ
20 แห่ง

20,000 ครอบครัว
6 ครั้ง
10 ครั้ง

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

76. โครงการหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัลหอจดหมายเหตุส่วนกลาง
และภูมิภาค (Digital Archives)
77. โครงการในการพัฒนา
การบริการห้องสมุดดิจิทัล
หอสมุดแห่งชาติ
78. โครงการในการพัฒนาระบบ
บริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ประชาชนผ่านเทคโนโลยี QR Code
AR Code และVirtual Reality
79. โครงการครอบครัวสุขสันต์
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์
80. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สาหรับเด็ก (Kids Inspiration)
81. กิจกรรม NLT Edutainment

1 ระบบ

กระทรวงวัฒนธรรม

1 ระบบ

กระทรวงวัฒนธรรม

20 แห่ง

กระทรวงวัฒนธรรม

20,000 ครอบครัว

กระทรวงวัฒนธรรม

6 ครั้ง

กระทรวงวัฒนธรรม

10 ครั้ง

กระทรวงวัฒนธรรม

82. โครงการเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง

16,000 คน

กระทรวงวัฒนธรรม

55

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
83. โครงการกีฬาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8
(8thBPIGAMES)









84. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจ
เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมี
ความสุข
85. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร

เป้าหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา
ในสังกัดสถาบันเข้าร่วม
จานวนประมาณ
1,600 คน ฝึกทักษะ
กีฬาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีน้าใจของการเป็นนักกีฬา
ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลทางสังคม
และจิตใจ
ค่า BMI ของบุคลากร
กองตรวจราชการ อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ≥ ร้อยละ 75

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
83. โครงการกีฬาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 9
(9thBPIGAMES)

84. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจ
เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมี
ความสุข
85. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร

เป้าหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา
ในสังกัดสถาบันเข้าร่วม
จานวนประมาณ
1,600 คน ฝึกทักษะ
กีฬาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีน้าใจของการเป็นนักกีฬา
ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลทางสังคม
และจิตใจ
ค่า BMI ของบุคลากร
กองตรวจราชการ อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ≥ ร้อยละ
90 - 100

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22


แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564















แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

86. โครงการสร้างสุขในองค์กร

บุคลากรกองตรวจราชการ
เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ความพึงพอใจ ≥ ร้อยละ 75

86. โครงการสร้างสุขในองค์กร

87. โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
องค์กรในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
(SMEs Happy and Productive)
88. กิจกรรมสร้างทีมเพื่อพัฒนา
องค์การ
89. แบ่งปัน แบ่งรัก
จากคนกรมเหมือง

80 สถานประกอบการ

87. โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
องค์กรในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
(SMEs Happy and Productive)
88. กิจกรรมสร้างทีมเพื่อพัฒนา
องค์การ
89. แบ่งปัน แบ่งรัก
จากคนกรมเหมือง





เป้าหมาย

90. กิจกรรมวันสงกรานต์

มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
250 คน
บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
60 คน
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
100 คน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

90. กิจกรรมวันสงกรานต์

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

บุคลากรกองตรวจราชการ
เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ความพึงพอใจ ≥ ร้อยละ
90-100
130 สถานประกอบการ

กระทรวงสาธารณสุข

มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
250 คน
บุคลากรและประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
60 คน
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
100 คน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิ ต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22





แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
91. กิจกรรมนันทนาการ (มท.)
- กิจกรรมทาบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่
- ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนากรมที่ดิน
- กิจกรรมทาบุญเนื่องในวันครบรอบ
การเปิดทาการอาคารรังวัดและ
ทาแผนที่กรมที่ดิน (๘ มิ.ย.ของทุกปี)
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาชาวดิน
อาคารรังวัดและทาแผนที่ กรมที่ดิน
- กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตด้วยการจัด
งานเกษียณอายุราชการชาวดิน
อาคารรังวัดและทาแผนที่กรมที่ดิน
92. โครงการพัฒนาบุคลากร
สร้างจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ

เป้าหมาย
350 คน

ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัดส่วนกลาง
เข้าร่วมจานวน 120 คน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
91. กิจกรรมนันทนาการ (มท.)
- กิจกรรมทาบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่
- ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนากรมที่ดิน
- กิจกรรมทาบุญเนื่องในวันครบรอบ
การเปิดทาการอาคารรังวัดและ
ทาแผนที่กรมที่ดิน (๘ มิ.ย.ของทุกปี)
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาชาวดิน
อาคารรังวัดและทาแผนที่ กรมที่ดิน
- กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตด้วยการจัด
งานเกษียณอายุราชการชาวดิน
อาคารรังวัดและทาแผนที่กรมที่ดิน
92. โครงการพัฒนาบุคลากร
สร้างจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

400 คน

กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัดส่วนกลาง
เข้าร่วมจานวน 120 คน

กระทรวงมหาดไทย

58

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิ ต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
93. โครงการใช้หลักธรรมนา ปภ.
ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย





94. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย



95. โครงการพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการมวลชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมาย
ดาเนินกิจกรรม จานวน
5 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร
และบุคลากรหน่วยงาน
ภายในกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เข้าร่วมจานวน 50 คน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ
ในส่วนกลาง (ไม่รวมศูนย์
ปภ. เขต) สังกัดหน่วยงาน
ภายใน ปภ. เข้าร่วม
จานวน 40 คน
954 คน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
93. โครงการใช้หลักธรรมนา ปภ.
ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

