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ตามเกณฑ์ประเมินการมุ ่งเน้นผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อ้างอิงหลักการแนวคิดที ่เป็นสากล  
ของกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard 
(AA1000SES) และ เ กณฑ ์ ก า รป ระ เ ม ิ น ร า ง ว ั ล ค ุณภาพแห ่ ง ช าต ิ  ( Thailand Quality Award: TQA)  
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ The Malcolm Baldrige National 
Quality Award (MBNQA) ที่เป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไป
ประยุกต์ใช้โดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจ มีการจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ 

การทำแผนยุทธศาสตร ์ด ้านผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียการก ีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570  
ได้คำนึงถึงสารสนเทศจากผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย ผลิตภัณฑ์และบริการ ห่วงโซ่คุณค่า และแผนยุทธศาสตร์  
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570 เนื ้อหาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 
ของ กกท.ฯ มีการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการ
ระบุความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงการจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค ์กร ประเด ็นความต ้องการของแต ่ละกล ุ ่มผ ู ้ม ีส ่ว นได ้ส ่วนเส ียท ี ่สำค ัญเพ ื ่อกำหนดย ุทธศาสตร์  
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเป้าหมายที่ต้องการในแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้อง  
กับแผนยุทธศาสตร์ฯ และเป้าหมายขององค์กร 

การกีฬาแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด ้านผู ้ม ีส ่วนได้ส่ วนเสีย 
ของ กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 จะเป็นเครื ่องมือในการกำหนดทิศทาง แนวทาง การบริหารจัดการ หรือ
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
หน่วยงาน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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   ข้อ 2.11.4 ระบบงานและกระบวนการหลักที่สำคัญ ของ กกท. (SAT Value Chain) 
- ระบบงานและกระบวนการหลักที่สำคัญ ของ กกท. (SAT Value Chain) 
- Value Chain กกท. 
   ข้อ 2.11.5 แผนยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ และแผนแม่บท หรือ แผนปฏิบัติการระยะยาว ของ กกท. 
- นโยบายยุทธศาสตร์และแผนแมบ่ทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน) 
- แผนปฏิบัติการดิจิทลั กกท. ระยะ 3 ปี (2564-2566) 
- แผนแม่บทด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2564-2567  
- แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 - 2570  
   ข้อ 2.11.6 แผนภูมิโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย 2564 อัตรากำลังจำนวนผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการที่สำคัญของ กกท. 
- โครงสร้าง กกท. 2564  
- แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 
   ข้อ 2.11.7 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
- แนวทางการบริหารแผนการปฏบิัติงาน 65 
   ข้อ 2.11.8 สถาปัตยกรรมอนาคต กกท. 
- สถาปัตยกรรมอนาคต การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT To-Be Architecture) 
ภาคผนวก ข้อ 2.12 กรอบหรือแนวทางการกำกับดูแล (Governance) 
- กฎบัตรและมาตรฐานการให้บรกิาร กกท. 
- คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ด ี
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน CG 64-1 
- นโยบาย ด้านการกำกับดูแล  กกท  ด้านผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 
- บันทึก ขอส่งรายงานการประชุม CG 
- ประกาศกฎบตัรและมาตรฐานการให้บริการ 
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- ระเบียบวาระ เรื่องกฎบตัรและมาตรฐานการให้ 18-05-64 
- หนังสือเวียนฝ่ายแจ้งประกาศเรือ่งกฎบัตรและมาตรฐานการให้บรกิาร 
ภาคผนวก ข้อ 2.13 ระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ 
- ระบบงานและกระบวนการหลักที่สำคัญ ของ กกท. (SAT Value Chain) 
- Value Chain กกท. 
บทท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) 
ภาคผนวก ข้อ 3.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ระบบงานและกระบวนการหลักที่สำคัญ ของ กกท. (SAT Value Chain) 
- SAT TQA การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การออกแบบระบบงาน และกระบวนการทำงานของ กกท. 
- Value Chain กกท. 
- Value Chain จำนวน 16 ฝ่าย 
ภาคผนวก ข้อ 3.3 การระบุประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
- STK Profile จำนวน 16 ฝ่าย 
ภาคผนวก ข้อ 3.7 การยกระดับความสามารถ และการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความพร้อมสำหรับกระบวนการ 
สร้างความสัมพันธ์กับ STK 
- การประเมินความเสี่ยงสำหรับแผนปฏิบัติการดา้นการสร้างความสัมพันธ์ บริหารจัดการ STK ประจำปี 2565 
ภาคผนวก ข้อ 3.9 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการสร้างความสัมพันธก์ับ STK 
- การจัดจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ของ กกท.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- การนำเสนอรายงานผลแผนการดำเนินงาน  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ กกท. ครั้งท่ี 12-2563 
บทท่ี 6 การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท.  
ภาคผนวก ข้อ 6.1 แนวทางสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้านการบริหารจัดการ STK 
   ข้อ 6.1.1 การสื่อสารการสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติประจำปี 
- การติดตามและรายงานการประเมินผลการสื่อสารฯ 
- แบบประเมินแผนการปฏิบัติงานประจำป ี
- เวียนเผยแพร่แผนยุทธฯ 65-70 
- สื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามยุทธศาสตร์ฯ ของ กกท. 
- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- คำกล่าวเจตจำนง 64 
- งานนำเสนอ สวนนงนุช SCM ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์ 64-70  
- ภาพกิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์
- วาระการประชุม ผู้บริหาร กกท. (งบ 65) 
   ข้อ 6.1.2 การติดตามและรายงานการประเมินผลการสื่อสารตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิัติการประจำปี 
- ตารางรายละเอียดแสดงความหมาย 
- ผลประเมินการรับรู้แผนการสร้างความสัมพันธ์ ของฝ่ายและสำนักต่างๆ ของ กกท. ประจำปี 2564 
- สรุปผลประเมินการรับรู้แผนการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าท่ีมตี่อ กกท 
- หนังสือ (บันทึกข้อความ) เวียนแจ้งประเมินการรับรู้ฯ 
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ภาคผนวก ข้อ 6.2 แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ บริหารจัดการลูกค้าต่อสาธารณชน 
- QWP SAT กระบวนการประเมนิความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 
- การจัดจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ของ กกท.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- วาระการประชุม ผู้บริหาร กกท. (งบ 65) 
ภาคผนวก ข้อ 6.3 แนวทางการจัดทำรายละเอียดกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ 
- กฎบัตรและมาตรฐานการให้บรกิาร  
- ประกาศกฎบตัรและมาตรฐานการให้บริการ 
- ระเบียบวาระ เรื่องกฎบตัรและมาตรฐานการให้ 18-05-64 
- หนังสือเวียนฝ่ายแจ้งเรื่องกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ 
ภาคผนวก ข้อ 6.4 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
- การจัดการข้อร้องเรียน 
- คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 
- บันทึกข้อความ แจ้งประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ภาคผนวก ข้อ 6.5 แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
- SAT QWP 3.1 ข (2) กระบวนการกำหนดผลติภณัฑ์ 
- SAT QWP 3.2 ก (1) กระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูก 
ภาคผนวก ข้อ 6.6 แนวทางการประยุกต์ใช้บริหารความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการในแผนงาน 
หรือโครงการ 
- การประเมินความเสี่ยงสำหรับแผนปฏิบัติการดา้นการสร้างความสัมพันธ์ บริหารจัดการSTK ประจำปี 2565 
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บทท่ี 1 

บริบทของ กกท. 
1.1 ทีม่าและความสำคัญ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2528 เพื่อจัดตั้ง “การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แทน 
“องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย” (องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2507) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื ่อเป็นการยกระดับให้มีการบริหารงานอย่างเพียงพอ  
ต่อการขยายตัวของการกีฬาในชาติและเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  2545 ได้มี 
การจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย โอนไป 
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป 

ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยยกเลิกพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 และมีการตราพระราชบัญญัติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ขึ ้น ซ ึ ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงว ันที ่  26 มีนาคม 2558  
โดยนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้กําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย 
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา และมาตรการในการกํากับดูแลการดําเนินการ  
ของสมาคม คณะกรรมการสมาคมกีฬาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ปัจจุบัน กกท. เป็นรัฐวิสาหกิจให้บริการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬา  
เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ รวมถึงการบริการสถานที่ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านกีฬา แก่นักกีฬา 
บุคลากรทางการกีฬา ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั ้ง มีการจัด กิจกรรมการแข่งขันที ่ กกท.  
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และยังให้บริการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนง ตามความต้องการของสมาคมกีฬา 
นักกีฬา และผู้ใช้บริการ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ กกท. มีความเชี่ยวชาญอีกด้วย 

 

1.2  วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้องค์กร 
 ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดไว้ ตามมาตรา 8 

กกท. มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
     1. ส่งเสริมการกีฬา 
     2. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา 
     3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำโครงการ แผนงานและสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา รวมทั้งประเมินผล 
     4. จัด ช่วยเหลือ แนะนำ ร่วมมือในการจัดและดำเนินกิจกรรมกีฬา 
     5. สำรวจ จัดสร้างและบูรณาสถานที่สำหรับการกีฬา 
     6. ติดต่อร่วมมือองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
     7. สอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมกีฬา 
     8. ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ 
     9. ประกอบกิจการอ่ืน ๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพ่ือประโยชน์ของการกีฬา 



 

     

                   แผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570     หน้า 2 

 

1.3  ลักษณะขององค์กร  

    1.3.1 ผลิตภัณฑ์และการบริการของ กกท. 
กกท.  มีผลิตภัณฑ์และบริการ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภ ัณฑ์ที ่ส ่ งผล  

ต่อความสำเร็จขององค์กร และกลไกที่ กกท. ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้รับบริการ มีดังนี้ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบภาคผนวก) 

ประเภท/ผลิตภัณฑ ์
และบริการ 

รายละเอียด 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ความสำคัญเชิง
เปรียบเทียบของ 
แต่ละผลิตภัณฑ ์

กลไกการส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. รายการการแข่งขัน 
ที ่กกท. เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ ์

กิจกรรมการแข่งขันที่ กกท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
ได้แก่ กีฬาเยาวชน กีฬาแห่งชาติ  
กีฬาคนพิการแห่งชาติ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ  
โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพฒันานักกีฬา 
ให้มีผลงานดีขึ้นจนติดทีมชาติ 

4 • สถานที่การจัด 
การแข่งขันฯ 

2. ใหก้ารสนับสนุน
งบประมาณด้านบริหาร
จัดการกีฬา 

การอุดหนุนงบประมาณในทุกด้านให้กับสมาคมกีฬา 
ผู้จัดแข่งขัน นักกีฬาอาชีพ เพื่อให้สามารถจัดและ
ดำเนินการด้านกีฬาได้ตามแผน รวมทั้งส่งเสรมิ 
ให้องค์กรกีฬา สามารถดำเนินการด้านการจดัแข่ง    
ส่งแข่งในนามประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและ 
การจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 

1 
 

• ประชุมเพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์และจัดสรร
งบประมาณ 

• เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

3. การให้บริการสถานท่ี 
อุปกรณ์กีฬา 

เป็นการให้บริการด้านสถานท่ี เช่น สนามฝึกซ้อม 
แข่งขัน ท่ีพัก และด้านอุปกรณ์กีฬา ในกระบวนการ
เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
และการให้บริการแก่ประชาชน และหน่วยงานทั่วไป
ที่มาใช้บริการ 

3 • ให้บริการที่ กกท. 
ส่วนกลางและสว่น
ภูมิภาค  

4. การบริการวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
 

เป็นการให้บริการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  
6 ด้าน ได้แก่  
1. การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
2. เวชศาสตร์การกีฬา  
3. จิตวิทยาการกีฬา 
4. โภชนาการ 
5. สรีระวิทยาการออกกำลังกาย 
6. ชีวกลศาสตร ์
ตามความต้องการของสมาคมกีฬา นักกีฬา และ
ผู้ใช้บริการ โดยอาศัยองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร ์
การกีฬาท่ี กกท. จัดทำข้ึนและทีร่วบรวม 
จากหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ 

2 • ให้บริการภายใน  
ณ สถานที่ทำการของ 
กกท. ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ทั้ง 6 ด้าน 

• ให้บริการนอกสถานที่  
ณ สมาคมกีฬา สถานที่
แข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ สถานที่
เก็บตัวของนักกีฬา 
ทั้งในและต่างประเทศ 
งานวิจัยและองค์ความรู้
เผยแพร่ทาง Social 
Media 

ตารางแสดง : ผลติภณัฑ์และบริการ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภณัฑ์ และกลไกการสง่มอบฯ ของ กกท.  
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1.3.2 วิสัยทัศน์ พันธกจิ สมรรถนะหลัก ค่านิยม และโครงสร้างองค์กร   
          กกท. มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม รวมทั้ง สมรรถนะหลักขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจขององค์กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
(VISION) 

“พัฒนาการกีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย  
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน” 

 
 
 
 
 

พันธกิจ 
(MISSION) 

1 2 3 4 5 
สง่เสริม สนบัสนนุ  
การพัฒนากฬีาเป็นเลศิ 
กีฬาอาชีพ กฬีามวย  
เพื่อสรรหา พัฒนานักกีฬา  
และบุคลากรกีฬา 
ให้ประสบความสำเร็จ 
ในระดับชาติ และนานาชาต ิ

ให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานของกีฬาอย่าง 
มีมาตรฐาน พัฒนาองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีการกีฬา 
เพื่อนักกีฬา บุคลากรกีฬา  
และบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬาให้มี
มาตรฐาน เพื่อสร้าง
โอกาส ประสบการณ์
ให้กับนักกีฬา และ
บุคลากรกีฬา รวมทั้ง
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างกระแสความ
ตื่นตัวของประชาชน
ในการออกกำลังกาย   
เล่นกีฬา และการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬา  

พัฒนาองค์กรด้วยระบบ
การบริหารจัดการสู่
องค์กรสมรรถนะสูง  
ให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ด ี

 

 

สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) V 

Value  
คุณค่า
ของ

ทรัพยากร 

R 

Rareness 
ความหายาก

ของ
ทรัพยากร 

I 

Inimitable 
ยากต่อการ
เลียนแบบ 

O 

Organized 
การจัดการ

องค์กร 

1. เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านกีฬาของประเทศ     

2. ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการพัฒนาผลงานนักกีฬาท่ีครบวงจร  - -  

3. มีความเป็นมืออาชีพ (มีความเช่ียวชาญ) ด้านการบริหารจดัการการแข่งขันกีฬา  - -  

4. เครือข่าย (ด้านกีฬา) กับสมาคมกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

 

 ค่านิยม : VRSAT 

Visionary 
คิดไกลไปข้างหน้า 

Risk 
Management 

กล้าเสี่ยงและรับมือ 

Spirit 
ยึดถือสปิรติ 

Accountability 
รับชอบรับผิดพร้อมแก้ไข 

 

Teamwork 
สู่ความยิ่งใหญ่ด้วยพลังทีม 

 
 

ตารางแสดง : ความสมัพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยม ของ กกท. 
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โครงสร้างองค์กร 

กกท. มีโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีผู้ว่าการ กกท. เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ 
ประกอบด้วย รองผู ้ว ่าการฝ่ายบริหาร รองผู ้ว ่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรองผู ้ว ่าการ  
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬา
มวย เพื่อให้ผู ้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับ
มอบหมายตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กร การจัดโครงสร้างการบริหารงานได้แสดงถึง ระบบการกำกับดูแล
องค์กรที่ดี โดยใช้ระบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้  
มีคณะกรรมการ กกท. เป็นผู้กำกับดูแล กกท. ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 15 คน โดยมีกรรมการ 
ที่เป็นอิสระจากภายนอก จำนวน 5 คน และผู้นำระดับสูงที่ไม่สามารถออกเสียงได้ จำนวน 1 คน ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
โดยในปีงบประมาณ 2564 กกท. มีการปรับปรุงโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย 2564 และกำหนด  

ให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เรื่องการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ได้แก่ งานพัฒนาและบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า กองนโยบายและบริหารความเสี่ยง สังกัด ฝ่ายนโยบายและแผน รวมถึงมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะประสานงาน และคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินงานการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร  
ทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 
ของรัฐว ิสาหกิจ ที ่ม ีหน้าที ่บ ูรณาการการทำงานตามเกณฑ์ TQA และ SE-AM เพื ่อเช ื ่อมโยงการทำงาน 
ระหว่างสำนัก/ฝ่ายของ กกท. 

รูปแสดง : แผนภูมิโครงสร้าง กกท. พ.ศ. 2564 สำหรับการบริหารงาน กกท.  
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1.4 วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ความต้องการและความคาดหวังในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึง
ทัศนคติที่มีต่อการบริการของ กกท. ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและเพ่ือพัฒนาต่อไปในอนาคต 

           2. เพื ่อจ ัดทำยุทธศาสตร์ด ้านผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย  กกท. ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2570 และ 
แผนการสร้างความสัมพันธ์การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี ฯ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา 
ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจ การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1.5 กระบวนการดำเนินงาน  
          กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 สามารถ 
แบ่งออก เป็นขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การจัดทำขั้นตอนกระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 
2. การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าเพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้า

สำหรับทำแผนยุทธศาสตร์จากทุกฝ่ายสำนักที่เกี่ยวข้อง 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย ความต้องการและความคาดหวัง ฐานข้อมูล โปรไฟล์

รายงานหรือกระบวนการที่สำคัญ Value Chain นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  
แผนระยะยาว หรือแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องของ กกท. 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis)  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตบริหารจัดการ  
6. การวิ เคราะห์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) และความได้ เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  (SA)  

พร้อมพิจารณาสมรรถนะหลักขององค์กร (CC) เพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือกำหนดแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
8. การนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหาร กกท. คณะอนุกลั่นกรอง และคณะกรรมการ กกท. 
9. การถ่ายทอดและสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดการรับรู้/ความเข้าใจ   

สู่การนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
10. การประชุมฯ เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานผล 
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รูปแสดง : กระบวนการจดัทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีของ กกท. 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อจดัทำแผนยุทธศาสตร ์ดา้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื ่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ประกอบด้วย 13 ปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้   

2.1 รายละเอียด Stakeholder ขององค์กรที่ผ่านมา 

การวิเคราะห์และระบุรายละเอียด Stakeholder ขององค์กรในปีที่ผ่านมา กกท. เริ่มมีการวิเคราะห์
และระบ ุกล ุ ่ ม  Stakeholder ท ี ่ สำค ัญ และประเด ็นความต ้องการในระด ับ Top Down ตามกรอบ 
การดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน ของ กกท. (SAT Value Chain) โดยมีกลุ่ม Stakeholder ที่สำคัญและ
ความหมาย ดังต่อไปนี้ 

นิยามความหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. 
กลุ่ม ความหมาย 

พันธมิตร 
1. สมาคม 
กีฬาแห่งประเทศไทย 

สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” สามารถดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่าเป็นการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขัน หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติ หรือประเทศไทย 

2. สมาคม 
กีฬาแห่งจังหวัด 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตร 64 สามารถดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  
การกีฬา โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่า 
เป็นการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของจังหวัด 

3. สมาคมกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริม 
กีฬาอาชีพ (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ) 

4. สโมสรกีฬาอาชีพ คณะบุคคล หรือนติิบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกบักีฬาอาชีพ หรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ  
ไม่ว่าจะเรียกช่ือว่าสโมสรหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่หมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ (ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ) 

5. ผู้จัดการแข่งขัน 
กีฬาอาชีพ 

บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบคุคลซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการ 
กีฬาอาชีพประกาศกำหนด 

6. คณะกรรมการ 
เตรียมนักกีฬา 

คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในการเตรียมนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประกอบด้วย  
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ การแข่งขัน  
กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์  

  ตารางแสดง : นิยามความหมายของกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของ กกท. 
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นิยามความหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. 
กลุ่ม ความหมาย 

คู่ความร่วมมือ 
7. จังหวัดเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน 

จังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   
ณ เวลาปัจจุบัน  

องค์กรกำกับดูแล 
8. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวสิาหกิจ 

เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวง การคลัง ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการบริหาร พัฒนาเพิ่ม
มูลค่ารัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐ ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 

9. สำนักงาน
งบประมาณ 

เป็นหน่วยงานราชการ มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการจัดทำ
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ ก่อนที่รัฐบาลจะนำเสนอ
รัฐสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็น พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับใช้จ่าย  
ในปีต่อไป 

10. สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) มีหนา้ที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยมผีู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (Auditor General)  
เป็นหัวหน้าสำนักงาน 

11. กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 กำหนดให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการส่งเสรมิสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอืน่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าท่ี
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

12.บุคลากร กกท. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

13.ชุมชนที่สำคัญ ชุมชนโดยรอบสนามกีฬาหัวหมาก (ส่วนกลาง) ในรัศมี 5 กิโลเมตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : นิยามความหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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2.2 รายละเอียด Stakeholder ของแต่ละสายงาน/ฝ่าย (ที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด) ที่ผ่านมา  
การวิเคราะห์และระบุรายละเอียด Stakeholder ขององค์กร สำหรับปี 2563 - 2564 ที่ผ่านมา กกท.  

มีการวิเคราะห์และระบุกลุ่ม Stakeholder ที่สำคัญในระดับ Top - Down ตามกรอบการดำเนินงานและ 
ห่วงโซ่อุปทานของ กกท. (SAT Value Chain) 

โดยในปี 2564 ได้เพิ่มกระบวนการวิเคราะห์และระบุกลุ่ม Stakeholder ที่สำคัญ ในระดับ Bottom - Up 
จากห่วงโซ่อุปทานในระดับสายงาน/ฝ่ายอย่างเป็นระบบ (Value Chain ระดับ Tier 2) โดยมีรายละเอียด 
กลุ่ม Stakeholder ที่สำคัญตามผังโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 จำนวน 16 ฝ่ายและสำนัก
ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบในภาคผนวก) 

 
โครงสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย (ระดับ Tier) การวิเคราะห์และระบุรายละเอียด  

Stakeholder ตาม Value Chain  ฝ่ายและสำนัก (Tier 1) กอง (Tier 2) 
1. ฝ่ายการคลังกองทุน กองบัญชีกองทุน ผู้บริหาร กกท./ฝ่ายและสำนัก, สำนักงบประมาณ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กองการเงินกองทุน สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, สมาคมกฬีาอาชีพ,  
สโมสรกีฬาอาชีพ, หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน , ฝ่าย/ สำนกั 

กองพัสดุกองทุน ฝ่าย/ สำนกั, บริษัทห้างร้าน 

2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบการดำเนินงาน กกท. สตง., ฝ่ายสำนกั (หน่วยรับตรวจ), บุคลากร กกท. 

กองตรวจสอบการดำเนินงานกองทุน สตง., ฝ่ายสำนกั (หน่วยรับตรวจ), บุคลากร กกท. 

 
3. สำนักผู้ว่าการ 
 

กองกลาง คณะกรรมการ กกท., ผู้บริหาร กกท. 

กองประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป 

กองประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้บริหาร กกท., คณะกรรมการ กกท., บุคลากร กกท., ผู้ใช้บรกิารทางการกฬีา, 
ประชาชน, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกฬีาอาชีพ, สโมสรกีฬาอาชีพ, 
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ, จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน, สำนกังานตรวจเงนิ
แผ่นดนิ (สตง.) 

4. สำนักงานควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา 

กองควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา นักกีฬา, บุคคลซ่ึงสนับสนนุการกฬีาและประชาชนทั่วไป,  
งานเลขานกุารสารต้องห้ามฯ 

กองบริหารงานสารต้องห้ามทางการกีฬา WADA, คณะกรรมการควบคุมการใช้สารตอ้งห้ามทางการกฬีา, การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, คณะกรรมการพจิารณาโทษ/คณะกรรมการวินจิฉยัอทุธรณ์, นักกีฬา
หรือบุคคลซ่ึงสนับสนนุการกีฬา, IF/ADO 

5. ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นักกีฬาเป็นเลิศ, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

กองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขนั, นักกีฬาเป็นเลิศ, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, 
คณะกรรมการเตรียมนกักฬีาระดับนานาชาติ 

กองพัฒนาบุคลากรกีฬา สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย, บุคลากรทางการกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางแสดง : รายละเอียด Stakeholder แต่ละสายงาน/ ฝา่ย ของ กกท. 
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โครงสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย (ระดับ Tier) การวิเคราะห์และระบุรายละเอียด Stakeholder  
ตาม Value Chain ระดับสายงาน/ฝ่าย ของ กกท. ฝ่ายและสำนัก (Tier 1) กอง (Tier 2) 

6. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

กองวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกีฬาเป็นเลิศ, นกักฬีาอาชีพ, บุคลากรกฬีา, ผู้ใช้บรกิารทางการกีฬา,  
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

กองเวชศาสตร์การกีฬา นักกีฬาเป็นเลิศ, นกักฬีาอาชีพ, บุคลากรกฬีา, ผู้ใช้บรกิารทางการกีฬา 
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

นักกีฬาเป็นเลิศ, นกักฬีาอาชีพ, บุคลากรกฬีา, ผู้ใช้บรกิารทางการกีฬา,  
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

กองศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาเป็นเลิศ, นกักฬีาอาชีพ, บุคลากรกฬีา, ผู้ใช้บรกิารทางการกีฬา,  
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

7. สำนักงานคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ 

กองบริหารงานและประเมินผลกีฬา
อาชีพ 

สโมสรกีฬาอาชีพ, ผูจ้ัดการแข่งขนักฬีาอาชพี, สมาคมกีฬาอาชีพ, นักกีฬาอาชีพ,  
บุคลากรกีฬาอาชีพ 

กองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ, บุคลากรกีฬาอาชีพ, สมาคมกีฬาอาชีพ, สโมสรกีฬาอาชีพ, ผู้จัดการแข่งขันกฬีาอาชีพ 

8. สำนักงานคณะกรรมการ
กีฬามวย 

กองบริหารงานกีฬามวย บุคลากรทางการกีฬา (นายสนามมวย, ผู้จดัรายการแข่งขันมวย, ผู้ตัดสิน, ผู้ฝกึสอน, ค่ายมวย, 
สมาคมกฬีามวย, นักกีฬามวย, บุคลากร, ผูจ้ัดการนกัมวย, อดีตนักมวย, ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้ง 
สนามมวย 

กองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย บุคลากรทางการกีฬา (นายสนามมวย, ผู้จดัรายการแข่งขันมวย, ผู้ตัดสิน, ผู้ฝกึสอน, ค่ายมวย, 
สมาคมกฬีามวย, นักกีฬามวย, บุคลากร, ผู้จัดการนักมวย, อดีตนักมวย 

9. สำนักกฎหมาย กองคดี สำนักงานอยัการสูงสุด 

กองพัฒนากฎหมาย บุคลากร กกท., สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกฬีาแห่งจังหวัด 

กองทะเบียนสมาคมกีฬา สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

10. ฝ่ายการคลัง กองบัญชี บุคลากร กกท., ผู้บริหาร กกท. 

กองการเงิน สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย, บุคลากร กกท., บริษัทภายนอก (ผู้รับจ้าง) 

กองพัสดุ บุคลากร กกท., บริษัทภายนอก (ผูร้ับจ้าง) 

11. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. ผู้บริหารระดับสูงของ กกท., บุคลากร กกท. 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กกท. บุคลากร กกท. 

กองพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม บุคลากร กกท. 

12. ฝ่ายนโยบายและแผน กองนโยบายและบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร กกท., สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), กระทรวงฯ,  
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (กก.) 

กองแผนงานและงบประมาณ ผู้บริหาร, คณะกรรมการ, สำนกังานงบประมาณ (สงป.), ฝ่าย/สำนกั, คณะกรรมการ กกท. 

กองติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.), ผู้บริหาร, คณะอนกุรรมการ,  
หน่วยงานภายนอก, กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา (กก.) 

13. ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บริการทางการกีฬา, บุคลากร กกท., ผูบ้ริหาร กกท., สคร., ฝ่ายและสำนกั 

กองพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ผู้ใช้บริการทางการกีฬา, บุคลากร กกท., ผูบ้ริหาร กกท., สคร., ฝ่ายและสำนกั 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : รายละเอียด Stakeholder แต่ละสายงาน/ฝ่าย ของ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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โครงสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย (ระดับ Tier) การวิเคราะห์และระบุรายละเอียด Stakeholder  
ตาม Value Chain ระดับสายงาน/ฝ่าย ของ กกท. ฝ่ายและสำนัก (Tier 1) กอง (Tier 2) 

14. ฝ่ายธุรกิจกีฬา กองพัฒนาการตลาด 
และสิทธิประโยชน์ 

หน่วยงานภาครฐั/ เอกชน, ผู้สนับสนุน, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, ผูจ้ัดการแข่งขัน 

กองบริการอาคาร 
และกิจกรรมกีฬา 

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, หน่วยงาน/ บริษัทเอกชน, หน่วยงานภาครัฐ, นักกีฬา,  
ผู้จัดการแข่งขัน, บุคลากรทางการกีฬา, บุคลากร กกท., ผูม้าใช้บริการทัว่ไป 

กองบริหารสินทรัพย์และส่งเสริม
อุตสาหกรรมการกีฬา 

สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, หนว่ยงานภาครฐั 

15. ฝ่ายกีฬาภูมิภาค กองบริหารงานกีฬาภูมิภาค นักกีฬาเป็นเลิศ, ผู้ใช้บริการทางการกฬีา, สมาคมกฬีาแห่งจังหวัด, คณะกรรมการกฬีาจังหวัด 
 

กองพัฒนากีฬาภูมิภาค นักกีฬาเป็นเลิศ, บุคลากรกฬีา, สมาคมกฬีาแห่งจังหวัด 

สำนักงาน กกท. ภาค 1-5 นักกีฬาเป็นเลิศ, ผู้ใช้บริการทางการกฬีา, สมาคมกฬีาแห่งจังหวัด 
 

16. ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา กองวิศวกรรม ผู้บริหารระดับสูง, ฝ่ายและสำนกั 

กองซ่อมบำรุง ผู้บริหารระดับสูง, ฝ่ายและสำนกั 

 
2.3 ฐานข้อมูลเพ่ือมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Profile) 

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. (Stakeholder Profile) 
อาศัยข้อมูล และแนวทางการจัดทำจากเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่  คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานของ
รัฐว ิสาหกิจของ สคร. และรูปแบบตัวอย ่าง Stakeholder Profile ของหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่  
The Stakeholder Engagement Manual (Accountability, 2005) เพ่ือใช้ในการกำหนดรูปแบบ Stakeholder 
Profile ของ กกท. สำหรับใช้เป็นเครื่องในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร และการจัดเก็บข้อมูล Stakeholder 
Profile ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รายละเอียดตามข้อมูลในบทที่ 3 ข้อ 3.3  
เพ่ือการระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร) 

 

2.4 ความต้องการ ความคาดหวังทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ของ Stakeholder ที่มีต่อองค์กร  
และต่อสายงาน/ฝ่าย (ที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด)  

 การจัดทำข้อมูลเรื่องประเด็นความต้องการ ความคาดหวังของ Stakeholder ที่มีต่อ กกท. อาศัยข้อมูล
รายละเอียดจากการทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ระดับกอง (Tier 2) และ Stakeholder Profile ทั ่วทั้ง 
ระดับองค์กร และในระดับสายงาน/ฝ่าย เพ่ือวิเคราะห์ว่าองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีประเด็นอะไร  
ที่เป็นผลกระทบระหว่างกันและมีประเด็นอะไรบ้าง พร้อมเชื ่อมโยงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ  
(ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) โดยอาศัยการสำรวจข้อมูลอย่างเป็นทางการ  ได้แก่ การจัดทำแบบสอบถามฯ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งองค์กร 

 
   

 

 

ตารางแสดง : รายละเอียด Stakeholder แตล่ะสายงาน/ ฝ่าย ของ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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ที ่

 

 

 

กลุ่ม 

สรุปผลการสำรวจประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ  
ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

ความพึงพอใจ 

 

ความต้องการ/ คาดหวัง 

หมายเหตุ  

อ้างอิงเล่มรายงาน 
การจัดจ้างที่

ปรึกษาดำเนินการ
สำรวจความ

ต้องการและความ
คาดหวังฯ 

1. สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย คะแนน 3.71 / ระดับมาก คะแนน 3.90 / ระดับมาก หน้า 70-74 

2. สมาคมกฬีาแห่งจังหวัด คะแนน 3.50 / ระดับมาก คะแนน 3.73 / ระดับมาก หน้า 131 – 135 

3. สมาคมกฬีาอาชีพ คะแนน 4.14 / ระดับมาก คะแนน 4.32 / ระดับมากที่สุด หน้า 187 - 189 

4. สโมสรกีฬาอาชีพ คะแนน 3.11 / ระดับปานกลาง คะแนน 3.93 / ระดับมาก หน้า 239 - 240 

5. ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ คะแนน 3.90 / ระดับมาก คะแนน 4.09 / ระดับมาก หน้า 293 - 294 

6. คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา คะแนน 5.00 / ระดับมากที่สุด คะแนน 4.75 / ระดับมากที่สุด หน้า 322 - 323 

7. จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คะแนน 4.10 / ระดับมาก คะแนน 4.26 / ระดับมากที่สุด หน้า 342 

8. องค์กรกำกับดูแล FOCUS GROUP / ระดับมาก FOCUS GROUP / ระดับมาก หน้า 349 

9. ชุมชนที่สำคัญ คะแนน 3.89 / ระดับมาก คะแนน 4.19 / ระดับมาก หน้า 365 – 370  

10. บุคลากร กกท. คะแนน 3.62 / ระดับมาก คะแนน 4.00 / ระดับมาก หน้า 423 - 447 

 
 
 
 
 

 

ตารางแสดง : สรุปผลการสำรวจประเด็นความต้องการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ ของ ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ที่ 

 

 

 

กลุ่ม 

สรุปผลการสำรวจประเด็น ความไม่พงึพอใจ และความผูกพัน ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

ความไม่พึงพอใจ 

 

ความผูกพัน 

หมายเหต ุ 

อ้างอิงเล่มรายงาน 
การจัดจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการสำรวจ

ความต้องการและความคาดหวังฯ 

1. สมาคมกฬีา 
แห่งประเทศไทย 

1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนนุงบประมาณ ด้านบริหารจัดการกีฬา (รอ้ยละ 47.06) 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
- ด้านการรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเองเพือ่การให้ผู้รับบรกิารได้รับ 
ความพึงพอใจ  
(ร้อยละ 34.09) 
- ด้านความรู้ ความเข้าใจในหน้าทีข่องตนเอง ซึ่งมีความ ไม่พึงพอใจเทา่กนั  
(ร้อยละ 34.09) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทนัสมยัของอุปกรณ ์และสถานที่ (ร้อยละ 36.36) 

คะแนน 2.87 / ระดบัมาก ความไม่พึงพอใจ หน้า 89 - 91  
ความผูกพัน หน้า 93 - 94 

2. สมาคมกฬีา 
แห่งจังหวัด 

1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนนุงบประมาณ ด้านบริหารจัดการกีฬา (รอ้ยละ 40.80) 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
- ด้านการรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเองเพือ่การให้ผู้รับบรกิารได้รับ 
ความพึงพอใจ (ร้อยละ 34.03) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอ้ยละ 30.23) 

คะแนน 2.65 / ระดบัมาก ความไม่พึงพอใจ หน้า 150 - 152 
ความผูกพัน หน้า 154 

3. สมาคมกฬีาอาชีพ 
1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนนุงบประมาณ ด้านบริหารจัดการกีฬา (รอ้ยละ 66.67) 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
- ด้านความรู้ ความเข้าใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 27.78) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทนัสมยัของอุปกรณ ์และสถานที่ (ร้อยละ 33.33) 

คะแนน 2.94 / ระดบัมาก ความไม่พึงพอใจ หน้า 201 - 204 
ความผูกพัน หน้า 206 

4. สโมสรกีฬาอาชีพ 
1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนนุงบประมาณด้านบริหารจัดการกฬีา (ร้อยละ 58.97) 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
- ด้านความรู้ ความเข้าใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 33.33) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอ้ยละ 33.33) 

คะแนน 2.52 / ระดบัมาก ความไม่พึงพอใจ หน้า 258 - 260 
ความผูกพัน หน้า 262 - 263 

5. ผู้จัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ 

1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนนุงบประมาณด้านบริหารจัดการกฬีา (ร้อยละ 50.00) 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
- ด้านความรู้ ความเข้าใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 25) 
- ด้านทักษะการให้บริการ (ร้อยละ 25) 
- ด้านการรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเองเพือ่การให้ผู้รับบรกิาร 
ได้รับความพึงพอใจ (ร้อยละ 25) 
- ด้านอื่น ๆ (รอ้ยละ 25) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอ้ยละ 33.33) 
 

คะแนน 2.63 / ระดบัมาก ความไม่พึงพอใจ หน้า 310 - 312 
ความผูกพัน หน้า 315 - 316 

 ตารางแสดง : สรุปผลการสำรวจประเด็นความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564  
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ที่ กลุ่ม สรุปผลการสำรวจประเด็น ความไม่พงึพอใจ และความผูกพัน ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 

ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน หมายเหต ุ 

อ้างอิงเล่มรายงาน 
การจัดจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการสำรวจ

ความต้องการและความคาดหวังฯ 

6. คณะกรรมการ
เตรียมนักกีฬา 

1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- ไม่ม ี
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
- ไม่ม ี
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ไม่ม ี

คะแนน 3.00 / ระดบัมาก ความไม่พึงพอใจ   - ไม่ม ี
ความผูกพัน หน้า   331 

7. จังหวัดเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน 

1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การบริการวทิยาศาสตรก์ารกีฬา (ร้อยละ 35.05) 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
- ด้านความรู้ ความเข้าใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 30.16) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอ้ยละ 28.82) 

คะแนน 2.70 / ระดบัมาก ความไม่พึงพอใจ หน้า 344 - 346 
ความผูกพัน หน้า 348 

8. องค์กรกำกับดูแล 
 

- - - 

9. ชุมชนที่สำคัญ 
1. ด้านการจัดพ้ืนที่ในการออกกำลังกาย 
- พื้นที่ในการออกกำลังกาย (ร้อยละ 52.63) 
2. ด้านการจัดการด้านจราจร 
- ด้านการจัดการด้านระบบการจราจร (ร้อยละ 62.64) 
3. ด้านการจัดการตลาดนัดโดยรอบบริเวณสนามกีฬา 
- ด้านการบริหารจัดการอย่างมรีะบบ สะอาด มีมาตรฐาน (รอ้ยละ 66.67) 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม กกท. ร่วมกับชุมชน 
- ด้านการอยูร่่วมกนัอย่างสันติ (ร้อยละ 38.14) 
 
 

คะแนน 2.56 / ระดบัมาก ความไม่พึงพอใจ หน้า 372 - 375 
ความผูกพัน หน้า 376 

10. บุคลากร กกท. 
1. ด้านภาพลักษณ์และความนา่เชื่อถือขององค์กร 
- ความเชื่อมัน่ตอ่องคก์ร (ร้อยละ 36.12) 
2. ด้านสวัสดิการและความม่ันคงในอาชีพ 
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (รอ้ยละ 37.18) 
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
- สภาพแวดล้อมในการทำงานส่งเสริมต่อคณุภาพชีวิต (รอ้ยละ 39.82) 
 
 

คะแนน 2.26 / ระดับปานกลาง ความไม่พึงพอใจ หน้า 375 - 450 
ความผูกพัน หน้า 453  

 
 

 
 
 
 

ตารางแสดง : สรุปผลการสำรวจประเด็นความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อเนื่อง) 
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2.4.1 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ประเด็น ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ
พึง

พอใจ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี ในภาพรวม   
1. กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี 
กกท. ให้งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีตามหลักเกณฑ์เพียงพอกับการดำเนินตามข้อบังคับ 3.96 3.63 
กกท. ให้การสนับสนนุมีผลทำใหส้มาคมดำรงอยู่และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 3.96 3.77 
กกท. ให้การสนับสนนุครอบคลุมพันธกิจของสมาคมตามข้อบังคับ 3.85 3.69 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักกฬีาทีมชาติ ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม 
2. กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักกฬีาทีมชาติ 
ส่งเสริมให้นักกฬีาไปแข่งขนักีฬาระดับนานาชาติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ 4.10 3.85 
กกท.ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร องค์ความรู้ ฯลฯ 4.09 3.77 
กกท. สนับสนนุการจัดการแข่งขนัทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสร้างโอกาสในการคัดเลือกนักกฬีาเพ่ือเป็นทีมชาติ 4.06 3.89 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการขอสวัสดิการ ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม   
3. กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการขอสวัสดิการ 
การจัดงานมอบเคร่ืองราชย์อิสริยาภรณ์มีความสมเกียรติเหมาะสม 4.06 3.98 
การจัดงานมอบเงินรางวัลมีความสมเกียรติและมีคุณค่า 4.04 3.94 
กกท. สนับสนนุเงินรางวัลนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาเพ่ือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬา 4.00 3.79 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจกลุ่มสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความต้องการและความคาดหวังในการใช้ผลติภัณฑ์และบริการของ กกท. กลุ่มสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
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2.4.1 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ด้าน 
 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 153 คน 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 132 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านการให้บริการของเจา้หน้าท่ี ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

 

รายการแข่งขนัท่ี กกท.เป็น
เจา้ของลขิสทิธ์ิ

การสนบัสนนุงบประมาณ 
ดา้นบริหารจดัการกีฬา

การใหบ้ริการ สถานท่ี 
อปุกรณก์ีฬา

การบริการวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา

ดา้นอื่นๆ

Series 1 19.61 47.06 25.49 3.92 3.92

19.61

47.06

25.49

3.92 3.92

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ร้อ
ยล

ะค
วา

มไ
ม่พ

งึพ
อใ

จ

กลุ่มสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจในหนา้ที่
ของตนเอง

ดา้นทกัษะการใหบ้ริการ
ดา้นการรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของ
ตนเองเพื่อการใหผู้ร้บับริการไดร้บั

ความพงึพอใจ
ดา้นอื่นๆ

Series 1 34.09 20.45 34.09 11.36
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กลุ่มสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย
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3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 132 คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

 

ดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดา้นความทนัสมยัของ
อปุกรณ ์และสถานท่ี

ดา้นความปลอดภยั มี
มาตรฐานของอปุกรณ์

สถานท่ีตัง้สะดวกต่อการ
เดินทาง ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ
ดา้นอื่นๆ

Series 1 25.00 36.36 15.91 18.18 4.55
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2.4.2 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ
พึง

พอใจ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม   
1. กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี 
กกท. ให้การสนับสนนุมีผลทำใหส้มาคมดำรงอยู่และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 3.92 3.70 
กกท. ให้งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีตามหลักเกณฑ์เพียงพอกับการดำเนินตามข้อบังคับ 3.79 3.49 
กกท. ให้การสนับสนนุครอบคลุมพันธกิจของสมาคมตามข้อบังคับ 3.74 3.48 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักกฬีาทีมชาติ ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม 
2. กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักกฬีาทีมชาติ 
กกท. สนับสนนุการจัดการแข่งขนัทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสร้างโอกาสในการคัดเลือกนักกฬีาเพ่ือเป็นทีมชาติ 3.93 3.74 
ส่งเสริมให้นักกฬีาไปแข่งขนักีฬาระดับนานาชาติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ 3.89 3.65 
สนับสนุนนักกีฬาท่ีมีความสามารถโดดเด่นไปฝึกซ้อมยังต่างประเทศ 3.84 3.65 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการขอสวัสดิการ ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม   
3. กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการขอสวัสดิการ   
กกท. สนับสนนุทุนการศึกษาแกน่ักกฬีาและบุคลากรทางการกีฬาเพ่ือสร้างความมั่นคงของอาชีพในอนาคต 3.79 3.61 
การจัดงานมอบเงินรางวัลมีความสมเกียรติและมีคุณค่า 3.76 3.57 
ระยะเวลาการอนุมัติเงินรางวัลมีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3.74 3.43 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวัง กลุ่มสมาคมกฬีาแห่งจังหวัด 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

 

กกท. สนบัสนนุการจดัการแข่งขนัทัง้ระดบัชาติและ
นานาชาติ เพื่อสรา้งโอกาสในการคดัเลอืกนกักีฬา

เพื่อเป็นทีมชาติ 

กกท. ใหก้ารสนบัสนนุมีผลท าใหส้มาคมด ารงอยู่
และพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง

สง่เสริมใหน้กักีฬาไปแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ
เพื่อเสริมสรา้งประสบการณ ์(3.89) ตามล าดบั
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2.4.2 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 3 ด้าน 
    1. ด้านการการดำเนินงานของ กกท. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 174 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 144 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละของความไม่พึงพอใจ ด้านการการดำเนินงานของ กกท. ด้านกระบวนการ ข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละของความไม่พึงพอใจ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

รายการแข่งขนัท่ี กกท.
เป็นเจา้ของลขิสทิธ์ิ

การสนบัสนนุ
งบประมาณ ดา้น
บริหารจดัการกีฬา

การใหบ้ริการ สถานท่ี
อปุกรณก์ีฬา

การบริการ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา

ดา้นอื่นๆ
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ผูร้บับริการไดร้บัความพงึ

พอใจ

ดา้นอื่นๆ
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   3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินงานของ กกท. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 172 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละของความไม่พึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินงาน ของ กกท.กลุ่มสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

ดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดา้นความทนัสมยัของ
อปุกรณ ์และสถานท่ี

ดา้นความปลอดภยั มี
มาตรฐานของอปุกรณ์

สถานท่ีตัง้สะดวกต่อ
การเดินทาง ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการ

ดา้นอื่นๆ
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2.4.3 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ สมาคมกีฬาอาชีพ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ
พึง

พอใจ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี การดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม   
กกท. มีการกำหนดเกณฑ์ ระเบียบ การประเมิน/มาตรฐานกีฬาอาชีพที่ชัดเจน โปร่งใส 4.58 4.50 
กกท. มีการกำหนดเกณฑ์ ระเบียบ การขอรับการสนับสนุนกฬีาอาชีพท่ีชัดเจน โปร่งใส 4.67 4.50 
กกท. สนับสนนุการพัฒนานักกฬีาและบุคลากรกฬีาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.50 4.33 

แผนภูมิแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี  
การดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม ของสมาคมกีฬาอาชีพ 

 

การขอรบัการสนบัสนนุกีฬาอาชีพที่ชดัเจน โปร่งใส การประเมิน/มาตรฐานกีฬาอาชีพที่ชดัเจน โปร่งใส 
กกท. สนบัสนนุการพฒันานกักีฬาและบคุลากร

กีฬาอาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวังของ สโมสรกีฬาอาชีพ 
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2.4.3 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ สมาคมกีฬาอาชีพ จำนวน 3 ด้าน 
             1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนนิงานของ กกท. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 13 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 36 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พอใจ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสมาคมกีฬาอาชีพ 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พอใจ ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสมาคมกีฬาอาชีพ 

การสนบัสนนุงบประมาณ ดา้น
บริหารจดัการกีฬา

การใหบ้ริการ สถานท่ี อปุกรณ์
กีฬา

การบริการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ดา้นอื่นๆ
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ของตนเองเพื่อการให้
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   3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 12 คน 
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แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตอ่การดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสมาคมกีฬาอาชีพ 
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2.4.4 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ สโมสรกีฬาอาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ
พึง

พอใจ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม   
กกท. มีการกำหนดเกณฑ์ ระเบียบ การประเมิน/มาตรฐานกีฬาอาชีพที่ชัดเจน โปร่งใส 4.18 3.27 
กกท. สนับสนนุให้มีการจัดรายการแข่งขันกฬีาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.18 3.42 
กกท. มีขัน้ตอนและการให้บริการในการจดแจ้งและขึน้ทะเบียนตาม พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 4.12 3.58 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวัง ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี  
ในการดำเนินงาน ของ กกท. ในภาพรวม กลุ่มสโมสรกีฬาอาชีพ 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ของสโมสรกีฬาอาชีพ 

 

กกท. มีการก าหนด
เกณฑ ์ระเบยีบ การ
ประเมิน/มาตรฐาน
กีฬาอาชีพที่ชดัเจน 

โปร่งใส 

กกท. สนบัสนนุใหม้ี
การจดัรายการแข่งขนั
กีฬาอาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง 

กกท. มีขัน้ตอนและ
การใหบ้ริการในการ
จดแจง้และขึน้

ทะเบยีนตาม พ.ร.บ. 
กีฬาอาชีพ

มีความสะดวก รวดเร็ว
และถกูตอ้ง

กกท. สนบัสนนุดา้น
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา

กกท. มีการก าหนด
เกณฑ ์ระเบยีบ การ
ขอรบัการสนบัสนนุ
กีฬาอาชีพที่ชดัเจน 

โปร่งใส

กกท. สนบัสนนุดา้น
สวสัดิการ หรือการ

คุม้ครองใหเ้ป็นไปตาม 
พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ เช่น 

สญัญาจา้ง 
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4.18 4.18

4.12 4.12 4.12

4.03 4.03

3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

ระ
ดบั

คว
าม

ตอ้
งก

าร
แล

ะค
วา

มค
าด

หว
ัง

สโมสรกีฬาอาชีพ



 

     

                   แผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570     หน้า 25 

 

2.4.4 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ สโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 3 ด้าน 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 156 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 156 คน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละของความไม่พึงพอใจ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสโมสรกีฬาอาชีพ
อาชีพ 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละของความไม่พึงพอใจ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสโมสรกีฬาอาชีพ 

การสนบัสนนุงบประมาณ ดา้น
บริหารจดัการกีฬา

การใหบ้ริการ สถานท่ี อปุกรณ์
กีฬา

การบริการวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา

ดา้นอื่นๆ
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ไดร้บัความพงึพอใจ
ดา้นอื่นๆ
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3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินงานของ กกท. 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 156 คน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละของความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มสโมสรกีฬา
อาชีพ 

ดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดา้นความทนัสมยัของ
อปุกรณ ์และสถานท่ี

ดา้นความปลอดภยั มี
มาตรฐานของอปุกรณ์

สถานท่ีตัง้สะดวกต่อการ
เดินทาง ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ
ดา้นอื่นๆ

Series 1 33.33 31.41 15.38 15.38 4.49
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2.4.5 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น ความต้องการ 
คาดหวัง 

ความ 
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม   
กกท. สนับสนนุให้มีการจัดรายการแข่งขันกฬีาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.50 4.00 
กกท. สนับสนนุงบประมาณด้านกีฬาอาชีพ 4.38 4.14 
กกท. สนับสนนุการพัฒนานักกฬีา และบุคลากรกีฬาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.38 4.00 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวัง กลุ่มผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการสนับสนนุเงินอุดหนุนประจำปี  
ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวม ของ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

 

กกท. สนบัสนนุใหม้ีการจดั
รายการแข่งขนักีฬาอาชีพ

อย่างต่อเน่ือง

กกท. มีขัน้ตอนและการ
ใหบ้ริการในการจดแจง้และ
ขึน้ทะเบยีนตาม พ.ร.บ. กีฬา

อาชีพ มีความสะดวก 
รวดเร็ว และถกูตอ้ง

กกท. สนบัสนนุงบประมาณ
ดา้นกีฬาอาชีพ

กกท. สนบัสนนุการพฒันา
นกักีฬา และบคุลากรกีฬา
อาชีพอย่างต่อเน่ือง

กกท. จดัท าระบบฐานขอ้มลู
การขึน้ทะเบยีนองคก์ร 
นกักีฬาและบคุลากรกีฬา
อาชีพที่มีประสทิธิภาพใช้

งานไดจ้ริง
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2.4.5 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ ผู้จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 3 ด้าน 

 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  24  คน 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 24 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละของความไม่พึงพอใจ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มผูจ้ัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละของความไม่พึงพอใจ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มผู้จดัการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

 

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ
ในหนา้ที่ของตนเอง

ดา้นทกัษะการใหบ้ริการ

ดา้นการรบัผิดชอบต่อ
หนา้ที่ของตนเองเพื่อการ
ใหผู้ร้บับริการไดร้บัความ

พงึพอใจ

ดา้นอื่นๆ

Series 1 25.00 25.00 25.00 25.00
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การสนบัสนนุงบประมาณ ดา้น
บริหารจดัการกีฬา

การใหบ้ริการ สถานท่ี อปุกรณ์
กีฬา

ดา้นอื่นๆ
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3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินงานของ กกท. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 24 คน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.6 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละของความไม่พึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินงาน ของ กกท.กลุ่มผูจ้ัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวัง กลุ่มคณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 

ดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดา้นความทนัสมยัของ
อปุกรณ ์และสถานท่ี

ดา้นความปลอดภยั มี
มาตรฐานของอปุกรณ์

สถานท่ีตัง้สะดวกต่อการ
เดินทาง ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ
ดา้นอื่นๆ
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2.4.7 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประเด็น ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ 
พึงพอใจ 

ด้านการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวมของ กลุม่จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน   
การกำกับควบคุมการจัดการแข่งขันฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.50 4.28 
จำนวนชนิดกฬีา ในการจัดการแข่งขนัฯ มีความเหมาะสม 4.39 4.24 
ระยะเวลา (จำนวนวัน) ในการจดัการแข่งขันฯ มีความเหมาะสม 4.32 4.24 
การกำกับควบคุมการจัดการแข่งขันฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.43 4.28 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวัง ด้านการดำเนนิงานของ กกท. ในภาพรวมของ กลุ่มจังหวัดเจ้าภาพจดัการแข่งขัน 

 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ของจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

 

การก ากบัควบคมุการจดัการแข่งขนัฯ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

จ านวนชนิดกีฬา ในการจดัการแข่งขนัฯ มี
ความเหมาะสม

ระยะเวลา (จ านวนวนั) ในการจดัการแข่งขนัฯ 
มีความเหมาะสม
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2.4.7 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จำนวน 3 ด้าน 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 214 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่อการดำเนินงานของ กกท. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 189 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มจังหวัดเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านการให้บริการของเจา้หน้าท่ี ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มจังหวัดเจ้าภาพจดัการแข่งขนั 

 

รายการแข่งขนัท่ี กกท.
เป็นเจา้ของลขิสทิธ์ิ

การสนบัสนนุ
งบประมาณ ดา้นบริหาร

จดัการกีฬา

การใหบ้ริการ สถานท่ี
อปุกรณก์ีฬา

การบริการวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ดา้นอื่นๆ

Series 1 23.83 20.56 6.54 35.05 14.02
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ดา้นความรู ้ความเขา้ใจใน
หนา้ที่ของตนเอง

ดา้นทกัษะการใหบ้ริการ
ดา้นการรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของ
ตนเองเพื่อการใหผู้ร้บับริการ

ไดร้บัความพงึพอใจ
ดา้นอื่นๆ

Series 1 30.16 25.40 26.46 17.99

30.16

25.40 26.46

17.99

0

5

10

15

20

25

30

35

ร้อ
ยล

ะค
วา

มไ
ม่พ

งึพ
อใ

จ

จงัหวัดเจา้ภาพจดัการแขง่ขนั



 

     

                   แผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570     หน้า 32 

 

 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินงานของ กกท.    

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 170 คน 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.8 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ องค์กรกำกับดูแล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม ประเด็นความต้องการ คาดหวัง 
องค์กร

กำกับดูแล 
1. การกีฬาแห่งประเทศไทยควรมีการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  
ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 
2. การปรับรูปแบบการจัดการแข่งขนั ใช้เทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับปัจจุบัน 
3. มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาเป็นเลิศและอาชีพเป็นผู้นำระดับอาเซียนและเอเชีย 
4. ควรมีการมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีการกีฬา การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักกีฬา 
5. ปรับเพ่ิมเทคโนโลยีการกีฬาในทุกภาคส่วนของประเทศไทยเพ่ือพัฒนานักกีฬาเปน็เลิศและอาชพี 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินงาน ของ กกท. กลุ่มจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

 

ดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดา้นความทนัสมยัของ
อปุกรณ ์และสถานท่ี

ดา้นความปลอดภยั มี
มาตรฐานของอปุกรณ์

สถานท่ีตัง้สะดวกต่อการ
เดินทาง ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ
ดา้นอื่นๆ
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ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ขององค์กรกำกับดูแล 
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2.4.9 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ บุคลากร กกท. 
 

กลุ่ม ประเด็น ความต้องการ คาดหวัง ค่าเฉลี่ย ความ 
พึงพอใจ 

บุคลากร 
กกท. 

ด้านความเชื่อม่ันต่อองค์กร ของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
1. ด้านความเชื่อม่ัน 
ต่อองค์กร 

การทำงาน มีความสุข สบายใจและเหมาะสมสำหรับตัวท่าน 4.09 3.78 
เช่ือม่ันอย่างแรงกล้าในเปา้หมายและความสำเร็จของ กกท. 4.05 3.68 
กกท. ตระหนักและเห็นในคณุค่าของตัวท่าน 3.78 3.46 

ด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายของ กกท. ของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
2. ด้านวฒันธรรมหรือ
จุดมุ่งหมายของ กกท. 

งานท่ีปฏิบัติอยู่คือหนทางท่ีจะทำประโยชน์ให้ กกท.บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ 4.11 3.75 
ความศรัทธาในวสิัยทัศน์และจุดมุ่งหมายการดำเนินงานของ กกท. 4.08 3.73 
ทิศทางและแนวปฏิบัติการดำเนินงานของ กกท.ทำให้ท่านรูส้ึกถึงความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 3.96 3.55 

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ท่านรู้สึกว่างานที่รับผิดชอบและท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จตามวัตถปุระสงค์ทุกคร้ัง 4.18 3.98 

ท่านรู้สึกพอใจเม่ืองานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าทายความสามารถ และแรงจูงใจอยากปฏิบัต ิ 4.16 3.91 
ท่านรู้สึกพอใจที่ได้รับมอบหมายงานท่ีจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญหลายด้านประกอบกนั 4.06 3.79 

ด้านนโยบายและการบริหาร ของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
4. ด้านนโยบาย 
และการบริหาร 

ท่านเข้าใจนโยบายการบริหารงานของ กกท. อย่างชัดเจน 4.01 3.64 
ท่านมีความเช่ือม่ันในนโยบายของ กกท.จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 4.00 3.62 
กกท.มีการสื่อสารเกีย่วกับนโยบายให้พนกังานรับทราบอย่างท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 3.91 3.48 

ด้านความก้าวหนา้และโอกาสที่ได้รับ ของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
5. ด้านความก้าวหน้า 
และโอกาสท่ีได้รับ 

การสนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ ฝึกอบรม สัมมนาภายนอกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 3.83 3.36 
รู้สึกถึงโอกาสก้าวหน้าในสายงานและอาชีพ ใน กกท. 3.77 3.22 
ได้รับทราบหลักเกณฑ์ในการเลื่อน/ปรับตำแหน่ง และเห็นว่ามีการพิจารณาอย่างเหมาะสม 3.69 3.15 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
6. ด้านค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ 

ค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความทุ่มเทในการทำงาน 3.82 3.29 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตรงกับความต้องการและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 3.75 3.17 
กกท.มีการให้รางวัล การยกย่องและการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เปน็ไปตามผลงานสำหรับพนักงาน    
ท่ีมีผลงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 

3.59 2.92 

ด้านความสัมพันธ์กบัผู้บังคับบัญชาและภาวะผู้นำ ของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
7. ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและภาวะผูน้ำ 

ผู้บังคับบัญชาช่วยแก้ปัญหาและประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายให้การปฏิบัติงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.05 3.65 
ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลืออยา่งจริงใจ 4.05 3.70 
ท่านเห็นภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน 4.04 3.56 

ด้านความสัมพันธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ของบคุลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
8. ด้านความสัมพันธ ์
กับเพ่ือนร่วมงาน 

บรรยากาศการทำงานในฝา่ยมีความเป็นมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนั 4.19 3.92 
ท่านสามารถเป็นที่พ่ึงพาของเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 4.15 3.96 
เพ่ือนร่วมงานเคารพในความคิดเห็นของท่าน 4.12 3.86 

ด้านคุณภาพชีวิต ของบุคลากรของการกฬีาแห่งประเทศไทย 
9. ด้านคุณภาพชีวิต ท่านสามารถจัดสรรเวลาการทำงานกับเวลาส่วนตัวให้ครอบครัว และสังคมได้เหมาะสม 4.17 3.88 

โดยรวมท่านมีความสุขในการทำงาน 4.12 3.81 
ด้านความม่ันคงในงาน ของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
10. ด้านความม่ันคงในงาน การทำงาน กกท.เปน็งานที่มีความม่ันคงในอาชีพ 4.04 3.68 

นโยบายการบริหารของ กกท.ทำให้ท่านมคีวามรู้สึกม่ันคงในการทำงาน 3.96 3.50 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
11. ด้านสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน 

สถานท่ีทำงานต้องมีระบบระบายอากาศทีด่ี และสถานท่ีทำงานไม่แออัด 4.18 3.79 
การจัดระเบียบสำนักงานให้ตามหลัก 5 ส. 4.03 3.66 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงานเพียงพอ 3.99 3.55 

 ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ของบุคลากร กกท. 
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กลุ่ม ประเด็น ความต้องการ คาดหวงั ค่าเฉลี่ย ความ 
พึงพอใจ 

บุคลากร 
กกท. 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ของสนามกีฬา 
ช่วงเวลาที่ใหบ้ริการมีความเหมาะสม (เปิด-ปิด) 4.13 3.82 
การให้บริการเป็นระบบ ขั้นตอนชดัเจน เข้าใจงา่ย 4.08 3.66 
มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 4.04 3.70 
ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ ต่อจุดที่รับบริการ ของสนามกฬีา 
เจ้าหน้าทีบ่ริการด้วยกิริยาที่สภุาพ และมีไมตรีจิต 4.16 3.84 
เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ในการติดต่อประสานงานของท่าน 4.12 3.79 
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ และให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 4.13 3.73 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของสนามกีฬา 
กกท. จัดให้มบีริการด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬาครบทุกด้านและมีความเหมาะสม 4.11 3.72 
ความพร้อมใช้งานและ ความสะอาดของสถานที่ 4.09 3.64 
ความพร้อมใช้งานและความทันสมัยของอุปกรณ์ 4.05 3.57 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ของฟิตเนส 
ช่วงเวลาที่ใหบ้ริการมีความเหมาะสม (เปิด-ปิด) 4.05 3.77 
การให้บริการเป็นระบบ ขั้นตอนชดัเจน เข้าใจงา่ย 4.04 3.74 
ได้รับการบริการทีส่ะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ 4.02 3.74 
ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ ต่อจุดที่รับบริการ ของฟิตเนส 
เจ้าหน้าทีบ่ริการด้วยกิริยาที่สภุาพ และมีไมตรีจิต 4.14 3.86 
ความรอบรู้ และความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.11 3.81 
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ ใหบ้ริการอย่างเหมาะสม 4.11 3.83 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อจุดที่รบับริการ ของฟิตเนส 
กกท. จัดให้มบีริการด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬาครบทุกด้านและมีความเหมาะสม 4.11 3.81 
ความพร้อมใช้งานและ ความสะอาดของสถานที่ 4.09 3.78 
ความพร้อมใช้งานและความทันสมัยของอุปกรณ์ 4.05 3.66 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ของบุคลากร กกท. (ต่อเนื่อง) 

 



 

     

                   แผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570     หน้า 35 

 

2.4.9 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ บุคลากร กกท. 
 

1. ความไม่พึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของ กกท. ด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 227 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ความไม่พึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของ กกท. ด้านสวัสดิการและความม่ันคงในอาชีพ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 234 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชาและภาวะ

ผูน้  า

ความสมัพนัธก์บัเพื่อน
ร่วมงาน

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานสง่เสริมต่อ
คณุภาพชีวิต

ดา้นอื่นๆ

Series 1 25.66 23.89 39.82 10.62
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ความเชื่อมั่นต่อ
องคก์ร

วฒันธรรมหรือ
จดุมุ่งหมายของ 

กกท.

