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1 8 เร่ือง งานบริหารฯ

1.1 611 อตัรา งานบรหิารฯ

1.2 12 ครัง้ งานบรหิารฯ

1.3 แผนการด าเนินงานการพฒันาระบบ

ผลตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละ

สวสัดิการ ของบคุลากร กกท. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 1 ฉบบั

งานบรหิารฯ

1.4 สว่นกลาง และสว่นภมิูภาค 5 ภาค งานบรหิารฯ

1.5 1 ครัง้ งานจรยิธรรมฯ

2 5 รายการ งานพัฒนาฯ

2.1
611 อตัรา

งานพฒันาฯ

2.2 รอ้ยละ 95 ของผูเ้ขา้รบัการพฒันา

ผ่านเกณฑ์

งานพฒันาฯ

2.3 รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้รบัการพฒันา

ผ่านเกณฑ์

งานพฒันาฯ

2.4 สรุปรายงานผลการประชมุ 1 ฉบบั งานพฒันาฯ

2.5 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan) และแผนบรหิาร

จดัการผูมี้ความสามารถสงู (Talent 

management) จ านวน 2 ฉบบั

งานพฒันาฯ

แผนการปฏบิตัิงานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

KPI 6 เดือน จัดท าร่างข้อบังคับกองทุนสงเคราะหห์รือการสงเคราะหอ่ื์นเพือ่สวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว 

2564

KPI 12 เดือน

ล าดับที่ การด าเนินงานหลัก ผลผลิตและค่าเป้าหมาย ผูรั้บผิดชอบ

การประชมุคณะอนกุรรมการดา้นบรหิารทรพัยากรบคุคล

จดัจา้งทีป่รกึษาเพ่ือพฒันาระบบผลตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละ

สวสัดิการ ของบคุลากร กกท.

การบริหารทุนมนุษย์

สรรหาอตัราก าลงัทดแทนในต าแหน่งทีว่า่ง ประจ าปี 2564 และ

2563

การประเมินชอ่งวา่งสมรรถนะของบคุลากร (Competency Gap 

Assessment) และการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP)

การจดัอบรมหลกัสตูรการพฒันานกับรหิารระดบั 7 ระดบั 8

การพัฒนาทุนมนุษย์

การด าเนินกิจกรรมดา้นทรพัยากรบคุคลทัง้สว่นกลางและสว่นภมิูภาค

การใหค้วามรูด้า้นจรยิธรรมและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

การจดัจา้งทีป่รกึษาเพ่ือการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan) แผนบรหิารจดัการผูมี้ความสามารถสงู (Talent

 management) และการถ่ายทอดขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลือกคน

เก่งทีมี่ประสิทธิภาพ (Talent Acquisition)

การพฒันาบคุลากร กกท.เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินงานและตอ่

ยอดในการพฒันาองคก์ร

การด าเนินการประชมุ และพฒันาบทบาทการด าเนินงานของ

คณะกรรมการจดัการความกา้วหนา้ในสายอาชีพของการกีฬาแหง่

ประเทศไทย (Career Management Committee: CMC)

1. คะแนนประเมินตามเกณฑ ์SE-AM 3.00 คะแนน 2. ข้อบังคับกองทุนสงเคราะหห์รือการสงเคราะหอ่ื์นเพือ่สวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว 1 ฉบับ
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KPI 12 เดือน

ล าดับที่ การด าเนินงานหลัก ผลผลิตและค่าเป้าหมาย ผูรั้บผิดชอบ

การบริหารทุนมนุษย์
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1. คะแนนประเมินตามเกณฑ ์SE-AM 3.00 คะแนน 2. ข้อบังคับกองทุนสงเคราะหห์รือการสงเคราะหอ่ื์นเพือ่สวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว 1 ฉบับ

3 2 เร่ือง งานพัฒนาฯ

3.1 แผนการจดัการความรูแ้ละนวตักรรม

 ระยะสัน้-ระยะยาว จ านวน 1 ฉบบั 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 1 ฉบบั

งานพฒันาฯ

3.2 3 ครัง้ งานพฒันาฯ

4 1 ครัง้ งานพัฒนาฯ

5 ข้อบังคับกองทุนสงเคราะห ์หรือ
การสงเคราะหอ่ื์น เพือ่สวัสดิการ
ของพนักงาน ลูกจ้าง และ
ครอบครัวของ กกท. 1 ฉบับ

งานสวัสดิการฯ

6 5 กิจกรรม งานสวัสดิการฯ

6.1 รายงานผลการประชมุ 1 ฉบบั งานสวสัดิการฯ

6.2 รอ้ยละ 90 ของผูเ้ขา้รบัการอบรมผ่าน

เกณฑ์

งานสวสัดิการฯ

6.3 35 คน งานสวสัดิการฯ

6.4
1 ครัง้

งานสวสัดิการฯ

7 ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80 งานสวัสดิการฯ

8 จ านวนผูเ้ข้ารับการพัฒนาศักยา
ภาพไม่น้อยกว่า 10 คน

งานพัฒนาฯ

9
1 ระบบ

งานบริหารฯพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการกีฬา
แหง่ประเทศไทย

จดัจา้งทีป่รกึษาการจดัการความรูแ้ละการจดัการนวตักรรม กกท . 

ประจ าปี พ.ศ. 2564

การพัฒนาการจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรม

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จดักิจกรรมณรงคแ์ละสง่เสรมิความปลอดภยัในการท างานของ กกท.

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การสร้างความผูกพันเพือ่ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน

จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจใน

เรื่องแผนงานดา้นความปลอดภยัฯ เพ่ือรองรบัภยัพิบตัิฯ ประจ าปี 

2564 (สว่นภมิูภาค)

สง่พนกังานเขา้รบัการอบรมเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างาน

การจดัประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั ฯ

การจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม

การจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์กกท. เพือ่ทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมายสวัสดิการตามมาตรฐานสภาพการจ้างและ
กฎหมายอ่ืน

การจดัประชมุคณะท างานการจดัการความรูแ้ละนวตักรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการด าเนินงานตามระบบ
บริหารจัดการทุนมนุษยข์อง กกท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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KPI 12 เดือน

ล าดับที่ การด าเนินงานหลัก ผลผลิตและค่าเป้าหมาย ผูรั้บผิดชอบ

การบริหารทุนมนุษย์
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1. คะแนนประเมินตามเกณฑ ์SE-AM 3.00 คะแนน 2. ข้อบังคับกองทุนสงเคราะหห์รือการสงเคราะหอ่ื์นเพือ่สวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว 1 ฉบับ

10
1 ระบบ

งานบริหารฯ

11 ผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากร กกท. 1 ฉบับ ผลการ
ประเมินด้านการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองคก์รของบุคลากร 
กกท. 1 ฉบับ

งานค่านิยมฯ

12 12 ครัง้ งานพัฒนาฯ

13 1 ครัง้ งานพัฒนาฯสรุปผลการด าเนินงาน

การจัดจ้างทีป่รึกษาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีส่นับสนุนการ
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย ์"ความรักความผูกพัน ค่านิยมและ
วัฒนธรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง" การกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย ประจ าปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการด าเนินงาน

ดูแลระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่เช่ือมข้อมูลด้าน
บุคลากรในองคก์ร


