
การดำเนินงานรายการที่ 001/12 การบริหารและพัฒนาบุคลากร กกท. 

เตรียมการและบริหารจัดการ 

การดำเนินงานย่อยท่ี 1.2 จัดซื้อวัสดุ 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 77 รายการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 77 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงิน 120,000 บาท โดยแบ่งการซื้อจาก 3 บริษัท ดังนี้  

1. บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 65,767 บาท 

2. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด เป็นจำนวนเงิน  28,248 บาท 

3. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 25,979.60 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,994.60 บาท 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการได้ตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้ว  

  

 

 

 

 



การดำเนินงานย่อยท่ี 3.1 การประเมินช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร (Competency Gap Assessment) 
และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

1. กองทรัพยากรบุคคล กกท. ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำคู ่มือการประเมินช่องว่างสมรรถนะ  
เพื ่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลการกีฬาแห่งประเทศไทย  (Individual Development Plan : IDP) โดย
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1.1 ดำเนินการประเมินช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร กกท. อย่างครบถ้วนทั ้ง  โดย ทบทวน  
และจัดทำรายงานผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินต่อที ่ปรึกษาในระบบการประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  State Enterprise Assessment Model : SE-AM 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบุคลากรของ กกท. มีผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะดีขึ้น 

1.2 กำหนดแผนงานในการอบรมให ้ความร ู ้การประเม ินช ่องว ่างสมรรถนะของบ ุคลากร 
(Competency Gap Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้กับบุคลากร กกท. เพ่ือเป็น
แนวทางให้ส่วนงานในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่การ
พัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด โดยมีกำหนดการอบรมภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และเริ่มการประเมินใหม่อย่างครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานรายการที่ 102/01 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท. 

การพัฒนาทุนมนุษย์  



การดำเนินงานย่อยท่ี 3.2 การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับ 7 ระดับ 8 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการเตรียมการอบรมเพื ่อพัฒนานักบริหารระดับ 7 ระดับ 8  
โดยได้ดำเนินการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา เนื้อหารายวิชา 
วิธีการฝึกอบรม เกณฑ์การสอบวัดผล การประเมินผลการจัดอบรมและแบบประเมิน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่เนื่องด้วยการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยมีประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) (ฉบับที่ 4) ข้อที่ 2 ให้ปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อทำความสะอาด และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าอาคาร 
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จึงต้องเลื่อนการดำเนินการดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับ 7 ระดับ 8 ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น สำหรับผู้บริหาร

ระดับ ๗ และหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง สำหรับผู้บริหารระดับ ๘ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องศรีนครินทร์ ๑ ชั้น ๙ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาดังนี้ 

๑. หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” สำหรับผู้บริหารระดับ 7 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร ุ ่นท ี ่  1 ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร ั ้ งท ี ่  ๑ ว ันท ี ่  1 – 5 ม ีนาคม ๒๕๖๔ และคร ั ้ งท ี ่  ๒  
วันที่ 2๙ มีนาคม – 2 เมษายน 2564  ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 32 คน 



๒. หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” สำหรับผู้บริหารระดับ 7 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 28 คน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ ในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 เลื่อนการอบรมไปยังไม่กำหนด  

๓. หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับกลาง” สำหรับผู้บริหารระดับ ๘ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 28 คน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 1๕ – ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๔  ในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 เลื่อนการอบรมไปยังไม่กำหนด  

     
 

   
 

 
ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีการนำกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของพิธีเปิดการ

อบรมด้วย 
 



เนื่องด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยมีประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ข้อที่ ๔ ขอความร่วมมือให้ฝ่าย/สำนัก ที่เกี่ยวข้องแจ้งลด เลื่อน
เลิกกิจกรรมกีฬา อบรม ประชุม เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 
19) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” 
สำหรับผู้บริหารระดับ 7 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับกลาง” สำหรับผู้บริหาร
ระดับ ๘ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๔ ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับ 7 ระดับ 8 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การดำเนินงานย่อยท่ี 3.3 การพัฒนาบุคลากร กกท.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและต่อยอดในการ
พัฒนาองค์กร 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร กกท.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและต่อ
ยอดในการพัฒนาองค์กร โดยได้พิจารณาพนักงาน ระดับผู้บริหารในการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร  
“นักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 76 ณ วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรง
ราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีภาวะผู้นําและความสามารถในการบริหารจัดการ ตามบทบาทและ
หน้าที่สําหรับศตวรรษท่ี 21 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีทักษะและสมรรถนะในการบริหาร จัดการ เพ่ือการบูร
ณาการการทํางานในระดับพ้ืนที่ (area-based approach) 

3. พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนสมดุลในทุกมิติได้แก่ การเรียนเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้เพ่ือให้รู้ (learning to learn and learning to know) การเรียนรู้เพื่อ
การปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู้นํา 

ทั้งนี้มีนายวุฒิชัย  ชัยจิตต์ ผู ้อำนวยการกองบริการอาคารและกิจกรรมกีฬา ฝ่ายธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

(รอเพ่ิมเติม) 

 

 

 

 