นโยบายและการ
บริหาร

ดา้นภาพลกัษณต่์อ
หน่วยงานภายนอก

ดา้นอื่นๆ

Series 1 36.12 17.62 24.67 14.10 7.49
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แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านภาพลักษณ์และความนา่เชื่อถือขององค์กร กลุ่มบุคลากร กกท. 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพ กลุ่มบุคลากร กกท. 
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3. ความไม่พึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของ กกท. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 226 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.4.9 (3) ความผูกพันของบุคลากร กกท. 
 

กีฬาแห่งประเทศไทยโดยใช้การแบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามทั้งชุด  
ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 คะแนน และแบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับโดยคํานวนช่วงคะแนนพิสัย และสามารถแปลผล
คะแนนความผูกพันต่อการบริการของกลุ่มบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
ได้ดังนี ้

 
คะแนนเฉลี่ย    การแปลผล 
2.34-3.00  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับมาก 
1.67-2.33  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่ง ประเทศไทยในระดับปานกลาง 
1.00-1.66   มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่ง ประเทศไทยในระดับน้อย 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน กลุ่มบุคลากร กกท. 

 

ความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชาและภาวะผูน้  า

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
สง่เสริมต่อคณุภาพชีวิต

ดา้นอื่นๆ

Series 1 25.66 23.89 39.82 10.62
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ประเด็น   S.D. ระดับความคิดเห็น 

ท่านจะแนะนำบุคคลอื่นให้มาเป็นบุคลากร กกท. หรือไม่ 2.26 0.71 ปานกลาง 
ถ้ามีงานที่มขี้อเสนอที่ดีกว่าท่านจะลาออกจาก กกท. หรือไม่ 
(ความก้าวหน้าในงาน ค่าตอบแทน โอกาสการเรียนรู้พัฒนา) 

2.13 0.75 ปานกลาง 

รวม 2.20 0.73 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านจะแนะน าบคุคลอื่นใหม้าเป็นบคุลากร กกท. หรือไม่
ถา้มีงานท่ีมีขอ้เสนอที่ดีกว่าท่านจะลาออกจาก กกท. หรือไม่ 
(ความกา้วหนา้ในงาน ค่าตอบแทน โอกาสการเรียนรูพ้ฒันา)
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ตารางแสดง : ประเด็นความผูกพัน ของบุคลากร กกท.  

 

แผนภูมิแสดง : ระดับความผูกพัน กลุ่มบุคลากร กกท. 
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2.4.10 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง (เชิงบวก) ของ ชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็น ความต้องการ 
คาดหวัง 

ความ 
พึงพอใจ 

ด้านการจัดพ้ืนที่ในการออกกำลังกาย ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการในการดำเนินงานของ กกท. 
กกท. จัดพ้ืนที่ในการออกกำลังกาย ที่มีความสวยงาม ได้มาตรฐาน จูงใจให้ไปใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ 4.32 3.95 
กกท. มีเจ้าหน้าท่ีดูแลคอยให้คำแนะนำตามจุดท่ีคนใช้บริการจำนวนมาก 4.11 3.76 
กกท. มีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น เจ้าหน้าที่ กล้องวงจรปิด 4.08 3.71 

ประเด็น ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความพึง
พอใจ 

ด้านการจัดการตลาดนัดโดยรอบบริเวณสนามกีฬา ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการในการดำเนินงานของ กกท. 
กิจกรรมของ กกท. ช่วยให้ชุมชนมีอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 4.21 4.01 
กกท. จัดบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ มีความสะอาดได้มาตรฐาน 4.20 3.79 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ของ ชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวัง ด้านการจดัพืน้ท่ีในการออกกำลังกาย ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการในการดำเนินงาน
ของ กกท. กลุ่มชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

 

 

 

 

กกท. จดัพืน้ท่ีในการออกก าลงักาย ที่มีความสวยงาม 
ไดม้าตรฐาน จงูใจใหไ้ปใชบ้ริการอย่างสม ่าเสมอ 

กกท. มีเจา้หนา้ที่ดแูลคอยใหค้ าแนะน าตามจดุที่คน
ใชบ้ริการจ านวนมาก

กกท. มีระบบรกัษาความปลอดภยั เช่น เจา้หนา้ที่
กลอ้งวงจรปิด เป็นตน้
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ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ด้านการจดัการตลาดนดัโดยรอบบริเวณสนามกีฬา ช่องว่างของคุณภาพ 
ในการให้บริการในการดำเนินงานของ กกท. ของชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

 



 

     

                   แผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570     หน้า 39 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ 
พึงพอใจ 

ด้านการจัดการด้านจราจรตลอดในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการในการดำเนินงานของ กกท. 
กกท. มีการจัดการด้านจราจรให้คล่องตัวตลอดในช่วงเวลาเร่งด่วน 4.11 3.63 
กกท. มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการจราจร 4.10 3.69 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวัง ชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวัง กลุ่มชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 
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กกท. ช่วยใหช้มุชนมีอาชีพ และมีรายไดเ้พิ่มขึน้ กกท. จดับริหารจดัการรา้นคา้อย่างเป็นระบบ มีความสะอาดไดม้าตรฐาน 

ระ
ดบั

คว
าม

ตอ้
งก

าร
แล

ะค
วา

มค
าด

หว
ัง

ชุมชนโดยรอบ กกท. หวัหมาก

กกท. มีการจดัการดา้นจราจรใหค้ลอ่งตวัตลอดในช่วงเวลา
เร่งด่วน

กกท. มีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัระเบยีบการจราจร 
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ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ด้านการจดัการด้านจราจรตลอดในช่วงเวลาเร่งดว่น ช่องว่างของคุณภาพ 
ในการให้บริการในการดำเนินงานของ กกท. ของชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 
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ประเด็น ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ 
พึงพอใจ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกจิกรรม กกท. ร่วมกับชมุชน ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการในการดำเนินงานของ กกท. 
กกท. และชมุชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 4.36 4.26 
ชุมชนให้การสนับสนนุการดำเนินงานของ กกท. 4.32 4.18 
ชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของ กกท. 4.28 4.08 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวัง กลุ่มชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ด้านการมีส่วนรว่มในการวางแผนจัดกจิกรรม กกท. ร่วมกับชุมชน ช่องว่าง 
ของคุณภาพในการให้บริการในการดำเนินงานของ กกท. ของชุมชนโดยรอบ กกท.หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ด้านการมีส่วนรว่มในการวางแผนจัดกจิกรรม กกท. ร่วมกับชุมชน ช่องว่าง 
ของคุณภาพในการให้บริการในการดำเนินงานของ กกท. ของชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 
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2.4.10 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ ชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 
 

1. ความไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานของ กกท. ด้านการจัดพื้นที่ในการออกกำลังกาย 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความไม่พึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของ กกท. ด้านการจัดการด้านจราจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านการจัดพื้นท่ีในการออกกำลังกาย กลุ่มชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านการจัดการด้านจราจร กลุ่มชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

 

พืน้ท่ีในการออกก าลงักาย การบริการของเจา้หนา้ที่ กกท.
ระบบรกัษาความปลอดภยัใน

พืน้ท่ี กกท.
ดา้นอื่น ๆ โปรดระบ ุ
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การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ที่ การจดัการดา้นระบบการจราจร ดา้นอื่นๆ
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3. ความไม่พึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของ กกท. ด้านการจัดการตลาดนัดโดยรอบบริเวณสนามกีฬา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ความไม่พึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของ กกท. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม 

กกท. ร่วมกับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านการจัดการตลาดนัดโดยรอบบริเวณสนามกีฬา กลุม่ชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม กกท. ร่วมกบัชุมชนกลุ่มชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

 

การสง่เสริมและสนบัสนนุชมุชนใหเ้กิด
รายได้

การบริหารจดัการอย่างมีระบบ สะอาด มี
มาตรฐาน

ดา้นอื่น ๆ
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กกท. เป็นหน่วยงานท่ีมี
ความน่าเชื่อถือ และ
ไวว้างใจ ต่อชมุชน

กกท. มีกิจกรรมท่ี
สนบัสนนุ เสริมความ
เขม้แข็งแก่ชมุชน
โดยรอบที่สนองต่อ

ความตอ้งการชมุเสมอ

กกท. มีภาพลกัษณท์ี่ดี
ในสายตาของชมุชน 

เสมอมา

หากทาง กกท ขอความ
ร่วมมือในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆท่ี กท จดั
ขึน้ในอนาคต ท่านจะ
ยินดีใหค้วามร่วมมือกบั 

กกท.

ท่านรูส้กึภมูิใจ ที่มี กกท 
อยู่ในชมุชนของท่าน
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การรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 โอกาสและความเสี่ยงด้านการมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการ Stakeholder ทั้งระดับองค์กร และ
สายงาน/ฝ่าย (ที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด)  

 การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร กกท. มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องการดำเนินงาน  ตามแผน
ยุทธศาสตร์ กกท. ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนำมาบริหารจัดการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่สำคัญ เพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กกท. ประจำ
ปีฯ ที ่มีการวิเคราะห์ค่าโอกาสและผลกระทบ โดยใช้พื ้นฐานตามกรอบแนวคิดของ COSO 2017 ซึ ่งให้
ความสำคัญกับการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและการดำเนินงานที่สอดคล้องไปกับกระบวนการจัดทำ
ย ุทธศาสตร ์ ไปพร ้ อมก ัน  ตามมาตรฐาน  COSO (The committee of sponsoring organization of 
treadway commission) และในส่วนการเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์
กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับสายงาน/ฝ่ายนั ้น กกท. มีการประเมินความเสี ่ยงสำหรับแผนปฏิบัติการ  
ประจำปี 2565 ด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็ นไป 
ตามแผนและตอบสนองประเด็นความต้องการ โดยหากประเมินค่าโอกาส และผลกระทบที่จะไม่สำเร็จ  
ได้ตามเป้าหมาย ก็จะมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ขององค์กร (รายละเอียดตามข้อมูลในบทที่ 6 ข้อ 6.6 แนวทางการประยุกต์ใช้บริหารความเสี่ยงในการพัฒนา
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการในแผนงานหรือโครงการ ) 

 

 

แผนภูมิแสดง : ร้อยละความไม่พึงพอใจ การรับรู้ภาพลักษณ์ทีม่ีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย กลุ่มชุมชนโดยรอบ กกท. หัวหมาก (ชุมชนที่สำคัญ) 

 

กกท. เป็นหน่วยงานท่ีมี
ความน่าเชื่อถือ และ
ไวว้างใจ ต่อชมุชน

กกท. มีกิจกรรมที่
สนบัสนนุ เสริมความ
เขม้แข็งแก่ชมุชน
โดยรอบที่สนองต่อ

ความตอ้งการชมุเสมอ

กกท. มีภาพลกัษณท่ี์ดี
ในสายตาของชมุชน 

เสมอมา

หากทาง กกท ขอความ
ร่วมมือในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆท่ี กท จดั
ขึน้ในอนาคต ท่านจะ
ยินดีใหค้วามร่วมมือกบั 

กกท.

ท่านรูส้กึภมูิใจ ที่มี กกท 
อยู่ในชมุชนของท่าน

Series 1 2.58 2.43 2.56 2.51 2.55

2.58

2.43

2.56

2.51

2.55

2.35

2.4

2.45

2.5

2.55

2.6

กา
รรั

บรู้
ภา

พลั
กษ

ณ
์

ชุมชนโดยรอบ กกท. หวัหมาก
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2.6 ผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้ขององค์กร และสายงาน/ฝ่าย (ที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด) 
ด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการ Stakeholder และอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา  

 ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในเรื่องผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้ขององค์กร และการมุ่งเน้น /บริหาร
จัดการ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้ขององค์กร อาศัยข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ แนวโน้ม  
การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาของไทย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติฯ  

2. ผลการมุ ่งเน้น/บริหารจัดการ Stakeholder ของ กกท. อาศัยข้อมูลจากรายงานสถานการณ์
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (กกท.) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญในส่วน Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

 

    2.6.1 สถานการณ์ แนวโน้ม การออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาของไทย 
 จากการสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2550) พบว่า แนวโน้มการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย คือ 29.0 29.1 และ 29.6 ในปี 2546 2547 2550 และ 2560 ตามลำดับ โดยเพศชายมีอัตราการออก
กำลังกายมากกว่าเพศหญิง รวมถึงผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลมีแนวโน้มออกกำลังกายมากกว่าผู้อาศัยนอกเขตประชากร
อายุ 11 ปีขึ้นไปที่ออกกำลังกายมีความถี่ในการออกกำลังกาย เฉลี่ย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 38.2) และใช้
เวลาออกกำลังกาย 31-61 นาที (ร้อยละ 31 และ 29.3 ตามลำดับ) จากผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าประชาชนออก
กำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ประมาณร้อยละ 30 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ใกล้บรรลุเป้าประสงค์
หลักรองลงมาคือออกกำลังกาย 6-7 วัน และออกกำลังกาย 6-7 วัน และออกกำลังกายน้อยกว่า 3 วัน ตามลำดับ 
ซึ ่งผลการสำรวจนี ้ไม่เปลี่ยนแปลงจากการสำรวจปีที ่แล้วมากนัก พบว่าประชากรในกลุ ่มวัยเด็ก (11-14 ปี)  
มีการออกกำลังกายมากที่สุด รองลงมาคือประชากรกลุ่มเยาวชน (15-24 ปี) กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่ม
วัยทำงาน (25-59 ปี) ตามลำดับ 
 โดยการออกกำลังกายที่เป็นที่นิยมสูงสุด คือการเล่นกีฬา รองลงมาคือการเดิน วิ่ง เต้นแอโรบิค และ 
ออกกำลังกายประเภทอื่น ๆ ตามลำดับ โดยนิยมออกกำลังกายที่บริเวณบ้าน สนามกีฬาของสถานศึกษา และ
บริเวณสถานศึกษา ร้อยละ 32.9 25.7 และ 9.6 ตามลำดับ และมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องติดต่อกันนาน
กว่า 7 เดือน ร้อยละ 83 โดยเหตุผลหลักในการออกกำลังกายคือความต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 76.9 
 จากการทบทวนการสำรวจกิจกรรมทางกายของประชากรคนไทย ตั ้งแต่ปี พ .ศ.2558-2563 พบว่า
กิจกรรมทางกาย และออกกำลังกายของประชากรคนไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และบรรลุเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
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การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) จำนวนร้อยละการเข้าร่วมการออกกำลังกาย 

หรือเล่นกีฬาของประชากรไทย คาดว่าในปี พ .ศ. 2564-2565 ประชากรทุกภาคส่วนจะเข้าร่วมออกกำลังกาย 
หรือเล่นกีฬาร้อยละ 41.92 และ 42.56 ตามลำดับ และทุก ๆ 5 ปีข้างหน้า ช่วง พ.ศ. 2566-2570,2571-2575 
และ 2576-2580 ประชากรทุกภาคส่วนจะเข้าร่วมออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เฉลี่ย ร้อยละ 44.48 47.69 
และ 50.90 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

รูปแสดง : การสำรวจกิจกรรมทางกายของประชากรคนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2563 
 

ที่มา : ดัดแปลงจากรายงานร้อยลำกิจกรรมทางการออกกำลังกาย จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพลศึกษา  
และสถาบันวิจัยประชากรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รูปแสดง : แนวโน้มร้อยละการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาของประชาชน ระหว่างปี 2558-2565 และทุกๆ 5 ปีข้างหน้า 
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ที่มา : ข้อมูลการสำรวจกิจกรรมการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา กรมพลศึกษา ปี พ.ศ. 2563 
ได้แสดงร้อยละประเภทกิจกรรมการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา โดยกิจกรรมการเดินสูงสุด 

ร้อยละ 36.98 และกิจกรรมการเลน่ฟุตซอลต่ำสุดร้อยละ 1.1 
 

 

 

รูปแสดง : ร้อยละของประชาชนท่ีออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา (ประเภทกิจกรรม) 
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ที่มา : ข้อมูลการสำรวจกิจกรรมการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา กรมพลศึกษา ปี พ.ศ. 2563 
ได้แสดงร้อยละสถานท่ีการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา โดยประชาชนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา 

ที่บ้านหรือบริเวณที่พักอาศยัสูงสุด รอ้ยละ 41.61 และสถานทีเ่ช่าสนาม/สนามกอลฟ์/สนามหญ้าเทยีมต่ำสดุรอ้ยละ 0.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : ร้อยละของประชาชนท่ีออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา (สถานท่ีในการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา) 
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 สถานการณ ์แนวโน้ม นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ 
 การวิเคราะห์ผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ จะใช้การวิเคราะห์จาก
ผลการแข่งขันที่นักกีฬาไทยได้รับเหรียญรางวัลต่าง ๆ ซึ่งสามารใช้ผลการวิเคราะห์มาอธิบายสถานภาพความ
เป็นเลิศของกีฬาไทยในซีเกมส์ครั ้งนี้  และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนากีฬาของประเทศในกลุ ่มเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้วิธีการวิเคราะห์เป็นการวัดด้วยสัดส่วนร้อยละของจำนวนเหรียญ (Percentage of 
Market share: MKS) บนพื้นฐานการคำนวณด้วยระบบคะแนน (Point Score system: 3-2-1) จากจำนวน
เหรียญที ่แต่ละชาติได้มาทั ้งหมดจากการแข่งขัน (เหรียญทอง 3 คะแนน เหรียญเงิน 2 คะแนน และ 
เหรียญทองแดง 1 คะแนน) MKS เป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและสะท้อนถึงประสิทธิภาพของนโยบาย
การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (Impact of policy on elite sport development systems) 

 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019 
 การแข่งขันครั้งนี้ มีการบรรจุประเภทชนิดกีฬาที่แข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน (Summer Olympic 
Sports) จำนวนทั้งสิ ้น 33 รายการ เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าปี 2017 จำนวน 9 รายการ และมีเหรียญรางวัล 
จำนวนเหรียญทองทั ้งสิ ้น 322 เหรียญ เพิ ่มจากเดิมในปี 2017 จำนวน 61 เหรียญทอง จำแนกดังนี ้   
เหรียญทอง 322 เหรียญ เหรียญเงิน 317 เหรียญ เหรียญทองแดง 393 เหรียญ ดังตาราง 
 

 

 

 

ที่มา: ดัดแปลงมาจากตารางรายงานผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี ค.ศ. 2015 2017 และ 2019 

 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันซีเกมส์ จำนวนรายการแข่งขันแต่ละครั้งหรือจำนวนเหรียญ  
ไม่เท่ากัน ดังนั ้นจึงต้องปรับฐานตัวเลขให้เท่ากันด้วยวิธ ี (Normalize Value) เพื ่อนำมาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสัดส่วนร้อยละ
ของจำนวนเหรียญ (Percentage of Market share: %MKS) โดย MKS เป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของนโยบายการพัฒนากีฬาสู ่ความเป็นเลิศ  (Impact of policy on elite sport 
development systems) การวิเคราะห์ด้วยสัดส่วนร้อยละของจำนวนเหรียญ (%MKS) แบบชนิดกีฬาที่แข่งขัน 
กีฬาโอลิมปิก (Olympic Sports) กีฬาโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์ (Olympic and Asian Games Sports) 

 

รูปแสดง : จำนวนเหรียญของการแข่งขันซีเกมส์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 - 2019 
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 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 
 การวิเคราะห์ด้วยสัดส่วนร้อยละของจำนวนเหรียญ (Percentage of Market share, MKS) ได้แสดง
ลำดับของแต่ละประเทศด้วยการประเมินจากการคำนวณด้วยวิธี % MKS โดยประเทศจีนอยู่ในลำดับที่ 1 ญี่ปุ่น 
ลำดับที่ 2 เกาหลีใต้ ลำดับที่ 3 ตามด้วยเจ้าภาพอินโดนีเซีย ลำดับที่ 4 และประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 10  
หรือเป็นที่ 2 ในกลุ่มอาเซียน ดังแสดงในกราฟ ซึ่งหากดูจากตารางเหรียญทอง ไทยจะอยู่ อันดับที่ 12  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ดัดแปลงจากตารางรายงานผลการแข่งขัน กีฬาเอเชียนเกมส ์ปี ค.ศ. 2018 

           

            สรุปการวิเคราะห์ด้วยสัดส่วนร้อยละของการเปลี่ยนแปลงแบบ %MKS จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
ผลการแข่งขันของประเทศไทยหรือการสะท้อนถึงประสิทธิภาพของนโยบายการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา คือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.76 (2010) 2.81 (2014) และ 3.77 (2018) ตามลำดับ ในขณะ
ที่ประเทศเจ้าภาพประเทศอินโดนีเซียมี MKS ร้อยละ 6.24 (2018) ซึ่งสูงกว่าประเทศไทย 

            สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ประเทศจีน สามารถดำรงสัดส่วนจำนวน %MKS 
เป็นที่ 1 ได้ต่อเนื่อง โดยเจ้าภาพอินโดนีเซีย อยู่ในลำดับที่ 4 และ ไทยอยู่ในลำดับที่ 10 ของเอเชีย และลำดับที่ 2 
ของอาเซียน อย่างไรก็ตามในกีฬาเอเชียนเกมส์ %MKS ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นและคาดการณ์  
ว่าในปี ค.ศ. 2022 และ 2026 %MKS จะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 3.94 และ 4.07 ตามลำดับ ดังแสดงรูปถัดไป 

 

 

 

 

รูปแสดง : แสดงสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนเหรียญ (%MKS) ของชาติต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ปี ค.ศ. 2018 
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 ที่มา : วิเคราะห์จากตารางรายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ปี ค.ศ. 2010 2014 และ 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลจากตารางรายงานผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ และกีฬาซีเกมส์ 

 

 

รูปแสดง : แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนร้อยละของจำนวนเหรียญ (%MKS) ของกีฬาเอเชียนเกมส์ ปี ค.ศ. 2022 – 2026 
 

รูปแสดง : การรายงานสถานการณ์ นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จ โดยใช้วิธีการนับจำนวนเหรียญทองจากตารางเหรียญ  
กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ และกีฬาซีเกมส ์
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2.6.2 ผลการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศ (กกท.) Core Business Enablers  
ในหัวข้อ “การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า”  
        ผลการมุ่งเน้น/บริหารจัดการ Stakeholder ของ กกท. อาศัยข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ (กกท.) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญในส่วน Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และลูกค้า ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบด้วย 
 (1) ประเด็นที่ กกท. สามารถดำเนินการได้หรือยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ 

ประเด็นที่ กกท. 
สามารถดำเนินการได้ 

 เริ่มมีกระบวนการในการจัดทำแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาวด้านผู้มสี่วนไดส้่วนเสียขององค์กร ประจำปี 
2564 – 2570 
 ควรมีการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังที่สำคัญของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่  
และสามารถระบุความต้องการ ความคาดหวังที่สำคญัของแต่ละกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 กกท. มีการระบผุู้มสี่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ พันธมิตร/คู่ค้า คู่ความร่วมมือ/ 
ผู้ให้ความร่วมมือ องค์กรกำกับดูแล บุคลากร กกท. และชุมชนที่สำคัญ โดยกำหนดมาจากการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
 เริ่มมีการจดัทำแผนยุทธศาสตรด์้านลูกค้าขององค์กร ปี 2564 – 2570 
 กกท. มีการจำแนกกลุม่ลูกคา้ ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นักกีฬาเปน็เลิศ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
และผู้ใช้บริการทางการกีฬา 
 มีการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดี 
 มีโครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแกไ้ขปัญหาด้านบริการ 
ของกลุ่มลูกค้า โดยส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการพัฒนาสถานที่ และกจิกรรมการสอนหรือให้ความรู้ด้านกีฬา 
 มีการกำหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และระเบียบวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งระบุ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานและระยะเวลาแก้ไข 

ประเด็นที่ กกท. 
ยังดำเนินการ 
ไม่สมบูรณ์ 

 แผนยุทธศาสตรร์ะยะยาวด้านผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขององค์กร ควรมีการวิเคราะหส์ารสนเทศอยา่งครบถ้วน
ต้องดำเนินการจดัทำ/ทบทวนอย่างสม่ำเสมอทุกปี และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กกท.  
 ควรกำหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขต และกลุม่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีจากวิเคราะห์ Value Chain ซึ่งบูรณาการ
ทั้งในระดับภาพรวม/ยุทธศาสตร์องค์กร กับ Value Chain ในระดับสายงาน/ฝ่ายอย่างเป็นระบบ 
 ควรจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปีด้านผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี รวมถึงเตรียมความพร้อม 
ด้านทรัพยากรต่าง ๆ และกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์
 ควรมีแนวทางในการจัดทำ Stakeholder Profile ที่เป็นระบบเพือ่ให้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการยกระดับความสมัพันธ์ และบริหารจดัการผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสำคัญได ้
สอดคล้องตามบริบทด้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 
 ควรมีแผนยุทธศาสตรด์้านลูกคา้และตลาด ซึ่งเกดิจากการวิเคราะห์สารสนเทศท่ีสำคญั ได้แก่  
สารสนเทศจากลูกค้า ตลาด ผลติภัณฑ์ และบริการ สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และสภาพแวดล้อม 
ในการแข่งขันของตลาดและผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และความเปน็ไปได้ในอนาคตอย่างครบถ้วน  
และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท. รวมถึงมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กกท. 
และแผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตารางแสดง : ผลการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศ Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
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ประเด็นที่ กกท. 
ยังดำเนินการ 
ไม่สมบูรณ์ 

 ควรมีแนวทางการจำแนกลูกค้าในหลากหลายมิติ และประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติ 
ที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ จำแนกกลุ่มลูกค้าและกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระยะสั้น 
และระยะยาวเพื่อจัดทำกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
และความสามารถขององค์กร 
 ควรวเิคราะห์เพื่อกำหนดช่องทางและวิธีการรับฟังลูกค้าให้ครบถ้วนตามวงจรชีวิตลูกค้า  
ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าท่ีอาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบตัิงาน 
ที่ชัดเจน ในการรับฟังลูกค้าในแตล่ะช่องทางอย่างครบถ้วน 
 ควรวเิคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มผีลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดี เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองลูกค้าได้เหนือกว่าที่ลกูค้าคาดหวัง และเพิ่มความภักดี
ให้กับลูกค้าได ้
 ควรกำหนดกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลติภณัฑ์และบริการที่เป็นระบบ โดยวเิคราะห์ปัจจยั
นำเข้าท่ีสำคญัอย่างครบถ้วน เสี่ยง และการนำองค์ความรู้ของ กกท.มาใช้ในกระบวนการพัฒนาและ
นวัตกรรมผลิตภณัฑ์และบริการ และมีการประยุกต์การบริหารความเสี่ยงและการนำองค์ความรู้ของ 
กกท.มาใช้ในกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลติภณัฑ์และบริการ 
 ควรวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าข้อมูลคู่แข่ง/คูเ่ทียบ  
เพื่อกำหนดความต้องการสนับสนนุท่ีสำคัญ และกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดวงจร
ชีวิตของลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : ผลการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศ Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (ต่อเนื่อง) 
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       (2) สรุปข้อเสนอแนะด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของ กกท. 

 สรุปข้อเสนอแนะด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
1. การจัดทำแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาวด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ถือเป็นเรื่องสำคญัที่ต้องดำเนินการ

เพื่อให้มีความบูรณาการ และสามารถแก้ไข จุดอ่อน/ปญัหา อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ได้อย่าง
แท้จริงซึ่งแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาวด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ต้องดำเนนิการจัดทำ/ทบทวน อย่างสม่ำเสมอทุกปี 
โดยต้องผา่นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ รส.และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจำปี ดา้นผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสยีแยกตามแตล่ะสายงาน/ฝา่ย ครอบคลมุทุกสายงาน/ฝ่าย อย่างครบถ้วน 

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ต้องวิเคราะห์มาจาก Value Chain ซึ่งถูกบูรณา
การทั้งในระดับภาพรวม/ยุทธศาสตร์องค์กร กับ Value Chainระดบัสายงาน อย่างเป็นระบบตามบรบิท/ 
ทิศทางการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่นเดียวกับการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
สำคัญภายในและภายนอกขององค์กร ท่ีต้องมีการระบุ ประเด็น/ความต้องการความคาดหวัง ความกังวล  
ในแต่ละกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ซึง่บูรณาการมาจากประเด็นความคาดหวัง ความกังวล ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ที่พบหรือปรากฏในแตล่ะระดับสายงาน/ฝ่าย ทุกสายงาน/ฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ประเด็นความต้องการที่ได้
ครอบคลมุประเด็นสำคัญจากการดำเนินงานขององค์กรอย่างแท้จรงิ 

3. รัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องมีการพัฒนา/ยกระดับบุคลากรใหม้ีความรู้ ความสามารถ และทักษะในบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล  
ได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งมีแนวทางที่เป็นระบบในการระบุหรือกำหนดทรัพยากร (Resources) เช่น การเงิน 
บุคลากร และเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มีความพอเพียงและเหมาะสมเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแตล่ะสายงาน/ฝ่าย 

4. ยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านลูกคา้และตลาดต้องส่งเสรมิให้เกิดการทำงานด้านลูกค้าท่ีบรูณาการการทำงาน
ระหว่างกันท้ัง Demand Side และ Supply Side มีการวิเคราะหส์ารสนเทศด้านลูกค้า ตลาด และผลิตภณัฑ์ 
ที่ครบถ้วน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งการกำหนดกลุม่ลูกค้าและส่วนตลาดเป้าหมายเพื่อกำหนดกลยุทธ์
การดำเนินงานอย่างชัดเจน 

5. การรับฟังลูกค้า รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีช่องทางการรับฟังที่หลากหลาย และครอบคลมุกลุ่มลูกค้าในปจัจุบัน    
มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรบัฟังลูกค้า เช่น Face book, Line, Application อย่างไรก็ตาม ตอ้งมีการ
วิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้เพื่อกำหนดช่องทางการรับฟังลูกค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าในแตล่ะกลุ่ม และกำหนด
แนวทางที่ชัดเจนในการติดตามรวบรวมสารสนเทศในแต่ละช่องทางเพื่อนำมาบูรณาการและวเิคราะหค์วาม
ต้องการความคาดหวังท่ีสำคญัของลูกค้านอกจากน้ีต้องมีการประเมนิความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพันของลูกค้าท่ีมตี่อผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือครอบคลมุทุกกลุ่มลูกค้า 
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 สรุปข้อเสนอแนะด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
6. การวิเคราะห์และพัฒนา Customer Journey ต้องครอบคลมุ Life Cycle ของลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน อนาคต 

เพื่อนำมาสู่การกำหนด Touchpoint ที่สำคัญของ รส. เพื่อมุ่งเน้นบริการจดัการใหลู้กค้าพึงพอใจตอบสนอง
เหนือความคาดหวัง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันอย่างยั่งยืน ท้ังในมติิผลติภณัฑ์ บริการ การสนับสนุน 
ภาพลักษณ์ และอื่น ๆ  

7. การพัฒนาและนวตักรรมผลิตภัณฑ์และบริการจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าทีส่ำคัญอยา่งครบถ้วน 
โดยเฉพาะความต้องการและความคาดหวังที่สำคญัของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวเิคราะห์เทียบเคียงกับ
ผลิตภณัฑ์และบริการของรัฐวิสาหกิจกับคู่แข่งขันและ/หรือคู่เทียบ รวมทั้งกำหนดแผนงาน/โครงการ ซึง่ระบุ
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหส้ามารถตดิตามกำหนดงานได้อย่างชัดเจน มีการระบผุลผลิตและผลลัพธ์ท่ีต้อง
บรรลุของแตล่ะแผนงานหรือโครงการที่สามารถประเมินผลได้ 

8. รัฐวิสาหกิจ ควรส่งเสริมการทำงานด้านลูกค้าท่ีบรูณาการทำงานระหว่างกัน ผ่านการกำหนดคณะทำงานท่ีเป็น
ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานที่เกีย่วข้อง Demand Side และ Supply Side เช่น หน่วยงานท่ีออกผลิตภัณฑ์  
ควรทำงานร่วมกันกับหน่วยงานท่ีทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ VOC เป็นต้น 

9. เนื่องจากทรัพยากรที่มีจำกดั รัฐวสิาหกิจ ควรมีการเร่งวิเคราะห์ Enterprise Architecture (EA) เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั โดยมุ่งเน้นในกระบวนการด้านลูกค้าเป็นลำดับต้นๆ ขององค์กร 
นอกจากน้ีการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล รัฐวิสาหกิจควรให้ความสำคัญกับความมั่นคง ปลอดภัยด้าน Cyber 
ที่เป็น Threat สำคัญอยู่ในปัจจุบนั 

10. การนำเทคโนโลยมีาใช้ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้า ควรมีการนำมาปรับใช้กับทุกช่องทางรับฟังลูกค้า โดยต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลทุกช่องทางให้อยู่ใน Platform เดียวกันที่จะสามารถดำเนินการในส่วนของ Data Analytic   
เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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2.7 แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการระยะยาวต่าง ๆ ขององค์กร  
ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ สำหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนแม่บท 

หรือแผนปฏิบัติการระยะยาวต่าง ๆ ขององค์กร มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  
 

2.7.1 แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กกท. (พ.ศ. 2565 – 2570) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการของ

องค์กรในด้านต่าง ๆ และช่วยผลักดันพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนากีฬาเพ่ือเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  
โดยมียุทธศาสตร์ฯ ดังนี้ 

 
แผนยุทธศาสตร์ กกท. (2565-2570) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

1. การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ • สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
• สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
• คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 
• จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

2. การบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
 

• สมาคมกีฬาอาชีพ 
• สโมสรกีฬาอาชีพ 
• ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

3. การบริหารกีฬาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

• สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
• สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
• คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 
• จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
• สมาคมกีฬาอาชีพ 
• สโมสรกีฬาอาชีพ 
• ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

4. การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและบริการ
ทางการกีฬาของ กกท. 

• สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
• สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
• สมาคมกีฬาอาชีพ 
• สโมสรกีฬาอาชีพ 
• ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
• คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 
• จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
• องค์กรกำกับดูแล 
• บุคลากร กกท. 
• ชุมชนที่สำคัญ 

5. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
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2.7.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ฉบับนี้ มุ่งเน้นการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร  เพื่อนำองค์กรมุ่งสู ่ Digital Transformation เพื่อให้
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกัน
ระหว ่ างหน ่ วยงาน  (Government Integration) ม ีการวางแผนจ ั ดทำกรอบธรรมภ ิบาลข ้อม ูลของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการทั้งด้านนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ  
การกำกับดูแลข้อมูล เพื ่อการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ( Data Governance and Big Data 
Management) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง : ความเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง กับ แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 
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วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการดิจิทัล กกท.ฯ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
1. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาข้อมูลดจิิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทลั (Digital 
Roadmap) และแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)  
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

• บุคลากร กกท. 
• องค์กรกำกับดูแล 
• สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
• สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
• คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 
• จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
• สมาคมกีฬาอาชีพ 
• สโมสรกีฬาอาชีพ 
• ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
• ชุมชนที่สำคัญ 

 

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วม สำหรับการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดจิิทัล และการบรหิารจัดการข้อมูลดิจิทัลสำหรับองค์กร
ด้านกีฬาแก่ผู้บริหารองค์กรและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
3. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผูม้สี่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดจิิทัล และ แผนปฏิบัติการประจำปี (Digital Roadmap 
and Action Plan) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
4. เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ ์
การประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามระบบ ประเมินผลใหม่ State 
Enterprise Assessment Model (SE-AM) หัวข้อ 2.5  
การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology: DT) 

 
2.7.3 แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2564 – 2567 
การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ถือเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของการบริหารทรัพยากร
บุคคลต้องสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของกลยุทธ์องค์กรและผู้บริหารทุกสายงาน/หน่วยงานต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อีกทั ้งการดูแลบุคลากรให้ได้ร ับสวัสดิการต่าง  ๆ  มีความสุข 
ในการทำงาน และม ีความพร ้อมในการข ับเคล ื ่อนกลย ุทธ ์ตามว ิส ัยท ัศน ์ขององค ์กรไปส ู ่ความส ำเร็จ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท.ฯ 
(ยุทธศาสตร์) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก (Proactive HR) • บุคลากร กกท. 
2. การพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรบุคคลของ กกท. • บุคลากร กกท. 

 
3. การส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

• บุคลากร กกท. 
 

4. การพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล 
 

• บุคลากร กกท. 
• องค์กรกำกับดูแล 
• สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
• สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
• คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 
• จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
• สมาคมกีฬาอาชีพ 
• สโมสรกีฬาอาชีพ 
• ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
• ชุมชนที่สำคัญ 

 
 

2.7.4 นโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566 – 2570 
(ฉบับทบทวน) 

จากวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ กกท. ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการส่งเสริมเสริม  กีฬา
อาชีพ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา  อาชีพ ทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีบทบาท
ต่อการพัฒนากีฬาอาชีพในกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง  ๆ ที ่ เกี ่ยวข้อง โดยสามารถกำหนดออกมาเป็น 
นโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : ความเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง กับ แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท.  
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นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท 
การส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพฯ 

(ยุทธศาสตร์) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

1. การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพแก่นักกีฬา 
บุคลากรทางการกีฬา และองค์กรกีฬาท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการกีฬาอาชีพ 

• สมาคมกีฬาอาชีพ 
• สโมสรกีฬาอาชีพ 
• ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

2. การส่งเสริมการพัฒนาภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับองค์ความรู้และทักษะของกีฬาอาชีพ 

• สมาคมกีฬาอาชีพ 
• สโมสรกีฬาอาชีพ 

3. การจัดการระเบยีบข้อบังคับ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมกีฬาอาชีพ 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

• สมาคมกีฬาอาชีพ 
• สโมสรกีฬาอาชีพ 
• ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
• บุคลากร กกท. 
• องค์กรกำกับดูแล 

4. การเช่ือมโยงกีฬาอาชีพอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน 

• สมาคมกีฬาอาชีพ 
• สโมสรกีฬาอาชีพ 
• ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
• องค์กรกำกับดูแล 
• สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
• สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

 
 
2.8 การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
     2.8.1 แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
           แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มีความเกี่ยวข้องต่อแนวทางการดำเนินการกีฬาจะเป็นแนวทางที่สำคัญของ 
กกท. ในการวางแผนแนวทางและกลยุทธ์ในการทำงาน ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญ ดังนี้ 

     2.8.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ได้บัญญัตเิรื่องที่เกี่ยวข้องกับกีฬาไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 71 คือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริม
และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริม
และพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็น เลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” สำหรับด้านกีฬา เพื่อให้ 
การส่งเสริมและการพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กกท. มีแนวทาง 
การดำเนินงานให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญฯ ดังนี้ 

 

 

 

ตารางแสดง : ความเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ของ กกท. ตามนโยบายยุทธศาสตร ์
และแผนแม่บทการส่งเสริมและพฒันากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566 – 2570  

(ฉบับทบทวน) 
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ประเด็นที่สำคัญ แนวทางการดำเนินงาน 
มาตรา 71 
   รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอัน 
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สำคญัของสังคม จัดให้ประชาชน
มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และพัฒนาการเสริมสร้าง
สุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจติใจที่
เข้มแข็งรวมตลอด ทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่
ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สงูสุดแก่ ประชาชน  
รัฐพึงส่งเสรมิและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นพลเมืองที่ดี  
มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงให้ความช่วยเหลือ
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ 

 
3. ส่งเสรมิและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลศิ 
และเกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้อง 
ตามพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.2558 มาตรา 8 กกท. มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริมการกีฬา 
(2) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับ  
การกีฬา 
(7) สอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมกีฬา เป็นต้น 

 

2.8.1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 

        “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย  
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมียุทธศาสตร์ ทั ้งหมด 6 ด้าน ที ่ต้องดำเนินการ  
อย่างสมดุลในทุกมิติทั้งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่นยืน 

 
 

 

 

 

 
 

 

ตารางแสดง : ประเด็นท่ีสำคัญ และแนวทางการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของ กกท. 

(ฉบับทบทวน) 

รูปแสดง : เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (20 ปี) 
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สำหรับด้านการกีฬาปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมาย 20 ปี 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3      
ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย 20 ปี 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วเศรษฐกจิเติบโตอย่างมเีสถยีรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ เศรษฐกิจเติบโต 
              อย่างมีและการกระจายรายได ้
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลติของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลติและแรงงาน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงาน 

ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้าน 
การท่องเท่ียว 
- ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
- ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
- ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
- ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
- ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
1. โครงการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา   
   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) 
2. โครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย 20 ปี 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดขีองคนไทย 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงาน 
ประเด็นที่ 7 เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่า
ทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
- การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน 
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
- การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมออกกําลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ  
- การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ และต่อยอด 
สู่ระดับอาชีพ  
- การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา และนันทนาการเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
1.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา 
2.  โครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา 
3.  โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 
4.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาขาติ 
การพัฒนากีฬาอาชีพ 
5.  โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย่างเป็น
ระบบ  
6.  โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยอย่างเป็นระบบ 
7.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ 
การพัฒนาบุคลากรกีฬา 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาให้มีศักยภาพ 
9. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการ ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน 
การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
10. โครงการบูรณาการงานกีฬาร่วมกบัหน่วยงาน 
ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน 

 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี)  
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2.8.1.3 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 เพ่ือกำหนดประเด็นที่สำคัญ และเชื่อมโยงสู่แผนย่อย
สำหรับหน่วยงาน กกท. ด้านการกีฬาในส่วนที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย สำหรับประเด็น
ที่ 5 ประเด็น การท่องเที่ยว และประเด็นที่ 14 ประเด็น ศักยภาพการกีฬา ดังนี้ 

2.8.1.3.1 ประเด็นที่ 5 ประเด็น การท่องเที่ยว 
แผนย่อย (2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
แนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้ง  ประชาสัมพันธ์เมือง/
พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือจูงใจให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจาการค้าและการลงทุน 
ของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
ประเด็นที่ 5 ประเด็น การท่องเที่ยว 

แผนย่อย (2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น 
KPI : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ 5/ปี 

การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
1. โครงการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา     
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) 
2. โครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) 

 
 
2.8.1.3.2 ประเด็นที่ 14 ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
แผนย่อย (1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา 
หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้มีความเพียงพอ ปลอดภัย 
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ชุมชน การพัฒนาในการร่วมลงทุน ร่วมให้ใช้พื้นที่  
หรือร่วมบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน 

 

ตารางแสดง : ประเด็น และแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) 
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ประเด็นที่ 14 ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
แผนย่อย (1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มขึน้ 
KPI : ประชาชนทุกภาคส่วนของ ประชากรทั้งหมดออก
กำลังกายอย่างสมำ่เสมอ  
- ปี 2561 - 2565 ร้อยละ 40 
- ปี 2566 – 2570 ร้อยละ 50 
- ปี 2571 – 2575 ร้อยละ 70 
- ปี 2576 – 2580 ร้อยละ 80 

การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
- โครงการบูรณาการงานกีฬาร่วมกับหน่วยงาน 
  ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน 
 

 
 
แผนย่อย (2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มีความถนัดและ
ทักษะด้านการกีฬาและสร้างโอกาสการพัฒนาทักษะทางการกีฬาโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศต่าง 
ๆเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

- ส่งเสริมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน  สากล พัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ สิ ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื ้นฐานด้านอุปกรณ์การกีฬาที ่มีมาตรฐาน 
ด้านโภชนาการที่เหมาะสมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม  ที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการกีฬาเพ่ือนำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ
กีฬาเพ่ือการอาชีพ  
          - ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทุกระดับ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐาน
การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ  
ต่อยอดความสำเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง สนับสนุนอุตสาหกรรม
การกีฬา พร้อมผลักดันการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ  มีการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  
ในการแข่งขันกีฬาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพ่ือรองรับการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : ประเด็น และแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี)  
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ประเด็นที่ 14 ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 

แผนย่อย (2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 

เป้าหมาย : นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาต ิ
KPI : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ
ของนักกีฬาไทย 
- ปี 2561 - 2565 อันดับ 7 ในระดับเอเชีย 
- ปี 2566 – 2570 อันดับ 6 ในระดับเอเชีย 
- ปี 2571 – 2575 อันดับ 5 ในระดับเอเชีย 
- ปี 2576 – 2580 อันดับ 4 ในระดับเอเชีย 

การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
1.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา  
2.  โครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา 
3.  โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
     ระดับนานาชาติ 
4.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
     ระดับนานาขาติ 
การพัฒนากีฬาอาชีพ 
5.  โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
    อย่างเป็นระบบ  
6.  โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย 
     อย่างเป็นระบบ 
7.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ 

 
 
แผนย่อย (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬาอาสาสมัคร
กีฬา โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาเป้าหมายที่ประชาชนไทยมีความนิยมหรือมีศักยภาพในการพัฒนาในระดับอาชีพบน
ฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีจำนวนเพียงพอสามารถให้บริการด้าน
กีฬาได้อย่างทั่วถึงและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษและ
ผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง  

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล  
โดยสนับสนุนให้เกิดการประกวดหรือการแข่งขันเพื่อสร้างเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งชมรม
เพื่อคัดสรรบุคลากรนันทนาการตัวอย่าง และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้สนใจตลอดจน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความแตกต่างและต่อยอดความเป็นพหุปัญญาของสังคม 
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ประเด็นที่ 14 ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
แผนย่อย (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
KPI : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ัวประเทศท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลีย่ร้อยละ) 
- ปี 2561 - 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
- ปี 2566 – 2570 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
- ปี 2571 – 2575 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
- ปี 2576 – 2580 มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม                 
ตามมาตรฐานสากล 

การพัฒนาบุคลากรกีฬา 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากร 
    ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพ 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการ  
    ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน 
 

 
 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติบนฐานข้อมูล  
เชิงประจักษ์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ 2 (2566-2570) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เมื ่อวันที ่ 18 พฤษภาคม 2564 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื ่อวันที่  
5 พฤษภาคม 2563 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและ
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อกำหนดเป็นห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ ในแต่ละประเด็นตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
นั้นได้ดำเนินการในช่วงวันที่ 11 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64 
 โดยการวิเคราะห์นั้น จะต้องมีความครอบคลุม ครบถ้วน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแสดง 
องค์ประกอบ และปัจจัยตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทางของกระบวนการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย  กกท. เป็นองค์กรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีส่วนร่วมดำเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อให้ได้เป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นมีน้ำใจนักกีฬาและมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วย
กีฬา รวมทั้งในระดับแผนย่อย (1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ  
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ แผนย่อย (2) การส่งเสริม  
การกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ แผนย่อย (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีการกำหนด
ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร สอดคล้องตามองค์ประกอบในแต่ละ Value Chain ในแผนย่อยข้างต้น  
องค์กรจะสามารถกำหนดพันธกิจ, ตลอดจน Value Chain ขององค์กรให้มีความสอดคล้อง และทำให้เกิดความรู้
ความเข้าใจถึงบทบาทของตัวองค์กรเองว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร และ 
เมื่อมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ อย่างชัดเจนแล้ว องค์กรจะเป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งที่สามารถ  
ช่วยผลักดันให้เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติต่อไปอย่างยั่งยืน 
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 ตารางแสดง : Value Chain ประเด็น 14 ศักยภาพกีฬาตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) ต่อเนื่อง 
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2.8.1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน เป็นผลมาจากการนำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มาปรับปรุง
รายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานเพ่ือเป็นแนวปฏิรูปประเทศ จำนวน 13 ด้าน ประกอบด้วย 

 

    โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับ กกท. คือ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีขั้นตอน
และวิธีการปฏิรูปประเทศ ด้านการกีฬาตามแผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น 
2. การปฏิรูปการหางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม (ร่วมกับกรมอนามัย) 
3. การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา 
4. ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย) 
5. การพัฒนานักกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค  

ซึ่ง กกท. และหน่วยงานต่าง ๆ มีการกำหนดแผนงานโครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญ และตัวชี้วัด  ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการเมือง  
2. ด้านการบริหารราชการแผนดิน  
3. ด้านกฎหมาย  
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
5. ด้านเศรษฐกิจ  
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7. ด้านสาธารณสุข  
8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9. ด้านสังคม  
10. ด้านพลังงาน  
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
     และประพฤติมิชอบ  
12. ด้านการศึกษา  
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา   
     ทรัพยากรมนุษย์ 

ตารางแสดง : แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 13 ด้าน 
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โครงการ/การดำเนินงานสำคัญ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
1. การจัดต้ังสถาบันความรอบรู้แห่งชาติ (สาขา) เพื่อเป็นศูนย์
บริหารจดัการความรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย 
และกีฬาของชาติ โดยจะมสีาขาตัง้อยู่ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

สาขาสถาบันความรอบรู้แห่งชาติ 1 แห่ง  
 

2. โครงการพัฒนาทักษะผู้ตัดสิน โดยจัดฝึกอบรมผู้ตดัสินกีฬา 
ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

จำนวน 59 หลักสูตร 30 คน /หลกัสูตร= 1,770 คน 
 

3. พัฒนาผู้นำกีฬาประจำท้องถิ่น พัฒนาผู้นำกีฬาของท้องถิ่น  
กลุ่มครูพลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬาให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  
โดยการจ่ายค่าตอบแทนเต็มเวลา = 15,000 บาท/คน/เดือน 

ผู้นำกีฬาประจำท้องถิ่น ตำบลละ 1 คน (25 จังหวัด 3,054 ตำบล) 
 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา   

   4.1 จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอำเภอ  หลักสตูรมาตรฐานของการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬา             
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

   4.2 โครงการ 1 ตำบล 1 ชนิดกีฬา (One Tambol One 
Sport : OTOS)  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมชนิดกีฬาเพื่อความเป็นเลศิ
ระดับตำบล 

1 ตำบล 1 ชนิดกีฬา ในท้องถิ่นใน 25 จังหวัด 

   4.3 จัดให้มีถนนกีฬา กำหนดให้ทุกจังหวัดมีถนนสายกีฬา อย่าง
น้อย 1 แห่ง โดยกำหนดชนิดกีฬาและพื้นที่ท่ีจะดำเนินการทั้งชุมชน
เมืองและท้องถิ่น ท่ีเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย รวมทั้ง
กลุ่มผู้พิการและกลุม่พิเศษ  

ถนนกีฬานำร่องในท้องถิ่นใน 25 จังหวัด 

4.4 การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ  ท้องถิ่นใน 77 อำเภอ (อำเภอละ 9 ชนิดกีฬา) ประกอบด้วย กีฬาบงัคับ      
2 ชนิดกีฬา กีฬาสากล 6 ชนิดกีฬา กีฬาท้องถิ่นนิยม 1 ชนิดกีฬา 

4.5 การจัดต้ังอนุญาโตตุลาการด้านกีฬา ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการด้านกีฬา 

5. การพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Sports Hero)  
เพ่ือพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพมุ่งสู่โอลิมปิก 2024  

 
 
 
 
สร้างกระบวนการพัฒนาฯ จำนวน 1 ระบบ 

5.1 สร้างระบบการพิจารณาและสง่นักกฬีาเข้าร่วม 
การแข่งขนักีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสหพันธ์กฬีานานาชาติ 

5.2 จัดทำระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว  
(Full time athlete) รวมถึงจัดทำเส้นทางสายอาชีพของ
นักกฬีา (Athlete phase way) 
6. การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจรการจัดต้ัง
สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
ตารางแสดง : รายละเอียดโครงการ/ การดำเนินงานสำคัญและตัวช้ีวัด/ เป้าหมาย ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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2.8.1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
สำหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  ถูกกำหนด 

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกำหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็น    
ถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสาน
ต่อการพัฒนาในประเด็นสำคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง   
และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง ทั้งนี้  ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนา
ในระยะ 5 ปีและมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการแก้ปัญหาสำคัญท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูป
ประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาทีจะนำไปสู่การพัฒนา       
ที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี 

โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

เพื่อส่งเสริมให้คนไทย          
มีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

คนไทยมสีุขภาวะทีด่ีขึ้น 
 

ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขนั   
ได้อย่างย่ังยืน 
 

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจรายสาขา 
 

ประเทศไทยมรีายได้จาก       
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน   
ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

รายได้จากการท่องเทีย่วไม่ตำ่กวา่ 
3 ล้านลา้นบาท 
 

 

2.8.1.6 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 - 2570) 
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 - 2570) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ได้กำหนดสาระสำคัญ สำหรับเป้าหมายการพัฒนา เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดหลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กกท. 
ประกอบด้วย 

เป้าหมายการพัฒนา 
ข้อ 3 พัฒนานักกีฬาของชาติโดยการเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถสร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขัน

กีฬาในระดับต่าง ๆ ในประเทศเพื่อพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื ่อการอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่ง  
อำนวย   ความสะดวกเพ่ือการพัฒนานักกีฬาของชาติ เช่น การมีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาและระบบการจัดการแข่งขันที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้นักกีฬามีพัฒนาการที่ดี พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสำเร็จจากความเป็น
เลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง 

ข้อ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานให้สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้อย่างถูกต้องรวมถึงการต่อยอด
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานของประเทศ บนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา  

ตารางแสดง : ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
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ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยให้มีจำนวนเพียงพอสามารถให้บริการด้านกีฬาได้อย่างทั่วถึง เพ่ือรองรับ
การพัฒนาการกีฬาทุกภาคส่วน 

ข้อ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา โดยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมการกีฬา
ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา และการสนับสนุนกิจกรรม และมหกรรมกีฬาเพ่ือ  
การท่องเที ่ยว พร้อมทั ้งมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู ้ประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมกา รกีฬา  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อ 6 การพัฒนาปัจจัยเอ้ือเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาทุกภาคส่วนของประเทศ ครอบคลุม โครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ให้เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสม
กับประชาชนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา มาตรการสนับสนุน 
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกีฬา และพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ การจัดการความรู้ 
เพ่ือนำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกภาคส่วน 

ข้อ 7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมกีฬาในการพัฒนา 
และขับเคลื่อนการกีฬาทุกภาคส่วนตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 

เป้าประสงค์  
 

ข้อ 3 นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับทวีป และระดับโลก เพ่ือสร้าง 
ความสมานสามัคคีและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ โดยอันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ 
ของนักกีฬาไทย ไม่น้อยกว่าอันดับที่ 6 ในระดับเอเชีย 
ข้อ 4 บุคลากรด้านการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน  
เพ่ือรองรับการพัฒนาการกีฬาทุกภาคส่วน 
ข้อ 5 อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน 

 
ตัวช้ีวัดหลัก 

 
 
 

ข้อ 3 อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อยู่ในอันดับ 7 ในระดับเอเชีย ในปี 2565 
และอันดับ 6 ในระดับเอเชีย ในปี 2566 - 2570 
ข้อ 4 มีบุคลากรด้านการกีฬาทุกประเภทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
ข้อ 5 มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬามีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

ตารางแสดง : เป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2565 - 2570) 

 

ตารางแสดง : ตัวช้ีวัดหลักตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2565 - 2570)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  
(Sport for Excellence and Profession) 

กลยุทธ์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมความต้องการเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางกีฬาและการกีฬา
เพ่ืออาชีพ 
2. การสนับสนนุปัจจัยเอื้อ 
เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและกฬีาอาชีพ 
3. การยกระดับการบริหารจัดการ
เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานด้านการ
พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
และกีฬาอาชีพ 

1. อันดับการแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬาซีเกมส์ -
อาเซียนพาราเกมส์  
อยู่ในอันดับ 1 
2. อันดับการแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬาเอเชียน
เกมส์-เอเชียนพาราเกมส์ 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 7 

1. การส่งเสริมความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาจากพ้ืนฐาน 
ไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
2. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่กีฬาอาชีพ 
3. การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของนักกีฬา ไปสู่กีฬาเพื่อความเปน็เลิศและกีฬาอาชีพ 
4. การสนับสนุนการยกระดับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 
5. การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวก ในการวางแผนการส่งเสริมพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
6. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
และการขับเคลื่อนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
7. การจัดทำระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  
(Sport HR Development) 

กลยุทธ์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬาท่ีเป็นมาตรฐาน 
2. การพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะ
ของบุคลากรทางการกีฬา 
3. การรับรองมาตรฐานบุคลากร
ทางการกีฬา 

บุคลากรด้านการกีฬาทุก
ประเภททั่วประเทศ ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
เทียบเท่าในระดับสากล 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

1. การพัฒนาหลักสตูรที่เป็นมาตรฐาน สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา ผูต้ัดสนิกีฬา 
ผู้บริหารการกีฬา 
2. การพัฒนาหลักสตูรที่เป็นมาตรฐาน สำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และแพทย์ทางการกีฬา 
3. การพัฒนาสมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา 
ให้มีคุณภาพและเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล 
4. การรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ฝกึสอนกีฬา ผู้ตดัสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา 
5. การรับรองมาตรฐานสำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
และแพทย์ทางการกีฬา 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 7  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 
(Promotion of Sport Industry) 

กลยุทธ์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนนุการพัฒนาศักยภาพ     
ในการแขง่ขนัของธุรกจิในอุตสาหกรรม
การกฬีา 
2. การสนับสนนุปัจจัยเอื้อเพ่ือการ
ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 
3. การยกระดับการบริหารจัดการ 
เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

ข้อ 2 มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ในการจัดการแข่งขันกีฬา
ในประเทศเพิม่ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
ข้อ 3 มูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยวท้ังของภาครัฐ 
และภาคเอกชนขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

1. การสนับสนุนการจัดกจิกรรมและมหกรรมการกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ และการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน 
(International Sport Events & Private Sport Events) เพื่อเสรมิสร้าง
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2. การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับการจดักิจกรรมและ
มหกรรมการกีฬา เพื่อการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอตุสาหกรรมการกีฬา
ในจังหวัดที่มีศักยภาพเหมาะสม 
3. การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม
พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

 
 

2.8.1.7 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 – 2564 (โดยขยายระยะเวลา
สิ้นสุดปี 2565) สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี (ด้านกีฬา) 

แนวโน้มและทิศทางการกีฬาของโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับโดยประเทศต่าง ๆ   
ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาโครงสร้างของร่างกายพร้อมทั้งอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นกีฬา รวมถึงกระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้เกิดการตื่นตัว
ในเรื่องการออกกำลังเพ่ือสุขภาพของคนทั่วโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้
ข่าวสารด้านกีฬาทั่วโลกเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและกระแสนิยม รวมทั้ง
วัฒนธรรมในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้แก่เด็กและเยาวชน 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของ กกท. ทั้งสิ้น ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อให้พลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

ตารางแสดง : กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (ต่อเนื่อง) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) (พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ    
(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy มาประกอบการดำเนินงาน 
(เพ่ิมเติม) 

ยุทธศาสตร์  เป้าหมายการพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน 
1. กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้
ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาทและทิศทาง     
การดำเนินงานชัดเจนภายในปี 2565 
2. รัฐวิสาหกิจจดัทาแผนและดาเนนิงาน           
ตามบทบาทและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน 

1. กกท. ควรมีการประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจาก
การสนับสนุนการจดัการแข่งขันกฬีาในประเทศไทย ทั้งการ
แข่งขันในระดับนานาชาติและระดบัชาติเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการคดัเลือกการแข่งขันกีฬาและการวางแผนรองรับ
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับชาติในครั้งต่อไป 
2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการสรา้งรายได้จาก 
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้าชมการแข่งขัน
กีฬาในประเทศไทย ทั้งการแข่งขันในระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ กกท. ควรมีการบรูณาการร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. บริหารแผนการลงทุนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 

1. ภาครัฐมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของ
รัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี  
2. ภาครัฐกาหนดใหโ้ครงการลงทนุขนาดใหญ่ของ
รัฐวิสาหกิจมีแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมครบถ้วน
ทุกโครงการโดยคำนึงถึงทางเลือกในการลงทุนที่
สามารถลดภาระงบประมาณของรัฐและส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและตลาดทุน 

1. กกท. ควรกำกับ ดูแลและเร่งรดัการเบิกจา่ยงบลงทุน     
ให้เปน็ไปตามแผนการเบิกจา่ยงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
2. กกท. ควรมีการศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนท่ีเหมาะสมกับการ
ดำเนินงานของ กกท. 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง   
ทางการเงินเพ่ือความยั่งยืน      
ในระยะยาว 

1. รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
เพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุนตาม
บทบาทและเป้าหมายของยุทธศาสตรต์่าง ๆ      
ของประเทศ  
2. รัฐวิสาหกิจที่มีปญัหาทางการเงนิได้รับการแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง  
3. ภาครัฐมีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่
รัฐวิสาหกิจในการดำเนินงานตามบทบาท         
และภารกิจ 

1. กกท. ควรมีการกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหาร
งบประมาณทีไ่ด้รับอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
2. กกท. ควรมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ 
และสิทธิประโยชน์ของ กกท. อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีการกำกับตดิตามใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีได้กำหนดไว้
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับ กกท. และเป็นการลดภาระ
งบประมาณของภาครัฐ 

4. สนับสนนุการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0     
และแผน DE 

1. รัฐวิสาหกิจมีนวตักรรมและเทคโนโลยี              
ที่เหมาะสมในการให้บริการและดำเนินงาน  
2. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
3. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทที่ทำให้เกดินวัตกรรม    
และเทคโนโลยีต่อสังคม 

กกท. ควรเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ขององค์กร เพื่อให้ กกท. สามารถก้าวทัน                   
ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และ
สามารถวิเคราะห์ข้อมลู Big Data เพื่อประโยชน์ต่อการ
นำไปวิเคราะห์ประกอบการวางแผนพัฒนาและส่งเสริม
การกีฬาของประเทศ 
 
 

ตารางแสดง : ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี  
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน 
5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

 

1. โครงสร้างบรหิารจดัการองค์กรของรัฐวสิาหกิจที่
สอดรับกับบทบาทหนา้ที่และการปฏิบัติงานภายใต้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร
ที่ดีของรัฐวิสาหกิจและหลักธรรมาภิบาลฯ 
2. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งแสดงออกในการยอมรับและ
การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดรวมทัง้ มีมาตรการ
ทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง  
3. รัฐวิสาหกิจให้ความสำคญักับประชาชน
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม ในการตัดสินใจ  
4. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสที่
สามารถอธิบายเหตุผลในการตดัสนิใจ และมีกลไก
การตรวจสอบการตัดสินใจและการดำเนินการ 
รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน  
5. รัฐวิสาหกิจมีบคุลากรที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจบนพื้นฐานของค่านิยมที่
ยึดถือ ความเท่าเทียมและความยตุิธรรมอย่างมี
จริยธรรม โดยมีผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจและกำกับ
ดูแลองค์กรด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

1. กกท. ควรให้ความสำคญัและนำกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการของรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers 
ทั้ง 8 ด้าน มาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง กกท.  
ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม  
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ในอนาคต 
2. กกท.ควรมีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยงและจัดใหม้ีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลด
ผลกระทบจากเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่
ไม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหน้า เช่น การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่เช้ือไวรัส  โคโรนา (COVID-19) 
เหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง การก่อการร้าย  
และภยัธรรมชาต ิ

6. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์
รวม (BCG Model)  
(พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ 
- เศรษฐกิจชีวภาพ              
(Bio Economy)  
- เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) - เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) มา
ประกอบการดำเนินงาน (เพ่ิมเติม) 

รัฐวิสาหกิจสร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ประชาชนมีรายไดด้ี คณุภาพชีวิตดี 
รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรจากความ
หลากหลายทางชีวภาพให้มีคณุภาพท่ีดี ด้วยการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม 

กกท. ควรมีการกำหนดนโยบายเรือ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม (BCG Model) ทั้ง 3 มิติ มาใช้เป็นเครื่องมือ 
สำหรับการยกระดับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ รวมถึง
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากร 
โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์จาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม  
และการบริหารทรัพยากร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 
รวมถึงการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้
เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานอย่างยั่งยืน 

ตารางแสดง : ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) 
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2.8.1.8 แผนยุทธศาสตร์ กกท. (พ.ศ. 2565 - 2570) 
แผนยุทธศาสตร์ กกท. (พ.ศ. 2565 - 2570) ถือเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้กำหนดให้มีแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เชื่อมโยงต่อเนื่องไปสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีฯ โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือมุ่งเน้นการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระยะยาว)  

วิส ัยทัศน ์ (VISION) พัฒนาการกีฬาเพื ่อเป ็นกล ุ ่มผ ู ้นำทางการกีฬาระดับเอเช ีย และสร ้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพื่อสรรหา และพัฒนานักกีฬา 

และบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติ และนานาชาติ 
2) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของกีฬาอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬาเพ่ือนักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้มีมาตราฐาน เพ่ือสร้างโอกาส ประสบการณ์ให้กับ

นักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
4) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างกระแสความตื ่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย  เล่นกีฬา และ 

การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
5) พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ด ี
 

แผนยุทธศาสตร์ กกท.  