94.โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
95. โครงการพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการมวลชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมาย
ดาเนินกิจกรรมจานวน
5 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร
และบุคลากรหน่วยงาน
ภายในกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เข้าร่วมจานวน 50 คน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และ พนักงานราชการ
ในส่วนกลาง (ไม่รวมศูนย์
ปภ. เขต) สังกัดหน่วยงาน
ภายใน ปภ. เข้าร่วม
จานวน 40 คน
954 คน

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กรมพลศึกษา

59

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
96. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนันทนาการในเด็ก
และเยาวชน





97. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
1. เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการที่จัด
ไม่น้อยกว่า 3,500 คน
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เข้าชมกิจกรรม
นันทนาการ จานวน
ไม่น้อยกว่า 50,000 คน/ครั้ง
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจกิจกรรม
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
1,000

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

96. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนันทนาการในเด็ก
และเยาวชน
กิจกรรมที่ 4 นันทนาการงานวันเด็ก

-

กรมพลศึกษา

97. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุ

1,000

กรมพลศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาก ารจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
98. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนันทนาการในเด็กและ
เยาวชน
กิจกรรมที่ 1 ศูนย์นันทนาการ
กรมพลศึกษา
กิจกรรมที่ 5 มหกรรมภูมิปัญญา
นันทนาการท้องถิ่นอีสาน



เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1
1. เด็กและเยาวชน
เข้าร่วม จานวนไม่น้อยกว่า
12,000 คน
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน ประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ
เป็นวิถีชีวิต จานวน
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน
3. เด็ก เยาวชน
และประชาชนเข้าชม
กิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า
80,000 คน/ครั้ง
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
98. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนันทนาการในเด็กและ
เยาวชน
กิจกรรมที่ 1 ศูนย์นันทนาการ
กรมพลศึกษา
กิจกรรมที่ 5 มหกรรมภูมิปัญญา
นันทนาการท้องถิ่นอีสาน

เป้าหมาย
-

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
กรมพลศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประชาชนให้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนั นทนาการจนเป็นวิถีชีวิต (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
11
22

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมที่ 5
งานมหกรรมดนตรี
เฉลิมพระเกียรติ
1. เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า
3,800 คน
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชนที่เข้าชม
กิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า
8,400 คน
3. เด็ก เยาวชน
และประชาชน เข้าชม
กิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า
470,000 คน/ครั้ง
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
กรมพลศึกษา

หมายเหตุ : 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดและความสนใจเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการ
เป้าประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนันทนาการให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมพลศึกษากาหนด
2. เพื่อพัฒนาแหล่งนันทนาการให้มีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)
3. เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการให้มีมาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั ที่
11

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่
22

ตัวชีว้ ดั ที่
33
















แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

1. โครงการฝึกอบรมผู้นา
ของหน่วยด้านนันทนาการ
2. โครงการสวัสดิการ
ด้านนันทนาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร สปค.
และ สรค.
3. กิจกรรมนันทนาการ
ในหน่วยงาน
4. โครงการสร้างปะการังเทียม
เพื่อการดาน้า
5. โครงการสารวจ
แหล่งนันทนาการมาตรฐาน

จานวน 120 คน

6. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวภายใน
สวนสัตว์

2 แห่ง
(สวนสัตว์ครราชสีมา
และสวนสัตว์ขอนแก่น)

ผู้เข้าอบรม 45 คน

ร้อยละ +5
11 แห่ง
1 อาเภอ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

1. โครงการฝึกอบรมผู้นา
ของหน่วยด้านนันทนาการ
2. โครงการสวัสดิการ
ด้านนันทนาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร สปค.
และ สรค.
3. กิจกรรมนันทนาการ
ในหน่วยงาน
4. โครงการสร้างปะการังเทียม
เพื่อการดาน้า
5. โครงการสารวจ
แหล่งนันทนาการมาตรฐาน

-

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ผู้เข้าอบรม 50 คน

กระทรวงคมนาคม

ร้อยละ +5

กระทรวงคมนาคม

13 แห่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวภายใน
สวนสัตว์

-

1 อาเภอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

63

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการ (ต่อ)
เป้าประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนันทนาการให้ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมพลศึกษากาหนด
2. เพื่อพัฒนาแหล่งนันทนาการให้มีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)
3. เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการให้มีมาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั ที่
11

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่
22

ตัวชีว้ ดั ที่
33

7. การจัดบริการเพื่อ
อานวยความสะดวกตาม
มาตรฐานหลักอารยสถาปัตย์
ในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร
8. โครงการเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง










แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564



9. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
และนันทนาการชุมชน
10. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้า
ชุมชน

เป้าหมาย
34 แห่ง

- การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 1,600 คน
- การประกวด
แข่งขัน 800 คน
94 แห่ง
90 แห่ง

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
7. การจัดบริการเพื่อ
อานวยความสะดวกตาม
มาตรฐานหลักอารยสถาปัตย์
ในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร
8. โครงการเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง

9. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
และนันทนาการชุมชน
10. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้า
ชุมชน

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

34 แห่ง

กระทรวงวัฒนธรรม

- การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 3,200 คน
- การประกวด
แข่งขัน 1,600 คน

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา

64

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการ (ต่อ)
เป้าประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนันทนาการให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมพลศึกษากาหนด
2. เพื่อพัฒนาแหล่งนันทนาการให้มีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)
3. เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการให้มีมาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั ที่
11



ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่
22

ตัวชีว้ ดั ที่
33

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
11. โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครกีฬาและผู้นา
การออกกาลังกาย
12. โครงการส่งเสริมนันทนาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคล
พิเศษและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย
1,200 คน/หมู่บ้าน
525 คน

