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คํานํา 
 

ความปลอดภัยในการทํางาน ถือเปนหัวใจสําคัญในการทํางานที ่ทุกคนจะตองตระหนัก 

อยูเสมอ เพราะอุบัติเหตุยอมเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานที่ทํางาน ที่ขาดการเตรียมรับมือ

กับเหตุการณที่ไมคาดฝนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมปจจุบัน สงผลใหผูประกอบอาชีพตอง

ทํางานในสภาพของการแขงขัน เรงรีบ ทํางานแขงกับเวลา ไมวาจะเปนอาชีพดานใดก็ตาม ทุกคนตอง

พยายามปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จนมองขามการเอาใจใสดูแลและ

ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน  

 

การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ไดเล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

จึงไดดําเนินการจัดทําแผนงานเลมนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทาง การปฏิบัติ แนะนํา สงเสริม

ใหบุคลากร กกท. มีความรู  ความเขาใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมากยิ ่งข้ึน  

ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ทั้งนี้ เพื่อเปนการกําจัด ลด ควบคุม ปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ หรือ 

เกิดโรคจากการทํางานได  

 

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางานของ กกท. 
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๑-๑ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๒ วรรคสอง ไดกําหนดไววา ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ

ส วนทองถ ิ ่น และกิจการอื ่นตามที ่ก ําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ ่ง จ ัดให ม ีมาตรฐาน 

ในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ในหน วยงานของตนไม ต ํ ่ ากว ามาตรฐานความปลอดภัย อาช ีวอนาม ัย และสภาพแวดล อม 

ในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 การกีฬาแหงประเทศไทย เปนองคกรในภาคร ัฐอีกองคกรหนึ ่ง ซ ึ ่งอาจกลาวได วา 

มีความเสี ่ยงตอการเกิดภัยพิบ ัต ิจากสาธารณภัยไดตลอดเวลา เนื ่องจากทั ้งในสวนกลางและ 

สวนภูมิภาคมีอาคารและสิ่งปลูกสรางเพื่อรองรับการใหบริการแกประชาชนดานการกีฬาและสุขภาพ

มากมาย ตลอดจนลักษณะอาคารมีความแตกตาง หลากหลายทั้งรูปแบบอาคาร การใชสอยและการใช

บริการ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ในแตละทองที่ที่มีสํานักงานสาขาตั้งอยู 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติตาง ๆ 

เพ่ือวางแผนรับมือตอไป 

 

การกีฬาแหงประเทศไทย มีแผนงานหลักด านความปลอดภัยเพื ่อรองร ับภ ัยพ ิบ ัติ   

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และมีการจัดทําคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน (ฉบับปรับปรุง 

ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ แนะนํา สงเสริมใหบุคลากร กกท. มีความรู  

ความเขาใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เปน

การกําจัด ลด ควบคุม ปองกัน ไมใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแผนดังกลาวไดสิ ้นสุดระยะลงแลว กกท. จึงมี 

ความจําเปนตองดําเนินการทบทวน จัดทําแผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย และปรับปรุงคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อให

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

 



 
 

๑-๒ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

การกีฬาแหงประเทศไทย ในฐานะหนวยงานของรัฐ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแนวนโยบายและแผนงานระดับตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ โดยไดกําหนด วิสัยทัศน ดังนี้ “พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศสูระดับนานาชาติ ตอยอดสู

ระดับอาชีพและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ใหกับประเทศ” และมีพันธกิจ ดังนี้  

 

๑. สงเสริม สนับสนุน และกํากับองคกรกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพใหบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือวางระบบการคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาใหมีขีดความสามารถ และ

ประสบความสําเร็จ ในระดับนานาชาติ รวมท้ังการจัดสวัสดิการและมาตรการคุมครองชวยเหลือ สงเสริม 

สนับสนุน และพัฒนา ท่ีเหมาะสม  

 

๒. พ ัฒนาว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีการก ีฬาให ม ีประส ิทธ ิภาพและม ีมาตรฐาน  

เพ่ือรองรับการพัฒนา นักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา  

 

๓. สรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการกีฬาใหมีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬา

ระดับจังหวัด ชาติ และนานาชาติ รวมท้ังยกระดับการบริการทางการกีฬาใหมีมาตรฐาน 

 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาและการเขารวมกิจกรรมกีฬา โดยอาศัยศูนยฝกและ

สนามกีฬาที่ กกท. รับผิดชอบ และเครือขายองคกรกีฬา ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา ผลักดันภาครัฐและเอกชนใหมีศักยภาพ 

ในการสรางและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา  

 

โดยมีเปาหมายการใหบริการหนวยงานท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

 

๑. ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศในระดับเอเชียและ 

ตอยอดสู ความสําเร็จของกีฬาอาชีพ  

๒. นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนไดรับบริการทางการกีฬาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  

๓. กกท. สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพื ่อสงเสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรมการกีฬา  

 



 
 

๑-๓ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการดําเนินงานของ กกท. และเพื่อให 

การดําเนินงานของ กกท. มีประสิทธิภาพสูงสุด กกท. เห็นควรดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอม 

ที ่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน 

การทํางาน เพื่อใหองคกรมีแผนงานดานความปลอดภัยเพื่อรองรับภัยพิบัติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

โดยกําหนดมาตรฐานฯ ที่เหมาะสมกับบริบท การทํางานรวมทั้งการประเมินดัชนีตาง ๆ เพื่อสราง 

ความตระหนัก และการจัดใหมีกิจกรรมท่ีสรางความรู ความเขาใจ และมีคูมือวาดวยความปลอดภัย เพ่ือ

เปนแนวทางการปองกันมิใหเกิดภัยพิบัติ การชวยเหลือผูประสบภัย ตลอดถึงการฟนฟูใหกลับสูสภาพ

เดิมโดยเร็ว การกีฬาแหงประเทศไทยไดจัดทําแผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ข้ึนเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมไวรองรับ

สถานการณตั้งแตเกิดภัย ระหวางเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาให เปนไป

อยางรวดเร็ว มีระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับหลักกฎหมาย และครอบคลุมภัยพิบัติ 

จากสาธารณภัยเฉพาะท่ีมีโอกาสและมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดในการกีฬาแหงประเทศไทย 

 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการ 

 

๑) เพ ื ่ อ ให การก ีฬาแห  งประเทศไทยม ีแผนงานด านความปลอดภ ัย  สว ัสด ิภาพ  

อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

 

๒) เพื ่อใหการกีฬาแหงประเทศไทยมีคู ม ือว าดวยความปลอดภัยในการทํางานของ 

การกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓)  

 

๓) เพื ่อใชเปนแผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดลอม  

ทั้งแผนงานระยะสั้น และระยะยาว ในการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลท่ีเปนมาตรฐานและมีทิศทางการพัฒนาท่ีถูกตอง 

 

๔) เพื่อเปนการสรางความตระหนัก โดยจัดใหมีกิจกรรมที่สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี 

 



 
 

๑-๔ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๕) เพื่อวางระบบในการปองกันและควบคุมภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ การกีฬาแหง

ประเทศไทย สามารถนํามาตรการในการลดหรือหลีกเลี่ยงไมใหเกิดภัยพิบัติ หรือลด 

ความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยท่ีสุด 

๖) เพ ื ่อให  เป นไปตามบทบัญญัต ิของกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข องก ับความปลอดภ ัยจาก 

การทํางานและภัยพิบัติท่ีกําหนด  

 

๗) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสงเสริมใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญดานความปลอดภัย

และนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง โดยมีความสอดคลองกับความจําเปนใน

การปฏิบัติภารกิจในปจจุบัน และเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาท

ภารกิจภาครัฐในอนาคตภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 

 

๑.๓ กรอบแนวคิดและวิธีการดําเนินงาน 

 

จากวัตถุประสงคของโครงการ และขอบเขตการดําเนินงานขางตน สามารถแบงประเด็น

การศึกษาออกเปนประเด็นหลักๆ ไดดังนี้ 

 

 การศ ึกษาและว ิ เคราะห  เอกสารท ี ่ เก ี ่ ยวข องด านความปลอดภ ัย สว ัสด ิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ของ กกท. ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรองคกร 

และแผนงาน/ระบบงานท่ีสําคัญ เชน แผนบริหารความเสี่ยง เปนตน 

 การสัมภาษณผูบริหารการกีฬาแหงประเทศไทย 

 การจัดทํายุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน/โครงการดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื ่อจัดทําแผนงานดานความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ – 

๒๕๖๗ ใหกับผูเก่ียวของจากฝายและสํานักตาง ๆ 

 การจัดอบรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดลอม โดยเชิญวิทยากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญดังกลาวมาบรรยายใหกับ

ผูเก่ียวของจากฝายและสํานักตาง ๆ 



 
 

๑-๕ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

 การจัดทําแผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดลอม  

การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ฉบับสมบูรณ 

 

ทั ้งนี้การจ ัดทําแผนงานความปลอดภัย สว ัสด ิภาพ อาช ีวอนามัย และส ิ ่งแวดล อม  

การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เปนดังแสดงใน 

 

ภาพท่ี ๑-๑ กรอบแนวทางการดำเนินงาน 

 

กรอบแนวทางการศึกษา

การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที�เกี�ยวข้องด้าน

ความปลอดภยั  สวสัดิภาพ อาชีวอนามยั และ

สิ�งแวดล้อม

การสาํรวจความต้องการ/ความคาดหวงัของ

ผูบ้ริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก

วิเคราะห์และเชื�อมโยงยุทธศาสตรอ์งคก์ร

และแผนบริหารความเสี�ยง

จดัทาํยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ และแผนงาน/

โครงการด้านความปลอดภยัฯ

แผนงานด้านความปลอดภยั สวสัดิภาพ 

อาชีวอนามนั และสิ�งแวดล้อม  กกท. 

