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การด าเนินงานรายการที่ 207/05 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร  
การด าเนินงานหลักข้อ 1 เตรียมการและบริหารจัดการ ข้อย่อยที่ 1.2 จัดซื้อวัสดุงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 52 รำยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
(ครั้งที่ 1) โดวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินงบประมำณจ ำนวน 60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม
แล้ว  เ พ่ือใช้ประกอบกำรท ำงำนด้วยควำมสะดวกเรียบร้อยและครบถ้วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ในกำรท ำงำน โดยซื้อจำกบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
ได้ด ำเนินกำรตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้ว 
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การด าเนินงานหลักข้อ 5 การบริหารจัดการด้าน HR Network : Line Manager / Coordinator 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย คือ Line Manager กลุ่มเป้ำหมำยระดับ 7 เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 120 คน 
วงเงินงบประมาณ จ ำนวน 115,600 บำท  

  โครงกำรอบรมของ HR Network เลื่อนอบรมจำกเดือนมกรำคมเป็นเดือนเมษำยน โดย Line 
Manager กลุ่มเป้ำหมำยระดับ 7 เลื่อนเวลำในกำรอบรมให้เหมำะสมเป็นเดือนพฤษภำคม ส่วน HR 
Coordinator มีกำรพัฒนำภำยใต้โครงกำร KM แล้ว จึงปรับเป้ำหมำยของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมจำกเดิม 234 คน
เปลี่ยนแปลงเป็น 120 คน  
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การด าเนินงานรายการที่ 900/05 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการองค์กร  
การด าเนินงานหลักข้อ 13 จัดจ้างท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาบุคลากร กกท. 
และประเมินประสิทธิผลระบบการเรียนรู้และพัฒนา 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย คือ รูปแบบกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่เหมำะสม/ช่องว่ำงสมรรถนะลดลงร้อยละ 65 
วงเงินงบประมาณ จ ำนวน 3,730,000 บำท อยู่ระหว่ำงรอลงนำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำฯ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 210 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

  โครงกำรจัดจ้ำงท ำแผนพัฒนำบุคลำกรระยะสั้นและระยะยำว กำรพัฒนำบุคลำกร กกท. และ
ประเมินประสิทธิผลระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ จัดท ำโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรกีฬำ 
แห่งประเทศไทย และยึดโยงกับปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของ กกท.  สำมำรถตอบสนอง
ต่อนโยบำยภำครัฐ ยุทธศำสตร์ของ กกท. และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร เทคโนโลยี และภำวกำรณ์แข่งขัน (New-skill/Up-skill/Re-skill) ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต เพ่ือใช้ในกำรวำงกรอบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกร กกท. ให้ครอบคลุม
พนักงำนทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำรระดับกลำง ผู้บริหำรระดับต้น พนักงำนระดับปฏิบัติกำร 
จนถึงพนักงำนที่ได้รับกำรบรรจุใหม่และผู้ช่วยปฏิบัติงำนโครงกำรฯ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
ทัศนคติและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมตำมค่ำนิยมองค์กร 
ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและพลำนำมัยทำงร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
ให้ปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำฯ เพ่ือทบทวนและออกแบบระบบกำรเรียนรู้ 
และกำรพัฒนำบุคลำกรของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย และจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรระยะยำว  
(พ.ศ. 2565-2570) และแผนประจ ำปี 2565 และแผนประจ ำปี 2566 ที่มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง 
กับแผนงำนที่ส ำคัญ และเพ่ือให้ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำนั้นเป็นเครื่องมือที่ให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำ
ตนเองและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมควำมรักควำมผูกพันในองค์กร  
รวมถึงได้รับทรำบผลกำรประเมินประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกร กกท. ตลอดจนควำมคุ้มค่ำ
ในกำรลงทุนด้ำนพัฒนำทุนมนุษย์ โดยมีขอบเขตรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 1. ทบทวนสมรรถนะหลัก สมรรถทำงกำรบริหำร สมรรถนะประจ ำกลุ่มงำน สมรรถนะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนำคต รวมถึงรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้องกับพฤติกรรมตำมค่ำนิยมของ กกท. (VRSAT) 
 2. ประเมินช่องว่ำงสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลำกรอย่ำงครบถ้วนและมี
คุณภำพเพ่ือน ำไปประกอบกำรวำงแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
 3. วำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรระยะยำว (Development Roadmap) โดยค ำนึงถึงกำร
พัฒนำให้บุคลำกรมีทั้งควำมรู้ (Knowledge) และทักษะ/ควำมเชี่ยวชำญ (Skills) ที่สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ภำวะกำรแข่งขันทั้งในปัจจุบันและในอนำคต และนโยบำยไทยแลนด์4.0 รวมถึงมี
พฤติกรรม/ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในกำรท ำงำน 
 4. พัฒนำผู้น ำ (Leadership development) ในทุกระดับ ทั้งผู้บริหำรระดับต้น ระดับกลำง 
และระดับสูง 
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 5. ปรับรูปแบบของกำรพัฒนำบุคลำกรที่ไม่ได้มุ่งเน้นกำรอบรมเพียงอย่ำงเดียว เช่น กำรสอน
งำน(Coaching) และกำร On-the-Job Training รวมถึงกำรสร้ำงแนวคิดและสร้ำงควำมรับผิดชอบในกำร
พัฒนำตนเอง (Self-learning 
 6. พัฒนำกลุ่ มพนั ก ง ำ นจ้ ำ งภ ำยน อก แล ะลู ก จ้ ำ ง  ( Temporary & Outsourcing 
Development) 
 7. พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำของบุคลำกร 
 8. ประเมินประสิทธิผลของระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำที่ครอบคลุมถึงรูปแบบกำรพัฒนำ
แบบต่ำง ๆ ที่นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรม รวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำ (ROI in employee 
development) เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจ พัฒนำปรับปรุงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