(พ.ศ. 2565 - 2570) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objective) 

SO1 
การบริหารจัดการกีฬา 

เพื่อความเป็นเลิศ 

มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวเลอืกเข้าสู่การเตรยีมนักกีฬาระดับ
นานาชาติที่มีศักยภาพ รวมทั้งการสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการองค์ประกอบท่ีสำคญัคือ การเก็บตวั
ฝึกซ้อม NTC การสร้างและการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาด้วย
สถานท่ี อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชีย่วชาญ และการปรับปรุงระบบสวสัดิการสำหรับนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาท่ีเหมาะสม 

SO2 
การบริหารจัดการกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย 

มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้มปีระสิทธิภาพและส่งเสริมการจัดการ
ธุรกิจกีฬาอาชีพ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้หลักเกณฑ์
ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการประเมินกีฬาอาชีพเพื่อให้สามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

SO3 
การบริหารกีฬา 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่กีฬาเป็นเลิศกีฬาอาชีพ 
และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศมากขึ้น  

ตารางแสดง : แผนยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กกท. (พ.ศ. 2565 - 2570) 
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แผนยุทธศาสตร์ กกท. 

(พ.ศ. 2565 - 2570) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objective) 

SO4 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและบริการทางการ

กีฬาของ กกท. 

การมุ่งเน้นการพัฒนาการบรหิารทางการกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการเลน่กีฬาและออกกำลังกายของ
ประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนนุการสร้างกระแสตื่นตัวทางการกีฬาและการใช้ประโยชน ์
จากทรัพยากรทางการกีฬาขอฃ กกท. เพื่อสร้างมูลค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยคุณภาพ 
และมาตรฐานของบริการทางการกีฬา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

SO5 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการองค์กร 

มุ่งเน้นการยกระดับการบรหิารจดัการองค์กรของ กกท. ให้มีมาตรฐานตามแนวทางการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ด้วยเกณฑ์ SE-AM เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์สมรรถนะสูงที่สามารถ 
สร้างและพัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : แผนยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กกท. (พ.ศ. 2565 - 2570) ต่อเนื่อง 
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รูปแสดง : ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้านผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ กกท. 
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2.8.2 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางชี้นำทิศทางและการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน

ของ กกท. เนื่องจาก กกท. เป้นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของหน่วยงานภาครัฐจึงนำนโยบายภาครัฐมาปฏิบัติ 
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กกท. ดังนี้ 

 

2.8.2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางชี้นำทิศทางและวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน

ของ กกท. เนื่องจาก กกท. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของหน่วยงานภาครัฐ จึงนำนโยบายภาครัฐมาปฏิบัติ 
นโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯ 

นโยบายที่ 5 :  
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทย 

ข้อ 5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริม
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกท่ีมเีอกลักษณ์โดดเด่น 
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และการจัดการ ขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนเิวศสิ่งแวดล้อม
และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้ง พัฒนา การท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมอืงรอง 
ที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเทีย่วเชิงธุรกิจ  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ  
การท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

นโยบายที่ 8 :  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ 
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 

ข้อ 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ให้เช่ือมโยงกับระบบคณุวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวดัและประเมินผลเพื่อเทียบโอน
ความรู้และประสบการณห์น่วยการเรียนท่ีชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนทีม่ีศักยภาพ 
ด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นกักีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
การจัดให้มรีะบบท่ีสามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพ 
ของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลีย่นสายอาชีพ ใหต้รงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความกา้วหนา้ ทางเทคโนโลยีในอนาคต 

นโยบายที่ 9 :  
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

ข้อ 9.2 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนา     
องค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัยส่งเสริมการเล่นกีฬา 
และออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสร้างระบบรับมือต่อโรคอบุัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ำ ทั้งระบบ ติดตามเฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
อย่างครบวงจรและบูรณาการจัดระบบ การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐาน ในการสรา้งสุขภาวะ 
ที่ดีในทุกพ้ืนท่ี 

ตารางแสดง : นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
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2.8.2.2 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
การพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเริ่มด้วย 

Thailand 1.0 รัฐเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรมในสมัยนั้น เช่น ปศุสัตว์ พืชไร่ พืชสวน  ส่วนการ
ส่งออกในขณะนั้นยังเป็นแค่ข้าว ไม้สักและดีบุกเท่านั้นเอง 

Thailand 2.0 รัฐเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่ต้องอาศัยแรงงานของคนจำนวนมาก เช่น ใช้แรงงาน
จำนวนมากแทน เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ 

Thailand 3.0 รัฐเน้นลงทุนกับอุตสาหกรรมหนักรวมทั ้งมีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ ้น  
ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และขยับลงทุนในต่างประเทศ 

Thailand 4.0 ประเทศไทยจึงต้องเปลี ่ยนเข้าสู ่ (ประเทศไทย 4.0) เน้นขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ให้ประเทศไทยมีโอกาสกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้
สูงด้วยการทำน้อยแต่ได้มาก ลดการพึ่งพาต่างชาติ ลดความเหลื่อมล้ำต่าง  ๆ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยอาศัยการเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรมแทน  

โดยรูปแบบทักษะอาชีพที่เราถนัดรวมถึงความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
จะถูกเพิ่มคุณค่าและมูลค่าโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯ 
นโยบายที่ 11 :  
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ข้อ 11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ โดยพัฒนาใหภ้าครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจดัรูปแบบ
องค์กรใหม่ที่มีความยดืหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบท 
ของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหน่วยงานและภารกจิงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้สามารถรองรบับริบทการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมท้ัง 
ปรับเปลีย่นระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเช่ือมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผนการนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 
การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงข้ึน และปรบัปรุง โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค  
และส่วนท้องถิ่น 

นโยบายที่ 12 :  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและกระบวนการยุติธรรม 
 

ข้อ 12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหม้ีมาตรการ
และระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกัน และลดการทุจรติประพฤติ
มิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตาม 
การแก้ไขปัญหาทุจรติและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่ง
สร้างจิตสำนึกของคนในสังคม ใหย้ึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจรติ ถูกตอ้ง
ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสว่นให้เข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจรติประพฤติมชิอบ 

ตารางแสดง : นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ต่อเนื่อง 
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การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเพ่ือให้กลายมาเป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ ่มเครื ่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื ่องกลที ่ใช ้ระบบอิเล ็กทรอนิกส์ควบคุม  

               (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื ่อมต่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยี   

               สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High  
Value Services) 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กกท. มุ ่งเน้นแนวทางการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ ่ง
เป้าหมายการขับเคลื ่อนประเทศในส่วนที ่เกี ่ยวข้องด้านกีฬา โดยการปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงาน  
ด้วยเทคโนโลยี หรือ การผลิตซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อใช้งานในองค์กร ประกอบด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯ 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  การจัดทำระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านกีฬาของประเทศ (Big Data) 

2. การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การจัดทำงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 

3. การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร การจัดทำแผนแม่บทด้านบคุลากร (ระยะยาว) ให้มีความรู้ ทักษะ/ 
ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนา
ของบคุลากรอย่างยั่งยืน 

รูปแสดง : นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

ตารางแสดง : ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
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2.8.2.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
    ตามแนวทางการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ที่มีการกำหนดตัวชี้วัด 

การพัฒนา ทั้งหมด 17 ข้อ ทั้งนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ 

 เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน 

SDGs : 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทกุพื้นที ่ • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมและ 
การแข่งขันกีฬาของประเทศ 
• ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถยดึกีฬาเปน็อาชีพ
หรือประกอบอาชีพท่ีตนต้องการได้อย่างยั่งยืน 

SDGs : 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มคีุณภาพ และ
ส่งเสริมสขุภาวะที่ดีของคนทกุเพศทุกวัย 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้ทุกคน 
ในประเทศมสีุขภาพท่ีด ี
• ให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และส่งเสริมสุขภาพให้กบั
ประชากรทุกคนเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีที่ยั่งยืน 

SDGs : 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคณุภาพ อย่างเท่า
เทียมและครอบคลุม และส่งเสริม โอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาไดร้ับการศึกษาและ
พัฒนาทักษะสมรรถนะและศักยภาพ โดยกำหนดใหม้ีโครงการพัฒนา/อบรม
ให้ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
• ใช้กิจกรรมกีฬาสรา้งความตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเองผา่นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

SDGs : 5 บรรลุ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี และเด็กหญิง 

• ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสในการเล่นกีฬาให้กับประชาชนทุกคน 
ทุกเพศและทุกวัย   
• สร้างโอกาสในการแข่งขันกีฬาท่ีเท่าเทียมให้แก่ประชาชนทุกคน ทุกเพศ 
และทุกวัย 

SDGs: 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ ที่ย่ังยืนและ
ทั่วถึง และการจ้างงาน เต็มอัตราและงานที่มีคุณค่า
สำหรับทุกคน 

• ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถยดึกีฬาเปน็อาชีพ
หรือประกอบอาชีพท่ีตนต้องการได้อย่างยั่งยืน 
• ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
กีฬาด้านการจดักิจกรรมและการแข่งขันกีฬา 

SDGs : 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และ
ส่งเสริมนวัตกรรม 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการของ กกท. ท้ังส่วนกลาง 
และส่วนภูมภิาค 

SDGs : 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไก ดำเนินงานและ
หุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

• การใช้เรื่องกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขดี 
ความสามารถ และสร้างโอกาสความร่วมมือ ท้ังในระดับภูมภิาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 

 
ตารางแสดง : เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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2.8.2.4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ได้มอบนโยบาย 
การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมมีนโยบายที่จะเร่งรัดผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชน สำหรับในด้านการกีฬา ดังต่อไปนี้ 
นโยบายในการขับเคลื่อนด้านการกีฬา 

1. ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ 
2. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 
3. ส่งเสริมโรงเรียนกีฬา เฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล, กอล์ฟ และวอลเล่ย์บอล เป็นต้น 
4. ส่งเสริม Sport Tourism 
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย 
7. ส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก 

นโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โมเดล
เศรษฐกิจ BCG มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหน้าที่บูรณาการ    
การพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม 

รูปแสดง : เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ องค์การสหประชาชาติ 
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ทั ้งนี ้ การขับเคลื ่อนการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มโครงการ ได้แก่ 

1. กลุ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)  
2. กลุ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)  
3. กลุ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy)  

 
 

โดย กกท. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการกีฬาภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการลดใช้ทรัพยากรจากการจัดการแข่งขันกีฬา (Circular economy) 
กิจกรรมการคัดแยกขยะในช่วงการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำกลับไปใหม่หรือนำไปใช้ประโยชน์

อย่างเหมาะสมเพื่อลดปริมาณขยะจากการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน  

2. โครงการ Clean Run (Circular economy) 
การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ จัดประกวดแนวคิดในการ

จัดการขยะในงานกีฬา การสอดแทรกการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการลดขยะต่อชุมชนและผู้ร่วม
กิจกรรม และปรับแก้ประกาศของกระทรวงเรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่ งตามภูมิภาคหรือมาตรฐาน
ของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยให้มีหลักเกณฑ์เรื่องความสะอาด รวมทั้งมีการกำหนด TOR ให้ผู้รับจ้างจัดงาน 
มีแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการขยะและการดูแลความสะอาดในงานแข่งขันกีฬา  
3. โครงการกีฬาสีขาว (Green economy) 

การดำเนินกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และเกิดการหมุนเวียน
เศรษฐกิจชุมชนผ่านกิจกรรมกีฬา โดยการการลดใช้ทรัพยากรจากการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมให้ใช้วัสดุ
และอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในการจัดการแข่งขัน การคัดแยกขยะในช่วงการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม  
และการส่งเสริมสินค้าจากชุมชนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬา 
 

 

 
 
 
 

 

 

ตารางแสดง : 3 กลุ่มโครงการ ตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
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รูปแสดง : ความเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. 
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2.8.3. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับสำคัญที่เกี่ยวข้อง  

กกท. ได้ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับสำคัญท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ซึ่ง กกท. ให้ความสำคัญ 
ในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตารางกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีสำคัญดังนี้ 

ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเด็นครอบคลุมที่สำคัญ 
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง
ความปลอดภัยของสถานท่ี/อุปกรณ์ 
เครื่องมือป้องกัน ฯลฯ 

2. การรับรองหรือ 
การขึ้นทะเบียน 

1.พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
2.พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3.พระราชบัญญัติควบคมุการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
พ.ศ. 2555 
4.พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550, 
กีฬาคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 

1.ขึ้นทะเบียนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย/
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด/นักกีฬา/บุคลากร
กีฬาอาชีพ 
2.ขึ้นทะเบียนนักกีฬา/องค์กรกีฬา 
3.ควบคุม กำกับ ดูแล องค์กรกีฬา  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
4.ให้ความรู้/ตรวจ/ลงโทษและอุทธรณ ์
5.รับรองการจัดการแข่งขันการควบคุม
พิทักษ์สิทธิ์ของนักกีฬามวย 
 
 

3. ข้อบังคับ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ประหยดัพลังงาน/ลดปรมิาณของเสีย เช่น 
ขยะ น้ำเสยี 

4. ข้อบังคับ 
ด้านการเงิน 

1.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2555 
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2550 
4.ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย พัสดุ พ.ศ. 2542 ว่าด้วย
การควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ TOR, การหาผู้รับจ้าง/
ตรวจรับ ฯลฯ 
5. พระราชบัญญตัิ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 

1.คำขอ/จัดสรร/บรหิารงบประมาณ 
2.เร่งรัดการดำเนินงานตามมติ ครม. 
3.ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
TOR, การหาผูร้ับจ้าง/ตรวจรบั ฯลฯ 

5.ข้อบังคับ 
ด้านผลิตภัณฑ ์

1.คู่มือจริยธรรมสำหรบัผู้ประเมินโครงการวิจัยผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัยสำนัก 
2.จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ
3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 

1.ควบคุมกระบวนการทำวิจัยให้เป็นไปตาม
สภาวิจัยแห่งชาติ (วช) กำหนด 
2.คุณภาพของการบริการได้มาตรฐาน  
(ของลูกค้า) 

ตารางแสดง : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประเด็นครอบคลุมที่สำคัญ ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับสำคัญที่เกี่ยวข้อง ของ กกท. 
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2.9 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายนอกองค์กร เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านเทคโนโลยี  

2.9.1 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายนอกองค์กรด้านเศรษฐกิจ 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564  
 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 ฟื้นตัว อย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจาก (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการ  
ใช้จ่ายภาครัฐ และ (3) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออก
สินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ.จะขยายตัวร้อยละ 10.3 ขณะที ่การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 
จะขยายตัวร้อยละ 1.6 และร้อยละ 4.3 ตามลำดับ ส่วนการลงทุนภาครัฐคาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 9.3 อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 0.7 ของ GDP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.9.2 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายนอกองค์กรด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 
การสำรวจแนวโน้มการออกกำลังกายของคนไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด - 19 รอบใหม่ 
การสำรวจแนวโน้มการออกกำลังกายของคนไทยในสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ มีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสำรวจแนวโน้มการออกกำลังกายของคนไทย 
2. เพ่ือสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทย 
3. เพ่ือสำรวจรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายตามความต้องการของคนไทย 
4. เพ่ือสำรวจการรับรู้ของคนไทยที่มีต่อกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของ กกท.  
   โดยกลุ ่มตัวอย่างในการสำรวจครั ้งนี ้  คือ ประชาชนทั ่วไปทุกสาขาอาชีพที ่อาศัยอยู ่ ในทุกภูมิภาคทั ้ ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จำนวน 2,127 ตัวอย่าง  
  

การสำรวจในครั้งนี้ครอบคลุมเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในสถานการณ์การแพร่ระบาด    
โควิด - 19 รอบใหม่ การดูแลสุขภาพของคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาด  โควิด - 19 รอบใหม่ กิจกรรม 

รูปแสดง : เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2564 
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การออกกำลังกาย และเล่นกีฬาที่คนไทยต้องการรูปแบบการจัดกิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่คนไทยต้องการ 
และการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูล
การสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่และร้อยละ (Percentage) จากข้อมูลในแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ
นำเสนอ   ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ส่วนข้อมูลความคิดเห็นอื่น ๆ ในลักษณะเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาจำแนกเป็นหมวดหมู่ของประเด็นต่าง ๆ โดยสามารถสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : ผลสำรวจการรับรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการออกกำลังกายของ กกท. ในช่วงโควิด-19 รอบใหม่ (ธันวาคม 2563) 

รูปแสดง : ผลสำรวจการออกกำลังกายและการแข่งกีฬา (ธันวาคม 2563)  
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 รูปแสดง : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขและความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ. 2563 
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แนวโน้มด้านเทคโนโลยีของไทย เรื่อง การใช้ Internet และ Computer 

 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการใช้ Internet และ Computer ในช่วงระหว่างปี 2559 – 2563 พบว่าในระยะเวลา  
5 ปีนี้ ประเทศไทยมีผู้ใช้ Internet เพิ่มขึ้น โดยผู้ใช้ Internet เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5 (29.8 ล้านคน) ในปี 2559  
เป็นร้อยละ 77.8 (49.7 ล้านคน) ในปี 2563 ในขณะที่สัดส่วนของผู้ใช้ Computer มีแนวโน้มลดลงในปี 2559   
ถึง 2562 แต่ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 26.4 (16.8 ล้านคน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 รูปแสดง : ร้อยละของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 - 2563 
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สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล ระหว่างปี 2559 – 2563 พบว่าผู้ใช้ Internet มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  

- ในเขตเทศบาลจากร้อยละ 57.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 83.6 ในปี 2563 
- นอกเขตเทศบาลจากร้อยละ 39.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 73.2 ในปี 2563 

สำหรับผู ้ใช้ Computer ที ่อยู ่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มลดลงในปี 2559 – 2562  
แต่ในปี 2563 ผู้ใช้ Computer เพ่ิมขึ้นทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 32.8 และ ร้อยละ 21.2 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม ื ่อพ ิจารณาผ ู ้ ใช ้ โทรศ ัพท ์ Internet และ 
Computer เป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือสูงสุดที่สุด คือ ร้อยละ 97.2 รองลงมา 
ค ือ ภาคกลาง ร ้อยละ 95.0 และใช ้ต ่ำท ี ่ส ุด คือ          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 94.0 สำหรับการใช้ 
Internet พบว ่า กรุ งเทพมหานครม ีผ ู ้ ใช ้  Internet         
สูงที ่สุดเช่นเดียวกัน คือ ร้อยละ 91.4 รองลงมา คือ   
ภาคกลาง ร้อยละ 81.2 และใช้ต่ำที่สุด คือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 70.9 ในขณะที่การใช้ 
Computer กรุงเทพฯ ยังมีผู ้ใช้ Computer สูงที ่สุด
เช่นเดียวกัน คือ ร้อยละ 43.4 รองลงมา คือ ภาคกลาง 
ร้อยละ 26.7 และใช้ต่ำที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ 20.9 

รูปแสดง : ผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559-2563 

รูปแสดง : ผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 เป็นรายภาค 
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             เมื่อพิจารณาใช้ Internet ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ ในปี 2559 - 2563 ทุกกลุ่มอายุมีแนวโน้มใช้ Internet สูงขึ้น 
โดยในปี 2563 พบว่า กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี มีการใช้ Internet สูงที่สุด ร้อยละ 98.4 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี 
ร้อยละ 97.3 และกลุ่มอายุ 35 - 49 ปี ร้อยละ 90.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : ผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559-2563 จำแนกตามเพศ  

รูปแสดง : ผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559-2563 จำแนกตามกลุ่มอายุ 

สรุปผลที่สำคัญ : สำรวจการมกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 

สรุปผลทีส่ำคัญ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 
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สำหรับสถานที่ใช้ Internet พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ที ่บ้าน/ที่พักอาศัย ร้อยละ 95.6 รองลงมา คือใช้ตาม
สถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 89.6 และใช้ที่ทำงาน ร้อยละ 33.1 ส่วนกิจกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้  Social 
Network เช่น Facebook, Twitter, Line, WhatsApp เป็นต้น ร้อยละ 92.0 รองลงมา คือ ใช้โทรศัพท์ผ่าน 
Internet (VoIP) เช่น โทรผ่าน Line, Facebook, Facetime, WhatsApp เป็นต้น ร้อยละ 90.9 และใช้ในการ 
Download หรือ Streaming รูปภาพ, หนัง, วีดีโอ, เพลง, เกมส์, เล่นเกมส์, ดูหนัง ร้อยละ 74.3 ในขณะที่ความถี่
ในการใช้ Internet พบว่า มีผู้ใช้ Internet ใช้ทุกวัน ร้อยละ 89.3 รองลงมาใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ 
10.1 ส่วนอุปกรณ์ในการเข้าถึง Internet ส่วนใหญ่ผู้ใช้ Internet ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ในการเข้าถึง 
Internet ค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 99.2 รองลงมาใช้ Computer ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 27.2 และใช้ Computer  
พกพาร้อยละ 12.5 
 
 
 
 
 
 
 
การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
              เมื่อพิจารณาการมีหรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พบว่า จากผลการ
สำรวจครัวเรือนประมาณ 22.3 ล้านครัวเรือนมีครัวเรือนที่มีสมาชิกใช้โทรศัพท์มือถือมากถึงร้อยละ 97.4 เมื่อ
เปรียบเทียบ   การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนระหว่างปี 2559-2563 พบว่า 
ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พ้ืนฐานมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 12.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 5.6 ในปี 2563 ครัวเรือนที่
มีเครื่อง Computer ลดลงจากร้อยละ 28.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 15.9 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้นในปี 2563  
เป็นร้อยละ 19.3 สำหรับครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่อ Internet เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 85.2  
ในปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : ผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 จำแนกตามอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

รูปแสดง : ผลการสำรวจจำนวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559-2563 
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2.10 สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)  
โดยใช้ VRIO FRAMEWORK ในการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของ กกท. ประกอบด้วย 

1. V  = Value      = คุณค่า หมายถึง การสร้างความได้เปรียบในการประสบความสำเร็จขององค์กร 
2. R  = Rareness  = ความหายาก หมายถึง เป็นสิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญ 
3. I  = Inimitable = ยากต่อการเลียนแบบ หมายถึง เป็นสิ่งที่องค์กรอ่ืนลอกเลียนแบบได้ยาก 
4. O  = Organized = การจัดการองค์กร หมายถึง สอดคล้องตามพันธกิจขององค์กร 

สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) V 

Value  
คุณค่าของ
ทรัพยากร 

R 

Rareness 
ความหา
ยากของ
ทรัพยากร 

I 

Inimitable 
ยากต่อการ
เลียนแบบ 

O 

Organized 
การจัดการ

องค์กร 

1. เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านกีฬาของประเทศ     
2. ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการพัฒนาผลงานนักกีฬาที่ครบวงจร  - -  
3. มีความเป็นมืออาชีพ (มีความเช่ียวชาญ) ด้านการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬา  - -  
4. เครือขา่ย (ด้านกีฬา) กับสมาคมกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

 
2.11 ความพร้อมของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

กกท. มีการเตรียมความพร้อมของทรัพยากร (Resources) ที่เชื ่อมโยงในการจัดทำยุทธศาสตร์ และ
แผนการปฏิบัติการประจำปีฯ เพื่อมุ่งเน้นและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในเรื่องของงบประมาณ กกท. 
มีกระบวนการวิเคราะห์และการจัดสรรงบประมาณในแผนงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายและสำนักต่าง ๆ ต้องจัดทำ
ข้อมูล (ตามแบบฟอร์มคำของบประมาณฯ ที่กำหนด) โดย กกท. มีส่วนงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่ งานงบประมาณ 
กองแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน ที่ต้องทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับใช้ในการชี้แจงที่ประชุมผู้บริหารภายในหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงบปร ะมาณ 
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ เป็นต้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องขององค์กร รวมถึงประเด็นเรื่องความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน อีกทั้ง ประเด็น 
เรื ่องทรัพยากรด้านบุคลากร กกท. มีโครงสร้าง กกท. พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภารกิจหน้าที่ 
อัตรากำลัง และขีดความสามารถ (ภารกิจ/ความรับผิดชอบ) ของแต่ละฝ่ายและสำนัก ประกอบด้วยรายละเอียด 
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
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2.11.1 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายจ่ายประจำปี 
 โดย กกท. ใช้แนวทางการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณ ในการพิจารณาและเชื่อมโยงการดำเนินงาน 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ จำนวน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) แผนการปฏิรูปประเทศ 
(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) แผนความม่ันคงแห่งชาติ  
(6) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
(7) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(8) นโยบายสำคัญของรัฐบาล 
พร้อมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ 

โดยคำนึงถึง ความจำเป็น/ภารกิจ/ความต้องการในพื้นท่ี และแผนพัฒนาพื้นที่ 
2. ให้ความสำคัญกับ  

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• การเพ่ิมศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ 
• การจัดบริการสาธารณะ 
• การลดความเหลื่อมล้ำ 
• การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
• ประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณ 
• ความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน 
• การชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความสำคัญต่ำหรือหมดความจำเป็น  
• การนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 และปี 2564 ประกอบการพิจารณา 

จัดสรรงบประมาณ 
4. ดำเนินการให้เป็นไปตาม 

• รัฐธรรมนูญ 2560  
• พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
• พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
• กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน 
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2.11.2 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดย กกท. กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบในภาคผนวก) 
1. การแสดงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กกท. แผนอื่นๆ  
   ที่สำคัญ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. การจัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน 
3. การจัดซื้อวัสดุ 
4. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
5. การปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ 
6. การจัดซื้อครุภัณฑ์   
7. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
8. การจัดจ้างที่ปรึกษา 
9. การเดินทางตามภารกิจ การเดินทางศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมในต่างประเทศ 
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ  
11. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
12. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 

 
 
 
 

รูปแสดง : ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ 
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รูปแสดง : ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงบประมาณ 

รูปแสดง : ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
กับแผนยุทธศาสตร์ กกท. และแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีของ กกท. พ.ศ. 2565-2570 
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2.11.3 เอกสารเชื ่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2564-2570 สู ่แผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีฯ (Master Plan)  

กกท. มีการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่สำคัญ กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/หน่วยงานที่สนับสนุนในลักษณะการบูรณาการการปฏิบัติงานฯ เพื่อส่งผล
ความสำเร็จให้ได้ตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 และแผนแม่บทหรือแผนระยะยาว
ของ กกท. ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปฯี และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ กกท. 
พ.ศ. 2564 - 2570 (MASTER PLAN) หลังจากนั้นฝ่ายและสำนักจัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณฯ ที ่สอดคล้องกับ MASTER PLAN ให้งานงบประมาณ กองแผนงานและงบประมาณ  
ฝ่ายนโยบายและแผน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในภาคผนวก) 

2.11.4 ระบบงานและกระบวนการหลักท่ีสำคัญ ของ กกท. (SAT Value Chain) 

 กกท. มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ เรื่องระบบงานและกระบวนการหลักที่สำคัญ ของ กกท. 
(SAT Value Chain) ตามข้อมูลฯ ที่แสดงในบทที่ 2 ข้อ 2.13 ระบบงานและกระบวนการหลักที่สำคัญ สำหรับ 
การพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบในภาคผนวก) 

2.11.5 แผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ และแผนแม่บท หรือ แผนปฏิบัติการระยะยาว ของ กกท. 
 กกท. มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ เรื่องแผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจ และแผนแม่บท หรือ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว ของ กกท. ตามข้อมูลฯ ที่แสดงในบทที่ 2 ข้อ 2.7 แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท หรือ
แผนปฏิบัติการระยะยาวต่างๆ ขององค์กร สำหรับการพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทั้งงบประมาณ 
บุคลากร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในภาคผนวก) 

2.11.6 แผนภูมิโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 อัตรากำลังจำนวนผู้ช่วยปฏิบัติงาน
โครงการฯ ที่สำคัญของ กกท. 

 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในภาคผนวก) 

2.11.7 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในภาคผนวก) 
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2.11 .8 สถาป ั ต ยกร รมอนาคต  ก า รก ี ฬ าแห ่ งป ร ะ เ ทศ ไทย  (SAT To-Be Architecture) 

 กกท. มีการวิ เคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื ่อมุ ่ งเน ้น 
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดิจิทัลมาสนับสนุนกระบวนการทำงาน และนำมาปรับใช้กับ กกท.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : ความเชื่อมโยงปัจจัย เรื่อง ความพร้อมของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องฯ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร ์

และแผนปฏิบัติงานประจำปี ด้านผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย กกท. 
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รูปแสดง : ความเชื่อมโยงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานของ กกท. โดยใช้สถาปัตยกรรมอนาคต กกท. 
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2.12 กรอบหรือแนวทางการกำกับดูแล (Governance) 
2.12.1 ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นรัฐวิสาหกิจที ่ให้ความสำคัญและมีความมุ ่งมั ่นในการสร้าง 
ความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรที ่มี
ประสิทธิภาพสูง โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การกำกับการติดตาม  
การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ไปทำหน้าที่ทางการบริหาร เพื่อให้ทรัพยากรของ
องค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดไว้ กกท. จึงกำหนด
นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี ดังนี้ โดยในส่วนของบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. มุ่งม่ันในการถือปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง และกำกั บดูแลให้มีกลไกและ 
การปฏิบัติที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น ซึ่ง กกท. มีกระบวนการ
ดำเนินงานในเรื่อง ดังกล่าวโดยกำหนดนโยบาย จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนแม่บทระยะยาวและแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม มีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนที่สำคัญตามความสามารถพิเศษของ กกท. เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในภาคผนวก) 

2.12.2 ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื ่อง กฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (Service 
Charter และCustomer Service Standard) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ รวมถึงการให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ และองค์ความรู้
ด้านกีฬาสำหรับนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติ 
ต่อลูกค้าเป็นไปอย่างมีมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงสามารถสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าและพนักงานของ กกท. เข้าใจ
บทบาทหน้าที ่ และวิธ ีปฏิบัติต่อลูกค้าที ่เป็นมาตรฐานทั ่วทั ้งองค์กรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23  
แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิการก ีฬาแห ่งประเทศไทย พ.ศ.  2558 และท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่ มเต ิม จ ึงออกประกาศ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง กฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (Service Charter และ Customer Service 
Standard) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ขอบเขตและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า (Customer Service Standard) การกำหนดขอบเขต 
และมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของ กกท. ได้คำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เส้นทางเดิน
ของลูกค้า (Customer Journey) จุดสัมผัสบริการ (Touch Point) ที่สำคัญตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า (Customer 
Life Cycle)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้อกำหนดตามมาตรฐาน) 
ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้บุคลากร กกท. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าที่เป็น มาตรฐาน  
เมื่อมีการติดต่อขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนำเสนอตามตารางดังต่อไปนี้ 
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 รูปแสดง : กฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (Service Charter และCustomer Service Standard) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
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2.13 ระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ  
การออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Work Systems) ของ กกท. พิจารณาจาก

กระบวนการที่สำคัญขององค์กรที่ดำเนินงานโดยบุคลากรภายในองค์กร หรือดำเนินการร่วมกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร 
คู่ความร่วมมือ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ (สินค้า/บริการ) ให้แก่ลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

โดยสำหรับ กกท. วิเคราะห์ระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ อาศัยแนวคิดการออกแบบระบบงาน  
จากห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Approach) โดยการใช้ทฤษฎี SIPOC Model เข้ามาดำเนินการในขั ้นตอน 
การจัดทำสำหรับแต่ละกระบวนการทำงาน เพ่ือให้เห็นภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งนำไปใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญ 
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
ในภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปแสดง : ระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ (Work System) ของ กกท. 