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
11. โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครกีฬาและผู้นา
การออกกาลังกาย
12. โครงการส่งเสริมนันทนาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคล
พิเศษและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

1,500 คน/หมู่บ้าน

กรมพลศึกษา

551 คน

กรมพลศึกษา

หมายเหตุ : 1. บุคลากรด้านนันทนาการมีความรู้ความสามารถตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพลศึกษากาหนดเพิ่มขึ้น
2. จานวนแหล่งนันทนาการที่มีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพิ่มขึ้น
3. จานวนมาตรฐานการจัดการทรัพยากรนันทนาการเพิ่มขึ้น

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมสู่การเผยแพร่และการนาไปใช้อย่างเผยแพร่
เป้าประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมนันทนาการ
2. เพื่อให้องค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมนันทนาการได้รับการเผยแพร่และมีการนาไปใช้อย่างแพร่หลาย
ตัวชีว้ ดั ที่
11

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่
22

ตัวชีว้ ดั ที่
33

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
1. โครงการเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง













2. โครงการบริหารจัดการ
ความรู้ (KM) สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

เป้าหมาย
- การสาธิตงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 300 คน
- การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 1,600 คน
- การประกวด
แข่งขัน 800 คน
- จัดทาแผน
การดาเนินการ
โครงการ 1 แผน
- รวบรวมเอกสาร
1 รายงาน
มีการผลิตสื่อฯ
ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 3 เรื่อง

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
1. โครงการเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง

2. โครงการบริหารจัดการ
ความรู้ (KM) สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

เป้าหมาย
- การสาธิตงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 600 คน
- แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 3,200 คน
- การประกวด
แข่งขัน 1,600 คน
- จัดทาแผน
การดาเนินการ
โครงการ 1 แผน
-รวบรวมเอกสาร
1 รายงาน
มีการผลิตสื่อฯ
ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 3 เรื่อง

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม
องค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
หมายเหตุ : 1. องค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมนันทนาการมีจานวนเพิ่มขึ้น
2. องค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมนันทนาการได้ถูกนาไปดาเนินการ
3. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมนันทนาการที่ทันสมัย และมีระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงและนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย


แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมพลศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการนันทนาการและการขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนันทนาการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ดั ที่
11

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
22
33








ตัวชีว้ ดั ที่
44

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
1. โครงการการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ สปค. และ สรค.
2. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านการขนส่ง
ทางอากาศ
3. โครงการสุขภาวะ
Happy Work place
4. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
นันทนาการของทุกภาคส่วน

5. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
กระทรวงยุติธรรม

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

เป้าหมาย
1 ครั้ง/ปี
ร้อยละ +5

ร้อยละ 85
กรมคุมประพฤติ
มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85
ของหน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ
ทั่วประเทศ
1 ครั้ง บุคลากร
มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
1. โครงการการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ สปค. และสรค.
2. จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านการขนส่ง
ทางอากาศ
3.โครงการสุขภาวะ
Happy Work place
4. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
นันทนาการของทุกภาคส่วน

5. โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในกระทรวงยุติธรรม

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

กระทรวงคมนาคม

ร้อยละ +5

กระทรวงคมนาคม

ร้อยละ 90

กระทรวงคมนาคม

กรมคุมประพฤติ
มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 90
ของหน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ
ทั่วประเทศ
1 ครั้ง บุคลากร
มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการนันทนาการและการขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนันทนาการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ดั ที่
11

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
22
33

ตัวชีว้ ดั ที่
44

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
6. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์



7. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้าง
เจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด



8. โครงการเทศกาล
ศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง








แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

เป้าหมาย
1 ครั้ง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
86 ครั้ง

- การสาธิตงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 300 คน
- การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 1,600 คน
- การประกวด
แข่งขัน 800 คน

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
6. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์

7. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้าง
เจตคติที่ดี และสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่าย
แรงงานป้องกันยาเสพติด
8. โครงการเทศกาล
ศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ

1 ครั้ง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
86 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม

- การสาธิตงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 600 คน
- การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 3,200 คน
- การประกวด
แข่งขัน 1,600 คน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงแรงงาน

68

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการนันทนาการและการขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนันทนาการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ดั ที่
11

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่ ตัวชีว้ ดั ที่
22
33

ตัวชีว้ ดั ที่
44

9. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริม
สมรรถนะบุคลากรของ
กองตรวจราชการ







แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564



10. กิจกรรมลอยกระทง
ร่วมกับชุมชนและมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- กิจกรรมกีฬาสี
“ตึกขาวเกมส์”
11. โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครกีฬาและผู้นา
การออกกาลังกาย

เป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในทักษะด้านต่างๆ
เพื่อนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
500

1,200 คน/หมู่บ้าน

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
9. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริม
สมรรถนะบุคลากรของ
กองตรวจราชการ
10. กิจกรรมลอยกระทง
ร่วมกับชุมชนและ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กิจกรรมกีฬาสี
“ตึกขาวเกมส์”
11. โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครกีฬาและผู้นา
การออกกาลังกาย

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในทักษะด้านต่างๆ
เพื่อนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
500

กระทรวงสาธารณสุข

1,500 คน/หมู่บ้าน

กรมพลศึกษา

กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : 1. มีนโยบายนันทนาการเป็นวาระแห่งชาติ
2. มีเครือข่ายในการดาเนินงานด้านนันทนาการตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
3. ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนันทนาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
4. การเป็นสมาชิกองค์กรด้านนันทนาการระดับนานาชาติ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานันทนาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนานันทนาการในการส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคม
ตัวชีว้ ดั ที่
11

