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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามอำนาจของพระราชบัญญัติ       
การกีฬาแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นองค์กรกำกับด้านนโยบายอีกส่วนหนึ่ง โดยมีวิสัยทัศน์ “พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
สู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ” 

 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการแรกที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างความ
สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของการกีฬา
แห่งประเทศไทย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าในองค์กร
ผ่านทรัพยากรบุคคลโดยการสร้างพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องโดยตรงกับ
ผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กรทั้งในด้านผลประกอบการที่เป็นตัวเงิน (Corporate Finance Performance) 
และผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ทั้งด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมทั้งยังสนับสนุนการ
ควบคุมต้นทุนขององค์กรอีกด้วย การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นกิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร ลำดับความสำคัญของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ต้องสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของกลยุทธ์องค์กรและผู้บริหารทุกสายงาน/หน่วยงาน
ต้องร่วมกันรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อีกทั้งการดูแลบุคลากรให้ได้รับ
สวัสดิการต่างๆ มีความสุขในการทำงาน และพร้อมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่
ความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2560 – 2564 และเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. จึงต้องมีการประเมินผลแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2557 -
2559 และนำผลการประเมินผลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. 
พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2560 - 2564 ของนโยบาย
ของรัฐบาล โดยการแปลงแผนแม่บทสู่แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2560 - 2564 มีดังนี้ 

1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เรื่องการบริหารทรัพยาบุคคล กกท.  
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล กกท. 

(การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์) 
3. เพ่ือประเมินผลแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2560 - 2564 
4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์การจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2560 - 2564 

และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กกท. พ.ศ. 2560 - 2564 
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) หมวดมุ ่งเน้น
บุคลากร และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 

1.3 กระบวนการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งปะเทศไทย  
พ.ศ. 2563 - 2567 

กระบวนการจัดทำแผนฯ ประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เรื่อง 
การบรหิารทรัพยากรบุคคลของ กกท.  

• การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
1 การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำคัญและระบบการดำเนินการด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กกท.  
2 วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องกับการคาดหวั งด้านทรัพยากรบุคคล กกท. 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ของ กกท. พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565) แผนพัฒนา กกท.  
สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 

3 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

4 การพัฒนา กกท. สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 

• การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
1. วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต่อปัจจัยทีมีผลกระทบ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยี ศึกษา  
2. วิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 
3. ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการคลัง  
4. ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ((State Enterprise Performance Appraisal: 

SEPA)  เพ่ือนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กกท. 
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• การจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2563 - 2567 และแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี รวมถึงสนับสนุนการนำเสนอแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2563 - 2567 ของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล กกท. ต่อคณะผู้บริหารระดับสูง  

• การจัดประชุมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื ่องแผนแม่บทด้านทัพยากรบุคคล กกท.  
พ.ศ. 2563 - 2567 ให้กับผู้บริหารทุกท่าน (ในส่วนกลาง) และคณะทำงานเครือข่ายทรัพยากรบุคคล กกท 
(HR Network) ทั้งในส่วนลาง และส่วนภูมิภาค และจัดทำการประเมินผลหลังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เรื่องแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์สถานภาพด้านทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

2.1 ข้อมูลโครงสร้างประชากร กกท.  

ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวนพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานแบ่งตามเพศ 

เพศ 
พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
หญิง 267 44.35 360 50.84 
ชาย 335 55.65 348 49.15 
รวม 602 100.00 708 100.00 

หมายเหตุ : ตำแหน่งว่าง 9 อัตรา  อัตรารวมทั้งสิ้น 611 อัตรา 

พนักงานชายและหญิงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและผู้ช่วยปฏิบัติงานมีสัดส่วนชายและหญิงใกล้เคียงกัน 
แสดงว่าไม่มีการแบ่งแยกเรื่องชายและหญิง ในการรับพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ 

 

ตารางที่ 2.2 แสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามกลุ่ม Generation  

อายุ 
พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่า 25 ปี 0 0 27 3.81 

25 ถึง 34 ปี (Generation Y) 58   9.63 285 40.25 
35 ถึง 49 ปี (Generation X) 328 54.49 359 50.70 
50 ถึง 60 ปี (Baby Boomer) 216 35.88 37 5.23 

 602 100.00 708 100.00 
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ตารางที่ 2.3 จำนวนพนักงานแยกตามระดับ 

ระดับ จำนวน ร้อยละ 
ไม่มีระดับ 39 6.48 

1 2 0.33 

2 1 0.16 

3 49 8.15 

4 53 8.80 

5 28 4.65 

6 214 35.55 

7 163 27.08 

8 36 5.98 

9 13 2.16 

10 4 0.66 

รวม 602 100.00 
 

ตารางที่ 2.4 จำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายสำนัก 

ฝ่าย/สำนัก 
พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 8 1.31 3 0.42 
ฝ่ายกีฬาภูมิภาค 223 36.50 215 30.36 
ฝ่ายการคลัง 58 9.49 32 45.19 

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 41 6.71 120 16.94 
ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 72 11.78 78 11.01 

ฝ่ายกีฬาสถาน 32 5.24 12 16.94 
สำนักผู้ว่าการ 41 6.71 35 49.43 

ฝ่ายนโยบายและแผน 26 4.26 22 3.10 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 26 4.26 14 1.97 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 25 4.09 25 3.53 
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 22 3.60 123 17.37 

ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 18 2.95 17 2.40 
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สำนักงานควบคุมการใช้สาร
ต้องห้ามทางการกีฬา 

19 3.11 12 16.94 

รวม 611 100.00 708 100.00 
 
 

ตารางที่ 2.5 การศึกษาของพนักงาน 

การศึกษา 
พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 72 11.96 13 1.83 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 298 49.50 629 88.84 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 223 37.04 66 9.32 

ปริญญาเอก 9 1.50        - 0 
รวม 702 100.00 708 100.00 

 
 
 

ตารางที่ 2.6 การลาออกของพนักงาน 
จำนวนและประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

จำนวนพนักงานที่ลาออก 0 2 5 0 0 1 
ร้อยละ 0 0.32 0.82 0 0 0.16 
จำนวนพนักงานทั้งหมด 611 611 611 611 611 602 
จำนวนผู้ช่วยฯ ที่ลาออก 39 51 54 45 35 26 
ร้อยละ 6.08 7.60 8.14 6.71 5.14 3.60 
จำนวนผู้ช่วยฯ ทั้งหมด 641 671 663 670 680 693 

การรักษาพนักงาน (Retention) ของ กกท. นับว่ามีอัตราการรักษาพนักงานที่สูงมาก โดยดูจากการ
ลาออกของพนักงาน ตามตารางที่ 2.6 การลาออกของพนักงานมีไม่ถึงร้อยละ 1 ในส่วนของผู้ช่วยปฏิบัติงาน 
อัตราการลาออกไม่ถึงร้อยละ 10 
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2.2  แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคลคลในอนาคต 

รูปที่ 2.1 รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 

2.3  การวิเคราะห์สถานภาพภายในด้านทรัพยากรบุคคล 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เรื่องการบริหารทรัพยากรบคุคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท.  