 

     

                   แผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570     หน้า 104 

 

 

บทท่ี 3 

กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) 

จากหลักการและเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และได้รับความนิยมในการนำมาใช้เพื่อช่วย 
ในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ AA1000 Stakeholder Engagement Standard โดย Accountability 
หรือที่เรียกกันว่า “AA1000SES” ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่สำคัญเริ่มตั้งแต่ การระบุผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การระบุประเด็นระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การวางแผนการตอบสนองต่อประเด็น
ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อประเด็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
การนำแผนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่การปฏิบัติ  และการประเมินผลการสร้างความผูกพัน 
กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ ่งจากหลักการดังกล่าวข้างต้น  สามารถนำมาปรับใช้ในขั ้นตอนที ่สำคัญสำหรับ 
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ดังนี้ 

3.1 การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลเป็นขั ้นตอนที ่สำคัญ เพื ่อช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจและสามารถที ่จะสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ  
ตามเกณฑ์ฯ จำนวน 13 ปัจจัย ประกอบด้วย 
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3.1.1 ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ประจำปี 2565 - 2570 

ปัจจัยนำเข้าท่ีสำคัญ แหล่งข้อมลู ความถี่ หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

1. รายละเอียด Stakeholder  
ขององค์กรท่ีผ่านมา 

- เล่มแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2564 - 2570 

1 ครั้ง/ปี ฝนผ. 

2. รายละเอียด Stakeholder  
ของแต่ละสายงาน/ฝ่าย  
(ที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด) ที่ผ่านมา 

- รายละเอียดตารางห่วงโซ่คุณค่า Value Chain ของ กกท. ระดับฝ่ายและสำนัก  
(Tier 1) จำนวน 16 ฝ่าย และระดับกอง (Tier 2) จำนวน 43 กอง 

1 ครั้ง/ปี ทุกฝ่ายและ
สำนัก 

3. ฐานข้อมลูเพ่ือมุ่งเน้น/บริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Profile) 

- รายงานการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ครั้ง/ปี ทุกฝ่ายและ
สำนัก 

4. ความต้องการ ความคาดหวังทั้ง 
เชิงบวกและเชิงลบ ของ Stakeholder 
ที่มีต่อองค์กรและต่อสายงาน/ฝ่าย  
(ที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด) 

- รายงานการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ครั้ง/ปี ทุกฝ่ายและ
สำนัก 

5. โอกาส และความเสี่ยง 
ด้านการมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการ 
Stakeholder ทั้งระดับองค์กร 
และสายงาน/ฝ่าย  
(ที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด)  

- แบบประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการ กกท. ประจำปี 2564 
- คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- แผนบริหารความเสี่ยงของ กกท.ประจำปี พ.ศ.2565 

1 ครั้ง/ปี ทุกฝ่ายและ
สำนัก 

6. ผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้
ขององค์กรและสายงาน/ฝ่าย (ที่ขึ้นตรง
กับผู้บริหารสูงสุด) ด้านมุ่งเน้น/ 
บริหารจัดการ Stakeholder และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องท่ีผ่านมา 

- เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจแนวโนม้การออกกำลังกาย
ของคนไทยในสถานการณ์การกีฬาของชาติ (รายปี) มกราคม - กันยายน พ.ศ.2563 
(สถานการณ์ แนวโน้ม การออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาของไทย  
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพลศึกษา และสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล) 
- ข้อมูลจาก สคร. ด้านมุ่งเน้นผู้มสีว่นได้ส่วนเสียและลูกค้า (ตารางผลการดำเนินงาน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท. Core Business Enablers) 

1 ครั้ง/ปี ฝนผ. 

7. แผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจ  
และแผนแม่บท หรือ แผนปฏิบัติการ 
ระยะยาวต่าง ๆ ขององค์กร 

- แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2564 – 2567 
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสรมิและพัฒนากีฬาอาชีพ  
พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) 
- เล่มแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.2564 - 2570 

1 ครั้ง/ปี ฝทบ. 
สคอ. 
ฝบผ. 

 

 

 

 

ตารางแสดง : สรุปข้อมลูสารสนเทศท่ีสำคัญการจัดทำแผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี กกท. 
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ปัจจัยนำเข้าท่ีสำคัญ แหล่งข้อมลู ความถี่ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

8. การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

- รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) 
- แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) 
- แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
- แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2565 - 2570) 
- (แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560 - 2564) 
(โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดปี 2565) สภาพแวดล้อมของ รส. สาขาสงัคมฯ 
- เล่มแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของ กกท. พ.ศ.2564 – 2570 
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
- นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
- แผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
- กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (หา พ.ร.บ. ตามหัวข้อ) 

1 ครั้ง/ปี 
 

ทุกฝ่ายและ
สำนัก 

9. การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญภายนอก
องค์กร (เช่น ด้านเศรษฐกจิ, ด้านสังคม, 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
 

- รายงานผลการสำรวจ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมสีุข
และความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ. 2563 
- เอกสาร การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศ ปี 2563 
- เอกสาร สรุปผลที่สำคญั สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2563 
- เอกสาร การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมสีุข และ 
ความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ. 2563 
- เอกสาร แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
- เอกสาร ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสของปี 2564 และแนวโน้ม 2564 
- เอกสาร สรุปผลที่สำคญั สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2563 
- เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจแนวโน้มการออกกำลังกาย
ของคนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม ่

1 ครั้ง/ปี ฝนผ. 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : สรุปข้อมลูสารสนเทศท่ีสำคัญการจัดทำแผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี กกท. (ต่อเนื่อง) 
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ปัจจัยนำเข้าท่ีสำคัญ แหล่งข้อมลู ความถี่ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10. สมรรถนะหลักขององค์กร - เล่มแผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2564 - 2570 1 ครั้ง/ปี ฝนผ. 
11. ความพร้อมของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งงบประมาณ บุคลากร และอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(หนังสือแจ้งพร้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565) 
- เอกสารเชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ.2564-2570  
สู่แผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีฯ (Master) 
- SAT Value Chain (ระบบงานและกระบวนการหลักท่ีสำคญั ของ กกท.) 
- แผนแม่บทระยะยาวขององค์กร (แผนปฏิบัติการดิจิทลั ระยะ 3 ปี  
พ.ศ.2564 – 2566 การกีฬาแห่งประเทศไทย, แผนแม่บทด้านบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2564 - 2567), นโยบาย ยุทธศาสตร ์
และแผนแม่บทการส่งเสริมและพฒันากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564  
(ฉบับทบทวน) 
- แผนภูมิโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 + จำนวน 
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ 
- แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ.2565  
- แผนผัง VISIO สถาปัตยกรรมอนาคต กกท. (SAT To-Be Architecture) 

1 ครั้ง/ปี ทุกฝ่ายและ
สำนัก. 

12. กรอบหรือแนวทางการกำกับดูแล 
(Governance) 

- ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG) 
- ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ 
(Service Charter และ Customer Service Standard)  
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศ กกท. เรื่องกฎบัตรและมาตรฐาน 
การให้บริการ (Service Charter และ Customer Service Standard)  
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- นโยบายด้านส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 

1 ครั้ง/ปี สพก. 
ฝนผ. 

13. ระบบงานและกระบวนการทีส่ำคัญ - รายละเอียดระบบงานและกระบวนการหลักท่ีสำคัญของ กกท. ประกอบด้วย 
C1 กระบวนการสนับสนุนองค์กรกีฬา 
C2 กระบวนการบริการทางการกฬีา 
C3 กระบวนการให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬา 
C4 กระบวนการพัฒนากีฬาเป็นเลศิ 
C5 กระบวนการพัฒนากีฬาอาชีพและกีฬามวย 

1 ครั้ง/ปี ทุกฝ่ายและ
สำนัก 

 
 
 

ตารางแสดง : สรุปข้อมลูสารสนเทศท่ีสำคัญการจัดทำแผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี กกท. (ต่อเนื่อง) 
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  3.1.2 การใช้ฐานข้อมูล (Data Analytic)  
ซึ่งเป็นเครื่องทางสถิติในการจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปัจจุบัน กกท. มีการเก็บข้อมูล จำนวน

นักกีฬาเป็นเลิศ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา และผู้ใช้บริการทางการกีฬา เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงของแต่ละ กลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนำไปใช้ในการมุ่งเน้นลูกค้าได้อย่างชัดเจน 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ฝ่ายที่รับผิดชอบ จำนวนข้อมูล แหล่งข้อมูล /ที่มาฐานข้อมูล           

ที่ใช้ในการอ้าง ปี 2564 ปี 2563 
พันธมิตร 
1.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 87 87 รายละเอียดตามเอกสารแนบของ ฝกล 

2.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ฝ่ายกีฬาภมูิภาค 77 77 รายละเอียดตามเอกสารแนบของ ฝกภ 
3.สมาคมกีฬาอาชีพ สำนักคณะกรรมการ    

กีฬาอาชีพ 
17 17 ระบบฐานข้อมลูกีฬาอาชีพ 

https://reg.thaips.org/front/search/assoc 
4.สโมสรกีฬาอาชีพ สำนักคณะกรรมการ   

กีฬาอาชีพ 
- 176 ระบบฐานข้อมลูกีฬาอาชีพ 

https://reg.thaips.org/front/search/club 
5.ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สำนักคณะกรรมการ   

กีฬาอาชีพ 
14 23 www.thaips.org 

6.คณะกรรมการเตรียมนักกีฬาฯ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 20 40 รายละเอียดตามเอกสารแนบของ ฝกล 
คู่ความร่วมมือ 
7.จังหวัดเจ้าภาพจดัการแข่งขัน ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ - 2 - 
องค์กรกำกับดูแล 
8. สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ฝ่ายนโยบายและแผน 1 1 http://www.sepo.go.th/contact 
9.สำนักงานงบประมาณและการเงิน ฝ่ายนโยบายและแผน 1 1 - 
10.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ฝ่ายนโยบายและแผน 1 1 https://www.audit.go.th/th/contact-us 
11.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ฝ่ายนโยบายและแผน 1 1 - 
12. องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก 
(World Anti-Doping Agency: WADA) 

สำนักงานควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา 

- - - 

13.ชุมชนที่สำคัญ สำนักผู้ว่าการ - - - 
14. บุคลากร กกท.  - 1,300 รายละเอียดตามเอกสารแนบของ ฝทบ 

พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 601 - http://sathrnew.sat.or.th/ 
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 695 - http://sathrnew.sat.or.th/ 

 
 

 
 
 

ตารางแสดง : ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. 
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3.2 การระบุผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
การที่จะสามารถระบุได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรคือใคร องค์กรต้องเข้าใจความหมายและสามารถ

อธิบายได้โดยตามเกณฑ์ให้คำอธิบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder) ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 2 มิติ 
ได้แก่  

   3.2.1. องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ่มบุคคล และบุคคล ที่สำคัญทั้งหมดในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากบริบทการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กร/หน่วยงาน ชุมชน  
กลุ่มบุคคล และบุคคลที่สำคัญทั้งหมด ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินงาน  
ในอนาคต ตามบริบททิศทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

   3.2.2. องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ ่มบุคคล และบุคคล ที ่สำคัญทั ้งหมดในอดีตจนถึงปัจจ ุบัน 
ที่ดำเนินงานและส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ่มบุคคล 
และบุคคลที่สำคัญทั้งหมดในอนาคต ซึ่งมีโอกาสดำเนินงานและส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อรัฐวิสาหกิจ  

โดยสำหรับ กกท. วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain) ตามแผนภูมิ
โครงสร้าง กกท. พ.ศ. 2564 ระดับกอง (Tier 2) ระดับฝ่าย/สำนัก (Tier 1) จนถึงระดับองค์กร (SAT Value 
Chain) ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม โดยการใช้ทฤษฎี SIPOC Model 
เข้ามาดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำสำหรับแต่ละกระบวนการทำงาน เพื่อให้เห็นภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด       
ก่อนนำมาพิจารณาคัดเลือกว่าใครเป็นกลุ่มที่ กกท. ต้องให้ความสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางแสดง : การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 และ 2564 
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รูปภาพแสดง : กระบวนการระบผุูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. โดยการใช้ทฤษฎี SIPOC Model 
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ซึ่งในการจำแนกลูกค้าของ กกท. อาศัยกระบวนการออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร 
(WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES) โดยอาศัยทฤษฎี SIPOC Model เพื ่อหากระบวนการที ่
สำคัญ(CORE PROCESS) ขององค์กร ซึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจคำนึงถึง วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร ความร่วมมือและการส่งมอบของพันธมิตร คู่ความร่วมมือต่าง  ๆ ขององค์กร 
ที่จำเป็นต่อการพัฒนาและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
ในเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า (ลูกค้ามีความพึงพอใจ ความผูกพัน และความภักดี) ต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบ ) 

เมื่อได้กระบวนการที่สำคัญ หรือกระบวนการทำงานหลัก  (CORE PROCESS) เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปหน่วยงานที่รับผิดชอบก็นำไปออกแบบกระบวนย่อย (SUB PROCESS) และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพ (Quality Work Process) เพ่ือนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือ การหาลูกค้าของแต่ละขั้นตอนหรือการระบุ
ว่าลูกค้าขององค์กรคือใคร เมื่อทราบว่าลูกค้าขององค์กรคือใคร จึงนำไปสู่การไปสอบถามข้อมูลส ารสนเทศ 
จากลูกค้า ประเด็นความต้องการความคาดหวัง  

เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบกระบวนทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพ่ือเป้าหมายคือการตอบสนองประเด็นความต้องการความคาดหวัง การสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของ
กลุ่มลูกค้าที่มีต่อ กกท. โดยขั้นตอนสุดท้าย เราต้องดำเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงของกระบวนการทำงาน
หลัก (CORE PROCESS) ระบบงาน กระบวนการทำงาน (WORK SYSTEMS) ขององค์กร เพื่อสนับสนุนต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร (Strategic Objective) ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน
ระหว ่ า งด ้ านการวางแผน เช ิ งกลย ุทธ ์  ( Strategic Planning: SP)  ในส ่ วนการออกแบบระบบงาน  
(Work Systems) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objectives กับด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า (Stakeholder & Customer Management : SCM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : ความเชื่อมโยงกับวัตถปุระสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ กับ กระบวนการทำงานหลักของ กกท. 
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3.3 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
3.3.1 ฐานข้อมูลเพ่ือมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Profile 

องค์กรต้องดำเนินการวิเคราะห์ว่าองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีประเด็นอะไรที ่เป็น
ผลกระทบระหว่างกันและมีประเด็นอะไรบ้าง โดยเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและ  
เชิงลบ) ที่เกิดจากขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ที่องค์กรต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับการดำเนินงาน 
ในส่วนนี ้  กกท. อาศัยข้อมูลรายละเอียดจากการทำห่วงโซ่ค ุณค่า  (Value Chain) ระดับกอง (Tier 2)  
และ Stakeholder Profile ทั่วทั้งระดับองค์กร และสายงาน/ฝ่าย  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : The Stakeholder Engagement Manual (AccountAbility, 2005) 
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ตารางแสดง : ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บฐานข้อมลู Stakeholder Profile ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
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3.3.2 กระบวนการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Voice of Stakeholder (VOS) ของ กกท. 
กกท. มีการกำหนดช่องทางและแนวทางปฏิบัติในการรับฟัง การมีปฏิสัมพันธ์การสังเกตผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพื ่อค้นหาความต้องการ และความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับใช้ในก ารสื ่อสารและถ่ายทอด  
แนวทางปฏิบัติในการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กับบุคลากร  ที่เกี ่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึงและสามารถ
นำไปใช้ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับฟัง VOS ที่ผ่านมา พร้อมศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. การกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ VOS 
3. ประชุมหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการกำหนดช่องทาง วิธีการรับฟัง VOS ความถี่ และผู้รับผิดชอบ 

ในแต่ละช่องทาง 
4. จัดอบรมวิธีการรับฟัง VOS ให้กับผู้รับผิดชอบในแต่ละช่องทางการรับฟัง VOS และประเมินผล

ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม  
5. ดำเนินการรับฟังและรวบรวมข้อมูล VOS จากช่องทางตามระยะเวลาที่กำหนดและ รวบรวม VOS 

นำส่งฝ่ายนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่กำหนด 
6. วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาจัดลำดับความสำคัญ VOS เพ่ือเตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหาร 
7. ผู้บริหาร กกท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
8. คณะกรรมการ กกท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
9. ถ่ายทอด/สื่อสาร VOS ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนอง

ให้เหนือกว่าความต้องการและ จัดส่งข้อมูลให้กับฝ่ายนโยบายและแผนเพ่ือกำหนดแผนงาน/โครงการฯ  
10. การเก็บรวบรวมข้อมูล VOS เป็นฐานข้อมูลองค์กรระบุไว้ที่โครงร่างองค์กร  

เพ่ือนำไปเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ  
11. ติดตามและประเมินผลกระบวนการับฟัง VOS เพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
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 รูปแสดง : กระบวนการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย Voice of Stakeholder (VOS) ของ กกท.  
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รูปแสดง : กระบวนการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย Voice of Stakeholder (VOS) ของ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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3.4 การจัดลำดับความสำคัญ และประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การจัดลำดับความสำคัญของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ ่ม ตามหลักเกณฑ์สากลที่เป็นที ่ยอมรับ 
พิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบเมตริกซ์  (Matrix) ใน 2 มิติ ซึ่งชี้ให้เห็นมุมมองระหว่างอำนาจ/อิทธิพล 
(Power) และความสนใจ/ผลประโยชน์ (Interest) เพื ่อระบุตำแหน่งของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียแต่ละกลุ ่ม 
ให้สะท้อนถึงน้ำหนักความสำคัญที่องค์กรควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

ซึ่งองค์กรต้องทราบด้วยว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีลักษณะการตอบสนองต่อประเด็นต่าง ๆ  
อย่างไร กล่าวคือ เมื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเกิดประเด็นความไม่พึงพอใจต่อประเด็นต่าง ๆ  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จะมีรูปแบบหรือใช้วิธีการใดเพ่ือกดดันให้องค์กรตอบสนองต่อประเด็นที่เรียกร้อง การแก้ประเด็นปัญหา
ด้วยการกระทำที่รุนแรงมักต้องการสร้างความสนใจ และการได้รับการสนับสนุนจากสังคมเพื ่อให้องค์กร 
มีการตอบสนองอย่างเร่งด่วน การเข้าใจลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดวิธีการ
เชื่อมโยงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา: James B. et. Al. Handbook of Strategic Planning (1986) 

 
 
 

รูปแสดง : ตัวอย่างการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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โดย กกท. มีหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ และประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอิทธิพลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีต่อการดำเนินงานของ กกท. ( Impact) และ 
ด้านผลกระทบที่ กกท. มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Dependency)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์  
(แต่ละด้าน) 

ระดับคะแนน 
1 3 5 

Impact : ระดับอิทธิพลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลต่อการดำเนินงานของ กกท. 
1. มีอิทธิพลต่อกระบวนการทำงาน/ทิศทาง 
   การดำเนินงานของ กกท. 

ไม่มีอำนาจ/  
ไม่สามารถ

ดำเนินการได้  
หรือแทบไม่มี 

มีอำนาจบ้าง/ 
สามารถดำเนินการ

ได้บ้าง 
 

มีอำนาจมาก/ 
สามารถดำเนินการ 

ได้อย่างชัดเจน 2. มีอิทธิพลต่อเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ กกท. 
3. มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียง/การยอมรับ 
   ของ กกท. 
Dependency : ระดับผลกระทบที่ กกท. มีผลต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. มีผลทำให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
   (เพ่ิมข้ึน/ลดลง) 

ไมมี่ส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือไม่ได้รับ

ผลกระทบเชิงลบ 

มีส่วนได้ส่วนเสีย
บ้างหรือได้รับ

ผลกระทบ 
เชิงลบบ้าง 

มีส่วนได้ส่วนเสีย
มากหรือได้รับ

ผลกระทบ 
เชิงลบมาก 

2. ได้รับผลกระทบ (เชิงลบ) จากผลิตภัณฑ์ 
   และบริการของ กกท. 

ตารางแสดง : หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ และประเด็นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย จำนวน 2 ด้าน ของ กกท. 
 

รูปแสดง : การวิเคราะห์การกำหนดระดับคะแนนความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบตารางแบบเมตริก ของ กกท. 
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ซึ ่งการพิจารณาระดับความสำคัญ  กกท. โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว เกิดขึ้น 
จากกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (work Shop) ของทุกฝ่ายและสำนัก 
เมื่อได้ข้อสรุปจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้บริหาร กกท. เพ่ือขอความเห็นชอบ
ตามลำดับ/ขั้นตอนต่อไป 

 

 
กลุ่ม 

 
ระดับสี 

ระดับ 
ความสำคัญ 

ระดับคะแนน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
Impact Dependency 

A แดง มาก 5 5 - สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

B ส้ม ปานกลาง 5 3 - สมาคมกีฬาอาชีพ 
- สโมสรกีฬาอาชีพ 
- บุคลากร กกท.(ผู้บริหาร กกท., ฝ่ายและสำนัก) 
- องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) 

C เหลือง น้อย 3 3 - คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 
- จังหวัดเจา้ภาพจัดการแข่งขัน 
- ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
- สำนักงบประมาณ 
- กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
- ผู้สนับสนุน (Sponsor) 

D เขียว น้อยมาก 1 1 - ชุมชนที่สำคัญ 
- คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย  
- คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 
- หนว่ยงาน องค์กร ที่มีบันทึกขอ้ตกลงกับ กกท. (MOU) 
- ผู้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ผู้รับจ้างจัดทำงานด้านวิชาการ (ที่ปรึกษา, งานวจิัย, ประเมินผลฯลฯ) 
- ผู้รับจ้างจัดงาน จัดกิจกรรม 
- ผู้รบัเหมากอ่สร้าง 
- บุคคลซ่ึงสนับสนุนการกีฬา 
- หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  

 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : ระดับคะแนน Impact และ Dependency เพื่อการจัดกลุ่ม ระดับสี ระดับความสำคญั  
เพื่อกำหนดการจดัลำดับความสำคัญและประเด็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. 
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3.5 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการมุ่งเน้นหรือการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เมื่อได้ข้อสรุปตำแหน่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม องค์กรก็สามารถนำไปกำหนดวัตถุประสงค์  

และขอบเขตการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรกำหนดแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนปฏิบัติ
งานประจำปีฯ เพ่ือตอบสนองข้อมูลสารสนเทศฯ ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
แต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
กลุ่ม 

ระดับ/
ความสำคัญ 

รูปแบบการดูแล / 
การบริหารจัดการ 

รายชื่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์และขอบเขต 
บริหารจัดการ 

A แดง การจัดการอย่างใกล้ชิด 
(Manage closely) 

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
 

สร้างการมีส่วนร่วมพร้อมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความสำคัญในระดับสูง องค์กรจึงควรจัดทำ
แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในระดับสูง 
- รูปแบบเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ได้แก่  
การปรึกษาหารือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
การสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน 
เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

B ส้ม ตอบสนองความต้องการ / 
ทำให้เกิดความพึงพอใจ 
(Meet their needs) 

- สมาคมกีฬาอาชีพ 
- สโมสรกีฬาอาชีพ 
- บุคลากร กกท. 
(ผู้บริหาร กกท., ฝ่ายและสำนัก, 
คณะกรรมการ กกท.) 
- องค์กรต่อต้านการใช้สาร
ต้องห้ามโลก (World Anti-
Doping Agency: WADA) 
 
 
 
 
 

การตอบสนองต่อความต้องการ/ 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความสำคัญต่อองค์กร จึงควรจัดทำ 
แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในระดับกลาง  
- รูปแบบเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ได้แก่ 
การให้คำปรึกษา การเจรจาต่อรอง  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การรายงานผลการ
ดำเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกลุ่มน้ีให้เกิดความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
ตารางแสดง : การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการมุ่งเน้นหรือการบริหารจัดการผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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กลุ่ม 

ระดับ/
ความสำคัญ 

รูปแบบการดูแล / 
การบริหารจัดการ 

รายชื่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์และขอบเขต 
บริหารจัดการ 

C เหลือง รายงานผลอย่าง
สม่ำเสมอ 
(Keep informed) 

- คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 
- จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
- ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
- สำนักงบประมาณ 
- กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
- สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ 
- ผู้สนับสนุน (Sponsor) 

การสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ สำคัญ
ระดับเล็กน้อย องค์กรควรสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มน้ีทราบถึงสิ่งท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ 
- รูปแบบเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ได้แก่การ
ตรวจสอบ การให้ข้อมูลฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มน้ีเพื่อสร้างการรับรู้
อย่างต่อเนื่อง 

D เขียว เฝ้าดูอยู่ห่างๆ / 
การรายงานผล 
เป็นระยะ 
(Keep into 
account) 

 
 

- ชุมชนท่ีสำคัญ 
- คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย  
- คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 
- หน่วยงาน องค์กร ท่ีมีบันทึกข้อตกลงกับ 
กกท. (MOU) 
- ผู้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ผู้รับจ้างจัดทำงานด้านวิชาการ (ท่ีปรึกษา, 
งานวิจัย, ประเมินผลฯลฯ) 
- ผู้รับจ้างจัดงาน จัดกิจกรรม 
- ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
- บุคคลซ่ึงสนับสนุนการกีฬา 
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 
 

การรักษาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ สำคัญ
ระดับน้อยมาก องค์กรควรสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มน้ีทราบถึงสิ่งท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ความสนใจเป็นระยะ  
- รูปแบบเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ได้แก่  
การประชาสัมพันธ์ฯ ช่องทางต่าง ๆ  
เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มน้ีเพื่อสร้างการรับรู้เป็นระยะ 

 
 
3.6  การกำหนดระดับและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  
  องค์กรต้องมีการประเมินว่าระดับและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ณ เวลาปัจจุบัน จนถึงการวางแผนต่อไป  
ในอนาคต ว่าอยู่ที่ระดับเท่าใดเพื่อใช้ในการวางเป้าหมาย และคิดแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  การกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายระดับองค์กร การกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ ให้มีตัวชี ้ว ัดและผู ้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
การกำหนดเป็นนโยบายผู้บริหารระดับสูงโดยมอบหมายให้มีการปฏิบัติทั่วกันทั้งองค์กร และการกำหนดกิจกรรม
ขึ้นมาใหม่เนื่องจากยังไม่มีกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นความต้องการนั้น ๆ เป็นต้น 
 

  ตารางแสดง : การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการมุ่งเน้นหรอืการบริหารจัดการผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (ต่อเนื่อง) 
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โดย กกท. มีแนวทางในการพิจารณาระดับและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย  

1. ระดับความผูกพัน (Level of Engagement)  
2. ระดับการสื่อสาร (Communication)   
3. ลักษณะความสัมพันธ์ (Nature of Relationship) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: AA1000SES 

 
 
 
ซึ่งจากที่มีการพิจารณาระดับความสำคัญ กกท. เลือกเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในกลุ่ม  A - C 

เท่านั ้น (A = สำคัญมาก, B = สำคัญปานกลาง และ C = สำคัญน้อย) เพื ่อนำมาจัดทำรายละเอียดรูปแบบ 
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการมีส่วนร่วม เหตุผลเนื่องมาจากเรื่องทรัพยากร 
ที่มีอย่างจำกัด  

ทั้งนี้ในกลุ่ม D (ระดับความสำคัญน้อยมาก) เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจำนวนมาก จึงกำหนด
แนวทางการมีส่วนร่วม คือ การรักษาและสร้างการรับรู้โดยมีจุดประสงค์การสร้างความสัมพันธ์บริหารจัดการกับ 
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในเรื ่องการสื ่อสาร และสร้างการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วน เสีย โดยใช้ว ิธ ีการสื ่อสาร  
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ช่องทางต่าง ๆ เช่น ทีวี วิทยุ เว็บไซต์องค์ กร สื่อสิ่งพิมพ์ ประกาศ จดหมาย 
อีเมล์ เป็นต้น 

ตารางแสดง : ตัวอย่างในการกำหนดระดับของรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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กลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ
ความ 
สำคัญ 

ระดับ 
ความ
ผูกพัน 

ลักษณะ 
ความ 

สัมพันธ ์

ระดับ 
การสื่อสาร  
(ช่องทาง) 

ประเด็นความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

แนวทาง 
การมีส่วนร่วม 

วิธีการ 
สื่อสาร 

- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
 

แดง สูง ระยะ 
ยาว 

หลาก 
หลาย 

1. การส่งเสริมกระบวนการ   
สร้างนักกีฬา 
2. การส่งเสริมกระบวนการ 
พัฒนานักกีฬา 

 

 - สร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อทำความร่วมมือ  
 - ตอบสนองประเด็น
ความต้องการและ 
ความคาดหวัง 

 

การสื่อสารแบบ (2 ทาง)  
ซ่ึง เน้นการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างองค์กรและกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย เช่น การเข้าพบ
แต่ละหน่วยงานโดยตรง 
การปรึกษาหารือ การประชุมฯ
การสัมมนา การพัฒนา
เครือข่าย เพื่อการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
รวมถึงสื่อสารช่องทางอื่น ๆ 

- สมาคมกีฬาอาชีพ 
- สโมสรกีฬาอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้ม กลาง  ระยะ
กลาง  

หลาก 
หลาย 

1. การส่งเสริมกระบวนการสรร
หาเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
2. การส่งเสริมให้มีการจัดการ
แข่งขันเพื่อ        สร้างรายได้ 

- สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
ทำความเข้าใจ  
 - ตอบสนองเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจ 
 

การสื่อสารแบบ (2 ทาง)  
ซ่ึง เน้นการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างองค์กร และกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น  
การประชุมฯ การสัมมนา  
การสัมภาษณ์  
การทำแบบสอบถาม   
เพื่อสอบถามและตอบสนอง
ความต้องการให้เกิด 
ความพึงพอใจ รวมถึงสื่อสาร
ช่องทางอื่น ๆ - องค์กรต่อต้านการใช้สาร

ต้องห้ามโลก (World Anti-
Doping Agency: WADA) 

ส้ม กลาง  ระยะ
กลาง 

หลาก 
หลาย 

1. การควบคุมกำกับดูแล 
2. การสร้างและพัฒนานักกีฬา 
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับในการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา 

- บุคลากร กกท. 
(ผู้บริหาร กกท., ฝ่ายและ
สำนัก, คณะกรรมการ กกท.) 