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่
22

ตัวชีว้ ดั ที่
33












แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

1. กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ของสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
2. กิจกรรมทาความสะอาดใหญ่
สู่ความสะอาดอย่างยั่งยืน FMO
Big Cleaning Day Always Clean
3. โครงการกิจกรรมจิตอาสา
“เราทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์” เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

400 คน

4. โครงการเครือข่ายภาคี
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สัญจร ร่วมปกป้องทะเลไทย
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน

150 คน

2 ครั้ง
ร้อยละ 85

18,000 คน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ

1. กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ของสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
2. กิจกรรมทาความสะอาดใหญ่
สู่ความสะอาดอย่างยั่งยืน FMO
Big Cleaning Day Always Clean
3. โครงการกิจกรรมจิตอาสา
“เราทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย”์ เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

400 คน

สานักนายกรัฐมนตรี

2 ครั้ง

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ร้อยละ 90

กระทรวงคมนาคม

4. โครงการเครือข่ายภาคี
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สัญจร ร่วมปกป้องทะเลไทย
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน

150 คน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

18,000 คน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

70

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานันทนาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนานันทนาการในการส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคม
ตัวชีว้ ดั ที่
11




ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่
22




ตัวชีว้ ดั ที่
33


แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
6. การเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อ
พัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
7. โครงการเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง





8. โครงการองค์กรแห่งความสุข
(Happy work Place) กิจกรรม
1) จิตอาสาบริจาคโลหิต 500,000 ซีซี
2) จัดกิจกรรมนันทนาการภายใน
หน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์
3) ส่งเสริมให้บุคลากรออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย
250 คน

- การสาธิตงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 300 คน
- การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 1,600 คน
- การประกวด
แข่งขัน 800 คน
- 550,000 ซีซี
- ร้อยละ 90
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ
65

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
6. การเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อ
พัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
7. โครงการเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยลุ่มแม่น้าโขง

8. โครงการองค์กรแห่งความสุข
(Happy work Place) กิจกรรม
1) จิตอาสาบริจาคโลหิต
500,000 ซีซี
2) จัดกิจกรรมนันทนาการภายใน
หน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์
3) ส่งเสริมให้บุคลากรออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ

250 คน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- การสาธิตงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 600 คน
- แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 3,200 คน
- การประกวด
แข่งขัน 1,600 คน
- 600,000 ซีซี
- ร้อยละ 95
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ
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กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานันทนาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนานันทนาการในการส่งเสริมเศรษฐกิจ และสั งคม
ตัวชีว้ ดั ที่
11

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ตัวชีว้ ดั ที่
22

ตัวชีว้ ดั ที่
33

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2564
9. โครงการเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพจิต
ที่พึงประสงค์ในวัยทางาน






10. โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครกีฬาและผู้นา
การออกกาลังกาย
11.โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

เป้าหมาย
1.ร้อยละ 85
ของวัยทางานได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตผ่าน
โปรแกรมสร้างสุข
2.ร้อยละ 40 ของ
อาเภอที่มีการจัด
โปรแกรมสร้างสุข
1,200 คน/
หมู่บ้าน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีดัชนีความสุข
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/ โครงการ
ปี พ.ศ. 2565
9. โครงการเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพจิต
ที่พึงประสงค์ในวัยทางาน

10. โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครกีฬาและผู้นา
การออกกาลังกาย
11.โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ

1.ร้อยละ 85
ของวัยทางานได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตผ่าน
โปรแกรมสร้างสุข
2.ร้อยละ 45 ของ
อาเภอที่มีการจัด
โปรแกรมสร้างสุข
1,500 คน/
หมู่บ้าน

กระทรวง
สาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีดัชนีความสุข
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา

หมายเหตุ : 1. ร้อยละของเครือข่ายด้านนันทนาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของเครือข่ายด้านนันทนาการที่มีศักยภาพและต่อยอดสู่การสร้างรายได้ และอาชีพเพิ่มขึ้น
3. ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของประชาชนในการเข้าร่วม หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ80