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

คู่มือว่าด้วยความปลอดภยัในการทาํงาน

ของ กกท. (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๓)

แลกเปลี�ยนขอ้มลู รบัฟังความเหน็ 

และจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

จดัอบรมเพื�อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ



 

๑-๖ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

 



 

๒-๑ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

บทท่ี ๒ 

การศึกษาและวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของดานความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของการกีฬาแหงประเทศไทย 
 

 

๒.๑ แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  

 

แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เปนเครื่องมือสําหรับการบริหาร

จัดการของ กกท. ในดานตาง ๆ ผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม มีวิสัยทัศน “พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศสูระดับนานาชาติตอยอดสูระดับอาชีพ และสราง

มูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ” และมีพันธกิจ ๔ ประการไดแก  

 

๑. สงเสริม สนับสนุน และกํากับองคกรกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพใหบริหารจัดการ 

อยางมีประสิทธ ิภาพ เพื ่อวางระบบการคัดเลือกและพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาใหม ี ขีด

ความสามารถและประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติ รวมท้ังการจัดสวัสดิการและมาตรการคุมครอง

ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาท่ีเหมาะสม 

 

๒. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพื่อรองรับ 

การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา 

 

๓. สรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการกีฬาใหมีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬา

ระดับจังหวัด ชาติ และนานาชาติ รวมท้ังยกระดับการบริการทางการกีฬาใหมีมาตรฐาน 

 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาและการเขารวมกิจกรรมกีฬา โดยอาศัยศูนยฝกและ

สนามกีฬาท่ี กกท. รับผิดชอบ และเครือขายองคกรกีฬาทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อสรางมูลคา 

ทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

 



 

๒-๒ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

 โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ๘ ประการ คือ  

 

 เพื่อวางระบบการสราง สรรหา และพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาเพื่อความเปนเลิศที่มี

ประสิทธิภาพ ตั้งแตระดับจังหวัด ระดับประเทศเพื่อสรางแรงบันดาลใจและโอกาสประสบ

ความสําเร ็จในระดับนานาชาติ และตอยอดการพัฒนานักกีฬาและบ ุคลากรก ีฬา 

สูกีฬาอาชีพ 

 เพื ่อเสริมสรางความรวมมือกับองคกรกีฬาในการพัฒนากีฬาเพื ่อความเปนเล ิศและ 

กีฬาอาชีพใหมีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานท่ี กกท. กําหนด 

 เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมท้ัง

พัฒนาและนําองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาไปใชใน 

การพัฒนานักกีฬาทุกระดับ 

 เพ ื ่อพัฒนาศูนย ฝ กก ีฬาให ม ีมาตรฐานในรูปแบบ (National Training Center: NTC)  

ในสวนกลางและขยายสูสวนภูมิภาค เพื่อใหรองรับการเก็บตัวฝกซอมทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ 

 เพื่อพัฒนาฐานขอมูล องคความรู และสารสนเทศที่สําคัญในกระบวนการวิเคราะหและ 

วางแผนการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬาอาชีพ การออกกําลังกาย และการบริหาร

จัดการองคกร 

 เพื ่อพัฒนาศูนยบริการกีฬาของ กกท. ใหมีมาตรฐานทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค  

โดยมุ งเนนการสรางโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกีฬา การสงเสริมการเลนกีฬาและ 

ออกกําลังกายของประชาชนอยางสม่ําเสมอ 

 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองตาม

หลักเกณฑการประเมินผลของหนวยงานท่ีกํากับดูแลกําหนดไว 

 เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ รวมท้ัง

กิจกรรมกีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและพัฒนา

อุตสาหกรรมการกีฬา 

 

 

 

 

 



 

๒-๓ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและตอยอดสูกีฬาอาชีพ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 

 

โดยกลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กกท. ดังนี้ 

 

กลยุทธที ่ ๑.๒ พัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีมาตรฐาน

รองรับการพัฒนา โดยมีกรอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการ

พัฒนาบุคลากรกีฬา พัฒนาบุคลากรประจําศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีความรู ความสามารถและ

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา การจัดทําฐานขอมูลบุคลากรกีฬาและบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา 

มาตรฐาน และหลักสูตรใหมีการพัฒนา 

 

กลยุทธที่ ๒.๒ สรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีมาตรฐานทั้งในสวนกลางและ

ส วนภ ูม ิภาค โดยม ีกรอบการด ําเน ินงานที ่ เก ี ่ยวข อง ได แก   การจ ัดหาและพัฒนาบุคลากร 

ดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหไดรับมาตรฐานในแตละระดับ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมใหมีการจัดตั้ง

ชมรมเครือขายวิทยาศาสตรการกีฬาในสวนภูมิภาค 

 

กลยุทธที ่ ๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยมุ งเนนการพัฒนาฐานขอมูลและ 

องคความรูดานกีฬามีความครบถวนและเพียงพอตอการพัฒนากีฬาทุกระดับ โดยมีกรอบการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวของ ไดแก ศึกษา รวบรวม ความตองการดานขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายและสํานัก 

สรางระบบฐานขอมูลท่ีเอ้ือตอการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ศึกษาและ

พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีมาตรฐานตามที่ สคร. กําหนด พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

ท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาบุคลากร สรางระบบจัดการความรูนําไปใชในการบริการทางการกีฬา พัฒนา

บุคลากรที ่เก่ียวของกับการควบคุมการตรวจสอบการใชสารตองหามทางการกีฬาใหมีความรู และ

ครอบคลุม สรางและพัฒนาบุคลากร กกท. ในสวนทองถ่ินใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของ

หนวยงานในทองถ่ิน 

 

 



 

๒-๔ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๒.๒ พระราชบัญญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เจตนารมณของพระราชบัญญัต ิความปลอดภ ัย อาช ีวอนามัย และสภาพแวดล อม 

ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ ใหนายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมี

สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที ่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั ้งสงเสริม

สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

และใหลูกจางมีหนาที่ใหความรวมมือกับนายจางในการดําเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถานประกอบ

กิจการ 

 

โดยมาตราที่เกี ่ยวของกันกับการจัดทําแผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก หมวด ๒ การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และหมวด ๔ การควบคุม กํากับ ดูแล สามารถสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ 

 

หมวด ๒ การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

มาตรา ๘ ใหนายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่กําหนดในกฎกระทรวง การกําหนด

มาตรฐานตามวรรคหนึ่งใหนายจางจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดย

บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหลูกจางมีหนาที ่ปฏิบัติตามหลักเกณฑดาน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๑๓ ใหนายจางจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หนวยงานหรือ

คณะบุคคลเพื่อดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



 

๒-๕ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

มาตรา ๑๖ ใหนายจางจัดใหผู บริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหบริหารจัดการ และดําเนินการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางปลอดภัย 

 

มาตรา ๑๗ ใหนายจางติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื ่องหมายเกี ่ยวกับ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมท้ังขอความแสดงสิทธิและหนาท่ีของ

นายจางและลูกจางตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในท่ีท่ีเห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ 

 

มาตรา ๒๑ ลูกจางมีหนาที ่ด ูแลสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที ่กําหนด 

ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย

โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 

หมวด ๔ การควบคุม กํากับ ดูแล 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหนายจางดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑) จัดใหมีการประเมินอันตราย 

(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอลูกจาง 

(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจางและสถานประกอบกิจการ 

(๔) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดําเนินงานและแผนการควบคุม

ตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

 

 



 

๒-๖ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๒.๓ แผนบริหารความเสี่ยง การกีฬาแหงประเทศไทย 

 

การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหาร 

ความเสี่ยงสากล COSO–ERM และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหผู ปฏิบัติงานตระหนักถึง 

ความสําคัญของการบริหารความเสี ่ยงทั ่วทั ้งองคกร เพื ่อให กกท. สามารถดําเนินงานไดบรรลุ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่กําหนดตามแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย โดยคํานึงถึง 

การจดัสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมภายในกรอบความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) 

 

กกท. ดําเนินการบูรณาการบริหารความเสี ่ยงรวมกันในทุกฝายและสํานักที ่เกี ่ยวของ  

มีการกําหนดผูรับผิดชอบในทุกตนเหตุของความเสี่ยงและในแตละแผนการบริหารความเสี่ยง ดําเนินการ

ทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเปาหมายการดําเนินงานที่มี 

การเปลี่ยนแปลง โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลในทุกระดับความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

เพ่ือดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กกท.  

 

นอกจากนี ้ เพื ่อให กกท. บรรลุว ัตถุประสงคในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

ไดตามเปาหมาย จึงมีการบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุม 

ทั้งปจจัยภายในและภายนอกทุกดานที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ กกท.  

การกําหนดคาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหสอดคลองกับคาเปาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญขององคกร 

และจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันผลกระทบในดานลบของ 

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอองคกร และสรางความเชื่อมั่นในการประสบความสําเร็จอยางสมเหตุสมผล 

และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง กกท. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO 

– ERM ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง ๔ ดาน ไดแก 

 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic)  

 

กกท. เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน และสงเสริมการกีฬาของประเทศตามยุทธศาสตร

ขององคกร จึงมีการดําเนินการบริหารความเสี ่ยงอยางตอเนื ่องเกี ่ยวของกับการพัฒนากีฬาเพ่ือ 

ความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ การบริหารจัดการองคกร และการบริการทางการกีฬา ตลอดจน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

 



 

๒-๗ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ตัวอยางปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของ ไดแก การไมสามารถพัฒนาบุคลากรกีฬาเพื่อปฏิบัติหนาท่ีฯ  

ไดตามเปาหมาย ซึ่งมีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เชน เพิ่มการประสานงานกับสมาคมกีฬา

เพ่ือติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรกีฬา 

 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Operation) 

 

การใหบริการทางกีฬากับบุคลากรทางการกีฬาและประชาชนทั่วไป เปนหนึ่งในพันธกิจหลัก

ของ กกท. ซึ่งมีการดําเนินงานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เชน การใหบริการดานอุปกรณ สถานท่ี 

และสิ่งอํานวยความสะดวก การใหบริการดานสารสนเทศและสื่อวิชาการ การใหบริการดานวิทยาศาสตร

การกีฬา เปนตน โดยมุงเนนในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเปนหลัก ขณะที่การบริการ