 
 
 
การด าเนินงานหลักข้อ 14 จัดจ้างการให้บริการระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Learning/E-Learning 
และส่งเสริมความรักความผูกพันของบุคลากร กกท.  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย คือ กำรให้บริกำรระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Learning/E-Learning และ
ส่งเสริมควำมรักควำมผูกพันของบุคลำกร กกท. จ ำนวน 1 ระบบ  
วงเงินงบประมาณ จ ำนวน 850,000 บำท อยู่ระหว่ำงกองพัสดุ ฝ่ำยกำรคลังด ำเนินกำรจ้ำง คำดว่ำจะ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ภำยในเดือนกรกฎำคม  

 กำรที่องค์กรมีบุคลำกรที่ชอบกำรแสวงหำควำมรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
อยู่ตลอดเวลำ จะช่วยให้บุคลำกรเหล่ำนั้น น ำควำมคิดที่ได้เรียนรู้มำช่วยพัฒนำองค์กร ซึ่งกำรสร้ำงวัฒนธรรม  
กำรเรียนรู้ ( Learning Culture) เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องช่วยสร้ำงบรรยำกำศให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้   
ดังนั้นในอนำคต กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) จะเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกกำรเรียนรู้เพ่ือน ำมำ
พัฒนำตนเองแล้ว บุคลำกรจะเกิดกำรเรียนรู้เพ่ือควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำงำนของตนให้ดียิ่งขึ้นไป นอกจำกนี้แล้ว 
ส่งเสริมให้บุคลำกรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันทุกระดับ กำรมีกิจกรรมร่วมกัน และสำมำรถแสดงควำมใส่ใจต่อกัน 
ทั้งในกลุ่มพนักงำนและผู้บริหำร จะเป็นกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำนได้ 
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กำรกีฬำแห่งประเทศไทย จึงให้ควำมส ำคัญในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self-learning) 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงกันของบุคลำกรใน กกท. ทั้งระดับผู้บริหำร พนักงำน และ
ผู้ช่วยปฏิบัติงำน ให้เกิดควำมผูกพันต่อ กกท. รวมถึงกำรบริกำรด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่บุคลำกร  จึงมีควำม
ต้องกำรในกำรจัดหำระบบกำรเรียนรู้แบบ e Learning ควบคู่กับกำรส่งเสริมควำมผูกพันของบุคลำกร รวมถึง
กำรให้ข้อมูลด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ  เพ่ือช่วยให้บุคลำกรสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง และ
ช่วยสนับสนุนให้เกิดสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำน    