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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กลไกการบริหารจัดการทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) สูก่ ารปฏิบตั ิ
จากการขับ เคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 - 2565) ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนาม
บั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ (MOU) ในการส่ ง เสริ ม
การออกก าลั ง กาย เล่ น กี ฬ า และนั น ทนาการของประชาชน
ระหว่ า งส่ ว นราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่ อ ให้ ก ารบู ร ณาการความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น
ที่เกี่ ย วข้ อ งมีป ระสิ ทธิภ าพ เป็ น รู ป ธรรม เกิด ประโยชน์สู งสุ ดต่ อ
ประเทศชาติ แ ละประชาชนอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
เชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และการมี ส่ ว นร่ว ม
ในการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นนั น ทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 - 2565) ขึ้ น จ านวน 1 ครั้ ง ของส่ วนราชการ 20
กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ ที่ MOU ร่วมกัน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.)
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
กระทรวงกลาโหม (กห.)
กระทรวงแรงงาน (รง.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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10. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
11. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
12. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
13. กระทรวงการคลัง (กค.)
14. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
15. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
16. กระทรวงคมนาคม (คค.)
17. กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
18. กระทรวงพลังงาน (พน.)
19. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
20. สานักนายกรัฐมนตรี (นร.)
21. สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.)
22. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
23. กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (กทม.)
24. เมืองพัทยา
โดยมีสานักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ทาหน้ าที่เป็ น หน่ ว ยงานกลาง ประสาน และสนับสนุ น
การขับเคลื่อนงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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การพัฒนากลไกสนับสนุนให้เกิดความสาเร็จในการปฏิบตั ิ
นอกจากการผลักดันให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัยต่างๆ แล้ว กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ยังมีภารกิจประสาน สนับสนุนและจัดการให้เกิดการจัดทา
แผนการขับเคลื่อนงาน และแผนงาน/ โครงการ ที่มุ่งเน้นการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานภายในกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬา และส่ วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่ วยงานของรั ฐ
รวมถึ ง การขยายเครื อ ข่ า ยสร้ า งความร่ ว มมื อ ไปยั ง ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ที่ ขั บ เคลื่ อ นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ
และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
กระจายทรัพยากรต่าง ๆ ไปยังประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด
โดยปัจจุบันส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ
ได้วางแผนการขับเคลื่ อนงานด้านนั นทนาการ ปี พ.ศ. 2564 - 2565
ไว้แล้ว ดังที่แสดงไว้เบื้องต้น ก่อนการขับเคลื่อนงานในระยะถัดไป
กรมพลศึ ก ษา กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า จ าเป็ น ต้ อ ง
สนับสนุนให้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) เกิดการทบทวนแผนการขับเคลื่อน
งานด้ านนั น ทนาการ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ร่ ว มกั น อี ก ครั้ ง
เพื่ อเชื่อมโยงแผนงาน รายละเอียด ทรั พ ยากรในการดาเนิ นงาน
และงบประมาณ มีการจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/ โครงการ
อีกทั้งยังเพื่อเป็นการปักหมุดหมายให้ตรงกัน ก่อนการมอบหมาย
ถ่ายทอดภารกิจ รวมถึง ความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อแผนปฏิบัติการ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ไปยั งหน่ วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบภายในสั ง กั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด ท ารายละเอี ย ด
แผนงาน/ โครงการ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)
มากที่สุด ทั้งนี้ ควรกาหนดให้มีการประชุมทบทวนแผนการขับเคลื่อน
งานด้านนัน ทนาการ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ร่วมกันภายในไตรมาส
แรกของปี งบประมาณ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ
งานหลักของแต่ละหน่วยงาน
ทั้ ง นี้ ในการจั ด ท าแผนการขั บ เคลื่ อ นงานด้ านนั น ทนาการ
ปี พ.ศ. 2564 - 2565 จาเป็นต้องระบุวิธีประสานความร่วมมือ
ในการท างานระหว่างกรมพลศึ ก ษา ภาคี เครือ ข่ าย และองค์ ก ร
สนับสนุนอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน โดยระบุขอบเขตภารกิจงาน
ระบุ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ ชั ด เจน เพื่ อ น าสู่ การหา
จุดเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างกัน ให้เกิดการประสานงานที่ดี และเกิด
ประสิทธิภาพในการทางานของทุกฝ่าย
นอกจากการสร้างความรู้ ความเข้า ใจ สาหรับหน่วยงานภาคี
เครื อ ข่ า ยแล้ ว ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเผยแพร่ ค วามรู้
ด้ าน นั น ท น าก าร แ ล ะ ก ารขั บ เค ลื่ อ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารฯ
ทางสื่ อ สารสนเทศต่ า งๆ โดยส านั ก นั น ทนาการ รวบรวมสื่ อ
สารสนเทศต่างๆ จากภายในกรมพลศึกษา แล้วประเมินประเด็น
ความรู้ ที่ ค วรเพิ่ ม เติ ม และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน วางแผน
พั ฒ นาจั ด ท าขึ้น เป็ น สื่ อสารสนเทศกระจายไปยังหน่ ว ยงานภาคี
เครือข่ายเพื่อเผยแพร่ต่อไป

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

76

การพัฒนากลไก กากับ ติดตามการปฏิบตั งิ าน
สานักนันทนาการ กรมพลศึกษา จาเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้
รูปแบบการกากับติดตามการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความเข้าใจ
เรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ รรลุ ตั ว ชี้ วั ด
แก่ บุ ค ลากรทุ กหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง ในการติ ด ตามประเมิ น ผล
และสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ในการดาเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/ โครงการ
ต่ า งๆ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนฯ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทางาน จาเป็นต้องร่วมกาหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของงาน
ตามความเป็นจริงเป็นหลัก และควรมีการประชุมติดตามความก้าวหน้า
ของแต่ละแผนงาน/ โครงการ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุง
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นร่วมกัน
จากนั้ น จึ ง ประสานให้ เกิ ด การประชุ ม เพื่ อ น าผลที่ ได้ จาก
การติ ดตามประเมิ น ผล มาปรั บ ปรุ งการจั ดท าแผนงาน/ โครงการ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ สานักนันทนการ
กรมพลศึ ก ษา ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการฯ ยังสามารถทาหน้าที่สนับสนุน ร่ว มแก้ไขปัญหา
อุป สรรค ในกรณี แผนงาน/ โครงการมีข้อขัดข้องหรือ เกิด ปัญ หา
อุปสรรคขึ้น

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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เอกสารประกอบการขับเคลือ่ นแผนปฏิบัตกิ ารด้านนันทนาการ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565)
การขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นนั น ทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 – 2565) มีเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ที่ แบบฟอร์ม
เรือ่ ง
1 แบบฟอร์มที่ 1 แผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ด้านนันทนาการ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563 – 2565) ประจาปี
พ.ศ. 2564 – 2565
2 แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนงาน/
โครงการที่ดาเนินงาน
ตามแผนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ
3 แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการดาเนินงาน
แผนงาน/ โครงการ ทีด่ าเนินงาน
ตามแผนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ
4 แบบฟอร์มที่ 4 แบบติดตามประเมินผล
การดาเนินงานแผนงาน/ โครงการ
ที่ดาเนินงานตามแผน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ

ผูร้ บั ผิดชอบ
- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการฯ
- คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน
- หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนงาน/ โครงการ
- หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนงาน/ โครงการ
- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการฯ
- คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ที่ แบบฟอร์ม
เรือ่ ง
5 แบบฟอร์มที่ 5 แบบรายงานข้อมูลแหล่ง
นันทนาการทีม่ ีมาตรฐานตาม
หลักกอารยสถาปัตย์
(Universal Design)
6 แบบฟอร์มที่ 6 แบบรายงานข้อมูลองค์ความรู้
งานวิจัย และนวัตกรรมด้าน
นันทนาการ และการนาไปใช้

ผูร้ บั ผิตชอบ
- หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนงาน/ โครงการ
- หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนงาน/ โครงการ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

82

แบบฟอร์มที่ 1 แผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิ ารด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ประจาปี พ.ศ. 2564 – 2565
ชือ่ กระทรวง/ หน่วยงาน....................................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน..................................................................... โทร............................................E-mail………………………......……………………….
ยุทธศาสตร์ที่ ....................................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...........................................................................................................................................................................................................
ปี พ.ศ. 2564
ที่

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย*
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิง
เชิง
คุณภาพ
ปริมาณ

ช่วงเวลา/
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ปี พ.ศ. 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

เป้าหมาย*
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิง
เชิง
คุณภาพ
ปริมาณ

ช่วงเวลา/
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ จานวนคน จานวนหน่วยงาน จานวนชุมชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนงาน/ โครงการ ทีด่ าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการ
ด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจาปี .......................................
ชือ่ กระทรวง/ หน่วยงาน....................................................................................................................................................................................
หน่วยงานรับผิดชอบ..........................................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน........................................................................ โทร.............................................E-mail………………………….……………………..
ยุทธศาสตร์ที่......................................................................................................................................................................................................
ตัวชีว้ ดั ที.่ ...........................................................................................................................................................................................................
เป้าหมาย*
ที่

แผนงาน/ โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

กลุม่
เป้าหมาย

พืน้ ที่
ดาเนินงาน

ช่วงเวลา/
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ จานวนคน จานวนหน่วยงาน จานวนชุมชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการดาเนินงานแผนงาน/ โครงการ ที่ดาเนินงานตามแผนการขับเคลือ่ น
แผนปฏิบตั ิการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ประจาปี …………………….
ชือ่ กระทรวง/ หน่วยงาน....................................................................................................................................................................................
หน่วยงานรับผิดชอบ..........................................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน........................................................................ โทร.............................................E-mail……..………………………………………….
ยุทธศาสตร์ที่......................................................................................................................................................................................................
ตัวชีว้ ดั ที.่ ...........................................................................................................................................................................................................
สถานะการดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/ โครงการ

วัตถุประสงค์

ดาเนิน
การแล้ว

ยังไม่ได้/
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ผลสาเร็จ*
ผลการ
ดาเนินงาน

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

กลุม่
เป้าหมาย

พืน้ ที่
ดาเนินงาน

ช่วงเวลา/
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ จานวนคน จานวนหน่วยงาน จานวนชุมชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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งบประมาณ

แบบฟอร์มที่ 4 แบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานแผนงาน/ โครงการ ที่ดาเนินงานตามแผน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ประจาปี …………………………..
ชือ่ กระทรวง/ หน่วยงาน....................................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน..................................................................... โทร..............................................E-mail…….........……………………………………..
ยุทธศาสตร์ที่......................................................................................................................................................................................................
ตัวชีว้ ดั ที.่ ...........................................................................................................................................................................................................
ผลสาเร็จ*
ที่

แผนงาน/ โครงการ

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ช่วงเวลา/
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กลุม่
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปัจจัย
ความสาเร็จ

อุปสรรค/
ปัญหา/
ข้อสังเกต

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ จานวนคน จานวนหน่วยงาน จานวนชุมชน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม 5

แบบรายงานข้อมูลแหล่งนันทนาการที่มีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)

ชือ่ กระทรวง/ หน่วยงาน................................................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน...........................................................................................................................................................................................................
โทร...............................................................................E-mail………………............................................................……………............…………………..…….
ที่

ชือ่ สถานที่

ปีทจี่ ดั สร้าง/
ปรับปรุงตามหลัก
อารยสถาปัตย์

ทีต่ ั้ง

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ข้อมูลติดต่อ

87

แบบฟอร์ม 6

แบบรายงานข้อมูลองค์ความรู้ งานวิจยั และนวัตกรรมด้านนันทนาการ และการนาไปใช้

ชือ่ กระทรวง/ หน่วยงาน................................................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน...........................................................................................................................................................................................................
โทร...............................................................................E-mail………………............................................................……………............…………………..…….
ที่

ชือ่

ผูแ้ ต่ง/ ผูจ้ ดั ทา

ปีที่
เผยแพร่

หน่วยงาน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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รูปแบบ
การนาไปใช้/ ต่อยอด