จุดแข็ง 

1. มีการกำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลในแผนแม่บทด้าน
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560-2564 

2. ทรัพยากรบุคคล กกท.สามารถต่อต่อสื่อสารกันได้หลายข้องทาง อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากองค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มาก 

3. มีเครื่องมือและระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น เส้นทางสายอาชีพ (Career 
Path) สมรรถนะ (Competency) แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น 

4. มีงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
5. มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน 
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จุดอ่อน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. มีการรับพนักงานใหม่ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับท่ีประกาศไว้ 
2. ขั้นตอนการสรรหาพนักงานใหม่ล่าช้า 
3. บุคลากรในฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. ปฏิบัติงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
4. มีเครื่องมือและหลักเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่มิได้นำมาปฏิบัติไม่ครบทั้ง

ระบบและไม่ต่อเนื่อง 
5. ขาดการสร้างวิทยากรภายใน หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาของงานบริหารบุคคล

(Subject Champion) 
6. บุคลากรในส่วนทรัพยากรบุคคล กกท. ส่วนใหญ่มิได้มีคุณสมบัติทางการศึกษาและ

ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง 
7. ลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กกท.  
8. การบริหารค่าจ้างเงินเดือน การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งไม่ได้นำระบบสมรรถนะ และ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
9. ขาดระบบการบริหารคนเก่งคนดี (Talent Management) และพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

เพ่ือสร้างเส้นทางความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดย (Fast Track) ขึ้นสู่ระดับสูงโดยเร็ว 
10. ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่สมบูรณ์พร้อมในการสนับสนุนการทำงานและ

การตัดสินใจของผู้บริหาร 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. ระบบข้อมูลการติดตามผลการฝึกอบรมพนักงานทุกประเภทยังไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น 
การทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่แต่ละฝ่าย/สำนัก ได้ดำเนินการส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกเองหรือการไปอบรม 
สัมมนา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. ขาดการติดตามผลการฝึกอบรม การดูงานจากผู้บริหารระดับสูง ในการจัดข้อมูล รายงาน
เข้าระบบการเรียนรู้ขององค์กร (Learning Organization) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
และการเรียนรู้ทางอิเลคทรอนิคส์ (e-learning) แก่พนักงาน กกท. 

3. ขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระบบ e-learning 
4. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานขึ้นเป็นหัวหน้างานยังไม่เพียงพอ 
5. การนำหัวข้อ วิชาความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงในการฝึกอบรมให้ทันสมัยไม่ไม่เพียงพอ 
6.การอบรมชี้แจงพนักงานใหม่ (Orientation) มีเวลาน้อยเกินไป เช่น การแนะนำผู้บริหาร 

และภาระหน้างานหน้าที่ของฝ่าย/สำนัก 
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7.ขาดการประเมินผลความคุ ้มค่าจากการฝึกอบรม (Return on Investment Training: 
ROI Training) 

 
สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 

1. กิจกรรมของเครือข่ายทรัพยากรบุคคล (HR Network) ยังน้อยเกินไป 
2. การประชาสัมพันธ์ค่านิยมของ กกท. VRSAT ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
3. กิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์กับฝ่าย/สำนัก และส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
4. การสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. กับพนักงาน กกท. ในส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
5. การบริหารความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ตามโครงสร้าง
สัมพันธภาพใน กกท. ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่มีกิจกรรมที่ชัดเจน 

การวิเคราะหน์โยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคาดหวังด้านทรัพยากรบุคคลการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ได้แก่ยุทธศาสตร์ของ กกท. พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนา กกท. สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง High 
Performance Organization (HPO) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 -2566 
 
แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับองค์กรกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อวางระบบการคัดเลือกและพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาให้มีขีดความสามารถ และ
ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติรวมทั้งการจัดสวัสดิการ และมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาที่เหมาะสม 

2. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา
นักกีฬา บุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. สร้างและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาให้มีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬาระดับ
จังหวัด ชาติและนานาชาติ รวมทั้งยกระดับการบริการทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา โดยอาศัยศูนย์ฝึกและสนามกีฬาที่ 
กกท. รับผิดชอบและเครือข่ายองค์กรกีฬาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

1. เพื ่อวางระบบการสร้าง สรรหา และพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาเพื ่อความเป็นเลิศที่มี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสประสบความสำเร็จในระดับ
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นานาชาติและต่อยอดการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาสู่กีฬาอาชีพ 

2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรกีฬาในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพให้มี
ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานที่ กกท. กำหนด 

3. เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนา
และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาทุกระดับ 

4. เพ่ือพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาให้มีมาตรฐานในรูปแบบ (National Training Center : NTC) ในส่วนกลาง
และขยายสู่ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้รองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

5. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และสารสนเทศที่สำคัญในกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนการ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ การออกกำลังกาย และการบริหารจัดการองค์กร 

6. เพ่ือพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ให้มีมาตรฐานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการ
สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนอย่าง
สม่ำเสมอ 

7. เพื ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลของหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดไว้ 

8. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้ง
กิจกรรมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ 
2. การส่งเสริมและบริการทางการกีฬา 
3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 

 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (Goal) 

1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชียและต่อยอด  
สู่ความสำเร็จของกีฬาอาชีพ 

๒. นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนได้รับบริการทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
๓. กกท. สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

การกีฬา 
 
ผลผลิต (Strategic Output) 
ผลผลิตที่ 1 

๑. นักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาการดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 