ส้ม กลาง ระยะ
กลาง 

หลาก 
หลาย 

1. . การส่งเสริมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
ระบบสวัสดิการให้แก่บุคลากร 
กกท. 
2. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
บุคลากร กกท. 
3. ร่วมกันผลักดันให้ กกท. 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

  

 

 
ตารางแสดง : การกำหนดระดบัของรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท.  
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กลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ
ความ 
สำคัญ 

ระดับ 
ความ
ผูกพัน 

ลักษณะ 
ความ 

สัมพันธ ์

ระดับ 
การสื่อสาร  
(ช่องทาง) 

ประเด็นความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทาง 
การมีส่วนร่วม 

วิธีการ 
สื่อสาร 

- คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา 
 

เหลือง ต่ำ ระยะ 
สั้น 

พอ 
ประมาณ 

การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา
ท่ีมีความสามารถเพื่อส่งเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาต ิ
 

- สร้างการรับรู้ 
เพื่อทำความเข้าใจ  
 - สื่อสารในประเด็น 
ท่ีต้องการ 
 

การสื่อสารแบบ (1-2 ทาง) 
เช่น การประชุมฯ 
การสัมภาษณ์ การรายงาน
ข้อมูล การทำแบบสอบถาม 
การโทรศัพท์ การส่งข้อมูล
ข่าวสารผ่าน ช่องทางต่าง ๆ 
เช่น จดหมาย อีเมล์ Social 
medial เพื่อสร้างการรับรู้
สื่อสารประเด็นท่ีต้องการ 

องค์กรกำกับดูแล 
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
- สำนักงบประมาณ 
- กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
- สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ 
 

เหลือง ต่ำ ระยะ 
สั้น 

พอ 
ประมาณ 

1. มอบหมายนโยบาย 
ของประเทศสู่การปฏิบัติ 
ของ กกท. 
2. ตรวจสอบ/กำกับ 
ดูแลให้ กกท. ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
 
 
 

เหลือง ต่ำ ระยะ 
สั้น 

พอ 
ประมาณ 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดการ 
แข่งขันกีฬา 
2. การกำกับความคุมการ
จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
ให้มีมาตรฐาน 
 

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เหลือง ต่ำ ระยะ 
สั้น 

พอ 
ประมาณ 

1. การส่งเสริมให้มี 
การจัดการแข่งขัน 
เพื่อสร้างรายได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : การกำหนดระดบัของรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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3.7 การยกระดับความสามารถ และการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความพร้อมสำหรับ
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

  เชื่อมโยงจากประเด็นเรื่องการกำหนดระดับและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้
องค์กรต้องมีกระบวนการจัดการกับประเด็นต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการยกระดับความสามารถ และการจัดการความเสี่ยง 
ในการสร้างความพร้อมสำหรับกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับใช้ในกระบวนการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (แผนระยะยาว) การกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดแผนปฏิบัติการ (แผนระยะสั้น) การกำหนด
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (Levels)  วิธีการ/รูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือตอบสนองต่อ
ประเด็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิผล โดย กกท. มีแนวทางการพิจารณาข้อมูลสารสนเทศ 
ประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1. การวัดระดับความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร (ความพึงพอใจ) เปรียบเทียบกับ  
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (Levels) สำหรับกำหนดแนวทางในการปิด/ลดช่องว่าง (Gaps)  

2. การจัดหาทรัพยากร (Resources) เรื่องการจัดสรรงบประมาณ จำนวนอัตรากำลัง และ 
ขีดความสามารถ (ภารกิจ/ความรับผิดชอบ) ของแต่ละฝ่ายและสำนัก โดยคำนึงถึงเรื่อง เป้าหมาย  
และให้เกิดความคุ้มค่า 

3. การระบุความเสี ่ยงของการบริหารจัดการผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์  
ความเพียงพอสำหรับทุกโครงการ ซึ่งหากวิเคราะห์แล้วมีความเสี่ยงคาดว่าไม่ได้ตามเป้าหมายก็จะมี 
การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plan) หรือแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร  

4. การวางแผนระยะยาวขององค์กรในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน การจัดเก็บ
ฐานข้อมูลมากขึ้น เชื่อมโยงตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ กกท.  

5. การวางแผนระยะยาวขององค์กรในการนำแผนแม่บทเรื่องการพัฒนาบุคลากร มาใช้ในการทบทวน
และปรับปรุงระดับความสามารถ (Capacity) ที่ต้องยกระดับ/สร้างความรู้ความสามารถของบุคลากร
อย่างสม่ำเสมอภายในหน่วยงาน/สายงาน  

6. การส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและตอบสนอง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทั่วทั้งองค์กรเป้าหมาย  
เพ่ือสร้างความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้น  

 

โดยรายละเอียดข้อมูลประเด็นและระดับความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ช่วงที่เป็นช่องว่าง 
(Gaps) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ กกท. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ (รายละเอียด  
ตามข้อมูลในบทที่ 4 ในข้อ 4.4 ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรและแนวทาง  
การสร้างความสัมพันธ์ 
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3.8 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจดัการกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

องค์กรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ครอบคลุมทุกสายงาน/ฝ่าย โดยแผนมีการระบุ โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อระดับ (Levels) ที่คาดหวังและสอดคล้อง ตามวิธีการ/รูปแบบ (Methods)  
ของการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ ที่ได้ออกแบบครบทุกประเด็นรวมทั้งโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
มีการกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ KPI ที่มีค่าเป้าหมายที่สอดคล้องตาม KPI และเป้าหมาย 
ในภาพรวมองค์กร และสายงาน/ฝ่าย  

ทั้งนี้ในอนาคตองค์กรมีแผนการถ่ายทอดเป็น KPI และเป้าหมายของหน่วยงานระดับถัดลงมาจนถึง
ระดับบุคคล รวมทั้งมีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผน และ KPI/ เป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบที่
เก ี ่ยวข้อง นอกจากนี ้ต ้องมีการสื ่อสารและสร้างความรู ้ความเข้าใจในกรณีที ่ เก ิดปัญหาหรืออุปสรรค  
ในการปฏิบัติตามแผน 

 
3.9 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

องค์กรมีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกฝ่ายและสำนัก  โดยกำหนด 
KPI/เป้าหมาย ความถี่ ผู ้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ในการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดในแต่ละแผนปฏิบัติการประจำปีฯ เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานสรุปผล  
การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนนำเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจตามระยะเวลาที่กำหนด 

ซึ่งแผนการติดตามและรายงานผลดังกล่าว เชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ (SE-AM) ด้านการกำกับ
ดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) ในข้อการติดตามผล
การดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยมีความถี่การรายงานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 
เพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงาน  
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ในอนาคตองค์กรต้องประเมินผลการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรายงานภาพรวมของ  
การสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ รวมทั้งผลลัพธ์ทั้ง Output และ Outcome และรายงานต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และสาธารณชน ประกอบด้วย รายงานที่เกี ่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainability - related 
report) /รายงานประจำปี/การรายงานในเว็บไซต์ และการรายงานในสื ่อสังคมออนไลน์ ได้อย่างครบถ้วน
ครอบคลุม ทุกช่องทาง รวบถึงนำผลการประเมินไปทบทวน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้และเริ่มต้นกระบวนการ  
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ในอนาคต 
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บทท่ี 4 

กระบวนการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหลักเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจ  ด้านการ 
มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ื อ
ตอบสนองต่อปัญหา และประเด็นสำคัญท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ซึ่งจะสนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต ดังนั้น  
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีความสำคัญในการกำหนดทิศทาง แผนงาน ตลอดจน
เป้าหมายด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรให้มีความชัดเจนและบูรณาการกันทั้งในระดับองค์กร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรกำหนดอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้การบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและได้รับการปรับปรุง  
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  

4.1 การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ  

การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ระยะยาว)  
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ต้องสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรอย่างครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญ  
ระดบัองค์กร ระดับสายงาน และระดับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดตามข้อมูลในบทที่ 2  

4.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรได้นำ SWOT Analysis มาใช้เป็นเครื ่องมือ 

ในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง และจุดอ่อน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค ที่จะมีผลต่อ
การดำเนินการซึ ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจสถานะ การบริหารจัดการผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้ดียิ ่งขึ้น  
และสามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อที่องค์กรจะได้
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง) ของ กกท. 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และจดุอ่อน) 

Strengths  
(จุดแข็ง) 

S1 ผู้บริหารระดับสูง กกท. ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากเป็น 
1 ใน 8 ด้านที่เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ Core Business Enablers (I) 

S2 มีงบประมาณเพียงพอในเรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (I) 
 

ตารางแสดง : การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง) ของ กกท. 

 

Weaknesses 
(จุดอ่อน) 

W1 ยังไม่มีการวิเคราะห์สารสนเทศอย่างครบถว้น ที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (R) 

W2 ยังไม่มีแนวทางในการจัดทำ Stakeholder Profile อย่างเป็นระบบ เพ่ือนำมาใช้เป็นขอ้มูล 
สารสนเทศในการบริหารจัดการผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (R) 

W3 จำเป็นต้องมีการพัฒนา/ยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (R) 

W4 ควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเตรียมความพร้อมดา้น
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (R) 

W5 ยังไม่มีการวิเคราะห์ Value Chain ทั้งในระดับภาพรวมองค์กร กับ Value Chain ในระดับสาย
งาน/ ฝ่ายอยา่งเป็นระบบ (R) 

W6 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน บางอย่างไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อจำกัด 
ในการทำงาน (I, O) 

W7 ผลการสำรวจข้อมูลสารสนเทศเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องว่าง (Gaps) ที่ต้องพัฒนา
กระบวนการทำงานรวมถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (O, R) 

 

ตารางแสดง : การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน) ของ กกท. 

 

 

 



 

     

                   แผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570     หน้า 129 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และ อุปสรรค) 

Opportunities  
(โอกาส) 

O1 หน่วยงานที่กำกับดูแล (สคร.) มีการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน จึงสามารถ
นำไปใช้เป็นกรอบและขั้นตอนในการวางแผนการพัฒนาองค์กร (T) 

O2 เนื่องจาก กกท. ก่อตั้งมาระยะเวลายาวนานทำให้มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วยเสียระดับหนึ่ง 
และผู้มีส่วนได้ส่วยเสียพร้อมให้ความร่วมมือ (I) 

O3 รัฐบาลสนับสนุนเรื่องของกีฬา ซึ่งมีการกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ (O, T) 
 

ตารางแสดง : การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส) ของ กกท. 

Threats  
(อุปสรรค) 

T1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบกับทุกด้านไม่เว้นเรื่องของกีฬา 
ของประเทศ (I, T) 

T2 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากเรื่องกีฬาไม่ใช่สิ่งจำเป็นพื้นฐานของคนทั่วไป ดังนั้น 
อาจมีความสำคัญลดลง (I, T) 

T3 ความคาดหวังจากหน่วยงานภายนอก ที่ต้องการเห็นหน่วยงานรัฐ (กกท.) มีระบบบริหารจัดการ
ที่ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (O, T) 

 

ตารางแสดง : การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (อุปสรรค) ของ กกท. 

 

ที่มาของข้อมูลในการวิเคราะห์ SWOT 
R = รายงานผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้าน SM 
I  = การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และผลการดำเนินงานของ กกท. 
O = ข้อมูลจากสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
T = องคค์วามรู้/ฐานข้อมูลทั่วไป 
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4.3 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลัก 
การระบุความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage: SA) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Challenge: SC) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเครื่องมือ TOWS Matrix ซึ่งจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่สามารถสรุปเป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
ขององค์กร และทำให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

- กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที ่เป็นจุดแข็ง 
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนามากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก  

- กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง 
และข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน  ทั้งนี้เนื่องจาก
องค์กรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์กรต้องพบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคจากภายนอกที่องค์กรควบคุมไม่ได้   
แต่องค์กรสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันอุปสรรคที่มาจากภายนอกได้   

- กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน 
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข  ทั้งนี้เนื่องจาก
องค์กรมีโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่  

- กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน 
และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กร
เผชิญกับทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ 

กกท. ยังคงได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านกีฬาซึ่งถือว่าเป็นความสามารถพิเศษ และเป็น 
จุดแข็งที ่เป็นสมรรถนะหลักขององค์กรที ่สามารถนำมาใช้สร้างความได้เปรียบในการแข็งขันและในการ 
ใช้การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้หลัก VRIO FRAMEWORK ประกอบด้วย 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency : CC) 
CC1 เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านกีฬาของประเทศ 
CC2 ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการด้านการพัฒนาผลงานนักกีฬาที่ครบวงจร 
CC3 มีความเป็นมืออาชีพ (มีความเชี่ยวชาญ) ด้านการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬา 
CC4 เครือข่าย (ด้านกีฬา) กับสมาคมกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตารางแสดง : รายละเอียดสมรรถนะหลักของ กกท. 

 

 

TOWS Matrix 
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 Strengths Weaknesses 
Op

po
rtu

ni
tie

s 

SA1 ยกระดับองค์ความรู้ของผู้บริหารระดับสูงเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง (S1 + S2 + O1 + O2+ O3)  

SC2 การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน รวมถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
เพื่อร่วมมือกันในด้านการสร้างความสัมพันธ์และ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื ่อง 
(W3 + O2)  
SC3 การแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั ้นตอน 
เพื่อสนับสนุน เรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส ่วนเส ียขององค ์กรให ้ด ีข ึ ้นจากท ี ่ผ ่านมา 
(W6 + W7 + O2)  

Th
re

at
s 

SC1 การพัฒนาภาพลักษณ์และการยอมรับในเรื่อง
การสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S2 + T1 + T2+ T3)  

SC4 ปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและ 
วิเคราะห์สารสนเทศอย่างครบถ้วน เพื ่อนำมา
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ขององค์กร (W1 + T3) 
SC5 ปรับปรุงกระบวนการจัดทำ Stakeholder 
Profile ขององค์กร (W2 + T3) 
SC6 ปร ับปร ุงกระบวนการจ ัดทำควรจ ัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม (W4 + T3) 
SC7 ปรับปรุงกระบวนการจัดทำ Value Chain 
ระดับองค์กร และระดับสายงาน/ฝ่าย 
อย่างเป็นระบบ (W5 + T3) 

ตารางแสดง : การระบคุวามได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage: SA) และความได้เปรยีบเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Challenge: SC) โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
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4.4 ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรและแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ 

กกท. ได้วิเคราะห์ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง กับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุม ทุกกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวนำมาจากกระบวนการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยตรงที่มีการสอบถามเพื ่อสำรวจความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ กกท. 
ประจำปี พ.ศ. 2564 การเปรียบเทียบความต้องการและความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นวิธีการประเมินคุณภาพการบริการซึ่ง หมายถึง ช่องว่าง (Gaps) ระหว่างความต้องการและความคาดหวัง
และการรับรู้ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับบริการจริงจาก กกท. ทั้งนี้การประเมิน
คุณภาพบริการ โดยทำการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบริการที่คาดหวังและบริการที่รับรู้ในมุมมอง 
ของกลุ ่มลูกค้าที ่ เกี ่ยวข้องบนพื ้นฐานองค์ประกอบคุณภาพบริการ จึงเป็นโอกาสที ่ กกท. จะสามารถ  
สร้างความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การเปรียบเทียบระหว่างบริการที่คาดหวัง
กับบริการที่รับรู้ในมุมมองของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดผลลัพธ์ 3 กรณี ได้แก่ 

1. หากบริการที่ได้รับรู้ผ่านระดับของความพึงพอใจ มากกว่า ความต้องการและความคาดหวัง จะถือว่า
คุณภาพการบริการขององค์กรจัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ (ผลต่างน้อยกว่า 
ศูนย์หรือติดลบ) 

2. หากบริการที่ได้รับรู้ผ่านระดับของความพึงพอใจ น้อยกว่า ความต้องการและความคาดหวัง จะถือว่า
คุณภาพการบริการขององค์กรจัดอยู ่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ ่งจะเป็นข้อมูลที ่สำคัญขององค์กร  
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป (ผลต่างมากกว่าศูนย์)  

3. หากบริการที่ได้รับรู้ผ่านระดับของความพึงพอใจ เท่ากันหรือตรงกับหรือมีช่องว่างของคุณภาพบริการ
อยู ่ในระดับน้อยมาก ความต้องการและความคาดหวัง จะถือว่า คุณภาพการบริการขององค์กรจัดอยู ่ใน  
ระดับน่าพึงพอใจ (เข้าใกล้ศูนย์) 

ทั้งนี้การวิเคราะห์ระดับความต้องการและความคาดหวังกับความพึงพอใจ และช่องว่างของคุณภาพ  
ในการให้บริการ จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตรวัดระดับความต้องการ-คาดหวัง ความผูกพัน และ
ความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ 
ขั ้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ และด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก  
ของผลิตภัณฑ์และบริการหลักของ กกท. ทั้ง 3 คือ สนามกีฬา ฟิตเนส และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  

สามารถสรุปคุณภาพบริการของ กกท. โดยการวิเคราะห์ระดับความต้องการและความคาดหวัง 
กับความพึงพอใจ และช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้  
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลฯ เมื ่อพิจารณาถึงปัจจัยความต้องการและ 
ความคาดหวัง เทียบกับความพึงพอใจ จากปัจจัยที่เป็นช่องว่างนำมาสู่การจัดอันดับความสำคัญของการแก้ไข/
ปรับปรุงกระบวนการฯ ซึ่งจากพิจารณา กกท. ควรกำหนดแนวทางการปิด/ลดช่องว่าง ตามความสามารถ 
ของ กกท. ในการสร้างความสัมพันธ์ฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และสอดรับกับแผนระยะยาว แผนกลยุทธ์ 
การสร้างการมีส่วนร่วม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. จึงนำไปสู่การกำหนดนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. เพ่ือนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้าน CRM ของ กกท. พร้อมกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่  

- ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและเกิดความผูกพันกับองค์กร  
- ขยายการยอมรับและพัฒนาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุนการมุ่งเน้น  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีฯ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

โดยมีเป้าหมาย ประกอบด้วย (เชื่อมโยงกับรายละเอียดตามแผนงานโครงการที่แสดงไว้ในบทที่ 5) 
  - สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - การสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามภารกิจที่ดำเนินร่วมกัน  
  - การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน  
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บทท่ี 5 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย กกท. 

จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นความต้องการความคาดหวัง  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าองค์กรควรให้ความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิทธิพลมากขึ้นต่อความสำเร็จและการดำเนินงานขององค์กร  
จึงให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงความต้องการ  
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีกระบวนการติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนำไปบูรณาการทำงาน 
ให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนปฏิบัติ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
และเป้าประสงคด์้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้ 

5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์การพัฒนากีฬาของประเทศอย่างยั่งยืน” 

5.2 พันธกิจ (Mission) 
1. ร่วมส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศกีฬาอาชีพให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ 
    ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. ยกระดับความสัมพันธ์และความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายด้านกีฬา 
   ของประเทศ 
3. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ กกท. 
4. เพิ ่มประสิทธิภาพด้านการบริการจัดการกีฬา เพื ่อสร้างความพึงพอใจให้ ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 
    ของ กกท. ด้วยระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

5.3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 
1. ยกระดับความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและเกิดความผูกพันกับองค์กร  
2. ขยายการยอมรับและพัฒนาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื ่อสนับสนุนการมุ ่งเน้น  
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 
 

5.4 เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความพึงพอใจในเรื ่องการบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์  

               ของ กกท. 
2. กกท. มีผลการประเมินตามเกณฑ์ Core Business Enabler ด้านการมุ่งเน้นการบริหารจัดการ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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5.5 ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570 และแผนยุทธศาสตร์ 
     ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท.  
 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ของ กกท. มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565  - 2570  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
            ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ของ กกท. 

SO1  
ยกระดับความสัมพันธ์กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เป็นพันธมิตรและ 

เกิดความผูกพันกับองค์กร 
 

SO1  
ขยายการยอมรับและพัฒนา 
ความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อสนับสนุน 
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อย่างยั่งยืน 
SO1  

การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
✓ ✓ 

SO2  
การบริหารจัดการกีฬาอาชีพ 

✓ ✓ 

SO3  
การบริหารกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศษฐกิจ 

✓ ✓ 

SO4  
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
และบริการทางการกีฬาของ กกท. 

✓ ✓ 

SO5  
การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการองค์กร 

✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570 และแผนยุทธศาสตร ์

     ด้านการบริหารจดัการผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. 
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5.6 ความสอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท.       

มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับกลุ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
           กลุ่มผู้มีส่วนได้   
            ส่วนเสีย กกท. 

 
วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์  

สมาคม
กีฬาแห่ง
ประเทศ

ไทย 

สมาคม
กีฬา
แห่ง

จังหวัด 
 

สมาคม
กีฬา
อาชีพ 

 

ผู้จัดการ
แข่งขัน
กีฬา
อาชีพ 

 

สโมสร 
กีฬา
อาชีพ 

 

คณะ 
กรรมการ
เตรียม
นักกฬีา 

จังหวัด
เจ้า 
ภาพ 

องค์กร
กำกับ
ดูแล 

 

บุคลากร  
กกท 

 

ชุมชน 
ที่สำคัญ 

 

 
 
 
 

SO1 

ยกระดับ
ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้เป็น
พันธมิตรและ

เกิดความผูกพัน
กับองค์กร 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
 
 
 

SO2 

ขยายการ
ยอมรับและ

พัฒนา 
ความร่วมมือ
จากหน่วยงาน

ภายนอก 
เพื่อสนับสนุน
การมุ่งเน้น 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

อย่างยั่งยืน 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 

 

 

 

 

ตารางแสดง : ความสอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย กกท.      
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5.7 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objective) 

เป้าประสงค์  
(Goal) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  
(Strategic/Tactic) 

1. ยกระดับความสัมพันธ์กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตร 
และเกิดความผูกพันกับองค์กร 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับ 
ความพึงพอใจในเรื่องการบริหาร
จัดการและการสร้างความสัมพันธ์
ของ กกท. 

1. สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ขยายการยอมรับและพัฒนา 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
เพ่ือสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 

2. กกท. มีคะแนนประเมินผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ Core Business 
Enablers ด้านการมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย กกท. 
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ยุทธศาสตร์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. สร้างความผูกพัน 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่มีต่อ กกท. ไม่ต่ำกว่า 4.35 
2. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูล 
Stakeholder Profile (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละผลสำรวจการรับรู้กิจกรรม 
สร้างความสัมพันธ์ฯ ด้านบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน 
ตามแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับฯ ประจำปี 2565 (ร้อยละ 100) 

1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย สำหรับการดำเนินงานที่มีต่อ กกท. 
2. โครงการจัดทำ/ทบทวนรายละเอียด  
Stakeholder Profile 
3. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการสร้าง
ความสัมพันธ์และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ผลการประเมิน Core Business 
Enablers ด้าน SCM ขององค์กร  
(เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) 
6. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้าน CRM 
ของ กกท. (ร้อยละ 100) 
7. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน
ยกระดับความสามารถของบุคลากร  
ด้านการมุ่งเน้นและบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 100) 
8. ความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 
ของ กกท. (1 เรื่อง) 

5. โครงการพัฒนากระบวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ได้อย่างครบถ้วน 
และเป็นระบบ 
6. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ  
ด้าน CRM ของ กกท. 
7. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร 
บุคลากรภายใน กกท. ด้านการมุ่งเน้นและบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
8. โครงการการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย กกท. (ต่อเนื่อง) 
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5.8 รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. ปี 2565 – 2570 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 
  (SO1) ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและเกิดความผูกพันกับองค์กร 
เป้าประสงค์ 
  (G1)   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์  ของ กกท. 
ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (S1)   สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับการดำเนินงานที่มีต่อ กกท. 
  2. โครงการจัดทำ/ทบทวนรายละเอียด Stakeholder Profile 
  3.  โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4.  โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (รายปี) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อ กกท. 

(ไม่ต่ำกว่า 
4.35) 

(เพิ่มขึ้นจาก
ปี 

ที่ผ่านมา) 

(เพิ่มขึ้น
จากป ี

ที่ผ่านมา) 

(เพิ่มขึ้นจาก
ปี 

ที่ผ่านมา) 

(เพิ่มขึ้นจาก
ปี 

ที่ผ่านมา) 

(เพิ่มขึ้น 
จากป ี

ที่ผ่านมา) 
2. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำ
ฐานข้อมูล Stakeholder Profile 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

3. ร้อยละผลสำรวจการรับรู้กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ฯ ด้านบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

4. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับฯ ประจำปี 2565 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : รายละเอียดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. ปี 2565 – 2570 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 
  (SO2) ขยายการยอมร ับและพัฒนาความร ่วมม ือจากหน่วยงานภายนอกเพ ื ่อสน ับสน ุนการม ุ ่ ง เน้น  
          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
  (G2) กกท. ม ีคะแนนประเม ินผลการประเม ินตามเกณฑ์  Core Business Enablers ด ้านการม ุ ่ ง เน้น 
         การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (S2) พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  5. โครงการพัฒนากระบวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 
  6. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้าน CRM ของ กกท. 
  7. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรภายใน กกท. ด้านการมุ่งเน้นและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  8. โครงการการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านบริหารจัดการความสัมพันธ์ 
     กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (รายปี) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5. ผลการประเมิน Core Business 
Enablers ด้าน SCM ขององค์กร  
 

(เพ่ิมขึ้น
จากปี 

ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้น
จากปี 

ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้น
จากปี 

ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้น
จากปี 

ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้น 
จากปี 

ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้น
จากปี 

ที่ผ่านมา) 
6. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ  
ด้าน CRM ของ กกท.  

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

7. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน
ยกระดับความสามารถของบุคลากร  
ด้านการมุ่งเน้นและบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

8. ความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการฯ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 

 

ตารางแสดง : รายละเอียดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. ปี 2565 – 2570 (ต่อเนื่อง) 
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5.9 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. ประจำปี 2565 

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ของ กกท. พิจารณาความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. ปี 2565 – 2570 โดยกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ได้
นำกลยุทธ์มาแปลงเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อใช้ในการสื่อสารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายในองค์กรสามารถ
นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ติดตามและประเมินผลให้เกิดความมั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยกระบวนการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการบร ิหารจ ัดการผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย  ของ กกท. ประจำปี 2565 ประกอบด้วย  ขั ้นตอน ด ังน ี ้      
                5.9.1 ประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. ปี 2565 – 2570 ให้กับ 
ทุกฝ่ายและสำนักทราบครอบคลุมทุกสายงาน เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ประจำปี 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

5.9.2 ฝ่ายนโยบายและแผนประสานงานกับฝ่ายและสำนักที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
เพื่อกำหนดรายละเอียด เช่น ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ที่สอดคล้องกับ KPI ภาพรวมองค์กร  
และสายงาน/ฝ่าย) ทรัพยากร (งบประมาณ  คน เครื ่องมือ) รวมถึงการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
โดยการกำหนดรายละเอียด คำนึงถึงการพิจารณาข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ ประกอบด้วย เช่น เรื ่องระดับ 
ความต้องการ ระดับความคาดหวัง (Level) ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย ตามวิธ ีการ /รูปแบบ (Methods)  
ของการสร ้ างความส ัมพ ันธ ์ผลการดำเน ินงานท ี ่ ผ ่ านมา ข ีดความสามารถขององค ์กร ( Capacity)  
และความสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ /แผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการ 
ระยะยาวที่สำคัญขององค์กร 

5.9.3 เมื่อฝ่ายและสำนักที่รับผิดชอบเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ที่จัดทำขึ้นในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ ก็ดำเนินการส่งแผนดังกล่าวให้ฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวมของทุกฝ่ายและสำนัก เพ่ือนำเสนอเข้าที่
ประชุมผู้บริหาร กกท. เพื่อพิจารณาร่วมกัน โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะพร้อมปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
แผนปฏิบัติการดังกล่าว และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ต่อไป  

5.9.4 เมื่อแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอนที่เกี ่ยวข้องฝ่ายนโยบาย  
และแผน แจ้งให้ฝ่ายและสำนักต่าง ๆ ทราบ เพื่อให้ฝ่ายและสำนักที่รับผิดชอบดำเนินการสื่อสาร ถ่ายทอด
แผนปฏิบัติประจำปีให้บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.9.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมรายงานผล 
5.9.6 หน่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบดำเน ินการติดตามผลการดำเน ินงาน และสร ุปรายงานผล  

การดำเนินงานให้ทราบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับการดำเนินงานที่มีต่อ กกท. 
ตัวชี้วัดรายการ : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ กกท. ไม่ต่ำกว่า 4.35 

 

ที่ 

 

การดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั /  
ค่าเป้าหมาย 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยละเอียด 

ขั้นตอน 
การดำเนนิงาน  
1 กระบวนการ 

ฝนผ. * * *          

2 ประชุมหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องในการออก 
แบบเครื่องมือการสำรวจความพึงพอใจ 

แบบสอบถามฯ 
ครบทุกกลุ่ม 

ฝนผ./ 
ทุกหน่วยงาน 

* * *          

3 ประชุมหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง เพื่ออธิบาย
ทำความเข้าใจในประเด็นขอ้คำถามและ
รายละเอยีดการเก็บขอ้มูล 

ผู้เข้าประชุมฯ 
ครบทุกฝา่ย 
และมีความรู้/ 
เข้าใจเครื่องมือ 

ฝนผ./ 
ทุกหน่วยงาน 

* * *          

4 ทุกฝ่ายหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ดำเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลฯ 

จำนวนครบถว้น
ตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ฝนผ./ 
ทุกหน่วยงาน 

   * * *       

5 การวเิคราะห์ข้อมูลและมาจัดอันดับ 
ประเดน็ที่สำคัญ 

ผลการวิเคราะห์      
1 เรื่อง 

ฝนผ.       * * *    

6 นำเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารฯ 
เพื่อรว่มกันพจิารณา 

ข้อเสนอแนะ/  
มติที่ประชุม 

ฝนผ./ 
ผู้บริหาร 

      * * *    

7 การถา่ยทอด/สื่อสารในหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรูณาการการดำเนนิงาน 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบ 

ฝนผ./ 
ทุกหน่วยงาน 

         * * * 

8 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน รายงานผล 
ตามระยะ 
เวลาทีก่ำหนด 

ทุกหน่วยงาน * * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2. โครงการจัดทำ/ทบทวนรายละเอียด Stakeholder Profile 
ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูล Stakeholder Profile (ร้อยละ 100) 

 

ที่ 

 

การดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั /  
ค่าเป้าหมาย 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ศึกษา/ทบทวนรายละเอียดหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง (SE-AM) 

รายงาน 
ผลศึกษาฯ 

ฝนผ. * * *          

2 การกำหนดรายละเอียด และขั้นตอน 
การปฏิบัติงานโดยละเอียด 

ขั้นตอนการ
ดำเนนิงาน  
1 กระบวนการ 

ฝนผ. * * *          

3 การปรับปรุงรายละเอียด หัวขอ้ในการ
จัดทำและเก็บขอ้มูลของ STK Profile 

แบบฟอร์ม 
Stakeholder 
Profile 

ฝนผ. * * *          

4 ประชุมหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องเพื่ออธิบาย
ทำความเข้าใจในประเด็นขอ้คำถามและ
รายละเอยีดการเก็บขอ้มูล STK Profile 

ผู้เข้าประชุมฯ
ครบทุกฝา่ย 
และมีความรู้
ความเข้าใจ 

ฝนผ./          
ทุกหน่วยงาน 

   * * *       

5 การถา่ยทอด/สื่อสารในหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งเพือ่บูรณาการการดำเนินงาน 

Stakeholder 
Profile ของทกุ
ฝ่าย/สายงาน 

ฝนผ. / 
ทุกหน่วยงาน 

   * * *       

6 ทุกฝ่ายหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ดำเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลฯ 

ข้อมูลครบถ้วน
ตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ฝนผ./          
ทุกหน่วยงาน 

      * * *    

7 ส่งข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายและแผน  
เพื่อดำเนนิการตรวจสอบและ 
จัดเก็บเป็นฐานขอ้มูล STK Profile         
ทั้งองคก์ร 

ข้อมูลที่
ครบถ้วน 
ของทุกฝ่าย/
สายงาน 

ฝนผ. /         
ทุกหน่วยงาน 

      * * * * * * 

8 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน รายงานผล 
ตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ทุกหน่วยงาน * * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัดรายการ : 1. ร้อยละผลสำรวจการรับรู้กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 80) 
                     2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ กกท. ไม่ต่ำกว่า 4.35 

 

ที่ 

 

การดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั /  
ค่าเป้าหมาย 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ทบทวนประเด็นปัญหา/อุปสรรค
รายละเอยีดในปทีี่ผ่านมา 

รายงาน 
ผลศึกษาฯ 

ฝนผ. /      
ทุกหน่วยงาน 

* * *          

2 การกำหนดรายละเอียด และขั้นตอน 
การปฏิบัติงานโดยละเอียด 

ขั้นตอนการ
ดำเนนิงาน 

ฝนผ. /         
ทุกหน่วยงาน 

* * *          

3 ประชุมหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องเพื่อ
กำหนดรายละเอียดแนวทางการสร้าง
ความสัมพนัธ์ และการรวบรวมข้อมูล 

ผู้เข้าประชุมฯ 
ครบทุกฝา่ยที่

เกีย่วขอ้ง 

ฝนผ. /         
ทุกหน่วยงาน 

* * *          

4 การสร้างความสมัพันธ์ พรอ้มเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี 

1. รายละเอียด 
VOS ทกุกลุ่ม 
2. จำนวน

กิจกรรม CRM 
เป็นไปตามแผน 

ฝนผ. /         
ทุกหน่วยงาน 

   * * * * * * * * * 

5 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดอันดับประเดน็
ที่สำคัญ 

ผลการวิเคราะห์ 
1 เรื่อง 

ฝนผ.       * * *    

6 นำเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารฯ  
เพื่อรว่มกันพจิารณา 

ข้อเสนอแนะ/ 
มติที่ประชุม 

ฝนผ. / 

ผู้บริหาร 

      * * *    

7 การถา่ยทอด/สื่อสารในหนว่ยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งทราบ 

ระดับการรับรู้ฯ 
หน่วยงาน
ภายใน-
ภายนอก 

ฝนผ. /         
ทุกหน่วยงาน 

      * * * * * * 

8 ประชุมติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานกิจกรรม 
การสร้างความสัมพันธ์ ของ กกท. 