โดยมี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือจั ดหำระบบกำร เรี ยนรู้ และพัฒนำตนเอง  ( Self-learning)  
แบบ E-Learning พร้อมให้บริกำรแก่บุคลำกร กกท. สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ 
(Learning Culture) อีกทั้งสนับสนุนให้มีระบบในกำรสื่อสำร บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร และจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
โดยมีแรงจูงใจให้บุคลำกร กกท. ทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
การด าเนินงานหลักข้อ 15 พัฒนาบุคลากร กกท. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานและต่อยอด 
ในการพัฒนาองค์กร  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย คือ ผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำนเข้ำอบรมหลักสูตรภำยนอก 
วงเงินงบประมาณ จ ำนวน 1,273,000 บำท  
  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร กกท. เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรด ำเนินงำน
และต่อยอดในกำรพัฒนำองค์กร โดยส่งบุคลำกร กกท. เข้ำร่วมอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก ตำมหลักสูตร 
ดังนี้ 
  1. นำยวิบูณ จ ำปำเงิน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกำรศึกษำ  
ดูงำนในประเทศ ครั้งที่ 1 จ.ระยอง และครั้งที่ 2 จ. น่ำน ของหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเสริมสร้ำง
สังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 ระยะเวลำกำรศึกษำ 9 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2564 จนถึงเดือนมิถุนำยน 
2565 ของสถำบันพระปกเกล้ำ โดยอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ 
  2. นำยวิบูณ จ ำปำเงิน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล นำยวิชัย เกษกุล ผู้อ ำนวยกำรกอง
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล กกท.  นำงสำวศุภ เนตร ไชยช่วย หัวหน้ำงำนพัฒนำทรัพยำกรบุ คคล  
และนำงพรอนันต์ ค ำหวำน หัวหน้ำงำนพัฒนำค่ำนิยม และส่งเสริมควำมผูกพันองค์กร เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร
กำรบริหำรทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) Online 
จัดโดยมูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ (IRDP) ณ โรงแรมอีสติร แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ 
  3. นำงโปรดปรำน สมำนมิตร รองผู้ว่ำกำร ฝ่ำยยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
นำยมีชัย อินวู๊ด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ ศึกษำดูงำนในประเทศ 
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 12 ณ สมำคมธรรมศำสตร์ในพระบรมรำชูปถัมถ์
เขตสำธร กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรอบรมและรอดู
งำนต่ำงประเทศ ณ สหรำชอำณำจักรสก๊อตแลนด์ 
  4. นำงอรวรรณ เทพทัย หัวหน้ำงำนกำรเงิน กกท. และนำงสำวภรณี อนันตวิบูลย์ นักบัญชี 
ฝ่ำยกำรคลัง เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร “รวมประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับกำรท ำงำนของรัฐวิสำหกิจ 
รุ่นที่ 3” จัดโดยบริษัทฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด ณ โรงแรรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ  
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  5. นำยทัศนไนย เหมะ พนักงำนสำรสนเทศ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำร่วมอบรมวิชำ
เทคนิคกำรประมวลผลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป รุ่นที่ 18 ระหว่ำงวันที่ 9 – 11 กุมภำพันธ์ 2565 จัดโดย
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ อบรมผ่ำนระบบออนไลน์ 
  6. นำภัณฑิล จิตต์หมวด พนักงำนส่งเสริมกีฬำ 6 ฝ่ำยพัฒนำกีฬำเป็นเลิศ เข้ำอบรมหลักสูตร
ภ ำษำ อั ง กฤ ษส ำ ห รั บ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ปฏิ บั ติ ง ำ น  (Intensive Language Course : ILC) ร ะหว่ ำ ง วั น ที่   
15 มีนำคม – 29 เมษำยน 2565 จัดโดยสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศ 
  7. นำงสำวอังศุมำพร เทียมเพ็ชร์ นักทรัพยำกรบุคคล 5 นำยชัชพล ชุมสำย ณอยุธยำ นัก
ทรัพยำกรบุคคล 3 และนำยพันธุ์เทพ ม่วงช่วง นักทรัพยำกรบุคคล 3 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เข้ำร่วมอบรม
หลักสูตร “พระรำชบัญญ ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และผลกระทบกับกำรท ำงำนของรัฐวิสำหกิจ” 
เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ผ่ำนมำ จัดโดยบริษัทฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด ณ โรงแรมเจดับ
หลิว แมริออท กรุงเทพฯ  
  8. นำยธัชนำถ ทองประกอบ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยและแผน เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร  
Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 13 ระหว่ำงวันที่ 18 มีนำคม – 15 กรกฎำคม 2565 จัด
โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ โดยมีตำรำงกำรอบรมดูงำนในประเทศ ณ สมำคมธรรมศำสตร์ใน
พระบรมรำชูปถัมถ์เขตสำธร กรุงเทพฯ และกำรดูงำนต่ำงประเทศ ณ ประเทศฝรั่งเศส อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
อนุมัต ิ
  9. นำงภำสินี พันธุมะบ ำรุง ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรภำวะผู้น ำด้ำนควำมมั่นคงปลอดถัยไซเบอร์ ส ำหรับผู้บริหำรองค์กร (Hybrid 
Learning) ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 มีนำคม 2565 จัดโดยสมำคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย อบรมออนไลน์ผ่ำนระบบ 
ZOOM 
  10. ผู้บริหำร และพนักงำนภำยในฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เข้ำร่วมสัมมนำโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ด้ำนกำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล ครั้งที่ 2 เรื่อง กำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ประจ ำปี พ.ศ. 2566 - 2569 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ ZOOM ระหว่ำงวันที่ 30 – 31 มีนำคม 2565 
  11. นำยประชุม บุญเทียม รองผู้ ว่ำกำร ฝ่ำยกีฬำเป็นเลิศและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  
เข้ำรับประกำศนียบัตร และเข็มที่ระลึก หลักสูตรวิทยำกำรกำรจัดกำรส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (วบส.)  
รุ่นที่ 7 คณะรัฐประศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  นิด้ำ เมื่อวันพุธที่ 30 มีนำคม 2565  
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์- คุณหญิงปัทมำ ลีสวัสดิ์ตระกูล  
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การด าเนินงานหลักข้อ 16 จัดจ้างท่ีปรึกษาการพัฒนาค่านิยม ส่งเสริมความผูกพันองค์กร และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  คือ สรุปกำรพัฒนำค่ำนิยม ส่งเสริมควำมผูกพันองค์กร และกำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลง 1 ฉบับ 
วงเงินงบประมาณ จ ำนวน 2,999,696 บำท อยู่ระหว่ำงรอลงนำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำฯ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 210 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำ 
และจัดจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรวิเครำะห์ ออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว   
เพ่ือตอบสนอง และให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทุกมิติต่อไป 
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ด้วยวิสัยทัศน์ของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย (กกท.) “พัฒนำกำรกีฬำเพ่ือกลุ่มผู้น ำ 
ทำงกำรกีฬำระดับเอเชีย และสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่ำงยั่งยืน” กำรจะผลักดันให้พันธกิจและ
วิสัยทัศน์บรรลุผลส ำเร็จได้อย่ำงยั่งยืนนั้น กกท. จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องน ำ “ค่ำนิยม” มำเป็นแนวทำง หรือ
รำกฐำนในกำรสร้ำงพฤติกรรมร่วมที่ดีของบุคลำกรทุกคนในองค์กร ผ่ำนกระบวนกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ เข้ำใจ 
ยอมรับและยึดถือปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในท่ีสุด  