2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
ผลผลิตที่ 2 

1. ศูนย์ฝึกกีฬาของ กกท. มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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ผลผลิตที่ 3 

1. กิจกรรมกีฬาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 
 

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เพื่อพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล       
ที่ทันสมัย แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กกท. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของ
องค์กร และมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงรวมถึงมีความท้าทายในด้านๆ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการบริหารความเสี ่ยง สามารถวัดผลได้ทั ้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) จึงขอกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการอัตรากำลัง 

1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 - 5 ปี เพ่ือใช้ในการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังที่รองรับ
ภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้การทดแทน
อัตรากำลังเข้าสู่ตำแหน่งมีความเหมาะสม และได้บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติ  
ตรงตามตำแหน่ง 

1.2 การกำหนดตำแหน่ง การสรรหา และการบรรจุบุคลากร ให้มีการวางแผนกำลังคนที่
เหมาะสม มุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามที่กำหนด และให้ยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จของ กกท. เป็นสำคัญ 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละให้กับองค์กร 

1.3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  และเชื ่อมโยงกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยจะต้องวิเคราะห์อุ ปสงค์ อุปทานของอัตรากำลัง 
โดยสะท้อนให้เห็นถึงความพอเพียงเชิงปริมาณอย่างเหมาะสมของอัตรากำลังที่จะสามารถดำเนินงานให้บรรลุ
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

2. ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

2.1 พัฒนาระบบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินอย่างเป็นธรรม 
ที่ครอบคลุมเงินเดือน ผลตอบแทนจูงใจ สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื ้อกูลอื ่นๆ เพื่อจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ 

2.2 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชย เช่น การคัดเลือกพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานดีเด่น  
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ เสริมสร้าง
ความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร 

3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.1 กำหนดระบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในทุกระดับ โดยมีหลักเกณฑ์/แนวทาง 
การประเมินผล และรอบระยะเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของคน   
ในองค์กร ทั้งนี้ การกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน (KPI) จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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แผนปฏิบัติงาน แผนอื่น ๆ ภาระงานในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยผลการประเมินจะต้องวัดผลความสำเร็จ
ของการปฏิบัติงานจริง 

3.2 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกท. กำหนด พร้อมทั้งนำผลการประเมินดังกล่าวใช้เป็นส่วนในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน เลื่อนขั้น หรือพิจารณาผลตอบแทนอื่น ๆ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด 

4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.1 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
และแบ่งกลุ่มของงาน (Job family) และจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม มีการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยคำนึงถึงการพัฒนาบุคลากรให้
ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เทคโนโลยี และภาวการณ์แข่งขันทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงมีพฤติกรรม/ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการทำงาน  

4.2 การปรับรูปแบบและหลักสูตรของการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานจริง อีกทั้ง การพัฒนาบุคลากรและผู้นำที่มีศักยภาพ โดยจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ที่เป็นรูปธรรม 

4.3 การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์จากคนเก่งใน
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนาองค์กร รวมทั้งมีแนวทางการให้ผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสม 

4.4 การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรทั ้งในและต่างประเทศในการพัฒนาบุคลากร  
เพื่อยกระดับให้บุคลากร กกท. สู่สากลมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อต่อยอด 
การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน 

4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผน
สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่
เหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพ่ือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

4.6 กำหนดแนวทางในการหมุนเวียนบุคลากร (Job rotation) เพื่อให้บุคคลากรได้มีโอกาสใน
การหมุนเวียนเปลี่ยนงานในตำแหน่งอื่น ๆ เพื่อที่จะทำให้บุคลากรคนนั้นมีทักษะและความรู้กว้างมากขึ้น
สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยแนวทางจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของ
การโอนย้าย หมุนเวียนงานที่ชัดเจน และถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตในสายอาชีพ 

5. ด้านการส่งเสริมความความผูกพันองค์กร 

5.1 การสร้างค่านิยมองค์กร (Core value) ผ่านการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้
บุคลากร กกท. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเท  
เสียสละเพ่ือองค์กร กล้าแสดงออก มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม และมีธรรมาภิบาล ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ โครงการค้นคนกีฬา โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนัก
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) 

5.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการเสริมสร้าง
ความผูกพันองค์กร (Employee engagement) ตลอดจนการต่อยอดสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่
บุคลากร (Employee experience) 
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6. ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

6.1 กำหนดมาตรการ กฎระเบียบ และจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน ที่เหมาะสมกับบริบทการทำงานขององค์กร รวมทั้งมีกระบวนการติดตามผลอยู่เสมอ เพื่อหา
ช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนา 

6.2 ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความรู้
ความเขา้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพ่ือให้บุคลากรของ กกท. เข้าใจ
และเกิดความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญและนำไปปรับใช้
ในการปฏิบัต ิงานได้อย่างถูกต้อง เพื ่อให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุขในการปฏิบัต ิงาน (Happy 
Workplace) 

7. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

7.1 การส่งเสริมพัฒนาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร กกท.  

7.2 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคลมีความเพียงพอสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ 
คาดการณ์ และตัดสินใจด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล 

8.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสายอาชีพ 
มีทักษะและสมรรถนะที่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8.2 บุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงลักษณะ
การดำเนินงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสายงานต่าง ๆ ภายใน กกท. รวมทั้งสามารถพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลให้ทัน
กับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

8.3 จัดทำหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก และมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์    
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างแท้จริง 

 

การพัฒนา กกท. สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 

การกีฬาแห่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: HPO) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 โดยการกำหนดแทนทาง การพัฒนา
องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งหวังที่จะพัฒนาให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรได้ และสามารถดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างจากองค์กรเอกชนชั้นนำที่ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Award) ซึ่งเป็นกรอบการ
บริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมีต้นแบบมาจาก Malcolm Baldrige National 
Quality Award สหรัฐอเมริกา ในส่วนภาคราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน 
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ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้ใช้ระบบ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) และในส่วนภารรัฐวิสาหกิจ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ใช้ระบบ “การประเมิน
การภาครัฐวิสาหกิจ “(State Enterprise Performance Appraisal) 

