
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 



 
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล   
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินจัดทําการแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจําปี
งบประมาณ 2561 ที่เช่ือมโยงมาจากแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560-2564 ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  รายการตามแผนที่ทางยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. 2560-2561 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีมีแผนที่ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย  
  พันธกิจที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
  พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอย่างย่ังยืน 

มีการเผยแพร่/สัมมนา/สื่อสารกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานภายในรับทราบ  
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานท่ีรับชอบในการสื่อสารกลยุทธ์และนโยบายด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ โดยมีช่องทางการสื่อสาร ดังต่อไปน้ี 
  1. สื่อสารโดยนํากลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เผยแพร่ในเว็บไซต์ กกท.  เพ่ือให้
บุคลากรในสังกัดสามารถเปิดเข้าไปศึกษาและทําความเขา้ใจได้และสามารถพิมพ์จากหน้าเว็บไซต์ได้ 
  2. ดําเนินการช้ีแจงทําความเข้าใจการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่พนักงานบรรจุ
ใหม่และลูกจ้างช่ัวคราว ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ 
  3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รวบรวมคู่มือระบบปฏิบัติงานต่าง ๆ  โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม และ
แจ้งเวียนทุกฝ่าย /สํานัก  ดังน้ี 
       3.1 ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 
แจกให้กับศูนย์ กกท. จังหวัด ในส่วนภูมิภาค 5 ภาค 

    3.2 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการของพนักงาน กกท. 
       3.3 แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลการกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2560-2564 คู่มือ
การจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลพ.ศ. 2561 
     3.4 โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังค่านิยมและความผูกพัน 

   3.5 คู่มือเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) 
  4. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  ภาพถ่ายการประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงานต่างประเทศ  เช่น การ
สอบคัดเลือก ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พัฒนาและฝึกอบรม  งานเกษียณอายุการทํางาน งานปีใหม่ งาน
สงกรานต์ กิจกรรม CSR  งานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องด้านทรัพยากรบุคคล   
ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ได้รับทราบ 
  5. ผู้บริหารระดับสูงให้โอวาทและนโยบายแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ในวาระที่มีการ
สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และแถลงนโยบาย/แผนงานปีต่อไป ในโอกาสการประชุมปีศักราชใหม่  
รวมทั้งการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา  ต่าง ๆ 



   

  6. เผยแพร่ข่าวสารผ่านทาง Outlook, Desktop, Social Media (Facebook)  
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (https://www.facebook.com/hrmsat)  
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (https://www.facebook.com/profile.php?id=100002697075679) 
งานสวัสดิการและแรงงานสมัพันธ์ (https://www.facebook.com/yupaporn.m) 
  7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือเวียนต่างๆ 
  8. จัดต้ังเครือข่ายฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Network) เป็นคณะทํางานด้านทรัพยากรบุคคล 
  9. ประชุมเผยแพร่งานด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายกีฬาภูมิภาคท้ัง 5 ภาค  

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างงาน และกลุ่มของงาน (Job Family)   
  กกท. ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ กกท. คําสั่งที่ 
212/2558 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ กกท. ตามมติ
คณะกรรมการ กกท. ครั้งที่ 3/2556 โดยกระทรวงการคลังเห็นชอบ ซึ่งแบ่งโครงสร้างออกเป็น ดังน้ี 
รองผู้ว่าการ 4 สายงานได้แก่ 
  1. รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร 
  2. รองผู้ว่าการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  3. รองผู้ว่าการฝ่ายพัฒนากีฬา 
  4. รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
ฝ่าย/สํานัก 13 ฝ่าย/สํานักได้แก่ 
  1. ฝ่ายการคลงั  
  2. ฝ่ายกีฬาภูมิภาค  
  3. ฝ่ายกีฬาสถาน  
  4. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย  
  5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
  7. ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์  
  8. ฝ่ายนโยบายและแผน  
  9. ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
  10. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  11. ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา  
  12. สํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 



  13. สํานักผู้ว่าการ โดยคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างฯ ได้เสนอโครงสร้างดังกล่าวเข้าที่
ประชุมผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2559 ลงนามโดยรัฐมนตรีฯ  

การมีส่วนร่วมของพนักงานแต่ละตําแหน่งในการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

  ในปี 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการทบทวนคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
โดยจัดจ้างที่ปรึกษา ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ  มาทําการจัดทําในส่วนของพนักงานแต่ละตําแหน่งมีส่วนร่วมใน
การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน โดยมีการจัดสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย และตัวแทนพนักงานในตําแหน่ง
น้ันๆ เข้ามามีส่วนร่วมโดยการให้ข้อมูล มีการจัดทําแบบฟอร์มให้พนักงานกรอกข้อมูลภาระหน้าที่งานที่ปฏิบัติ 
เพ่ือรวบรวมนํามาสอบทาน และจัดทําคําบรรยายลักษณะงานโดยมีการจัดประชุมพนักงานแต่ละสังกัด 

การมีส่วนร่วมของผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละลําดบัขั้นในการสอบทานความถูกต้อง ดงันี ้

 

 

 

 

                       

 

แนวทางหรือกระบวนการทีช่ัดเจนและเปน็รปูธรรมในการใชส้มรรถนะ (Competency) ในกระบวนการ
สรรหาอัตรากาํลัง  