กำรปลูกฝังค่ำนิยมองค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกในกำรพัฒนำองค์กร 
ในปัจจุบัน ค่ำนิยมเป็นหลักกำรชี้น ำพฤติกรรมของบุคลำกรในองค์กรที่ต้องแสดงออกร่วมกัน เป็นตัวสนับสนุน 
ในกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของบุคลำกร เพ่ือรักษำจุดแข็งในกำรด ำเนินงำนของ กกท. ไว้ให้คงอยู่ 
อีกทั้งยังช่วยให้บุคลำกรหลำยช่วงวัย หลำกหลำยประสบกำรณ์ ได้มีจุดร่วมในกำรปฏิบัติงำนให้ประสำน
สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น กกท. จึงได้ก ำหนดค่ำนิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไว้ชัดเจน 
เพ่ือให้บุคลำกรยึดถือ และปฏิบัติตนในกำรท ำงำน โดยพึงแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมค่ำนิยม
องค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งผลสู่กำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ อันจะเป็นกำรช่วยยกระดับ 
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ของ กกท. ได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยหลักกำรข้ำงต้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่บุคลำกรทุกระดับต้องให้ควำมส ำคัญและ
ประพฤติปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม กกท. เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไปกล่ำวได้ว่ำค่ำนิยมองค์กรเป็น
รำกฐำนของวัฒนธรรมองค์กร และเป็นปัจจัยในกำรก ำหนดพฤติกรรมทำงจริยธรรมซึ่งน ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลง
องค์กร รวมถึงกำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) จะท ำให้บุคคลำกร
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร นั่นท ำให้บุคลำกรอยำกร่วมงำนในระยะยำว และเกิดควำมจงรักภักดีต่อองค์กรได้
ในที่สุด กำรที่มีเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ดีและชัดเจน เป็นแก่นส ำคัญที่จะช่วยสร้ำง Employee 
Engagement ที่มีประสิทธิภำพให้เกิดขึ้นกับบุคลำกรในองค์กรได้ ช่วยสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ควำมสุขในกำร
ท ำงำน ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำน ตลอดจนควำมผูกพันกับองค์กรในระยะยำวได้ เพรำะต่ำงก็ยึดถื อใน
อุดมกำรณ์และมีเป้ำหมำยร่วมกัน  โดยกำรจัดกำรดังกล่ำวอำศัยกำรด ำเนินงำนรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ เช่น อบรม 
สัมมนำ Work shop และกิจกรรมต่ ำง  ๆ  รวมถึ งต้ อง มี  กำรบริหำรกำร เปลี่ ยนแปลง (Change 
Management) ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง  และ
สนับสนุนให้เกิดกำรปรับตัวและกำรยอมรับ พร้อมทั้งสร้ำงศักยภำพใหม่ ๆ จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นเกิดจำกปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภำยนอก เป็นสิ่งผลักดันจำก
ภำยนอกไม่ว่ำจะเป็น นโยบำยภำครัฐ ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง เป็นต้น และปัจจัยภำยในเป็นปัจจัย   
ที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เช่น กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย กำรเปลี่ยนผู้บริหำร  
กำรปรับระบบกำรท ำงำน กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือกำรท ำงำน สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และทันกับ
ยุคที่มีกำรแข่งขันท้ังทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย  