องค์กรที่จะเป็น HPO จะต้องมีความสามรรถที่จะเปลี่ยนแปลง สมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือ
พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  กระตุ้นพนักงานให้บรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้นโดยเน้น
คุณคา่ที่ตัวพนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร และองค์กรต้องสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลงานและต้องมีการพัฒนาบุคลากรพร้อมกับการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานเพ่ือให้
พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยการเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้แสดงความคิดเห็น มีการสำรวจความ
ต้องการความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีการประเมินสมรรถนะของพนักงานอย่างมีระบบสร้างแรงจูงใจ 
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้บุคลการทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่
เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและศักยภาพขององค์กรที่สูงขึ้น คุณลักษณะหลัก 12 ประการที่จะพัฒนา
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงดังนี้ 

1. การมุ่งเน้นความสมดุล 
2. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) 
3. การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customers Driven excellence) 
4. มีการเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับองค์กร (Individual and Organizational 

Learning) 
5. การเห็นคุณค่าของบุคลากรและคู้ค้าง (Valuing Employees & Partners) 
6. มีความคล่องตัว (Agility) 
7. มุ่งเน้นอนาคต (Striving for the future) 
8. จัดการเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม (Managing for Innovation) 
9. จัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) 
10. การับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม (Nation and Social Responsibility) 
11. มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และสร้างคุณค่า (Focus on results and creating value) 
12. มีมุมมองเชิงระบบ (Systematic Perspective) 

จากนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทำการกำหนด ค่านิยมองค์กร (Core Values) ซึ่งหมายถึงคุณค่า
ที่ชี้นำองค์กรและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร นั่นคือ“VRSAT” ตัวย่อของคำสำคัญ 5 คำ ซึ่งขยายความ
ออกเป็นพฤติกรรมทั้งหมด 17 ประเด็น ที่แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร กกท. ทุกคน ที่จะต้อง
สรรหาและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีบุคลิกลักษณะ แนวความคิด แนวปฏิบัติงาน รวมทั้ง
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้สอดคล้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้นกำเนิดของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีในอนาคต โดยค่านิยาม VRSAT มีความหมาย ดังนี้ 
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ค่านิยมองค์การ ความหมาย 

V = Visionary การมีมุมมองที่กว้างไกล เป็นผู้ทำให้วิสัยทัศน์บรรลุตามเป้าหมาย 

R = Relationship การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

S = Spirit การมีจิตใจที่มุ่งม่ัน กล้าหาญ เข้มแข็ง มีชีวิตชีวาในการทำงาน 

A = Accountability การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
 

สรุปการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคาดหวังด้านทรัพยากรบุคคล
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แก่ยุทธศาสตร์ของ กกท. พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-
2565) กับแผนพัฒนา กกท. สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2562 -2566 

ประเด็นการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2563-2565) เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนางาน การพัฒนาองค์กร หรือ
แผนงานและแผนงบประมาณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. มีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนกับหน่วยงานหลัก ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่
กีฬาอาชีพให้การสนับสนุนฝ่ายพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาอาชีพ ฝ่ายกีฬาภูมิภาค และฝ่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและบริการทางการกีฬามีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ให้การสนับสนุนฝ่ายกีฬา
ภูมิภาค ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากการมุ่งการพัฒนาการให้บริการแล้ว 
ยังมุ่งที่จะดำเนินการพัฒนา กกท. สู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ทันสมัย และสามารถรองรับการบริการกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ พร้อมด้วยบุคลากร กกท. ที่มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการบริการ
และบริหารทางการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน เน้นการพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหาร ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความสำเร็จกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาซึ่งจะเป็นการต่อยอดไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการกีฬา ส่วนการวิเคราะห์แผนพัฒนา กกท. สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: HPO) เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารตามแนวทางประเด็นยุทธศาสตร์ กกท. 
พ.ศ. 2560-2564 โดยการนำคุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง 12 ประการดังกล่าวมาเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานและทำการสานต่อด้วยแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 ทำให้มี
ความต่อเนื่องในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไป 
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ตารางที่ 2.7 ค่านิยม กกท. แสดงคำอธิบายและพฤติกรรมที่มุ่งเน้น 

ค่านิยม คำอธิยาย พฤติกรรมที่มุ่งเน้น 
V= Visionary การมีมุมมองที่
กว้างไกล เป็นผู้ทำให้วิสัยทัศน์
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ การ
คิด วิเคราะห์ การวางแผนและการ
ทำงานที่มุ่งเน้นอนาคต มองอย่าง
กว้างไกล เพ่ือการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบหรือวัฒนธรรมเพื่อใช้พัฒนา
องค์กร 

- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
- หมั่นศึกษาหาความรู้ และประสง
การณ์เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
- คิดและวางแผนการทำงานเชิงรุก
อย่างเป็นระบบ 
- มุ่งหาข้อมูลจริงจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ อย่างรอบด้านเป็นเหตุผลใน
การตัดสินใจในการดำเนินงาน 

R= Relationship การมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 
 

มุ่งรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความสามัคคีของบุคลากรทุกระดับ
ภายในองค์กร โดยปลูกฝังการมีส่วนร่วม
และการยอมรับนับถือกันทั่วทั้งองค์กร 

- มีความสามัคคี ไม่แบ่งแยก 
- เคารพนับถือ ยอมรับซึ่งกันและ
กันให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน 
- สามารถปรับตัวและสร้าง
บรรยากาศในที่ทำงานที่ดีร่วมกัน
ทั้งองค์กร 
 

S= Spiritการมีจ ิตใจที ่ม ุ ่ งมั่น  
กล้าหาญ เข้มแข็ง มีชีวิตชีวาใน
การทำงาน 
 

มีความภาคภูมิใจในองค์กร มุ่งมั่น ทุ่มเท 
เสียสละ ในการปฏิบัติงานเพ่ือการ
บริหารที่เป็นเลิศ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

- ความทุ่มเทเสียบสละเพ่ือองค์กร 
ด้วยความรักความผูกพันต่อองค์กร 
- มีจิบริการต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
- ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ด้วย
ความภาครูมิใจในองค์กร 

A= Accountability การมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

มีความรับผิดชอบในงานและคำนึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นหลัก 

- มีความตระหนักในหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 
- คำนึงถึงผลประโยชน์เป้าหมาย
ของความสำเร็จขององค์กร 
ประเทศชาติ และประชาชนเป็น
หลัก 
- รักษาผลประโยชน์ขององค์กร 
- ใช้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

T= Teamworkการทำงานเป็น
ทีม 
 

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีระบบ การ
ทำงานที่เป็นมาตรฐาน โดยสามารถ 
บูรณาการ การทำงานได้ทั่งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

- มีความรู้ความสามารถและรู้
หน้าที่ของตนเอง 
- กล้าแสดงออก และรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อนร่วมงาน เพ่ือนำมา



17 
 

ค่านิยม คำอธิยาย พฤติกรรมที่มุ่งเน้น 
สรุปแนวทางในการดำเนินงานที่ดี
ที่สุด 
- คิดและวางแผนการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีระบบบริหารจัดการ
ที่ด ี

ที่ม:ี เอกสารและตารางค่านิยม กกท. จากฝ่ายนโยบายและแผน 

2.4 การวิเคราะห์สถานภาพภายนอกด้านทรัพยากรบุคคล 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เร ื ่องการบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

1. วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต่อปัจจัยที่มีผลกระทบ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยี 

 โอกาส 

1. รัฐวิสาหกิจอื ่นโดยเฉพาะกลุ ่ม 1 และกลุ ่ม 2 มีการปรับปรุง พัฒนาด้านการบิหาร
ทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. สามารถทำการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับองค์กร 
คูเ่ทียบภายนอกเพ่ือทำการปรับปรุงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง 

2. การประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ เปลี่ยนจากระบบประเมินกระบวนการ มาเป็นการ
ประเมินคุณภาพทำให้มีการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

3. นโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุง การนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการ 

4. นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน สร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาต่างประเทศ 

อุปสรรค 

1. การหาองค์กรคู่เทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับ กกท. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากร
บุคคลทำได้ยาก 

2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนน้อยลง 
3. ความแต่งต่างในแนวคิดของคนต่างรุ่น (Generation) ทำให้องค์กรต้องปรับวิธีการบริหาร

จัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ ๓ 
แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖3–๒๕๖7 

………………………………………………………… 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นบุคลากรที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ  
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
1. บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้อง  

กับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแห่งความสุข 
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะและสมรรถนะด้านวิชาชีพ  

เพ่ือพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลเหมาะสมกับสถานการณ์ 
5. พัฒนา สนับสนุนการจัดการสภาพแวดล้อม และทรัพยากรให้เอื้อต่อการดำเนินงานด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
3. การส่งเสริมให้ กกท.เป็นองค์กรแห่งความสุข 
4. การยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

 
3.4 เป้าประสงค์ (Goal) 

1. การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกิดความเป็นธรรม จูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพและสอดคล้อง  
ผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล 

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู ้ ทักษะ และความเชี ่ยวชาญที ่สอดคล้องกับภารกิจ  
ขององค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารที่มีศักยภาพ และมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เป็น
รูปธรรม 

5. การปล ูกผ ังให ้บ ุคลากรในองค ์กรม ีจร ิยธรรมและ และเสร ิมสร ้างค ่าน ิยมขององค ์กร  
เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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6. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากร เพ่ือให้เกิดความรักความผูกพันธ์ต่อองค์กร 
7. การจัดการสภาแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการทำงาน มีความปลอดภัย และสวัสดิภาพ

ของพนักงาน 
8. การปรับปรุงบทบาทบุคลากรของหน่วยงานด้าน HR ให้มีความเชี่ยวชาญสามารถขับเคลื่อนงาน

ด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR มาใช้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 

3.5 กลยุทธ์ (Strategic) 
1. บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
2. พัฒนาระบบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที ่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
5. สร้างและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร 
7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ กกท.เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ 
9. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.6 แผนงาน(Project Plan) 
1. การปรับปรุงโครงสร้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
2. การจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาวขององค์การ 
3. การพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร กกท. ให้มีความเหมาะสม 
4. การกำหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ 
5. การพัฒนาบุคลากร กกท. ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม 
6. การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เป็นรูปธรรม 
7. การเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 
8. การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
9. การพัฒนาบุคลากรด้าน HR ให้มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
10. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เพียงพอต่อวิเคราะห์  

คาดการณ์ และตัดสินใจ 
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ตารางที่ 3.1 โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. 
พ.ศ. 2563 – 2567 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

กลยุทธ์ (Strategic) แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

1 .  ก า รบ ร ิ ห า ร
ทร ัพยากรบุคคล
เชิงยุทธศาสตร์ 

1. บริหารจัดการ
อัตรากำลังให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

1.1 การปรับปรุง
โครงสร้างของการ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

1) การดำเนินการปรับปรุง
โครงสร ้างอัตรากำล ังที่
เหมาะสมทั ้งในปัจจ ุบัน
และอนาคต 

2) การวิเคราะห์ ค่างานและ
อัตรากำลัง 

3) การจ ัดทำคำบรรยาย
ล ั ก ษ ณ ะ ง า น  ( Job 
Description) 

4) การจัดทำคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง  

    (Job specification) 
  1.2 การจัดทำแผน

อัตรากำลังระยะสั้น
และระยะยาวของ
องค์การ 

1) การจัดทำแผนอัตรากำลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2567 
2) การจัดทำกระบวนการ
สรรหา คัดเลือก บุคลากรเข้า
สู่ตำแหน่ง อย่างเป็นระบบ 
3) การวิเคราะห์และวาง
แผนการทดแทนอัตรากำลัง 
4) การจัดทำหลักเกณฑ ์แนว
ทางการสรรหา คัดเลือก และ
การบรรจุ 
5) การจัดทำแนวทางการ
หมุนเวียนบุคลากร (Job 
rotation) 
6) การวิเคราะห์ผลผลิต
ประสิทธิภาพ 
(Productivity) ของบุคลากร 
กกท. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

กลยุทธ์ (Strategic) แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

 2. พัฒนาระบบ
ผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์เพื่อ
สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

 

2.1 การพัฒนา
ผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร กกท. ให้
มีความเหมาะสม 