ประชาชนท่ัวไป เปนการใหบริการดานสถานท่ีและพ้ืนท่ีออกกําลังกายท่ีหลากหลายในอัตราท่ีเหมาะสม

และที ่ไมคิดคาบริการ เพื ่อตอบแทนใหกับสังคมและประชาชนผู มาใชบริการใหมีความพึงพอใจ 

อยางสมเหตุสมผล  

 

ตัวอยางปจจัยเสี ่ยงที ่เกี ่ยวของ ไดแก ระดับความพึงพอใจของการบริการทางการกีฬา 

ไมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งมีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เชน ดําเนินงานไดตามแผน 

การปรับปรุงการใหบร ิการทางการกีฬาของ กกท. โดยเพิ ่มสถานที ่ อ ุปกรณ และสิ ่งอํานวย 

ความสะดวกใหเพียงพอตอความตองการ 

 

ดานการเงิน (Financial) 

 

กกท. เป นร ัฐว ิสาหกิจประเภทท่ีม ีว ัตถ ุประสงคในการส งเสร ิมก ิจกรรมดานตาง ๆ  

โดยไมมุงเนนผลกําไร และดําเนินงานเพื่อประโยชนการตอบสนองดานสังคมมากกวารายได อยางไร 

ก็ตามการบริหารจัดการดานการเงินที่มีประสิทธิภาพเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานตาง ๆ ในการพัฒนาการกีฬาของ กกท. ใหประสบความสําเร็จได 

 

ตัวอยางปจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวของ ไดแก จํานวนรายไดและสิทธิประโยชนไมเปนไปตามเปาหมาย 

ซึ่งมีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เชน ทบทวนการตอบแทนสิทธิประโยชนใหกับผูสนับสนุน

และติดตามเรงรัดการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน 

 



 

๒-๘ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ (Compliance) 

 

ตัวอยางปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของ ไดแก ไมสามารถดําเนินงานตามแผนกฎหมายฯ กีฬาอาชีพ 

ที่แลวเสร็จไดครบถวน ซึ่งมีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เชน เรงรัดการดําเนินงานตามแผน

กฎหมายท่ีแลวเสร็จ 

 

 

๒.๔ แผนพัฒนาขอมลูดิจิทัล การกีฬาแหงประเทศไทย ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 

๒๕๖๕) 

 

แผนพัฒนาขอมูลดิจิทัล การกีฬาแหงประเทศไทย ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ถูกจัดทํา

ใหมีความสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของการกีฬาแหงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เปนหลัก และไดศึกษายุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมถึงการสัมภาษณผูบริหาร

และผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางที่ทําใหเกิดความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลดิจิทัลหรือประเทศไทย 

๔.๐ ท่ีไดกําหนดอยูในแผนงาน ท้ังระดับชาติ ระดับกระทรวงและแผนยุทธศาสตรขององคกรในปจจุบัน 

 

การนําเสนอแผนพัฒนาขอมูลดิจิทัล การกีฬาแหงประเทศไทย ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 

๒๕๖๕) ภายใตวิสัยทัศนท่ีวา “การกีฬาแหงประเทศไทยเปนหนวยงานชั้นนําท่ีใช Big Data จากสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และหนวยงานภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน สนับสนุนการตัดสินใจ และ

วางแผนเชิงกลยุทธ ภายใตกรอบการสถาปตยกรรมขอมูลและธรรมาภิบาลขอมูล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

กีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสรางความสุขและสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจใหกับสังคม”โครงการจะมีกรอบระยะเวลา ๓ ป โดยกําหนดให 

 ระยะท่ี ๑ มุงเนนสวนกลางของการกีฬาแหงประเทศไทย 

 ระยะท่ี ๒ มุงเนนสวนงานภูมิภาคและสวนงานภายในของการกีฬาแหงประเทศไทย  

 ระยะท่ี ๓ สวนงานภายนอกการกีฬาแหงประเทศไทย  

 



 

๒-๙ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ประกอบดวยโครงการตางๆ ซึ่งสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาขอมูลดิจิทัล การกีฬาแหง

ประเทศไทย ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ท้ัง ๗ ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนากรอบสถาปตยกรรมองคกรเพื่อสนับสนุนโครงการ Big 

Data ของ กกท. 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนากรอบธรรมาภิบาลขอมูลของ กกท.  

 ยุทธศาสตรที่ ๓ การปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใตหลักการวางแผนทรัพยากร

ทางธุรกิจขององคกรเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดจากขอมูล 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดทําและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฐานข อม ูล คล ังข อม ูลทะเลสาบข อม ูล ระบบในการน ําเข าและค นค ืนข อมูล  

เพ่ือสนับสนุนการเก็บและประมวลผลขอมูลภายในการกีฬาแหงประเทศไทย  

 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาระบบสําหรับการบูรณาการขอมูล การจัดการคุณภาพ

ขอมูลและความม่ันคงปลอดภัยขอมูลภายใน กกท.  

 ยุทธศาสตรที ่ ๖ พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภายในการกีฬาแหง

ประเทศไทยใหมีความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการขอมูล

และการวิเคราะหขอมูล  

 ยุทธศาสตรที ่ ๗ จัดทํานโยบายและมาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับ

หนวยงานภายนอก 

 

 

๒.๕ นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

ขององคกร ของการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

จ ุดประสงค ของการบร ิหารจ ัดการความม ั ่ งคงปลอดภ ัยสารสนเทศ ค ือ ความลับ 

(Confidentiality) ความสมบูรณ (Integrity) ความพรอมใช (Availability) ของขอมูลตาง ๆ ภายใน

องคกรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. การรักษาความลับ (Confidentiality) คือการรักษาความลับ มีการเก็บขอมูลไวเปน

ความลับใหเฉพาะผูมีสิทธิหรือไดรับอนุญาตเทานั้นท่ีสามารถเขาถึงขอมูลได 

 



 

๒-๑๐ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๒. การรักษาความสมบูรณ (Integrity) คือความครบถวน ความถูกตองสมบูรณ ไมมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือทําลายจากผูไมมีสิทธิไมวาจะเปนโดยอุบัติเหตุหรือโดยเจตนา 

๓. ความพรอมใช (Availability) คือความพรอมใชงานของขอมูลและบริการการสื่อสารตางๆ 

สามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานท่ีมีสิทธิเขาถึงระบบไดเม่ือตองการ 

 

การกีฬาแหงประเทศไทยจึงไดมีประกาศเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬาแหงประเทศไทย (Information Security Management) 

เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เพื ่อใหระบบสารสนเทศของการกีฬาแหงประเทศไทย มีความมั ่นคงปลอดภัยสามารถ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมิใหมีผูกระทําดวยประการใด ๆ ใหระบบสารสนเทศไมสามารถ

ทํางานตามคําสั่ง หรือผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว หรือวิธีการใด ๆ เขาลวงรู แกไข หรือทําลาย

ขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบสารสนเทศโดยมิชอบ หรือใชระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพรขอมูลอันเปน

เท็จ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการกีฬาแหงประเทศไทย และเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการรักษาความมั ่นคง

ปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ถูกคุกคามจากภัยตาง ๆ 

 

การกีฬาแหงประเทศไทย จึงไดจ ัดทํานโยบายและแนวปฏิบัต ิในการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขึ้น เพื่อเผยแพรใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามอยางเครงครัด และ

กําหนดใหมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ ปละ ๑ ครั้ง 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม การกีฬาแหงประเทศไทย จึงออกประกาศการกีฬาแหงประเทศไทย เรื่อง นโยบายและ

แนวปฏิบัต ิในการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬาแหงประเทศไทย 

(Information Security Management) ดังตอไปนี้ 

 

๑. นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬา

แหงประเทศไทย (Information Security Management) มีวัตถุประสงค ดังนี้ 



 

๒-๑๑ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๑.๑ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น และมีความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานดานสารสนเทศของ

การกีฬาแหงประเทศไทย ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๑.๒ เพ่ือเผยแพรใหเจาหนาท่ีทุกระดับในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย

อยางเครงครัด 

๑.๓ เพื่อกําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติใหผูบริหาร ผูใชงาน ผูดูแล

ระบบ และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหกับการกีฬาแหงประเทศไทย ตระหนักถึง

ความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ในการใชงานดานสารสนเทศ 

 

๒. นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬา

แหงประเทศไทย สามารถแบงออกได ดังนี้ 

๒.๑ การบริหารจัดการทรัพยสินตานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT asset management) 

๒.๒ การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ (Data and Information 

security) 

๒.๓ การควบคุมการเขาถึง (Access control) 

๒.๔ รักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดลอม (Physical and 

๒.๕ การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายสื ่อสาร (Communications 

security) 

๒.๖ การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

operations security) 

๒.๗ การจัดหาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System acquisition and 

development) 

๒.๘ การบริหารจัดการเหตุการณผิดปกติและปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

incident and problem management) 

๒.๙ การจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

๒.๑๐ การบริหารจัดการผูใหบริการภายนอก (Third party management) 

 



 

๒-๑๒ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๓. การกําหนดผูรับผิดขอบ 

๓.๑ ระดับนโยบาย 

- ผู บร ิหารระดับส ูงส ุด (Chief Executive Officer : CEO) เปน ผ ู ก ําหนดแผน 

การดําเนินงาน แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงกํากับดูแล ใหเปนไปตาม

นโยบายและแนวปฏบิัติการบรหิารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

- ผูบริหารระดับสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer : CIO) 

เปนผูรับผิดชอบในการสั่งการ ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬาแหงประเทศไทย 

- ผูอํานวยการฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬา เปนผูรับผิดชอบติดตาม กํากับดูแล 

ควบคุม ตรวจสอบ รวมท้ังใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษา แกเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติ 

๓.๒ ระดับปฏิบัติ 

เพื ่อใหการปฏิบัติตามแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความมั ่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง

ไดกําหนดใหฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬาเปนผูดูแลระบ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศและผูที ่ไดรับ

มอบหมายเปนผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้ และใหมีการทบทวน ปรับปรุง นโยบายและ

แนวปฏิบัติไนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูเสมอ อยางนอยปละ  

๑ ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติใหประกาศใหเจาหนาที่ทุกระดับในหนวยงาน 

การกีฬาแหงประเทศไทยรับทราบทุกครั้ง 

 

๔. ฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬา มีหนาที่ออกระเบียบปฏิบัติในการจํากัด ระงับ หรือ 

เพิกถอนสิทธิการใชเครือขายของผูฝาฝนระเบียบ ตลอดจนระงับหรือจํากัดการเขาถึงคอมพิวเตอรที่มี

ขอมูลขัดตอระเบียบ นโยบายพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

หรือกฎหมายที ่เกี ่ยวของ ทั ้งนี้ ใหฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬา รายงานการฝาฝนระเบียบให

หนวยงานตนสังกัดหรือการกีฬาแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาการลงโทษ 

 

๕. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ิการบร ิหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ 

การกีฬาแหงประเทศไทย จัดเปนมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของการกีฬาแหงประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ 

ใหมีความปลอดภัย เชื ่อถือได เปนไปตามกฎหมาย และระเบียบที ่เกี ่ยวของ จึงใหใชแนวปฏิบัติ 



 

๒-๑๓ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬาแหงประเทศไทยตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ 

 

 

๒.๖ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รับทราบมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื ่อง สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอย 

ในชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน ดําเนินการสงเสริมสนับสนุน และสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย สงเสริมใหมีการจัดตั ้งกองทุนเพื ่อการจัดการขยะในชุมชน และ

กระบวนการลดการเกิดขยะมูลฝอยในหนวยงาน รวมถึง ประชาสัมพันธ รณรงค โดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ 

เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน และคณะทํางานหนวยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการ 

ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 

Thailand) ไดกําหนดวัตถุประสงคของความรวมมือระหวางหนวยงานในระยะยาว เพื่อพัฒนานโยบาย

และยุทธศาสตร ตามแผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบดวย 

 

๑. การสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

๒. การสงเสริม กํากับ ดูแล และพัฒนาเครือขายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

๓. การเสริมสรางความรวมมือ และพัฒนาภาคีเครือขายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

๔. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของการกีฬา

แหงประเทศไทย ในการประชุมครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให

ปรับปรุงนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของการกีฬาแหง

ประเทศไทย ดานกระบวนการลดการเกิดขยะมูลฝอยในหนวยงาน สงเสริม และพัฒนาองคความรู 

ดานความปลอดภัย รวมถึงพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานความปลอดภัย ใหสอดคลองกับภารกิจ

ของการกีฬาแหงประเทศไทยในการสงเสริมดานกีฬา ซ่ึงจะสงผลใหมีการพัฒนาความเขมแข็งของระบบ

สุขภาพของประชาชนอยางยั่งยืน มีความปลอดภัยดานสุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  



 

๒-๑๔ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

จึงเห็นควรจัดทําประกาศการกีฬาแหงประเทศไทย เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับกฎกระทรวง ก ําหนดมาตรฐานในการบร ิหารและการจ ัดการด าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศการกีฬา

แหงประเทศไทย เรื ่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไวดังนี้  

    

๑. การกีฬาแหงประเทศไทย จะปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดของทางราชการ ในสวน

ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดจนกําหนดมาตรการ

ที่เหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชนของสาธารณชนเปนที่ตั ้ง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ให ผ ู บ ังค ับบัญชาทุกระดับ ม ีหนาท ี ่ก ําก ับด ูแลและสนับสนุนให เก ิดการปฏิบ ัติ 

อยางปลอดภัยและตอเนื่อง โดยพนักงานและผูชวยปฏิบัติงานการกีฬาแหงประเทศไทยทุกคน ตองให

ความรวมมือในการดําเนินงานดานความปลอดภัย โดยตระหนักถึงมาตรการประหยัดพลังงานของ

องคกรอยางเครงครัด 

๓. ใหพนักงานและผู ช วยปฏิบัต ิงานการกีฬาแหงประเทศไทยทุกคน สวนกลางและ 

สวนภูมิภาค ตระหนักถึงความสําคัญในการทํางาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยเปนลําดับแรก 

๔. ให พนักงานและผู ช วยปฏิบ ัต ิงานการกีฬาแหงประเทศไทยทุกคน ต องคําน ึงถึง 

ความปลอดภัยของตนเอง และเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนทรัพยสินของการกีฬาแหงประเทศไทยเปนสําคัญ

ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

๕. ใหมีการตรวจสอบและปรับปรุงสถานท่ีทํางาน อุปกรณเครื่องใชเครื่องจักร รวมท้ังอุปกรณ

คุมครองดานความปลอดภัย ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

๖. สงเสริม ใหมีกิจกรรมความปลอดภัยตาง ๆ ที่จะชวยกระตุนจิตสํานึกของพนักงานและ

ผู ชวยปฏิบัติงานการกีฬาแหงประเทศไทย เชน การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ และการแขงขัน 

ดานความปลอดภัย เปนตน 

๗. สรางวัฒนธรรมการขับข่ีท่ีปลอดภัยและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยอุบัติเหตุภายใน

สนามกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทย ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคตองเปนศูนย 



 

๒-๑๕ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๘. สนับสนุนใหมีกระบวนการบริหารจัดการ หรือการเกิดขยะมูลฝอยในหนวยงาน รวมถึง

ประชาสัมพันธ รณรงคโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

๙. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

๑๐. สงเสริม กํากับ ดูแล และพัฒนามาตรการเช ิงปองกันดานความปลอดภัย และ 

อาชีวอนามัย 

๑๑. เสริมสรางความรวมมือ และพัฒนาภาคีเครือขายดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

๑๒. พัฒนากลไกการบริหารจัดการดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

 

 

๒.๗ แนวทางการดําเนินการเร่ืองโรคอุบัติใหม 
 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการเรื่องโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเปนโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส COVID-19 ซึ่งเปนโรคอุบัติใหมที่มี

การแพรระบาดอยางกวางขวางในหลายประเทศท่ัวโลก ทําใหการดําเนินชีวิตประจําวัน และการทํางาน

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยแนวทางการดําเนินการดังกลาว มีการอางอิงตามขั้นตอนของ  

The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) แล ะ  International Labour 

Organization (ILO) ที่มีพื ้นฐานของการปองกันการติดเชื้อแบบดั้งเดิมและสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

มุงเนนไปท่ีการควบคุมงานดานวิศวกรรม การบริหาร การปฏิบัติงานและการใชอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล และมีการปรับปรุงใหมีความสอดคลองกันกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งข้ึน  

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรค COVID-19 ไดแก ๑. ผลกระทบตอสุขภาพ ๒. ผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ เนื่องจากโรค COVID-19 แพรกระจายจากคนสูคน และมีการติดเชื้ออยางรวดเร็ว ทําใหหลาย

ประเทศออกมาตรการกักกันตัวของผู ต ิดเช ื ้อและมาตรการลดการแพรระบาดจากพื ้นที ่ เส ี ่ยง  

ดวยการปดก้ันการเดินทางผานพรมแดน จึงสงผลกระทบตอการคาและการทองเที่ยวเปนอยางมาก และ  

๓. ผลกระทบตอสถานประกอบกิจการ จากผลิตภาพของแรงงานที่ลดลง ทั้งจากจํานวนแรงงานและ

ยอดขายท่ีลดลง  

 



 

๒-๑๖ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

บทบาทของผู บริหารและพนักงานในการรับมือกับโรค COVID-19 สามารถแบงเปน

ประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 

 

บทบาทของผูบริหาร 

 

๑. เปนผูนําดานสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี ไดแก การลางมืออยางถูกวิธี การสวมหนากาก

อนามัย/หนากากผา การเวนระยะหางระหวางบุคคล การทําความสะอาดพื้นที่การทํางานของตนเอง 

เปนตน 

๒. การกําหนดแนวทางการทํางานที่บาน และแนวทางการลาเนื่องจากการถูกกักตัวดวย

เหตุการณสัมผัสผูปวย/ผูสงสัยติดเชื้อ 

๓. นําแนวทางและมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดมาสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาใหชัดเจน เขาใจ 

และท่ัวถึง 

๔. ประเมินความเสี่ยงภายในหนวยงานหรือแผนกที่รับผิดชอบรวมกับหัวหนางานเจาหนาท่ี

ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ หรือแพทย/พยาบาล วาฝายของตนเองมีโอกาสไดรับเชื้อ

จากชองทางใดไดบาง และดําเนินการแกไขหรือปองกันใหชองทางเหลานั้นไมสามารถแพรกระจายเชื้อ

มายังผูปฏิบัติงานไดตามหลักการควบคุมอันตราย  

๕. การจัดการทางหลักวิศวกรรม เชน การติดตั้งเครื่องกรองอากาศ และการทําความสะอาด

ระบบปรับอากาศ  

๖. การจัดการทางบริหารจัดการ เชน การพิจารณาการทํางานที ่บาน การวางแผนการ 

จัดระยะหางระหวางบุคคล 

๗. การจัดการท่ีตัวบุคคล เชน การบังคับใหลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลเจล และการบังคับ

ใหสวมหนากากอนามัย/หนากากผาตลอดเวลาท่ีทํางาน 

 

บทบาทของพนักงาน 

 

๑. รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล ลางมืออยางถูกวิธ ี สวมหนากากอนามัย/หนากากผา  

เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑ เมตร และทําความสะอาดพ้ืนท่ีการทํางานของตนเอง 

๒. ใหความรวมมือ และปฏิบัติตามท่ีผูบังคับบัญชาหรือองคกรกําหนด 

๓. ไมนําตนเองไปพื้นที่เสี่ยงท่ีมีการแพรระบาด เชน การเขารวมประชุมสัมมนา กิจกรรม

บันเทิง ตลาด งานประเพณีตาง ๆ เปนตน 



 

๒-๑๗ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๔. หามใชภาชนะรวมกัน เชน ดื่มนํ้าแกวเดียวกัน ชอนคันเดียวกัน เปนตน 

๕. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับบุคคลอ่ืน เชน การจับมือ การโอบกอด เปนตน 