กำรกีฬำแห่งประเทศไทยได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรกีฬำแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2564 
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและกำรแข่งขันทำงธุรกิจมำกขึ้น กกท.  จึงได้วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ให้สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (CORE BUSINESS ENABLERS) ข้อ 4 
สภำพแวดล้อมที่สนับสนุนกำรบริหำรและพัฒนำทุนมนุษย์  โดยกำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำง ๆ  
ให้สนับสนุนด้ำนกำรบริหำรทุนมนุษย์โดยมีแนวทำงกำรสร้ำงค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร กำรปลูกฝังให้บุคลำกร
มีจริยธรรม และเตรียมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรของ กกท. ให้มีมำตรำฐำนตำมแนวทำงกำรประเมินผลรัฐวิสำหกิจรูปแบบใหม่ (SE – AM) เพ่ือพัฒนำ 
สู่กำรเป็นองค์กรที่สำมำรถสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ รวมทั้งรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
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ในอนำคตในกำรพัฒนำกำรกีฬำเพ่ือเป็นกลุ่มผู้น ำทำงกำรกีฬำระดับเอเชียและสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ของ กกท. จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้น กกท. จึงต้องมีกำรบริหำร
กำรจัดกำรเปลี่ยนแปลง โดย กกท. ได้สร้ำงกลุ่มผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และได้ก ำหนดวิธีกำร
ในกำรพัฒนำผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงและมีกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้น ำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นตัวแทนในกำรเผยแพร่
ค่ำนิยมองค์กรไปสู่กำรปฏิบัติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญในกำรผลักดัน 
ให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยและประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 