1) การปรับปรุงระบบ
ผลตอบแทนและสิทธิประโย
ชนให้มีความเหมาะสมเป็น
ธรรม 
2) การปรับปรุง กฎหมาย 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานให้เกิดความเป็น
ธรรมกับพนักงาน 
3) การจัดกิจกรรมเพ่ือยก
ย่อง ชมเชย บุคลากรที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

 3. การพัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถเป็นกลไก
หลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กรได้
อย่างแท้จริง 

3.1 การกำหนด
ระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานและ
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาความดี
ความชอบ 

1) การจัดทำหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร กกท. 
2) การจัดทำตัวชี้วัดผลระดับ
บุคคล ประจำปี 
3) การทบทวนหลักเกณฑ์
การพิจารณาความดี
ความชอบของพนักงาน 
กกท. 
4) การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้งองค์กร 

2. ก า ร พ ั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล
เพื ่อรองรับระบบ
บร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
คุณภาพ 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
ให้บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในแต่ละ
กลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม 
 

4.1 การพัฒนา
บุคลากร กกท. ให้
มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญอย่าง
เหมาะสม 

1) การวิเคราะห์สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะราย
ตำแหน่งของบุคลากร กกท. 
2) การวิเคราะห์จัดแบ่งกลุ่ม
ของงาน (Job Family) 
3) การวางแผนพัฒนา
บุคลากรระยะยาว 
(Development 
Roadmap) 
4) การจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

กลยุทธ์ (Strategic) แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

5) การอบรมตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ทุกระดับ 
6) การทบทวนปรับปรุง
หลักสูตรด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
ทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของ
องค์กร และเทคโนโลยี ในทุก
ระดับ 
7) การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ
ผู้บริหารในทุกระดับ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. สร้างและพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพอย่าง
เป็นรูปธรรม 

5.1 การจัดทำ
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพที่เป็น
รูปธรรม 

1) การจัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่ง (Succession 
Plan) 
2) การจัดทำเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 
3) การบริหารจัดการคนเก่ง 
(Talent Management) 
4) การจัดทำแนวทางการ
หมุนเวียนบุคลากร (Job 
rotation) 
5) การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรเพ่ือยกระดับ
บุคลากร 

3. การส่งเสริมให้ 
กกท.เป็นองค์กร
แห่งความสุข 

6. ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรัก ความ
ผูกพันต่อองค์กร 
 

6.1 การเสริมสร้าง
ความรักความ
ผูกพันในองค์กร 

1) การสร้างความรักความ
ผูกพันของบุคลากรในองค์กร 
2) การส่งเสริมค่านิยม
องค์กร (VRSAT) อย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 
3) การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านจรรยาบรรณและ
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

กลยุทธ์ (Strategic) แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

จริยธรรมที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

 7. ส่งเสริมและพัฒนา
ให้ กกท.เป็น
องค์กรแห่งความ
ปลอดภัยและอาชี
วอนามัย 

7.1 การส่งเสริม
ด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน 

1) การจัดทำแผนงานด้าน
ความปลอดภัย สวัสดิภาพ 
อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (แผนระยะสั้น-
ระยะยาว) 
2) การทบทวนมาตรการ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน
นความปลอดภัย ให้มีความ
ครอบคลุม เหมาะสมกับ
บริบทในการทำงาน 
3) การทบทวนกำหนด
มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในการที่
เหมาะสมกับบริบทการ
ทำงาน 
4) การจัดทำแผนการดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan 
: BCP) 

4. การยกระดับ
คุณภาพด้าน
ทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพ 

8. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้
มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาย
วิชาชีพ 

8.1 การพัฒนา
บุคลากรด้าน HR 
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ 

1) การอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2) การสร้างเครือข่ายภายใน
และภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้าน HR อย่าง
ต่อเนื่อง 
3) จัดทำหลักสูตรและ
กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

กลยุทธ์ (Strategic) แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

 9. ส่งเสริมการใช้
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

9.1 การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ให้เพียงพอ
ต่อวิเคราะห์ 
คาดการณ ์และ
ตัดสินใจ 

1) การจัดทำฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลอย่าง
ครบถ้วน 
2) การจัดทำระบบแสกน
ลายนิ้วเพ่ือใช้บันทึกเวลาใน
การปฏิบัติงาน 
3) การพัฒนาระบบฐานมูล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดำเนินการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

3.7 ตัวชี ้ว ัดผลสำเร ็จของแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2563 - 2567  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  
ตัวชี้วัด HR 01 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เป้าหมาย : ปี 2563 ร้อยละ 80 , ปี 2564 ร้อยละ 90 , ปี 2565 ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด HR 02 : ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาระบบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ทุกปี) 
กลยุทธ์ที ่ 3 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที ่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลัก ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง 
ตัวชี้วัด HR 03 : ระดับความพึงพอใจต่อระบบด้านบริหารทรัพยากรบุคคลคล 
เป้าหมาย : ปี 2563 ระดับ 3.80, ป ี2564 ระดับ 3.85, ปี 2565 ระดับ 3.90, ป ี2566 ระดับ 3.95, 

ปี 2567 ระดับ 4.00   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด HR 04 : ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนหลังจากเข้ารับการอบรม 
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 (ทุกปี) 

ตัวชี้วัด HR 05 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
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เป้าหมาย : ปี 2563 ร้อยละ 60, ปี 2564 ร้อยละ 65, ปี 2565 ร้อยละ 70, ปี 2566 ร้อยละ 75,  

ปี 2567 ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัด HR 06 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็น

รูปธรรม 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ทุกปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุข 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร 
ตัวชี้วัด HR 07 : ระดับความรัก ความผูกพันของบุคลากร กกท. ต่อองค์กร 
เป้าหมาย : ปี 2563 ระดับ 3.80, ป ี2564 ระดับ 3.85, ปี 2565 ระดับ 3.90, ป ี2566 ระดับ 3.95, 

ปี 2567 ระดับ 4.00 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาให้ กกท.เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ตัวชี้วัด HR 08 : ร้อยละความสำเร็จตามแผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ทุกปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ 
ตัวชี้วัด HR 09 : ร้อยละบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 ทุกปี 

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัด HR 06 : จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหารทรัพยากร

บุคคล 
เป้าหมาย : ปี 2563 จำนวน 1 ระบบ, ปี 2564 จำนวน 2 ระบบ, ปี 2565 จำนวน 3 ระบบ,  