ข้อมูลติดต่อ

88

ภาคผนวก

คาจากัดความ
1. นันทนาการ
หมายถึง การใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กระท าด้ ว ยความสมั ค รใจและมี ค วามพึ งพอใจ โดยกิ จ กรรมนั้ น
ไม่ ขั ด ต่ อ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วั ฒ นธรรม และกฎหมาย
บ้ านเมือ ง ท าให้ เกิ ดความสนุ กสนาน เพลิ ด เพลิ น มี สุ ขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี นันทนาการจึงเป็นส่วนสาคัญในวิถีชีวิต
2. กิจกรรมนันทนาการ
หมายถึง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ในการใช้เวลาว่าง
จากการเลือกเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 11 ประเภท ได้แก่
1. เกม กีฬา และการละเล่น
เช่น กิจกรรมเกม กีฬา การละเล่นไทยและสากล ฯลฯ
2. การเต้นรา
เช่น การเต้นราพื้นเมือง การเต้นราตามสมัยนิยม
การลีลาศ ฯลฯ
3. ศิลปะและหัตถกรรม
เช่น งานฝีมือ งานประดิษฐ์ วาดรูป ถ่ายรูป ฯลฯ
4. การร้องเพลงและดนตรี
เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี ฯลฯ
5. ภาษาและวรรณกรรม
เช่น การอ่าน เขียน พูด ปริศนาคาทาย ฯลฯ
6. การแสดงและการละคร
เช่น การแสดงละคร ภาพยนตร์ การเล่นมายากล ฯลฯ
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7. งานอดิเรก
เช่น การสะสม ปลูกต้นไม้ เลีย้ งสัตว์ ฯลฯ
8. กิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง
เช่น กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัยต่างๆ
การท่องเที่ยว ฯลฯ
9. กิจกรรมทางสังคม
เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานบุญต่างๆ ฯลฯ
10. กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ
เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทง ฯลฯ
11. การบริการอาสาสมัคร
เช่น กิจกรรมจิตอาสา : ปลูกป่า อาสาสมัครทางวัฒนธรรม
กิจกรรมอาสาทางกีฬา ฯลฯ
3. การใช้เวลาว่าง
หมายถึ ง การประกอบกิ จ กรรมในเวลาว่ า งอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า
ด้ ว ยความสมั ค รใจ ที่ เกิ ด จากแรงจู ง ใจภ ายใน ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสบการณ์การใช้เวลาว่างนาไปสู่ความสนุกสนาน ความพึงพอใจ
และความสดชื่ น ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ ท าให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
4. การประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
หมายถึง การประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจาจนเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง ออกกาลังกาย
เป็นต้น
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เกณฑ์ความถี่ของ “วิถีชีวิต ” ทางนัน ทนาการ : เด็ก เยาวชน
และประชาชนเข้าร่วมและประกอบกิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย
3 - 5 วัน ต่อสั ปดาห์ วันละไม่น้ อยกว่า 30 นาที (ผลการสารวจของ
โครงการพั ฒ น าฐานข้ อ มู ล ด้ า น การออกก า ลั ง กาย กี ฬ า
นั น ทนาการ และวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 พบว่า ส่วนใหญ่คนไทยมีการทากิจกรรมนันทนาการ
อย่ า งน้ อ ย 3 - 5 วั น ต่ อ สั ป ดาห์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.57 และ
ทฤษฎีพัฒ นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ กล่าวว่า ระยะเวลา
เรี ย นรู้ที่ ส่ งผลดี ที่ สุ ด คื อ 30 นาที สามารถแบ่ งได้ 20 ครั้งต่ อ
สัป ดาห์ เนื่ องจากสมองสามารถรับ ข้อมูล จุดประสานประสาท
หรือ synapse ได้ดี ในระยะสั้นๆ หลายๆ ครั้ง ตรงข้ามกับการรับ
ข้อมูลทีเดียวเป็นเวลานานๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทักษะต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น เต้นรา ดนตรีหรือร้องเพลงนั้น ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน)
5. ประชาชน
หมายถึง ประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
รวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส
 เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
(ระหว่าง 5 - 17 ปี)
 เยาวชน หมายถึง บุ คคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์
ถึง 25 ปี (ระหว่าง 18 - 25 ปี)
 ผู้ ใหญ่ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ายุ ตั้ งแต่ 26 ปี บ ริบู ร ณ์
ถึง 59 ปี (ระหว่าง 26 - 59 ปี)
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 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป
 บุคคลกลุ่ มพิเศษ หมายถึง บุ คคลผู้พิการทุกประเภท
ทุ ก ระดั บ ได้ แ ก่ ผู้ พิ ก ารทางการมองเห็ น ผู้ พิ ก าร
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ผู้พิการทางร่างกาย
หรื อ การเคลื่ อ นไหว และผู้ พิ ก ารทางสติ ปั ญ ญาหรื อ
การเรียนรู้ เป็นต้น
 ผู้ ด้ อ ยโอกาส หมายถึ ง ผู้ ป ระสบปั ญ หาทุ ก ข์ ย าก
เดือดร้อ นในการด ารงชี วิต ประจาวัน และครอบครัว
ขาดความมั่ น คงเพี ย งพอในการท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
ป้ อ งกั น และพั ฒ นา อี ก ทั้ ง ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางสังคม ตามมาตรฐานของการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
เช่น ผู้ยากจน เด็กเร่ร่อน เป็นต้น
6. บุคลากรนันทนาการ
หมายถึง บุ คลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับนั นทนาการ ได้แก่ ผู้นา
นันทนาการ บุคลากรนันทนาการอาชีพ /อาสาสมัคร และผู้บริหาร
จัดการด้านนันทนาการ เป็นต้น
7. แหล่งนันทนาการ
หมายถึ ง สถานที่ เช่ น สวนสนุ ก สวนสาธารณะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
โบราณสถาน เป็ น ต้ น รวมถึ งสิ่ ง อานวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ
นันทนาการ ที่มีการบริหารจัดการนั นทนาการ งบประมาณ กฎ
ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
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8. อารยสถาปัตย์ (Universal Design)
หมายถึง หลักการออกแบบเพื่อมวลชน เป็นแนวคิดสากลในการ
ออกแบบสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ต่างๆ ทั่วไป เพื่อการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัยสาหรับ
คนทุกกลุ่มในสังคม โดยปราศจากการออกแบบหรือดัดแปลงพิเศษ
เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมีหลัก 7 ประการ ในการออกแบบ
ดังนี้
1. Equitable Use ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
2. Flexible Use มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้
3. Simple and Intuitive Use ใช้งานง่าย
4. Perceptible Information การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย
5. Tolerance for Error การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้
6. Low Physical Effort ใช้แรงน้อย
7. Size and Space for Approach and Use มี ข นาดและ
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้งานได้
9. ทรัพยากรนันทนาการ
หมายถึง ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ เช่น คน สถานที่
อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับนันทนาการ
เป็นต้น
10. นวัตกรรมนันทนาการ
หมายถึง แนวคิด กระบวนการ การจัดการ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์
ที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น ใหม่ ห รื อ การพั ฒ นาจากสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ให้ ก ลายเป็ น
รูปแบบใหม่ โดยการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน
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ซึ่งเป็น ผลงานที่น าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒ นานันทนาการของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีคุ ณค่า หรือส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เกิดความสนใจในการประกอบกิจกรรม
นั น ทนาการจนเป็ น วิถี ชี วิ ต และก่ อ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม
11. เครือข่ายด้านนันทนาการ
หมายถึง กลุ่มประชาชนที่มีการรวมกลุ่มในการดาเนินกิจกรรม
ตามความถนัดและความสนใจของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
นันทนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม
12. องค์กรนันทนาการระดับนานาชาติ
หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
นันทนาการ รับผิดชอบดาเนินงาน โครงการ/ กิจกรรมนันทนาการ
โดยเป็ น ตั ว กลางในการประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานันทนาการ
ของชาติ ระหว่ า งประเทศไทยกั บ องค์ ก รระหว่ า งประเทศ
ที่ ด าเนิ น งานหรื อ จั ด กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ เช่ น
สหพันธ์วงโยธวาทิตแห่ งเอเชีย, สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก
(ประเทศไทย), สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจาประเทศไทย, สมาคม
เชี ย ร์ ลี ด ดิ้ งแห่ งประเทศไทย ฯลฯ รวมถึ งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ใน ร ะ ดั บ น าน า ช า ติ เช่ น World Recreation Educational
Association : WREA – ป ร ะ เท ศ เก า ห ลี / World Leisure
Organization : WLO – ประเทศสเปน เป็นต้น
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13. ธรรมาภิบาล
หมายถึง หลักในการบริหารจัดการที่ดี ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม ประกอบด้วยหลักสาคัญ 6 ประการ คือ
1. หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule of Law) หมายถึ ง การยึ ด มั่ น และ
ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย มีความถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง
ดี ง าม มี ค วามขยั น อดทน มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
รับผิดชอบในหน้าที่ รวมถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่น
3. หลั ก ความโปร่ งใส (Transparency) หมายถึ ง การสร้า ง
ความไว้วางใจ โดยการให้ และรับข้อมูลที่เป็นจริงทันสถานการณ์
มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
4. หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) หมายถึ ง การเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นใน
กระบวนการตั ด สิ น ใจต่ างๆ เช่ น การประชาพิ จารณ์ การแสดง
ประชามติ และยังหมายรวมถึงการร่วมตรวจสอบและรับผิดชอบต่อ
การกระทานั้นๆ
5. หลั กความรับ ผิ ด ชอบ (Accountability) หมายถึง การมี
จิตสานึกในหน้าที่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สิทธิ และหน้าที่ รวมถึง
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างตามหลักประชาธิปไตย
6. หลั กความคุ้ มค่ า (Value for Money) หมายถึ ง การบริ หาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม
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คณะผูจ้ ดั ทำ
ที่ปรึกษำ
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์

อธิบดีกรมพลศึกษำ

นำยสุพจน์ วงศ์พรหมท้ำว

รองอธิบดีกรมพลศึกษำ

นำยพัชระ ตั้งพำนิช

ผู้อำนวยกำรสำนักนันทนำกำร

นำยทวนชัย ลมูลสว่ำง

อดีตผูต้ รวจรำชกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู

อดีตอธิบดีกรมพลศึกษำ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน

ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ำนนันทนำกำร

รองศำสตรำจำรย์ สมควร โพธิ์ทอง

ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ำนนันทนำกำร

เรียบเรียงและบรรณำธิกำร
ว่ำที่ร้อยตรีปรำโมทย์ เลิศจิตรกำรุณ

ผู้อำนวยกำรกลุม่ วิจยั และพัฒนำ
สำนักนันทนำกำร

นำงสำวเลอลักษณ์ แสงอัมพร

นักพัฒนำกำรกีฬำชำนำญกำร

“¤¹ä·ÂÁÕ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃà»š¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ”

สํานักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ ๑๕๔ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๔-๐๑๒๐ ต่อ ๗๓๑๕,๔๓๐๕ โทรสาร ๐-๒๒๑๔-๑๕๐๗
www.dpe.go.th