๖. เนนดูแลรักษาความสะอาดสวนบุคคล เชน ลางมือบอย ๆ หรือหลังจากการหยิบจับสิ่งของ

ตาง ๆ เปนตน 

๗. เม่ือกลับถึงท่ีพักอาศัย อาบนํ้าชําระลางรางกายกอน และแยกเสื้อผาซักทันทีหลังกลับจาก

พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง 

๘. บุคลากรตองระบุเหตุผลและความจําเปนการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เชนการเดินทางไป

ตางประเทศ และสถานที่พักชวงที่ขอลาหยุดใหหัวหนางานหรือหนวยงานบุคคลรับทราบลวงหนาอยาง

นอย ๑ วันทําการ 

๙. สังเกตอาการของตัวเอง หากทราบวาตนเองมีอาการที ่ม ีความเสี ่ยง เชน มีไข ไอ  

เจ็บคอ ใหรีบพบแพทย และแจงหัวหนางานหรือหนวยงานบุคคลทันที เพื่อเขาสูมาตรการปองกันและ

ควบคุมโรคตอไป 

๑๐. บุคลากรตองไมปกปดขอมูลแกองคกร หากไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพรระบาด หรือสัมผัส

กลุมเสี่ยงคนท่ีติดเชื้อ 

๑๑. ยอมรับกฎ กติกา และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการตามที่องคกรกําหนดอยาง

เครงครัด 

 

การจัดสถานท่ีทํางานเพ่ือลดการแพรระบาด 

 

๑. การปรับระยะหรือเว นระยะหางระหว างโตะทํางานของพนักงานหร ือใช ฉากก้ัน  

เพ่ือลดการแพรกระจายและลดการสัมผัสระหวางกัน 

๒. การจัดใหมีอุปกรณทําความสะอาดตามจุดตาง ๆ เชนแอลกอฮอลเจล สบูลางมือหรือ 

นํ้ายาทําความสะอาด 

๓. ลดการใชอุปกรณรวมกันและเนนการใชอุปกรณ แกวนํ้า จาน ชาม ชอน-สอม ของสวน

บุคคล  

๔. จํากัดทางเขา - ออก ใหเปนชองทางเดียว เพ่ือการคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕. ลดการประชุมหรือสัมมนาที ่ต องมีการรวมกลุ มของคนหมู มาก เพื ่อลดความเสี ่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งกําหนดมาตรการความปลอดภัยตาง ๆ ของผูเขารวมประชุมเชน การสวม

หนากากอนามัยและการเวนระยะหาง 
 

 



 

๒-๑๘ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๒.๘ กรณีศึกษาการดําเนินงานดานความปลอดภัย สวสัดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมของหนวยงานตาง ๆ 

 

การวิเคราะหการดําเนินงานที่สําคัญกับคูเทียบแบงการวิเคราะหออกเปน ๒ สวน ไดแก  

๑. การวิเคราะหคู เทียบกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจอื ่น และ ๒. การวิเคราะหคู เทียบกับหนวยงาน

ภาคเอกชน เพื่อวิเคราะหถึงนโยบาย เปาหมาย แนวทางการจัดการ ผลการดําเนินงาน และโครงการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

การไฟฟาฝ ายผล ิตแห งประเทศไทย บร ิษ ัท ท าอากาศยานไทย จ ําก ัด (มหาชน)  

บร ิษ ัท ไทยออยล  จ ําก ัด (มหาชน) และบร ิษ ัท ปตท. จ ําก ัด (มหาชน) เปนหน วยงานที ่ มี 

การดําเนินงานเฉพาะในดานการผลิตพลังงานและสารเคมี ซึ่งจะเปนตองมีการดําเนินงานท่ีเขมงวด 

ดานการรักษาความปลอดภัย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยขึ ้นจะทําใหเกิดความเสียหาย 

อยางมาก ขณะที่ บริษัท ซีพีออลล จํากัด เปนหนวยงานเอกชนที่มีการดําเนินในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  

การกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยจึงเปนไปเพ่ือการดําเนินงานไดในทุกพ้ืนท่ีและสถานท่ี หนวยงาน

เหลานี้จึงเปนหนวยงานที่สามารถเปนตัวอยางที่ดีดานการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 

การด ําเน ินงานด านความปลอดภ ัย สว ัสด ิภาพ อาช ีวอนาม ัย และส ิ ่ งแวดล อม 

ในการทํางานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท 

ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติของบุคลากร

ภายในองคกรใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดระเบียบดานการจัดการ 

ความปลอดภัยฯ ขององคกร ใหครอบคลุมถึงบุคลากรภายนอกที่เขามาปฏิบัติงาน เชน ผูรับเหมาและ

แรงงานภายนอก ท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด  

 

การดําเนินงานของหนวยงานเหลานี้มุงเนนที่การกําหนดถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองคกร

อยางครอบคลุม และตั้งเปาหมายการเกิดอุบัติเหตุใหเปนศูนย โดยการดําเนินงานทั้งในดานการอบรม 

การสรางแรงจูงใจ การสรางความตระหนักรู และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางจริงจัง  

 

ขณะที่ บริษัท ซีพีออลล จํากัด เปนองคกรที่มีการดําเนินงานในหลายระดับทั้งในระดับองคกร

ของสํานักงานใหญ และรานคาขนาดเล็กอยางราน 7-ELEVEN ซึ่งนอกจากจะกําหนดการดําเนินงาน 



 

๒-๑๙ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ดานความปลอดภัยขององคกรในภาพรวมแลว ยังมีการกําหนดการดําเนินงานของหนวยงานขนาดเล็กของ

ราน 7-ELEVEN ที่ตองมีการรองรับลูกคาในทุก ๆ วัน ซึ่งระเบียบขององคกรไมสามารถควบคุมพฤติกรรม

ของลูกคาได ซีพีออลล จึงดําเนินการดานความปลอดภัยดวยการขอความรวมมือ และการกําหนดหนาท่ี

ของพนักงานในการชวยสอดสองและแจงเตือนลูกคาดวยวิธีปฏิบัติที่ไดรับการฝกฝนมา เพื่อทําใหลูกคา

ปฏิบัติตามระเบียบโดยความสมัครใจ 

 

ช องว างส ําหร ับการพ ัฒนาด านความปลอดภ ัย อาช ีวอนาม ัย และส ิ ่ งแวดล อม 

ในการทํางานของ กกท. ที่สามารถพัฒนาไดจากการศึกษาเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ๆ ไดแก  

การกําหนดนโยบายที่ครอบคลุมในทุกสวนงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงหนวยงานจะตอง

ไดรับการดูแล และการอบรมใหความรูเชนเดียวกับหนวยงานในสวนกลาง รวมถึงการกําหนดระเบียบ

หรือขอปฏิบัติสําหรับบุคลากรภายนอกที่เขามาทํางานใน กกท. เชน ผูรับเหมา ผูรับจางตาง ๆ และ

ประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการสถานท่ีออกกําลังกาย เปนตน นอกจากนี้ การกําหนดความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้นอยางครอบคลุม เปนการรวบรวมความคิดของทุกสวนงานรวมกัน เพื่อใหไดแผนงานที่พนักงาน

ทุกคนสามารถปฏิบัติตามและไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง   

 

 

 



 

๒-๒๐ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  



 

๓-๑ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

บทท่ี ๓ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
 

 

 แนวทางการวิเคราะห  

 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการกีฬาแหงเทศไทยจากการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ทั้งที่เปนเอกสารของ กกท. และของหนวยงานที่สําคัญอื่น ๆ รวมถึงการสัมภาษณผูบริหารของ กกท.  

ถึงสิ่งที่คาดหวัง สถานการณในปจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 

 

 การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก 

 

๓.๒.๑ ปจจัยภายใน 

 

จุดแข็ง 

 

- การก ีฬาแห  งประเทศไทยม ีการด ํ า เน ินงานด านความปลอดภ ัย  สว ัสด ิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานตามกฎหมาย 

- การกีฬาแหงประเทศไทยใหความสําคัญกับการสรางสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งมีทั้งสถานท่ี

ออกกําลังกาย และอุปกรณท่ีเพียงพอตอการสรางสุขภาพท่ีดีของบุคลากร รวมไปถึงเครื่อง

ดับเพลิงและอุปกรณ AED 

-  การกีฬาแหงประเทศไทยมีการจัดกิจกรรม เพื ่อสงเสริมและสรางความตระหนัก 

ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

- การดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ ของ กกท. มีการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

๓-๒ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

- ผูบริหารของ กกท. ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ และมีสวนรวม 

ในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน 

- กกท. มีการแตงตั ้งคณะกรรมการตาง ๆ เพื ่อกํากับดูแลความเสี ่ยงใหครอบคลุม  

ท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 

- กกท. มีการจัดจางหนวยงานภายนอก เพื ่อตรวจสอบอุปกรณและเครื ่องมือตาง ๆ  

ตามระยะเวลาการใชงานท่ีกําหนด รวมถึงจัดใหมีการเปลี่ยนอุปกรณและเครื่องมือท่ีชํารุด

อยางตอเนื่อง 

- คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีการรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากบุคลากรอยาง

ตอเนื่องในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดในองคกร เพื่อประชุมแผนการดําเนินงาน 

ท่ีสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ 

- บุคลากรขององคกรมีความใกลชิดกันและมีสัมพันธอันดีตอกัน ทําใหแตละบุคคลรวมกัน

สอดสองและมีขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงหรือปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 

 

จุดออน 

 

- กกท. มีการทํางานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค บุคลากรจากสวนภูมิภาคไมสามารถ 

เขารวมไดในบางกิจกรรมตามแผนงานของ กกท. สวนกลาง ทําใหยังขาดการพัฒนา 

ดานความปลอดภัยฯ ในหลายดาน รวมถึงความเสี่ยงที่แตกตางกันของสํานักงาน กกท. 