การดำเนินงานย่อยท่ี 3.4 การดำเนินการประชุม และพัฒนาบทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมการ
จัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย (Career Management Committee: 
CMC) 

การกีฬาแห่งประเทศไทยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพของการกีฬา
แห่งประเทศไทยตามคำสั่งฯ ที่ 245/2563 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับ ดูแล ให้การบริหารจัดการสายอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้บรรลุผล ตามที่คาดหวัง 
และเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งทบทวน ปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

2. พิจารณาจัดทำข้อมูล หลักเกณฑ์ วิธีการพร้อมข้อเสนอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับเลื่อน หรือ
โอนย้ายตำแหน่งบุคลากร ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

3. ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งนี้ ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการความก้าวหน้าในสาย

อาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการคัดเลือก สรรหา พนักงานเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดำเนินงานหลักที่ 3.5 การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession 
Plan) แผนบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent management) และการถ่ายทอดขั้นตอนการ
สรรหาและคัดเลือกคนเก่งที่มีประสิทธิภาพ (Talent Acquisition) 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการรับอนุมัติให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป โดยจะต้องดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างกองพัสดุดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างฯ 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานรายการที่ 001/12 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท. 

การดำเนินงาน 

การดำเนินงานหลักท่ี 4.1 การจัดจ้างท่ีปรึกษาการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม กกท. ประจำปี 
พ.ศ. 2564 โดยมีผลผลิตและค่าเป้าหมาย คือแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระยะสั้น -ระยะยาว 
จำนวน 1 ฉบับ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ฉบับ ตามการประเมิลผารดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจใหม่ SE-AM โดยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการรับอนุมัติให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยจะต้องดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ
จำนวน 1,300,000 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างกองพัสดุดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 



การดำเนินงานหลักท่ี 3.7  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายใต้
โครงการ Sharing & Creating ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง auditorium ชั้น 4 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายก้องศักด ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย ประธานในพิธี และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากฝ่ายและสำนักโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีนโยบายด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
โดยมีทิศทางในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ดังนั้นเพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็น
องค์กรคุณภาพและสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอด ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือผลผลิตและการบริการที่ทันสมัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงมีการดำเนินการด้านการส่งเสริม
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าขององค์กร โดยการจัดงาน “ประกาศผลและมอบรางวัลการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ภายใต้โครงการ Sharing & Creating” มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 
ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร ต่อยอดเป็นวัตกรรมใหม่เพ่ือเสริมสร้างความสำเร็จให้บรรลุ
เป้าหมาย สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ผู้ชนะการประกวดรางวัลด้านการจัดการความรู้ 
1. นายณัฏฐ์ อยู่สมบูรณ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัล popular vote ด้านการจัดการความรู้ 
2. นายภัณฑิล จิตต์หมวด และทีมงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
3. นายชินวัฒน์ คำหวานและทีมงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ผู้ชนะการประกวดรางวัลด้านนวัตกรรม 
1. นางสาวสราวล ีทิพยธรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
2. นางสาววิลาสิน ีเทพษร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
3. นายชินวัฒน์ คำหวานและทีมงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
4. นางสาวปัญทิตา บุญมาก รางวัล popular vote ด้านนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานรายการที่ 001/12 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท. 

การดำเนินงาน 



การดำเนินงานหลักท่ี 3.8 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้มีหนังสือถึงฝ่าย/สำนัก เพ่ือให้ส่งรายชื่อบุคลากรที่มีความจำเป็นและต้องการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมจำนวนทั้งหมด 100 ท่าน เพื่อเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ร่วมกับสถาบัน New York English โดยจัดในรูปแบบการเรียนออนไลน์ระยะเวลา 7 เดือน ตั ้งแต่เดือน 
กันยายน 2563 – เมษายน 2564 และการจัดกิจกรรมอบรมที่ กกท. (On-site training) เมื่อวันที่ 16 – 
18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และฝึกการใช้ทักษะด้านภาษาระหว่างผู้เรียนด้วยกันและ
อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การดำเนินงาน โครงการจิตอาสา กกท.  

การดำเนินงานหลักท่ี 1.5 การบริหารจัดการอืน่ 

- ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรจิตอาสา และผ่านเข้ารับอบรมฝึกอบรมจำนวน 1 คน และจบหลักสูตรแล้ว 

- จัดทำแผนการจัดกิจกรรมของกลุ่มจิตอาสา กกท. และได้รับความเหน็ชอบแล้วประกอบด้วย กิจกรรม

การบริจาคโลหิต และการบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่มูลนิธิต่างๆ  

- มีการบริจาคโลหิต และรับบริจาคเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องโถง ชั้น 1 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีบุคลากร กกท. และ

นักกีฬา ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต กว่า 100 คน นอกจากนี้มีการรับบริจาคและมอบ

สิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โครงการ “เหลือ-ขอ” เปลี่ยน “สิ่งของ” เป็น “ค่าเทอม” ให้เด็ก ๆ 

ด้อยโอกาสในสังคม และการรับบริจาคปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจะนำไปจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับคนตาบอดต่อไป 

   

    

   

   