  กกท. ได้ทําการเปิดสอบบรรจุพนักงานใหม่โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือดําเนินการออกแบบข้อสอบโดยการวิเคราะห์  เน้ือหาต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือออก
ข้อสอบพร้อมเกณฑ์การคัดเลือก  
  1. การสอบข้อเขียนมีกําหนดแนวทางและกระบวนการสอบคัดเลือกที่ชัดเจนในการซึ่งใช้
สมรรถนะหลัก โดยในการสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ    

       1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
     1.2 ด้านสมรรถนะหลัก  

  2. การสอบสัมภาษณ์ใช้เกณฑ์การพิจารณา จากหลักสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Functional 
Competency) 



  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กกท. มีการดําเนินการสรรหาพนักงานเพ่ือทดแทนในตําแหน่ง
ที่ว่าง จํานวน 18 อัตรา  ซึ่งทดแทนในตําแหน่งพนักงานผู้เกษียณ  

การพัฒนาหรือการทบทวนระบบต่าง ๆ เช่น ผลตอบแทน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผล 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร  

  ได้มีการพัฒนา ทบทวนระบบต่างๆ ด้านผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร ดังน้ี 
  1. ทบทวนข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กกท. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หมวด 12 
การคงเงินไว้ ในกองทุน ข้อ 63 ปรับปรุงจาก “สมาชิกสามารถคงเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีสิทธิได้ไม่เกิน 5 ปี”  
เป็น “สมาชิกสามารถคงเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีสิทธิได้โดยไม่จํากัดระยะเวลาการคงเงิน” 
  2. ทบทวนแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร กกท. ด้านความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยปรับปรุง 
     - ด้านความพึงพอใจในเรื่องฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุน
การทํางานของ ฝ่ายต่างๆ 
   - ด้านความผูกพันต่อองค์กร ปรับเป็นคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร 

 3. ทบทวนระเบียบ กกท. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการพนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  
โดยปรับปรุงระยะเวลาในการส่งชําระหน้ีเงินกู้พร้อมดอกเบ้ีย จาก 24 เดือน เป็น 60 เดือน 
  4. ทบทวนการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยฯ โดยปรับปรุงคณะกรรมการฯ และ
คณะทํางานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จํานวน 3 คณะ 
ดังน้ี 
       4.1 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ 
กกท.  
     4.2 คณะทํางานรับผิดชอบในการปฏิบัติการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม กรณีฉุกเฉินของ กกท. 
     4.3 คณะทํางานรับผิดชอบในการปฏิบัติการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
กรณีทั่วไป ของ กกท. 
  5. ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยปรับปรุงเพ่ิมเติมตามมติ
คณะรัฐมนตรีรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๔ การ
จัดการขยะมูลฝอย ในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการจัดการขยะในชุมชน และ
กระบวนการลดการเกิดขยะมูลฝอยในหน่วยงานและปรับปรุงเพ่ิมเติมด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านความปลอดภัย  รวมถึงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมด้านกีฬา ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
สุขภาพประชาชนอย่างย่ังยืน และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  



การวิเคราะหค์วามต้องการอัตรากาํลงับุคลากรทั้งในระยะแผนวิสาหกิจ หรือแผนธรุกิจหรือแผนกลยุทธ์ 
(แผนระยะกลางหรือแผนระยะยาว) ประกอบกบัการวิเคราะหเ์งื่อนไขหรือนโยบายของรัฐวิสาหกิจ 

  มีการวิเคราะห์ความต้องการ และความจําเป็นด้านอัตรากําลังบุคลากรในระยะ 4 ปี เพ่ือให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนนโยบาย กฎหมายต่างๆ ดังน้ี 

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 2. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
 3. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) 
 4. นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 5. แผนยทุธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 
 6. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    - พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 
    - พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 
    - พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 
       - พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

 7. แนวทางการพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
 8. แนวคิดระบบการวางแผนอัตรากําลังคน (Workforce Planning System) 

  9. การวิเคราะห์การจัดวางกรอบอัตรากําลังบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
  10. การพิจารณามุมมองรอบด้าน (360 องศา) และจัดทําข้อเสนอแนะ ถือว่ามีความสําคัญ
จําเป็นอย่างย่ิงต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์เน่ืองจากการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรทางการกีฬาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จะทําให้ได้ข้อมูลที่มีความรอบด้านและ
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์การจัดวางอัตรากําลังที่เหมาะสมของ 
กกท. 

  11. มอบหมายให้ที่ปรึกษา ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ  ดําเนินการจัดทํา JD และ JS ในส่วน
ของพนักงานแต่ละตําแหน่งมีส่วนร่วมในการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติของพนักงานแต่ละ
ตําแหน่ง โดยมีกระบวนการที่น่าเช่ือถือ ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ข้อมูล มีการ
จัดทําแบบฟอร์มให้พนักงานกรอกข้อมูลภาระหน้าที่งานที่ปฏิบัติ เพ่ือรวบรวมนํามาสอบทาน และจัดทําคํา
บรรยายลักษณะงานโดยมีการจัดประชุมพนักงานแต่ละสังกัด 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