ภูมิภาค เชน ภาคเหนือที่มีโอกาสเกิดแผนดินไหวสูงกวาภาคอื่น ภาคใตที่ประสบปญหา

อุทกภัยบอยครั้ง หรือจังหวัดยะลาท่ียังคงเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง เปนตน  

- ปจจุบัน กกท. ยังไมมีเจาหนาที ่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) วิชาชีพ หรือ 

มีตําแหนงที ่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้ แตเปนการแตงตั ้งคณะทํางาน 

ดานความปลอดภัยจากบุคลากรที่มีความเหมาะสมและเปนผูมีความเกี่ยวของกับสถานท่ี

หรืออาคารตาง ๆ ทําหนาท่ีเปนคณะทํางานดานความปลอดภัยฯ ซ่ึงมีจํานวนไมเพียงพอ 

- บุคลากรของ กกท. ยังขาดความตระหนักรูถึงการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยหรือ

ละเลยการปฏิบัติ เนื่องจากยังไมมีบทลงโทษหรือการกํากับดูแลท่ีชัดเจน  

- การติดตามการดําเนินงานหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ยังมีการดําเนินงานเปนเรื่อง ๆ 

จากการเกิดเหตุการณหรืออุบัติภัย หรือความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยเพิ่มสูงขึ้น จึงจะมี 

การประเมินถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือประชุมหารือในการกําหนดแนวทางแกไข 



 

๓-๓ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๓.๒.๒ ปจจยัภายนอก 

 

โอกาส 

- การดําเนินงานเชิงรุกดานความปลอดภัยฯ เพื่อสรางความตระหนักรูใหกับบุคลากรในทุก

ระดับ จะชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงหรือหลีกเลี่ยงการทํางานท่ีจะกอใหเกิดอุบัติเหตุได 

และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีการรับฟงขอรองเรียนตาง ๆ ของบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง 

- กกท. เปนหนวยงานดานกีฬา ซึ่งมีการจัดการแขงขันกีฬาอยางตอเนื่อง จึงสามารถสราง

ภาพลักษณที ่ดีในการสรางสุขภาพอนามัยที่ดีใหแกทั ้งบุคลากร ประชาชนผู เขารวม 

การแขงขัน และประชาชนท่ีเขามาใชสถานท่ีออกกําลังของ กกท. 

- กกท. มีการดําเนินงานดานความปลอดภัยรวมกับหนวยงานตาง ๆ อยางใกลชิด  

ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชนที่รวมการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ เชน 

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และ ศบค. เปนตน  

- กกท. ให ความส ําค ัญก ับส ังคมผ ู ส ู งอาย ุของไทย โดย กกท. ได ม ีส วนผล ักดัน 

การออกกําลังกายของผู ส ูงอายุ โดยอํานวยความสะดวกในการใชพื ้นที ่ของ กกท.  

ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

- การดําเนินงานเชิงรุกดานความปลอดภัยฯ เพื่อสรางความตระหนักรูใหกับบุคลากรใน 

ทุกระดับ ซึ่งจะชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงหรือหลีกเลี่ยงการทํางานที่จะทําใหเกิด

อุบัติเหตุได  

- กกท. มีการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะ เพื่อกํากับดูแล กําหนดแนวทางการรับมือ และ

ปรับปรุงวิธีการทํางานตอการรับมือโรคอุบัติใหม เชน COVID-19 

- การนําระบบสารสนเทศมาใชในการทํางานและการเขา – ออกภายในอาคารตาง ๆ  

จะชวยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก เชน ระบบ E-office ระบบกลองวงจรปด 

เปนตน 

 



 

๓-๔ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

อุปสรรค 

- ความหลากหลายของบุคลากร กกท. ทําใหการจัดทําแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ 

ที่สามารถตอบสนองตอกลุมคนไดทุกกลุมเปนไปไดยาก จึงมีความจําเปนตองกําหนด

แผนงานใหเหมาะสม 

- กกท.  ม ี แผนการด ํ า เน ิ นงานด  านความเส ี ่ ยงท ี ่ อาจเก ิ ดว ิ นาศภ ั ยในสถานที  

จัดการแขงข ันกีฬาในปจจ ุบ ันที ่ ไม  เพ ียงพอ เน ื ่องจาก กกท. เป นเพียงผ ู ควบคุม 

การดําเนินงานของผู จ ัดรายการใหเปนไปตามขอบังคับ และความเหมาะสมตาง ๆ  

ซึ่งการบริหารความเสี ่ยงของผู จัดการแขงขันยังไมเขมขนมากพอ กกท. จําเปนตองหา 

แนวทางการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

- การปรับปรุงอาคารหรือสิ่งกอสรางเดิมใหมีความเหมาะสมตอการใชงานของนักกีฬาและ 

ผูพิการมีความลาชา เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ ปจจุบันยังไมมี

ทางเดินสําหรับผูพิการ ทําใหผู พิการตองใชถนนรวมกับทางเดินรถ ซึ่งความเสี่ยงตอ 

การเกิดอุบัติเหตุ 

- กกท. เปนสถานที่เปดสําหรับประชาชน ทั้งในดานการใชสถานที่เพื่อออกกําลังกาย และ

การสัญจรเชื่อมระหวางถนนรามคําแหงและถนนพระราม ๙ ทําให กกท. ไมสามารถจํากัด

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางครอบคลุม 

- กกท. ม ีการใช สถานที ่ ร วมก ันก ับสมาคมกีฬาต าง ๆ ซ ึ ่ งการก ําหนดกฎระเบ ียบ 

ดานความปลอดภัยฯ ไมสามารถครอบคลุมได แตใชวิธีการขอความรวมมือในการดําเนินงาน

เทานั้น 

- กกท. เปนองคกรที ่บุคลากรมีความแตกตางของวัย จึงมีแนวคิดในการดําเนินงาน 

ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคในการขอความรวมมือในดานตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

๔-๑ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

บทท่ี ๔ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม  

การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 
 

 

บทนี้จะกลาวถึงการรวบรวมผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกเพื่อนําเสนอเปน

ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดลอม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

จากการศึกษานโยบายดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดล อม 

การสัมภาษณผ ู บร ิหารและผูท ี ่ เก ี ่ยวของดานความปลอดภัยฯ รวมถึงการศึกษาการดําเนินงาน 

ดานความปลอดภัยฯ ของหนวยงานของรัฐและเอกชนชั้นนํา สามารถนํามาจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ 

ท่ีสําคัญดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร 

ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร ท ี ่  ๑ การสงเสริมการคุ มครองแรงงานตามมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 

กลยุทธท่ี ๑.๑ การกํากับดูแลและพัฒนาระบบตรวจตราดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธท่ี ๑.๒  การใชมาตรฐานและกฎหมายเปนสวนขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

 

ยุทธศาสตรท ี ่ ๒ การสงเสริมคุณภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาความเขมแข็งเครือข าย 

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 



 
 

๔-๒ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

กลยุทธท่ี ๒.๑ การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายในดานความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานครอบคลุมทุกฝาย/สํานัก 

 

กลยุทธท่ี ๒.๒ การพัฒนากลไกการบริหารและประสานงานกันในระดับฝาย/สํานัก 

 

ยุทธศาสตรที ่ ๓ การปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม และสงเสริมวัฒนธรรม ดานความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 

กลยุทธท่ี ๓.๑   การสรางสํานึกดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิง่แวดลอม

ในการทํางานดวยกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 

กลยุทธท่ี ๓.๒ การสงเสริมใหทุกฝาย/สํานักท่ีเก่ียวของมีบทบาทในการบริหารจัดการ 

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดการองคความรูและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานความปลอดภัย 

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 

กลยุทธท่ี ๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมตามกลุมเปาหมาย 

 

กลยุทธท่ี ๔.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการสือ่สารแบบสองทาง 

อยางมีสวนรวม 

 

กลยุทธท่ี ๔.๓ การสรางและพัฒนาระบบองคความรูฐานขอมูลดานความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 



 

๔-๓ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ตารางท่ี ๔-๑ ยุทธศาสตร กลยุทธ และวัตถุประสงค  
 

กลยุทธ วัตถุประสงค 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ที่ 
๑ 

๑.๑ การกํากับดูแลและพัฒนาระบบตรวจตรา 

ดานความปลอดภยั สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

o เพื่อให กกท. มีระบบตรวจตราดานความปลอดภัย 

สว ัสด ิภาพ อาช ี วอนาม ัย  และส ิ ่ งแวดล อม 

ในการทํางานท่ีเหมาะสม 

o เพ่ือใหมีการพัฒนาระบบตรวจตรา ดานความปลอดภยั 

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

๑.๒ การใชมาตรฐานและกฎหมายเปนสวน

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

o เพื่อใหผูบริหารกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภั ย  

สว ัสด ิภาพ อาช ีวอนาม ัย และส ิ ่ งแวดล อมใน 

การทํางาน 

o เพ่ือใหบุคลากรไดรับการคุมครองตามกฎหมายและ

ระ เบ ี ยบด  า นความปลอดภ ั ย  สว ั ส ด ิ ภ าพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ที่ 
๒ 

๒.๑ การส งเสร ิมและสนับสน ุนให ม ีการสร าง

เครือขายในดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดลอมในการทํางาน

ครอบคลุมทุกฝาย/สํานัก 

o เพื ่อพัฒนาศักยภาพและความรวมมือระหวาง

เคร ื อข  ายด  านความปลอดภ ัย  สว ั สด ิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ใหมี

ความเขมแข็ง 

o เพื่อใหแผนงานดานความปลอดภัยฯ สอดคลองกับ

ภารกิจท่ีแตกตางกันของฝาย/สํานัก 

๒.๒ การพัฒนากลไกการบริหารและประสานงานกัน

ในระดับฝาย/สํานัก 

o เพื ่อสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางานของทุกฝาย/สํานัก 

o เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝาย/สํานักมีบทบาท

รวมในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและอา

ชีวอนามัยในระดับองคกร 

 

  



 
 