ปี 2566 จำนวน 4 ระบบ, ปี 2567 จำนวน 5 ระบบ 
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บทที่ 4 

รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

โครงการตามกลยุทธ์ของแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ.2563 – 2567 

โครงการที่ 1  การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังที่เหมาะสมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
   ด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง 
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง    

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 2  การวิเคราะห์ ค่างานและอัตรากำลัง 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง 
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากร  
   ที่มีศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ 
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง    

เป้าประสงค์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 
โครงการที่ 3  การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
   ด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์    เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง 
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง    

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 
 
โครงการที่ 4  การจัดทำคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job specification) 

พันธกิจที่ 1  บร ิหารจ ัดการระบบทร ัพยากรบ ุคคลของการก ีฬาแห ่งประเทศไทยให ้มี  
   ความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั ้งในปัจจ ุบ ันและอนาคต  
   ด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง 
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากร 
   ที่มีศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง    

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 5  การจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 

พันธกิจที่ 1  บร ิหารจ ัดการระบบทร ัพยากรบ ุคคลของการก ีฬาแห ่งประเทศไทยให ้มี  
   ความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั ้งในปัจจ ุบ ันและอนาคต  
   ด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง 
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
โครงการที่ 6  การจัดทำกระบวนการสรรหา คัดเลือก บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง อย่างเป็นระบบ 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง 
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล   
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โครงการที่ 7  การวิเคราะห์และวางแผนการทดแทนอัตรากำลัง 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี  รวมถึง 
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 8  การจัดทำหลักเกณฑ ์แนวทางการสรรหา คัดเลือก และการบรรจุ 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง  
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 9  การจัดทำแนวทางการหมุนเวียนบุคลากร (Job rotation) 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง  
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 
โครงการที่ 10  การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) ของบุคลากร กกท. 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง  
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 11  การปรับปรุงระบบผลตอบแทนและสิทธิประโยชนให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง  
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 
โครงการที่ 12  การปรับปรุง กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานให้เกิดความเป็นธรรมกับ
พนักงาน 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ 
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง  
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 13  การจัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง  
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี 
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 14  การจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กกท. 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 3  การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง  
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 15  การจัดทำตัวชี้วัดผลระดับบุคคล ประจำปี 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นกลไกหลัก  
   ในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง  
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 16  การทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน กกท. 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นกลไกหลัก 
   ในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง  
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการ  
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 17  การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร 

พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีความ 
   เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นกลไกหลัก  
   ในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์  เพื่อการจัดการอัตรากำลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ  
   วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากำลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึง 
   การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจ บุคลากรที่มี  
   ศักยภาพและสอดคล้องผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานที ่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกล ไกหลักในการ 
   ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง  

เป้าประสงค ์  การบริหารจัดการอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ 
   ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและ 
   เทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 18  การวิเคราะห์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะรายตำแหน่งของบุคลากร กกท. 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มได้  
   อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์ 
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค ์  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ 
   ภารกิจขององค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 19  การวิเคราะห์จัดแบ่งกลุ่มของงาน (Jop Family)  

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มได้ 
   อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค ์  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ 
   ภารกิจขององค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 20  การวางแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap)   

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มได้  
   อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค ์  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ 
   ภารกิจขององค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 21  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มได้  
   อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์ 
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค ์  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ 
   ภารกิจขององค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 22  การอบรมตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกระดับ  

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มได้  
   อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้ 
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค ์  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ 
   ภารกิจขององค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 23 การทบทวนปรับปรุงหลักสูตรด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย

รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรและเทคโนโลยีในทุกระดับ  

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มได้  
   อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้ 
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค ์  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ 
   ภารกิจขององค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 24  การพัฒนาเพิ ่มศักยภาพผู ้บริหารในทุกระดับ เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง  
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มได้  
   อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค์  ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ 
   ภารกิจขององค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 25  การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)  

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยี สมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค์  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารที่มีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   ที่เป็นรูปธรรม  

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 26  การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์ 
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค ์  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารที่มีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   ที่เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 27  การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)  

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5  สร้างและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค ์  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารที่มีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   ที่เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 28  การจัดทำแนวทางการหมุนเวียนบุคลากร (Jop rotation)  

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5  สร้างและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงคท์ี่ 4  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารที่มีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   ที่เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 29  การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อยกระดับบุคลากร  

พันธกิจที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ และสมรรถนะ  
   ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5  สร้างและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงคท์ี่ 4  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารที่มีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   ที่เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงการที่ 30  การสร้างความรักความผูกพันในองค์กร  

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแห่งความสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์   ส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุข  

กลยุทธ์ที่ 6    ส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรักความผูกพันในองค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ 
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและม ีสว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ งจะสะท้อนผ ่าน  
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

เป้าประสงค์ท่ี 6  การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้บุคลากร เพ่ือให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร 

ผู้รับผิดชอบ  งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
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โครงการที่ 31  การส่งเสริมค่านิยมองค์กร (VRSAT) อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนวัตกรรมองค์กร  

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแห่งความสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์   ส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุข  

กลยุทธ์ที่ 6    ส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรักความผูกพันในองค์กร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ  
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและม ีสว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ งจะ สะท้อนผ ่าน 
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

เป้าประสงค์ที่ 6  การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้บุคลากร เพ่ือให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร 

ผู้รับผิดชอบ  งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
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โครงการที่ 32  การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน  

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแห่งความสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์   ส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุข  

กลยุทธ์ที่ 6    ส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรักความผูกพันในองค์กร 

วัตถุประสงค ์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ  
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและม ีสว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ งจะสะท้อนผ ่าน  
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

เป้าประสงค์ท่ี 5  การปลูกฝังให้บ ุคลากรในองค์กรมีจร ิยธรรมและเสริมสร้างค่านิยมขององค์กร  
   เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

ผู้รับผิดชอบ  งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
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โครงการที่ 33  การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
   (แผนระยะสั้น – แผนระยะยาว)   

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแห่งความสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์   ส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุข  

กลยุทธ์ที่ 7    ส่งเสริมและพัฒนาให้ กกท.เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ  
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและม ีสว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ งจะสะท้อนผ ่าน  
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ท่ี 7  การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการการทำงาน มีความ 
   ปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน  