รายงานผล
การติดตาม 

จำนวน  
12 เดือน 

ฝนผ. /         
ทุก

หน่วยงาน 

* * * * * * * * * * * * 
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ที่ 

 

การดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั /  
ค่าเป้าหมาย 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ส่งข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายและแผน  
เพื่อดำเนนิการจัดเก็บเป็นฐานขอ้มูล 

ร้อยละ
ความสำเร็จ  

ในการ
ดำเนนิงานตาม
แผนที่กำหนด 

ทุกหน่วยงาน    * * * * * * * * * 

10 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน รายงานผล 
ตามระยะเวลา

ที่กำหนด 

ทุกหน่วยงาน * * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
4. โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ประจำปี 2565 
(ร้อยละ 100) 

 

ที่ 

 

การดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั /  
ค่าเป้าหมาย 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องดำเนนิการทำหนังสือ
เพื่อสำรวจ สอบถามฝ่ายและสำนัก 
เรื่องกฎ ระเบียบข้อบังคับฯ  
ที่เกี่ยวข้องทีอ่ยากให้ดำเนินการ 
เพื่อปรับปรุง แก้ไขฯ 

หนังสือแจ้ง 
ทุกฝ่ายและ

สำนัก 

สกม./ 
ทุกหน่วยงาน 

* * *          

2 ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องรวบรวมรายละเอยีด
พร้อมกำหนดรายละเอยีดขัน้ตอน    
การดำเนนิงาน 

รายละเอยีด
แผนประจำปีฯ 

สกม./ 
ทุกหน่วยงาน 

* * * * * *       

3 การดำเนนิการตามแผนเพื่อยกร่าง 
ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับฯ 
ที่เกี่ยวข้อ 
- ศึกษารวบรวมข้อมูลฯ 
- ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
  เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  (ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง) 
- การตรวจสอบประเดน็ขอ้กฎหมายฯ 
- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน       
   ด้านกฎหมายของประเทศ 

แผนการ
ปรับปรุง 
ประจำปีฯ 
ได้รับความ
เห็นชอบ 

สกม./ 
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

   * * * * * * * * * 

4 การนำเข้าที่ประชุมฯ เพื่อร่วมกนั
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผล 
การประเมนิ 

สกม./ 
ผู้บริหาร 

   * * * * * * * * * 

5 การประกาศ สื่อสาร และ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องกฎหมายที่แก้ไขให้ทราบ 

ระดับการเรียนรู้
ในหน่วยงาน
ภายใน และ
ภายนอก 

สกม./ 
ผู้บริหาร 

   * * * * * * * * * 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลา       
ที่กำหนด 

สกม. 
 

* * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
5. โครงการพัฒนากระบวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดรายการ : ผลการประเมิน Core Business Enablers ด้าน SCM ขององค์กร (เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) 

 

ที่ 

 

การดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั /  
ค่าเป้าหมาย 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ทบทวนประเด็นปัญหา/อุปสรรค 
ในปีที่ผ่านมา/ศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้ง (SE-AM) 

รายงานผล
ศึกษา 

และทบทวนฯ 

ฝนผ. * * *          

2 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจดัทำแผนยุทธศาสตรฯ์ 

ขั้นตอนการ
ดำเนนิงาน 

ฝนผ. * * *          

3 จัดการประชมุ หรอืประสานงาน 
เพื่อรวบรวมปัจจยัและข้อมูล
สารสนเทศที่สำคัญ 

ข้อมูล
สารสนเทศ    
ที่ครบถ้วน 

ฝนผ. / 
ทุกหน่วยงาน 

* * * * * *       

4 การวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผล 
การวเิคราะห์ฯ 

ฝนผ.    * * *       

5 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/
ภายนอก (SWOT) SC SA พร้อม CC 
โดยใช้ TOWS Metrix เพือ่กำหนด 
SO กกท. 

ข้อมูล SWOT, 
SC, SA, SO        
ด้าน SCM 

กกท.  

ฝนผ.       * * *    

6 นำเสนอแผนยุทธศาสตรเ์ข้าที่ประชมุฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประเด็น
ข้อเสนอแนะ/ 
มติที่ประชุม 

ฝนผ. / 
ผู้บริหาร 

      * * *    

7 การถา่ยทอด/สื่อสารแผนยทุธศาสตร์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีให้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทราบ 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

ฝนผ. / 
ผู้บริหาร 

      * * * * * * 

8 การประชุมติดตามผลการดำเนนิงาน
และตรวจสอบการรับรู ้
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

ประเด็น
ข้อเสนอแนะ/ 
มติที่ประชุม 

ฝนผ. / 
ผู้บริหาร / 

ทุกหน่วยงาน 

      * * * * * * 

9 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน รายงานผล 
ตามระยะเวลา 

ทุกหน่วยงาน * * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
6. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้าน CRM ของ กกท. 
ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้าน CRM ของ กกท. (ร้อยละ 100) 

 

ที่ 

 

การดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั /  
ค่าเป้าหมาย 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมเพือ่ดำเนนิการชี้แจง/ 
ทำความเข้าใจ รายละเอียด 
แผนยุทธศาสตร์ผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทราบ 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ
แผนงานฯ 

ฝนผ. / 
ทุกหน่วยงาน 

      * * *    

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอยีด
แผนปฏิบัติการประจำปีฯ  
ด้าน CRM ของ กกท. 

แผนงานมี
รายละเอยีด 
ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์ฯ 

ฝนผ. / 
ทุกหน่วยงาน 

      * * *    

3 ฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกนัพิจารณา
กับคณะทำงาน 
เพื่อกำหนดแผนงานโครงการฯ 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การวิเคราะห์ความเสีย่งแผนงาน 
- ประเดน็ชอ่งว่าง (Gaps) 
- ข้อมูลสารสนเทศผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีฯ 

(ร่าง) แผนงาน
ด้าน CRM 
จำนวน 

(รายการ) 

ฝนผ. / 
คณะทำงาน 

      * * *    

4 นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 
เข้าที่ประชุมฯเพื่อพจิารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

ประเดน็
ข้อเสนอแนะ/
มติที่ประชุม 

ฝนผ./ 
ผู้บริหาร 

      * * *    

5 การถา่ยทอด/สื่อสารแผนปฏิบัติฯ        
ให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทราบ 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

ฝนผ./ 
ทุกหน่วยงาน 

      * * * * * * 

6 การประชุมติดตามผล 
การดำเนนิงาและตรวจสอบ 
การรับรู้แผนยทุธศาสตร์ฯ 

ประเด็น
ข้อเสนอแนะ/ 
มติที่ประชุม 

ฝนผ./ 
ผู้บริหาร/ 

ทุกหน่วยงาน 

      * * * * * * 

7 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลา 

ทุกหน่วยงาน       * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
7. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรภายใน กกท. ด้านการมุ่งเน้นและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานยกระดับความสามารถของบุคลากร ด้าน SCM (ร้อยละ 100) 

 

ที่ 

 

การดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั /  
ค่าเป้าหมาย 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การศกึษารวบรวมข้อมลู พรอ้มจดัทำ
รายละเอยีดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายงานผล
ศึกษา/ ขัน้ตอน
การดำเนนิงาน 

ฝนผ. * * *          

2 ประชุมหารอื (ร่าง) แผนพัฒนาองค์
ความรู้ ฯ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อรว่มกันพจิารณาและกำหนด
แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ 
พร้อมหวัข้อเรือ่งในการพฒันาความรู้
ให้บุคลากรฯ 

แผนพัฒนาองค ์
ความรู้ ฯ/
ประเดน็

ข้อเสนอแนะ/ 
มติที่ประชุม 

ฝนผ./ ฝทบ. * * *          

3 ประชาสัมพนัธ์แผนพัฒนาองค์ความรูฯ้ ทุกหน่วยงานฯ 
ทราบ 

ฝนผ./ ฝทบ./ 
สวก. 

   * * *       

4 การประกาศรับสมัคร และ/หรือ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พจิารณา
คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมฯ 
ในหลักสูตรที่ตอ้งการพัฒนา 
ตามแผนทีก่ำหนด 

จำนวนผู้สมัคร
เข้ารว่ม 

หลักสูตรฯ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ฝนผ./ ฝทบ.      * * * * * * * * * 

5 ดำเนนิการอบรมตามแผนฯ การดำเนนิการ
อบรมครบถ้วน 

ฝทบ.    * * * * * * * * * 

6 การประเมนิผลและเก็บข้อมูลทะเบียน
ผู้ผ่านการอบรม 

จำนวนผู้ผ่าน
เกณฑ์อบรม ฯ 

ฝทบ.    * * * * * * * * * 

7 ผู้ผ่านการอบรม ตอ่ยอดบูรณาการ
โครงการเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ เชือ่มโยง องค์ความรู้ฯ 

ประเด็น
ข้อเสนอแนะ/ 
มติที่ประชุม 

ฝนผ./ ฝทบ./
ผู้บริหาร 

        * * * * 

8 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลา 

ฝนผ./ ฝทบ. * * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
8. โครงการการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดรายการ : ความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ของ กกท. (1 เรื่อง) 

 

ที่ 

 

การดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วดั /  
ค่าเป้าหมาย 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดประชมุหารือในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรื่อง  
KM & IM ร่วมกนัเพือ่บูรณาการ
ทำงานร่วมกัน 
 - คุณสมบัติผูท้ี่เสนอโครงการ 
 - นโยบายฯ หรอืเรื่องที่ต้องการ   
   มุ่งเน้นให้เกิดการพฒันา 
 - หลักเกณฑ์/วิธกีารให้คะแนน 

แผนงาน 
ที่มกีาร 

บูรณาการ 
ดำเนนิงาน 

ร่วมกัน 

ฝนผ. / ฝทบ.       * * *    

2 การสือ่สารสร้างการรับรู้ให้ให้บุคลากร
ในหน่วยงาน เข้าใจเรือ่ง การนำองค์
ความรูแ้ละนวัตกรรมมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรกิาร 

บุคลากร
ภายใน/ 

หน่วยงาน
ภายนอก 

รับรู้กจิกรรมฯ 

ฝนผ. / ฝทบ. 
/ สวก. 

      * * *    

3 การประชาสัมพนัธ์โครงการพัฒนาองค์
ความรู้พร้อมรับสมัครเพือ่นำเสนอ
โครงการฯ 

จำนวน 
โครงการ 

ที่เสนอเข้า
ประกวด 

ฝนผ. / ฝทบ.        * * *    

4 การจดัเวทีนำเสนอโครงการ / 
การมสี่วนร่วมคนในองค์กร/พิจารณา
คัดเลือก/การประกาศรางวัล 

ระดับการรับรู้ 
และ 

ความพึงพอใจ 
การจดังาน 

ฝนผ. / ฝทบ.       * * *    

5 นำเสนอโครงการที่ได้รับรางวัล 
เข้าที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อจัดสรร
งบประมาณสูก่ารปฏิบัติจริง 
ในงบประมาณปีถดัไป 

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ 
เพื่อดำเนนิการ
ในปีถัดไปอย่าง
น้อย 1 รายการ 

ฝนผ. / 
ฝทบ./ 

ผู้บริหาร 

      * * *    

6 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลา 
ที่กำหนด 

ฝนผ. / ฝทบ.       * * *    
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บทท่ี 6 

การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ 
ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. 

6.1 แนวทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้านการบริหารจัดการ  
      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. 
  การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กกท. ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจ การติดตามประเมินผล 
การสื่อสารตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานจัดทำเป็นสรุปรายงานภาพรวมของแผน
เสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อคิดเห็นและกำหนดแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1.1 การสื ่อสารการสร้างความรู ้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปีฯ ซึ่ง กกท. กำหนดให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ  
ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้สามารถผลักดัน  
ผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

6.1.1.1 กิจกรรมการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีฯ ที่จัดขึ้นทุกไตรมาส (หน่วยงานภายใน) 

6.1.1.2 กิจกรรมการเข ้าร ่วมส ัมมนาการช ี ้แจงผลประเมิน ป ีท ี ่ผ ่านมา และการอธ ิบายเกณฑ์  
Core Business Enablers ในปีต่อไป (หน่วยงานภายนอก) 

6.1.1.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานภายนอก) 

6.1.1.4 การถ่ายทอด และสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. พ.ศ.2565 - 2570 และ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 (หน่วยงานภายใน) 

6.1.1.5 การบูรณาการร่วมกับการสื ่อสารแผนยุทธศาสตร์ กกท. ในการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์  
ด้านลูกค้า และแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ไปพร้อมกันเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงฯ และ
ดำเนินการจัดทำรายละเอียดสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ทุกฝ่ายและสำนัก รวมถึงหน่วยงาน
ภายนอกได้ทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ผ่าน Website ของ กกท. บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
แผนยุทธศาสตร์ กกท. การประชุมฯ การสอบของผู้ช่วยปฏิบัติงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การอบรมเลื่อนระดับ
พนักงานในแต่ละระดับ ทั่วทั้งองค์กร ตลอดทั้งปี 

- กกท. มีการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายและสำนัก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง  
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  พร้อมใช้ประกอบการดำเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท.  
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6.1.2 การติดตามและรายงานการประเมินผลการสื ่อสารตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีฯ ซึ ่งจากการดำเน ินการส ื ่อสารการสร้างความร ู ้ความเข้าใจ  และสร้างการมีส ่วนร่วมเร ื ่อง 
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรให้รับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จึงกำหนดให้มีการวัดผลการรับรู้ การรับรู้ในเรื่อง
แผนดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

6.1.2.1 การทำบันทึก ให้ตอบแบบสอบถามแบบประเมินแผนการปฏิบัต ิงานประจําปี  
การสร้างความสัมพันธ์/ บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 Google Form ช่วงระหว่าง 1 - 28 พฤษภาคม 2564 ผลการรับรู้ แสดงดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : ผลประเมินการรับรูแ้ผนการปฏิบัติงานการสร้างความสัมพันธ์ / บริหารจดัการกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อ กกท. 
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6.2 แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการลูกค้า 
ต่อสาธารณชน  

1. กกท. กำหนดให้มีรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดให้มีการบูรณาการร่วมกับ  
ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG) ในวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส ในส่วนที่  4 
ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ลูกค้า (CSM) เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานฯ (รายละเอียดรายงานการประชุมฯ ตามเอกสารที่แนบ  
ในภาคผนวก) 

2. กกท. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในระดับองค์กร  
ระดับสายงาน/ฝ่าย ผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ ได้แก่ TV วิทยุ Facebook Website เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงมีการรายงานไว้ในรายงานประจำปี โดยมี งานวิเคราะห์และประเมินผล กองติดตามและประเมินผล  
ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรวบรวมเนื้อหา ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมที่มีต่อ
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ของ กกท. เพื่อนำมาสื่อสาร ทั้งนี้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกปี  
เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการลูกค้าต่อไป 

ตารางแสดง : ผลประเมินการรับรูแ้ผนการปฏิบัติงานการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของฝ่ายและสำนักต่างๆ ของ กกท. 
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โดยในอนาคต กกท. มีแผนการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

อย่างยั่งยืน (Sustainability – related report) เป็นระบบและชัดเจน ประกอบด้วย รายละเอียดแผน/แนวทาง
และรูปแบบที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ความถี่ในการสร้างความสัมพันธ์ ประเด็นความต้องการ /
คาดหวังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และความกังวลของลูกค้า และ Output/Outcome ให้ได้อย่างครบถ้วน 
  3. การประเมินความพึงพอใจ  

กกท. มีการวิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็นของรัฐว ิสาหกิจทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว  
เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบความถี่ของการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ  และความผูกพันของ 
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียที ่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการการสนับสนุนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความผูกพัน  
และภาพลักษณ์ของรัฐวิสาหกิจ อย่างครบถ้วนในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจฯ ที่ผ่านมาพร้อมศึกษา
รายละเอียดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ประชุมหารือร่วมกันกำหนดขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจฯ ประกอบด้วย 
    - การกำหนดหัวข้อ/ประเด็นในการประเมิน 
    - เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการประเมิน 
    - (จำนวนกลุ่มตัวอย่าง, หลักสถิติ, แบบฟอร์ม, ระยะเวลาในการประเมินและแจ้งผลการประเมิน) 
3. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจฯ โดย 
    - จัดทำแบบสอบถาม 
    - จัด Focus Group เพ่ือทดสอบเครื่องมือและแบบสอบถาม 
    - ปรับปรุงแบบสอบถามที่ได้จาก Focus Group 
4. ดำเนินการประเมินโดยแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามส่งฝ่ายนโยบายและแผน  
5. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ โดยใช้เครื่องมือตามหลักสถิติและจัดทำข้อมูล 

นำเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร กกท. 
6. ผู้บริหาร กกท.พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
7. คณะกรรมการ กกท.พิจารณพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
8. แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท.ให้หน่วยงาน 

ภายในที่เกี่ยวข้อง นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
9. ติดตามและประเมินผลกระบวนการประเมินความพึงพอใจฯ เพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
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รูปแสดง : กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ กกท.  
 



 

     

                   แผนยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570     หน้า 166 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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6.3 แนวทางการจัดทำรายละเอียดกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (Service Charter  
     และ Customer Service Standard) 
 กกท. มีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื ่อสนับสนุนลูกค้า โดยกำหนดให้มีการจัดทำกฎบัตร 
และมาตรฐานด้านบริการ รวมถึงการเผยแพร่กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ ให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการและ
บุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจทราบอย่างทั่วถึง และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาตรฐานด้า นบริการไปยัง
กระบวนการและบุคลากรที่เกี ่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกำหนดแนวทางและกลไกในการกำกับ ติดตาม 
ควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ และขอบเขตและมาตรฐาน 
การให้บริการลูกค้า (Customer Service Standard) ดังนี้ 
 6.3.1 วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬา
เป็นเลิศ กีฬาอาชีพ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีมาตรฐาน
สำหรับการอำนวยความสะดวกแก่ผู ้ร ับบริการ ผู ้ มาติดต่อ เมื ่อมีการติดต่อขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

   2. เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ออกแบบระบบงาน กระบวนการทำงาน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนำไป
กำหนดใช้ในการจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการทำให้บุคลากร กกท. เข้าใจ  
ถึงบทบาทหน้าที่ และวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน  

   3. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร กกท. ทุกคนในองค์กรมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า 
   4. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประเมินประสิทธิผลกระบวนการจัดการความสัมพันธ์  

กับลูกค้า เพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ กกท. 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

6.3.2 ขอบเขตและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า (Customer Service Standard) 
     การกำหนดขอบเขตและมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของ กกท. ได้คำนึงถึง ความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า เส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey) จุดสัมผัสบริการ (Touch Point) ที่สำคัญตลอด
วงจรชีวิตของลูกค้า (Customer Life Cycle)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางการวัด หรือประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (ข้อกำหนดตามมาตรฐาน) ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในการสื่อสารให้บุคลากร กกท. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และ
วิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าท่ีเป็นมาตรฐาน เมื่อมีการติดต่อขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า จึงนำไปสู่การกำหนดช่องทาง
และการออกแบบระบบงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ  
ต่อลูกค้าพร้อมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายและได้รับความเห็นชอบเรื่องดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว กกท. จึงดำเนินการจัดทำประกาศฯ เพื ่อเผยแพร่เรื ่องกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ 
ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 

- เส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey)  
 - ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
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- จุดสัมผัสบริการ (Touch Points) ครอบคลุมทั้ง Digital Touchpoint และ Physical Touchpoint 
 - แนวทางการวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

            - การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
6.4 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
 กกท. มีการกำหนดช่องทางการในการรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมาย โดยช่องทางในการร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ กกท. กำหนดให้มีการ
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาและวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนและการชดเชยเป็นไปตามที่คู่มือการรปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนและการชดเชยกำหนด  

6.5 แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 กกท. มีแนวทางการพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์/
บริหารจัดการลูกค้าของ กกท. ประกอบด้วย 

1. กระบวนการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มลูกค้า  
เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อกำหนดปัญหา/อุปสรรค หรือข้อจำกัด  

ในการดำเนินงาน รวมถึงอาศัยข้อมูลสารสนเทศของลูกค้า (ความต้องการ/ความคาดหวัง) และข้อมูลป้อนกลับ 
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (Gaps) สำหรับการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบงาน 
ของ กกท. ในอนาคต ประกอบด้วย 

- ขั้นตอน/กระบวนการ 
- เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
- การจัดเก็บฐานข้อมูลฯ 
- กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐาน 
- ทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี บุคลากร องค์ความรู้ 

2. กระบวนการปรับปรุงและพัฒนา (ระบบงาน/กระบวนการทำงาน) 
การคิดทบทวน ปรับปรุงแก้ไข การเพิ่มประสิทธิภาพแผนงานโครงการฯ โดยดำเนินการแก้ไขจุดที่เป็น

ข้อจำกัดของระบบงานหรือกระบวนการทำงาน ซึ่งอาจนำองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล 
เข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการทำงาน/ระบบงานมีประสิทธิภาพ  
ที่ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นโครงการของ กกท. ที่สร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการลูกค้าของ กกท. ประกอบด้วย 

- การสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬาตามรูปแบบ NTC ให้ได้มาตราฐาน  
- การก่อสร้างและปรับปรุงสถานกีฬา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
- กิจกรรมการสอนหรือให้ความรู้ด้านกีฬา 
- การยกระดับองค์ความรู้ของผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 
- การนำงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มาใช้พัฒนาขีดความสามารถ  

             ของนักกีฬา เป็นต้น 
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3. กระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 - ประเด็นความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - พฤติกรรมหรือเส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey) 
             3.2 กำหนดแผนการทำตลาด (แผนงาน/โครงการสร้างความสัมพันธ์) เพ่ือจัดทำแผนงานโครงการ 
 ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีฯ 
 - การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือบริหารจัดการแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม 
 - การกำหนดกลยุทธ์การตลาด (ทำโปรโมชั่น/การเพ่ิมยอดขาย/การทำบัตรสะสมแต้ม Reward) 
 - การสร้างความจงรักภักดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (loyalty) 
 - การสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  3.3 ดำเนินนการพัฒนาการให้บริการ 
 - การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (ค้นหาข้อมูล/สะดวกรวดเร็ว) 
 - ปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ให้บริการ 
 - การกำหนดกฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ 
 - การกำหนดช่องทางการให้บริการที่สำคัญ (Touch Point) 
 - การพัฒนา/อบรม บุคลากรผู้ให้บริการ 

 3.4 การติดตาม/ประเมินผลการจัดการความสัมพันธ์ 
 - การประเมินผลความพึงพอใจ 

3.5 ติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือนำไป 
  พัฒนาปรับปรุง 
4. กระบวนการกำหนดผลิตภัณฑ์ 
4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

 - ประเด็นความต้องการ/ความคาดหวัง 
 - ผลสำรวจความพึงพอใจ 
 - การปิดช่องว่าง (Gaps) ด้านทรัพยากรและความสามารถขององค์กร 
 - ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
 - รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

4.2 กำหนดผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ และจัดทำแผนงาน/โครงการฯ (รูปแบบใหม่หรือ
 ตอบสนองความคาดหวัง) 
 - พิจารณาข้อมูลผลิตภัณฑ์ (คู่แข่ง/คู่เทียบ) 
 - พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเป้าหมาย 

4.3 เสนอแผนงาน/โครงการฯ เข้าที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือพิจารณา  
 - งบประมาณ 
 - ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 - ระยะเวลาดำเนินการ 
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 - ผู้รับผิดชอบ รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4.4 ผู้บริหาร กกท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4.5 การจัดการความสัมพันธ์/การสร้างความผูกพัน 

 - ขั้นตอนลงมือปฏิบัติ 
 - การสื่อสารให้ทราบอย่างทั่วถึง 

4.6 การติดตาม/รายงานผล 
 - การประเมินความพึงพอใจ 

4.7 ติดตามและประเมินผลกระบวนการกำหนดผลิตภัณฑ์ เพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
5. กระบวนการประยุกต์ใช้บริหารความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการในแผนงาน

หรือโครงการ 
 กกท. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสำเร็จ/เป้าหมายของการดำเนินงาน โดยการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องเหมาะสมและคุ้มค่า 
เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

6.6 แนวทางการประยุกตใ์ช้บริหารความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 
     ในแผนงานหรือโครงการ 

การบริหารความเสี ่ยงในระดับองค์กร กกท. มีการเชื ่อมโยงความสอดคล้องการดำเนินงานตาม  
แผนยุทธศาสตร์ กกท. ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วนำมาบริหารจัดการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สำคัญ เพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กกท. ประจำปีฯ ที่มี
การวิเคราะห์ค่าโอกาสและผลกระทบ โดยใช้พ้ืนฐานตามกรอบแนวคิดของ COSO 2017 (The Committee of 
Sponsoring Organization) ซึ ่งให้ความสำคัญกับการมุ ่งสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับองค์กร และการดำเนินงาน  
ที่สอดคล้องไปกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP) ด้านการบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน (RM & IC) และ 
ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (SCM) 

การนี้ ในส่วนการเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในระดับสายงาน/ฝ่ายนั้น กกท. มีการประเมินความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท.  
พ.ศ. 2565 - 2570 สำหรับแผนปฏิบัติการ ด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประจำปี 2565 ครอบคลุมการวิเคราะห์ 2 มิติ ได้แก่  

   1. มิติความเสี่ยงที่การดำเนินงาน และผลลัพธ์ตามแผนไม่ตอบสนองตามความต้องการของกลุ่ มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

   2. มิติความเสี่ยงที่การดำเนินงาน และผลลัพธ์ตามแผนไม่ตอบสนองตามความต้องการของ กกท.
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามแผนและตอบสนองประเด็นความต้องการ ซึ่งหากประเมินค่าโอกาส และผลกระทบ 
ที ่จะไม่สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ก็จะมีการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง  แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Contingency Plans) เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
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ทั้งนี้ กกท. มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงองค์กร ดังนี้ 
    1. การกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมขององค์กร  
    2. มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประกอบการระบุปัจจัย
เสี่ยงระดับองค์กรและทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับ  
สายงานได้ครบถ้วนทุกสายงาน 
    3. ทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน  
ได้ครบถ้วนทุกสายงาน การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนและทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด  
(ความครบถ้วนของปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) 
    4. กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดมีการบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการนำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากิจกรรมการควบคุม และกิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับแผนงาน/แผนปฏิบัติ
การประจำปีที่เกี่ยวข้อง 
    5. มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปีเพื่อให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
จัดการความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
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ความรุนแรง 

ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได ้

รูปแสดง : การตอบสนองความเสี่ยงของ กกท. 
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ตารางแสดง : แบบประเมินประสทิธิภาพของการควบคุมภายใน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนปฏบิัติการ กกท. 

 

ตารางแสดง : การให้คะแนน (ระดับ 1-5) เพื่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ กกท. 
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โดยมีสรุปรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. พ.ศ. 2565 -
2570 สำหรับแผนปฏิบัติการ ด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2565 
ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงฯ ตามเอกสารตามเอกสารแนบ) 

 
 

แผนงาน/โครงการฯ 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
ทีไ่ม่ตอบสนองตามความต้องการในมิติ 

            กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. โครงการฯ ตอบสนองประเด็นความต้องการ 
    ความคาดหวังของ STK 
2. โครงการฯ ตอบสนอง STK ทำใหค้วามพึงพอใจ  
    และความผูกพัน ต่อ กกท. ในระดับท่ีดีขึ้น  

กกท.  
(แบบประเมินประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายใน  

และการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565) 

SO1 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและเกิดความผูกพันกับองค์กร 
1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย สำหรับการดำเนินงาน 
ที่มีต่อ กกท. 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ STK โดยอ้อม 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูล
เพิ่มเติม ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมา
พัฒนาเพิ่มทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้น
ได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 1 X 4 = 4 
(ระดับตำ่) 

2. โครงการจัดทำ/ทบทวนรายละเอียด 
Stakeholder Profile 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ STK โดยอ้อม 
2. การจัดทำข้อมูล Stakeholder Profile  
ทำให้ทราบรายละเอียดข้อมูลเชิงลึก เพื่อทำให้
ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 2 X 3 = 6 
(ระดับปานกลาง) 
 

3. โครการพัฒนาการมีส่วนร่วมและ 
การสร้างความสัมพันธ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านบริหารจดัการผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ STK โดยตรง 
2. การดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ จะสามารถสร้าง 
ความพึงพอใจ ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากสอดคล้อง 
กับสิ่งที่ STK ต้องการ 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 3 X 3 = 9 
(ระดับปานกลาง) 

4. โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ STK โดยตรง 
2. การปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน
การทำงานทำให้สามารถสร้างความพึงพอใจ ได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากสอดคล้องกับสิ่งที่ STK ต้องการ 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 2 X 2 = 4 
(ระดับตำ่) 

 

 

 

 

ตารางแสดง : การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่ตอบสนองตามความต้องการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ กกท. 
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แผนงาน/โครงการฯ 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
ทีไ่ม่ตอบสนองตามความต้องการในมิติ 

            กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. โครงการฯ ตอบสนองประเด็นความต้องการ 
    ความคาดหวังของ STK 
2. โครงการฯ ตอบสนอง STK ทำใหค้วามพึงพอใจ  
    และความผูกพัน ต่อ กกท. ในระดับท่ีดีขึ้น 

กกท.  
(แบบประเมินประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายใน  

และการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565) 

SO2 ขยายการยอมรับและพัฒนาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 
5. โครงการพัฒนากระบวนจดัทำ 
แผนยุทธศาสตรผ์ู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
ของ กกท. ได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ STK โดยอ้อม 
2. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ทำให้ทราบถึง
ข้อมูลเพิ่มเติม ปัญหา /อุปสรรคในการดำเนินงาน และ
การวิเคราะห์จะทำใหส้ามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม
ทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน  
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 2 X 3 = 6 
(ระดับปานกลาง) 

6. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ 
ด้าน CRM ของ กกท. 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ STK โดยอ้อม 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ มีประชุมร่วมกันเพื่อ
กำหนดกิจกรรมเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวัง ทำใหค้วามพึงพอใจ - ความผูกพัน
สูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน 
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 3 X 3 = 9 
(ระดับปานกลาง) 
 

7. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร บุคลากรภายใน กกท.  
ด้านการมุ่งเน้นและบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ STK โดยตรง 
2. การพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากร ทำให้การ
บริหารงานดีขึ้น ทำให้สามารถสร้างความพึงพอใจ ได้
อย่างชัดเจน เนื่องจากสอดคล้องกับสิ่งที่ STK ต้องการ 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน 
(ระดับท่ีไม่เพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 4 X 3 = 12 
(ระดับสูง) โดย กกท. พิจารณาดำเนินการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงเพิม่เตมิ 

8. โครงการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร
จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ STK โดยตรง 
2. การนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้สามารถสร้างความ 
พึงพอใจ ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากสอดคล้อง 
กับสิ่งที่ STK ต้องการ 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน 
(ระดับท่ีไม่เพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 4 X 3 = 12 
(ระดับสูง) โดย กกท. พิจารณาดำเนินการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงเพิม่เตมิ 

 

 
 

ตารางแสดง : การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่ตอบสนองตามความต้องการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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QR CODE 
ภาคผนวก 
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