๔-๔ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

 
กลยุทธ วัตถุประสงค 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ที่ 
๓ 

๓ .๑  การสร  า งส ํ าน ึ กด  านความปลอดภั ย  

สวัสด ิภาพ อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดล อม 

ในการทํางานดวยกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

o เพ ื ่อสร างความตระหนักถ ึงความส ําค ัญของ 

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

o  เพ ื ่ อสร  างต นแบบท ี ่ ด ีด  านความปลอดภัย  

สว ัสด ิภาพ อาช ี วอนาม ัย  และส ิ ่ งแวดล อม 

ในการทํางาน 

๓.๒ การสงเสริมใหทุกฝาย/สํานักที ่เกี ่ยวของมี

บทบาทในการบริหารจัดการความปลอดภัย 

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการ

ทํางาน 

o เพื ่อสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝาย/สํานักกําหนด

แนวทางการจัดการดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ที่ 
๔ 

๔.๑ การพ ัฒนาหล ักส ู ตรและฝ  กอบรมตาม

กลุมเปาหมาย 

o ก า ร ส ร  า ง แ ล ะ พ ั ฒ น า ร ะ บ บ อ ง ค ค ว า ม รู  

ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางานใหครอบคลุมท้ังองคกร 

o การสงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และผูเช่ียวชาญดานความปลอดภยั สวัสดภิาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานให

ครอบคลมุท้ังองคกร 

๔.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประโยชนใน

การสื่อสารแบบสองทางอยางมีสวนรวม 

o พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ  เ ช ิ ง รุ ก 

ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

o เพื ่อต ิดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

ย ุทธศาสตร  ด  านความปลอดภ ัยฯ  อย  า งมี

ประสิทธิภาพ 

๔.๓ การสรางและพัฒนาระบบองคความรูฐานขอมูล

ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

o เพ ื ่อสร าง พ ัฒนา บ ูรณาการ และเช ื ่อมโยง

ฐานขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั ้งดานองคความรู  

การใหบริการและการประชาสัมพันธ 

o เพื ่อสงเสริมและพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศด านความปลอดภ ัย สว ัสด ิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 



 

๔-๕ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ตารางท่ี ๔-๒ ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทยและยุทธศาสตร  

และกลยุทธดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย  

และส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมและบริการทางการกีฬา 

กลยุทธท่ี ๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยมุงเนนการพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานกีฬา 

มีความครบถวนและเพียงพอตอการพัฒนากีฬาทุกระดับ 

ยุทธศาสตร และกลยุทธดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย  

และส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  

การสงเสริมการคุมครอง

แรงงานตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย สวัสดภิาพ  

อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  

การสงเสริมคุณภาพ 

การบริหารจัดการ และ

พัฒนาความเขมแข็ง

เครือขาย 

ความปลอดภัย สวัสดภิาพ 

อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  

การปรับทัศนคติ พัฒนา

พฤติกรรม และสงเสริม

วัฒนธรรม ดานความปลอดภัย 

สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  

การจัดการองคความรูและ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานความปลอดภัย 

สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔-๖ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

 แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม  

การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ มีจ ํานวนทั ้งส ิ ้น ๑๑ แผนงาน ซ ึ ่งสอดคลองกันกับประเด ็นย ุทธศาสตร   

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

๑) การจ ัดท ําแผนงานดานความปลอดภ ัย สว ัสด ิภาพ อาช ีวอนาม ัย และส ิ ่ งแวดล อม  

การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : การสงเสริมการคุมครองแรงงานตามมาตรฐานความปลอดภยั 

สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๑.๑ :  การกํากับดูแลและพัฒนาระบบตรวจตราดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
ลําดับความสําคัญ สูง 
วัตถุประสงค o เพื่อให กกท. มีแผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

ในการทํางานระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 

o เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ 

กลุมเปาหมาย บุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยฯ 

o จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผู บริหาร 

พนักงาน ผูชวยปฏิบัติการ และผูท่ีเก่ียวของ  
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
๔ เดือน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 



 

๔-๗ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๒) แผนงานการทบทวนนโยบายดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม  

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : การสงเสริมการคุมครองแรงงานตามมาตรฐานความปลอดภยั 

สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๑.๑ :  การกํากับดูแลและพัฒนาระบบตรวจตราดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

ลําดับความสําคัญ สูง 
วัตถุประสงค o เพื ่อให กกท. มีระบบตรวจตราดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม 

o เพื่อใหมีการพัฒนาระบบตรวจตรา ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

กลุมเปาหมาย ผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การศึกษาและทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยฯ 

o การประชุมหารือของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
๓ เดือน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

 

 



 
 

๔-๘ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๓) แผนงานการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงปองกันดานความปลอดภัย 

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : การสงเสริมการคุมครองแรงงานตามมาตรฐานความปลอดภยั 

สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๑.๒ : การใชมาตรฐานและกฎหมายเปนสวนขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ลําดับความสําคัญ สูง 
วัตถุประสงค o เพื ่อใหผู บริหารกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิตามกฎหมายและมาตรฐาน 

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

o เพื ่อใหบุคลากรไดร ับการคุ มครองตามกฎหมายและระเบียบดานความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

กลุมเปาหมาย ผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การอบรมและชี้แจงถึงขอกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดานความปลอดภัยของ 

กกท. 

o การบรรยายจากวิทยากร เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานความปลอดภยัฯ 

ของหนวยงานและองคกรท้ังในและตางประเทศ 

o การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และ

มาตรการตาง ๆ ดานความปลอดภัยฯ ภายหลังการอบรม 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
๑ เดือน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔-๙ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๔) แผนงานการพัฒนาศักยภาพเครือขายความปลอดภัยในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : การสงเสริมคณุภาพการบริหารจดัการ และพัฒนาความเขมแข็ง

เครือขายความปลอดภัย สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๒.๑ : การสงเสรมิและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายในดานความปลอดภยั  

สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานครอบคลมุทุกฝาย/สํานัก 

ลําดับความสําคัญ สูง 
วัตถุประสงค o เพ ื ่อพ ัฒนาศ ักยภาพและความร วมมือระหว างเคร ือข ายด านความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ใหมีความเขมแข็ง 

o เพ่ือใหแผนงานดานความปลอดภัยฯ สอดคลองกับภารกิจท่ีแตกตางกันของฝาย/สํานัก 

กลุมเปาหมาย ผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การอบรมและพัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยฯ ระดับหัวหนางาน เพื่อลดความ

เสี่ยงจากอันตรายในการทํางาน 

o การประชุมรวมกันระหวางผู บริหารและหัวหนางาน เพื ่อกําหนดแนวทางบริหาร 

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางาน 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
๑ เดือน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔-๑๐ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๕) แผนงานการตรวจและกํากับองคกรใหเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : การสงเสริมคณุภาพการบริหารจดัการ และพัฒนาความเขมแข็ง

เครือขายความปลอดภัย สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๒.๒ : การพัฒนากลไกการบริหารและประสานงานกันในระดับฝาย/สํานัก 

ลําดับความสําคัญ สูง 
วัตถุประสงค o เพื ่อส งเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานของทุกฝาย/สํานัก 

o เพ ื ่อสนับสนุนใหบ ุคลากรทุกฝาย/สําน ัก มีบทบาทร วมในการบร ิหารจ ัดการ 

ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับองคกร 

กลุมเปาหมาย ผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การประชุมหารือ แนวทางการตรวจและกํากับการดําเนินงานในสวนตาง ใหเปนไปตาม

กฎหมาย 

o การรวมกันลงสํารวจพื้นท่ี ๆ อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นของผูแทนที่เกี่ยวของ เพื่อปองกัน

อันตราย 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
ทุก ๆ ๓ เดือน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔-๑๑ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๖) แผนงานรณรงคและสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของ กกท.  

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : การปรบัทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม และสงเสริมวัฒนธรรม  

ดานความปลอดภยั สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานทํางาน 

กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๓.๑ : การสรางสํานึกดานความปลอดภัย สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางานดวยกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

ลําดับความสําคัญ สูง 
วัตถุประสงค o เพ ื ่ อสร  างความตระหน ักถ ึ งความส ํ าค ัญของความปลอดภ ัย  สว ั สด ิภาพ  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน  

o เพื่อสรางตนแบบที่ดีดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

ในการทํางาน 

กลุมเปาหมาย ผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การอบรมแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และนโยบายดานความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน  

o กิจกรรมรณรงคและสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของ กกท. ประจําป 

o กิจกรรมใหรางวัลแกบุคลากรท่ีปฏิบัติตนเปนตนแบบท่ีดีในดานความปลอดภัยฯ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
๑ เดือน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔-๑๒ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๗) แผนงานการสรางความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน (การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : การปรบัทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม และสงเสริมวัฒนธรรม  

ดานความปลอดภยั สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานทํางาน 

กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๓.๒ : การสงเสรมิใหทุกฝาย/สํานักท่ีเก่ียวของมีบทบาทในการบริหารจัดการ 

ความปลอดภัย สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ลําดับความสําคัญ สูง 
วัตถุประสงค o เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทกุฝาย/สํานักกําหนดแนวทางการจัดการดานความปลอดภัย 

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

o เพ่ือใหบุคลากรมีทักษะ ประสบการณในการปองกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ 

ไดอยางปลอดภัย 

กลุมเปาหมาย ผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การอบรมผูบริหารและบุคลากร เพื่อใหความรูการปองกันอัคคีภัย การซอมดับเพลิง

และการซอมอพยพหนีไฟ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
ปละ ๑ ครั้ง 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔-๑๓ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๘) แผนงานชี ้แจงการสรางความตระหนักและความเขาใจในแผนงานดานความปลอดภัยฯ  

เพ่ือรองรับภัยพิบัติฯ (สําหรับสวนภูมิภาค) 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : การปรบัทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม และสงเสริมวัฒนธรรม  

ดานความปลอดภยั สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานทํางาน 

กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๓.๒ : การสงเสรมิใหทุกฝาย/สํานักท่ีเก่ียวของมีบทบาทในการบริหารจัดการ 

ความปลอดภัย สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ลําดับความสําคัญ สูง 
วัตถุประสงค o เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทกุฝาย/สํานักกําหนดแนวทางการจัดการดานความปลอดภัย 