ผู้รับผิดชอบ  งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
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โครงการที่ 34  การทบทวนมาตรการกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
   ด้านความปลอดภัย ให้มีความครอบคลุมเหมาะสมกับบริบทในการทำงาน 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแห่งความสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์   ส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุข  

กลยุทธ์ที่ 7    ส่งเสริมและพัฒนาให้ กกท.เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ  
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและม ีสว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ งจะสะท้อนผ ่าน  
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ท่ี 7  การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการการทำงาน มีความ 
   ปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน  

ผู้รับผิดชอบ  งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
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โครงการที่ 35  การทบทวนกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพอาชีวอนามัยและ 
   สิ่งแวดล้อมในการที่เหมาะสมกับบริบท  

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแห่งความสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์   ส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุข  

กลยุทธ์ที่ 7    ส่งเสริมและพัฒนาให้ กกท.เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ  
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและมี สว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ งจะสะท้อนผ ่าน 
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ท่ี 7  การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการการทำงาน มีความ 
   ปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน  

ผู้รับผิดชอบ  งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
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  โครงการที่ 36  การจดัทำแผนการดำเนนิธรุกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแห่งความสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์   ส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่งความสุข  

กลยุทธ์ที่ 7    ส่งเสริมและพัฒนาให้ กกท.เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ  
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและม ีสว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ ง จะสะท้อนผ ่าน 
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ท่ี 7  การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการการทำงาน มีความ 
   ปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน  

ผู้รับผิดชอบ  งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 
โครงการที่ 37  การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล   

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะและสมรรถนะ  
   ด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลเหมาะสมกับสถานการณ์   

ประเด็นยุทธศาสตร์   การยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่ 8    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงคท์ี่ 8  การปรับปรุงบทบาทบุคลากรของหน่วยงานด้าน HR ให้มีความเชี ่ยวชาญสามารถ 
   ขับเคลื่อนงานด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 38  การสร้างเคลื่อนข่ายภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน HR  
   อย่างต่อเนื่อง  

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะและสมรรถนะ  
   ด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลเหมาะสมกับสถานการณ์   

ประเด็นยุทธศาสตร์   การยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่ 8    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค์ท่ี 8  การปรับปรุงบทบาทบุคลากรของหน่วยงานด้าน HR ให้มีความเชี่ยวชาญสามารถ 
   ขับเคลื่อนงานด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 39  จัดทำหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้าง 
   เครือข่ายความร่วมมือ   

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะและสมรรถนะ  
   ด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลเหมาะสมกับสถานการณ์   

ประเด็นยุทธศาสตร์   การยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่ 8    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้  
   และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและภาวการณ์  
   แข่งขัน (New Skill /Up Skill /Re-Skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนา 
   บุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) อีกทั้ง  
   การพัฒนาบุคลากรและผู้นำทีมีศักยภาพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   ที่เป็นรูปธรรม   

เป้าประสงค์ท่ี 8  การปรับปรุงบทบาทบุคลากรของหน่วยงานด้าน HR ให้มีความเชี ่ยวชาญสามารถ 
   ขับเคลื่อนงานด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 40  การจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบถ้วน   

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะและสมรรถนะ
   ด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลเหมาะสมกับสถานการณ์   

ประเด็นยุทธศาสตร์   การยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหารทรัพยากร
   บุคคล 

วัตถุประสงค์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ 
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและม ีสว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ งจะสะท้อนผ ่าน  
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ที่ 9  การพัฒนาระบบเทคโนโยลีดิจิทัลด้าน HR มาใช้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร   

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 41  การจัดทำระบบแสกนนิ้วเพื่อใช้บันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน  

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะและสมรรถนะ  
   ด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลเหมาะสมกับสถานการณ์   

ประเด็นยุทธศาสตร์   การยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารทรัพยากร 
   บุคคล 

วัตถุประสงค์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ  
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและม ีสว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ งจะสะท้อนผ ่าน  
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ที่ 9  การพัฒนาระบบเทคโนโยลีดิจิทัลด้าน HR มาใช้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร   

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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โครงการที่ 42  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านบริหาร  
   ทรัพยากรบุคคล  

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะและสมรรถนะ  
   ด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลเหมาะสมกับสถานการณ์   

ประเด็นยทุธศาสตร์   การยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารทรัพยากร  
   บุคคล 

วัตถุประสงค์  เพื่อการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและ 
   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม  
   ในการทำงานให ้ เก ิดความปลอดภ ัยและม ีสว ัสด ิภาพ ซ ึ ่ งจะสะท้อนผ ่าน  
   ความบุคลากร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบ 
   ให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR  
   ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยผู ้บร ิหารสายงานภายในองค์กร 
   ต้องส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ที่ 9  การพัฒนาระบบเทคโนโยลีดิจิทัลด้าน HR มาใช้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร   

ผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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บทที่ 5 

แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2567 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ปฏิบัติตาม
แผน โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามเป้าประสงค์และพันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องมีแนวทางใน
การนำแผนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และต้องมีการเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้และเข้าใจแนวทาง
ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

5.1 แนวทางการนำแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 
2567 ไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงต้องมีความเข้าใจ
บทบาท ความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 2. ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าใจทิศทางความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 
และพัฒนา ระบบงานบุคคลตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการทำงานในแต่ละข้ันตอนและผลผลิตที่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนโดยทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารภายในหน่วยงาน 

 4. การสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดทำแผนแม่บทด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2567 รวมทั้งหลักเกณฑ์ แนวทางต่างๆ ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

5.2 การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2563 – 2567 
 เพ่ือให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กกท. จึง
ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังต่อไปนี้ 

1. สื่อสารให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรทราบเกี่ยวกับแผนแม่บทด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2567 เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่างานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ จะได้รับการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 

2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อนำสู่การดำเนินงานและสามารถใช้ติดตามประเมินผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือจัดทำระบบการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลมากข้ึน เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับสูงสุด 

4. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือนำผลมา
ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม 
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5. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี โดยวิเคราะห์ถึงผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ และนำผลการ
ประเมินมาใช้ประกอบการทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยในปีถัดไป 
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ภาคผนวก 
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