 
การด าเนินงานหลักข้อ 20 จัดจ้างการพัฒนาผู้น าระดับต้น และระดับกลาง  
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย คือ Training Roadmap 60 ชั่วโมง/90 คน  
วงเงินงบประมาณ จ ำนวน 497,000 บำท ได้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะอบรมเสร็จภำยใน 
เดือนเมษำยน และท ำกำรตรวจรับงำนในเดือนพฤษภำคม 

 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิตในกำรจัดท ำหลักสูตรเพ่ือพัฒนำผู้น ำ
ระดับต้นและระดับกลำง ตำมหลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับต้นและระดับกลำง ส ำหรับผู้บริหำรระดับ 7 
และระดับ 8 ของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย และด ำเนินกำรจัดอบรมให้กับผู้บริหำรตั้งปี 2563 ถึง 2564 
โดยเป็นผู้บริหำรระดับ 7 จ ำนวน 3 รุ่น และระดับ 8 จ ำนวน 2 รุ่น  และในปีงบประมำณ 2565  
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีแผนกำรพัฒนำผู้น ำระดับต้นและระดับกลำงในหลักสูตรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง และ
ได้รับกำรตอบรับกำรเข้ำอบรมจำกผู้บริหำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน 96 คน ตำมวัตถุประสงค์ใน
กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในกำรบริหำรงำนตำมเส้นทำงกำรฝึกอบรม (Training 
Roadmap) และเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้บริหำรตำมสมรรถนะของผู้บริหำรและกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ต่อไปในอนำคต รวมทั้งให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำร (Core 
Business Enablers) หัวข้อ ๖ กำรบริหำรทุนมนุษย์ (HCM) ประเด็นย่อย ๓.๑ กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ  
ในองค์ประกอบระดับ ๑ เรื่องกำรพัฒนำผู้น ำ (Leadership development) 

 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับต้นและ
ระดับกลำง ส ำหรับผู้บริหำรระดับ 7 และระดับ 8 ของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 โดยใช้รูปแบบกำรอบรมออนไลน์ตลอดทั้งหลักสูตร ตำมวันและเวลำดังนี้ 
 1. หลักสูตร “กำรพัฒนำนักบริหำรระดับต้น ส ำหรับผู้บริหำรระดับ 7” ระหว่ำงวันที่   
7 – 8 14 – 15 21 – 22 กุมภำพันธ์ และ 18 – 20 25 – 26 เมษำยน 2565 ระยะเวลำ 10 วัน จ ำนวน 
60 ชั่ ว โมง อยู่ ระหว่ำงกำรอบรม คำดว่ำจะอบรมแล้ว เสร็จภำยในเมษำยน มีผู้ เข้ำอบรมอบรม  
จ ำนวน 85 คน 
 2. หลักสูตร “กำรพัฒนำนักบริหำรระดับกลำง ส ำหรับผู้บริหำรระดับ 8” ระหว่ำงวันที่   
10 – 11 17 – 18 23 – 25 กุมภำพันธ์ และ 21 – 22 28 – 29 เมษำยน 2565 ระยะเวลำ 10 วัน 
จ ำนวน 60 ชั่วโมง อยู่ระหว่ำงกำรอบรม คำดว่ำจะอบรมแล้วเสร็จภำยในเมษำยน มีผู้เข้ำอบรมอบรม  
จ ำนวน 11 คน 
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ภาพการอบรมรูปแบบออนไลน์หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง  
ส าหรับผู้บริหารระดับ 7 และระดับ 8 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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การด าเนินงานหลักข้อ 21 การสร้างอัตลักษณ์ขององค์กร  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย คือ สื่อประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์องค์กร 1 สื่อ 
วงเงินงบประมาณ จ ำนวน 100,000 บำท ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 

 ภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนกำรบริหำรและพัฒนำทุนมนุษย์  
“ควำมรักควำมผูกพัน ค่ำนิยมและ วัฒนธรรมและกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง” กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด ำเนินกำรในกิจกรรมกำรสื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้ อัตลักษณ์ ค่ำนิยม ภำยใน กกท. 
ให้บุคลำกรเกิดควำมภำคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีกำรจัดประกวดกำรออกแบบภำพมำสคอต
เพ่ือเป็นตัวแทนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของ กกท . และเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในองค์กรมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมดังกล่ำว 

 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ได้ผลกำรตัดสินกำรประกวดกำรออกแบบภำพมำสคอต จำกกำรร่วม
ลงคะแนนของบุคลำกรภำยในองค์กร และผลกำรลงคะแนนของคณะกรรมกำรกำรตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงน ำผลงำนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศจำกกำรตัดสินดังกล่ำว ผลิตออกมำเป็นผลงำนที่สำมำรถใช้ได้จริง 
ตำมต้นแบบที่ก ำหนดไว้เพื่อเป็นตัวแทนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของ กกท. ในรูปแบบของชุดมำสคอต 

 เพ่ือสื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้อัตลักษณ์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กรภำยใน กกท. และเพ่ิม
ควำมน่ำสนใจให้กับกำรกีฬำแห่งประเทศไทยในกำรสร้ำงสีสันให้กับกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงน ำมำประยุกต์ใช้  
ท ำหน้ำที่เป็นสื่อช่วยในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใน กกท. ต่อไป 
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การด าเนินงานหลักข้อ 22 การพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละของบุคลำกรด้ำน HR ที่ได้รับกำรพัฒนำและมีสมรรถนะสูงขึ้น ร้อยละ 80  
วงเงินงบประมาณ จ ำนวน 500,000 บำท อยู่ระหว่ำงกำรร่ำงขอบเขตรำยละเอียดของงำน โดยมีแผน
ด ำเนินกำรในไตรมำส 3  

  บุคลำกรของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันกับ
บริบทและกำรเปลี่ยนแปลงในกำรบริหำรทุนมนุษย์ (HCM) กำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม (KM&IM)  
ในยุคปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร  
ให้พร้อมในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ กกท.  
พ.ศ. 2564 – 2570 เพ่ือท ำให้ทรำบถึงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรบริหำรทุนมนุษย์  สถำนกำรณ ์
กำรด ำเนินงำนในปัจจุบันของแต่ละส่วนงำนในฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล รวมกับวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สภำพ
ปัญหำ และอุปสรรคด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนงำนและสำเหตุ 
ของปัญหำอ่ืนๆที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน รวมถึงแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับ 
กำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมและได้มำตรฐำนรองรับกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน  
อีกท้ังยังมุ่งเน้นให้บุคลำกรภำยในฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์
กำรประเมินกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำร  Enablers ของรัฐวิสำหกิจ และแผนแม่บทด้ำนทรัพยำกร
บุคคล กกท. พ.ศ. 2564 - 2567 ด้ำนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะต้องสอดคล้องและ
สำมำรถวิเครำะห์เชื่อมโยงกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ กกท. พ.ศ. 2564 – 2570 และ
น ำมำปรับใช้ในกำรหำแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรท ำงำน  
ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นผู้แสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ ท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ กำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