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

o เพื่อใหบุคลากรในสวนภูมิภาคมีความรูในการรองรับภัยพิบัติที่แตกตางกันของแตละ

ภูมิภาค 

กลุมเปาหมาย บุคลากรในสวนภูมิภาค 

กิจกรรม o การอบรมบุคลากรสวนภูมิภาคถึงความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในแตละ

ภูมิภาค 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
ทุกป 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔-๑๔ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๙) แผนงานจัดทําองคความรูดานความปลอดภัยฯ ท่ีเหมาะสมกับสายงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การจดัการองคความรูและการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ดานความปลอดภยั สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน  
กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๔.๑ : การพัฒนาหลักสตูรและฝกอบรมตามกลุมเปาหมาย 
ลําดับความสําคัญ สูง 
วัตถุประสงค o การสรางและพัฒนาระบบองคความรูดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางานใหครอบคลุมท้ังองคกร 

o การสงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย 

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานใหครอบคลุมท้ังองคกร 

กลุมเปาหมาย บุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การจ ัดประช ุมหาร ือและรวบรวมความค ิด เห็นต  อการจ ั ดท ํ าองคค วามรู  

ดานความปลอดภัยฯ ท่ีเหมาะสมกับสายงานตาง ๆ 

o  การจัดทําคูมือวาดวยความปลอดภัยฯ ท่ีเหมาะสมกับสายงานตาง ๆ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
๕ เดือน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔-๑๕ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๑๐) แผนงานการพ ัฒนาและจ ัดท ําส ื ่อประชาส ัมพ ันธ ด านความปลอดภ ัย สว ัสด ิภาพ  

อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การจดัการองคความรูและการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ดานความปลอดภยั สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน  
กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๔.๒ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการสือ่สารแบบสองทาง 

อยางมีสวนรวม 
ลําดับความสําคัญ ปานกลาง 

วัตถุประสงค o พัฒนาระบบการประชาสัมพันธเชิงรุกดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

o เพื ่อติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตรด านความปลอดภัยฯ  

อยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมเปาหมาย บุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การประชุมหารือ เพ่ือกําหนดแนวทางการนําองคความรูดานความปลอดภัยฯ ไปจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธ  

o การเผยแพรสื ่อประชาสัมพันธในชองทางออนไลน และตอบขอสงสัยหรือรับฟง

คําแนะนําของผูรับสื่อ  
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
กองประชาสัมพันธ สํานักผูวาการ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 



 
 

๔-๑๖ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

๑๑) แผนงานการจัดทําฐานขอมูลดานความปลอดภัยฯ  

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การจดัการองคความรูและการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ดานความปลอดภยั สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน  
กลยุทธท่ีเกี่ยวของ กลยุทธท่ี ๔.๓ : การสรางและพัฒนาระบบองคความรูฐานขอมูลดานความปลอดภัย  

สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ลําดับความสําคัญ ปานกลาง 
วัตถุประสงค o เพื ่อสราง พัฒนา บูรณาการ และเชื ่อมโยงฐานขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด านความปลอดภ ัยและอาช ีวอนาม ัย ท ั ้ งด านองค ความร ู   การให บร ิการและ 

การประชาสัมพันธ 

o เพื ่อสงเสริมและพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดานความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

กลุมเปาหมาย บุคลากรทุกฝาย/สํานัก 

กิจกรรม o การนําองคความรูดานความปลอดภัยฯ บรรจุในระบบสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากร

สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

o การพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานความปลอดภัยฯ ที่ทันสมัย เชน ความปลอดภัยทาง

เทคโนโลยี และไวรัสโควิด-๑๙   
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
ฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ 
๖ เดือน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 

 

 

 



 

๔-๑๗ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ตารางท่ี ๔-๓ แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ :  

การสงเสริมการคุมครองแรงงาน

ตามมาตรฐานความปลอดภัย 

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

กลยุทธที่ ๑.๑ : การกาํกับดูแลและ

พัฒนาระบบตรวจตราดาน 

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

การจัดทาํแผนงานดาน 

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมใน 

การทาํงาน (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 

กกท. มีแผนงานดานความปลอดภัย  

สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

ในการทํางาน 
 

   

แผนงานการทบทวนนโยบายดาน 

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

ในการทํางาน 

ก ก ท .  ม ี น โ ย บ า ย ด  า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  

สว ัสด ิภาพ อาช ีวอนามัย และสิ ่งแวดลอม 

ในการทํางาน 
  

  

กลยุทธที่ ๑.๒ : การใชมาตรฐาน

และกฎหมายเปนสวนขับเคลื่อน 

การดําเนินงาน 

แผนงานการประชุมชี้แจงกฎหมาย 

แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงปองกนั 

ด านความปลอดภ ัย สว ัสด ิภาพ  

อาช ีวอนาม ัย และส ิ ่ งแวดล อม 

ในการทํางาน 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับที่พนักงานควรทราบ โดย

รอยละ ๘๐ ของผูเขารวมมีระดับความพึงพอใจ

มากกวารอยละ ๘๐ 
    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:  

การสงเสริมคุณภาพ การบริหาร

จัดการ และพัฒนาความเขมแข็ง

เครือขายความปลอดภัย สวัสดิภาพ 

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

ในการทํางาน 

กลยุทธที่ ๒.๑ : การสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายใน

ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมในการ

ทํางานครอบคลุมทุกฝาย/สํานัก 

แ ผนง า นก ารพ ัฒนาศ ั ก ยภาพ

เ ค ร ื อ ข  า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ใ น 

การทํางาน 

กกท. มีการจัดประชุมผูบริหาร คณะกรรมการ

ความปลอดภัยฯ ผูมีสวนเกี่ยวของ  

อยางนอย ๑ คร้ังตอป 
    

 

 



 

๔-๑๘ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

 กลยุทธที่ ๒.๒ :  

การพัฒนากลไกการบริหารและ

ประสานงานกันในระดับฝาย/สํานัก 

แผนงานการตรวจและกํากับองคกร

ใหเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัย 

สว ั สด ิภาพ  อาช ี วอนาม ั ย  และ

ส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

กกท. มีกิจกรรมตรวจสอบสถานทีแ่ละอาคาร

อยางนอย ๑ คร้ังตอเดือน โดยการมีสวนรวม

ของหนวยงานรับผิดชอบอาคาร และผูแทน

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การปรับ

ทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม และ

สงเสริมวัฒนธรรม  

ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมใน

การทาํงาน 

กลยุทธที่ ๓.๑ :  

การสรางสํานึกดาน 

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

ในการทํางานดวยกิจกรรม 

อยางตอเน่ือง 

แผนงานรณรงคและสงเสริม 

ความปลอดภัยในการทํางานของ 

กกท. 

กกท .  จ ั ดก ิ จกรรมส  ง เสร ิ ม  และสร  า ง 

ความตระหนักถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

เช น  ก ิจกรรมอบรมความปลอดภ ัยด าน 

การขับขี่อยางปลอดภัย การรณรงคเพิ่มปาย

เตือนตาง ๆ ในสถานที่เสี่ยง และกิจกรรมการ

จัดสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบ เปนตน 

    

กลยุทธที่ ๓.๒ :  

การสงเสริมใหทกุฝาย/สํานักที่

เกี่ยวของมีบทบาทในการบริหาร

จัดการความปลอดภัย สวัสดิภาพ 

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

ในการทํางาน 

แผนงานการสรางความปลอดภัยขั้น

พื้นฐาน (การฝกซอมดับเพลิงและ

ฝกซอมอพยพหนีไฟ) 

ผู เขารับการอบรมมีความพึงพอใจมากกวา  

รอยละ ๘๐     

แผนงานชี้แจงการสราง 

ความตระหนักและความเขาใจ 

ในแผนงานดานความปลอดภัยฯ  

เพื่อรองรับภัยพิบัติฯ (สําหรับสวน

ภูมิภาค) 

กกท. มีการจัดอบรมและชี้แจงความเส่ียงที่

อาจเกิดจากพิบัติภัย ในสวนภูมิภาค  

ครบทุกภาคในทกุ ๆ ป     



 

๔-๑๙ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  

การจัดการองคความรูและการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

ในการทํางาน 

กลยุทธที่ ๔.๑ :  

การพัฒนาหลักสูตรและฝกอบรม

ตามกลุมเปาหมาย 

แผนงานจัดทําองคความรู 

ดานความปลอดภัยฯ ที่เหมาะสมกบั 

สายงาน 

สายงานของ กกท. มีองคความรูดาน 

ความปลอดภัยฯ เปนของตนเอง โดยในป 

๒๕๖๔ เร่ิมตนการจัดทาํองคความรูดาน 

ความปลอดภัย อยางนอย ๑ องคความรูตอป 

    

กลยุทธที่ ๔.๒ :  

การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

เพื่อประโยชนในการส่ือสาร 

แบบสองทางอยางมีสวนรวม 

แผนงานการพัฒนาและจัดท ํา ส่ือ

ประชาสัมพันธดานความปลอดภัย  

สว ั สด ิภาพ  อาช ี วอนาม ั ย  และ

ส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

กกท. มีชองทางการประชาสัมพันธ และเน้ือหา

ดานความปลอดภัยฯ สําหรับการประชาสัมพันธ

เชิงรุก โดยมีเน้ือหาการประชาสัมพันธ 

อยางนอยไตรมาสละ ๑ คร้ัง 

    

กลยุทธที่ ๔.๓ : การสรางและ

พัฒนาระบบองคความรูฐานขอมูล

ดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ  

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

ในการทํางาน 

แผนงานการจัดทําฐานขอมูล 

ดานความปลอดภัยฯ 

กกท. มีการจัดทาํฐานขอมูลความปลอดภัย 

เพื่อสงเร่ืองใหคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

พิจารณาในทกุไตรมาส เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานและลดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น  
    

 

 

 



 
 

๔-๒๐ 

แผนงานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  

  



การกีฬาแหงประเทศไทย
เลขที่ ๒๘๖ ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพ ๑๐๒๔๐

เบอรโทรศัพท ๐๒-๑๘๖๗๑๑๑ , โทรสาร ๐๒-๑๘๖๗๕๐๙

www.sat.or.th
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