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1 ครั้ง/ป ฝายทรัพยฯ

 - ฝายทรัพยากรบุคคล กกท. จัดอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแกพนักงาน

ใหม การกีฬาแหงประเทศไทย เมื่อวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ณ หอง

ประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

1 ครั้ง/ป

ฝายทรัพยฯ

 - สํานักงานควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา จัดอบรมภาษาอังกฤษ

ใหกับบุคลากรทุกวันศุกรทุกสัปดาห ระหวางเดือนมีนาคม-กันยายน 2564

 - ฝายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางความตระหนักและ

ความเขาใจในเรื่องแผนงานดานความปลอดภยั  ประจําป 2564 กกท. ภาค 1

ระหวางวันที่  16-17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

1 ครั้ง/ป  - โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับตนสําหรับผูบริหาร

ระดับ 7 รุนที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2564 ระหวางวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 

และ 29 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนดโฟรวิงส คอน

เวนชั่น ศรีนครินทร บางกะป กทม.

 - โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับตนสําหรับผูบริหาร

ระดับ 7 รุนที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2564 ระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม และ 

สวนที่ 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

การปฏบิตัิหนาท่ี

 - การปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม

 - จัดอบรมเพ่ิมทักษะ ความชํานาญ และการบริการ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปองกันการทุจริตตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ของการกีฬาแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 63 - เดือนมีนาคม 64)

ลําดับ

ท่ี
การดําเนินงานหลัก

ผลผลิต/

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

ทุกฝาย/สํานัก

ระดับ 7 รุนที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2564 ระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม และ 

19-23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนดโฟรวิงส คอนเวนชั่น ศรี

นครินทร บางกะป กทม.

 - โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลางสําหรับผูบริหาร

ระดับอ8 ประจําปงบประมาณ 2564 ระหวางวันที่ 15-19 มีนาคม และ 26-30

 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนดโฟรวิงส คอนเวนชั่น ศรีนครินทร บาง

กะป กทม.

1 ครั้ง/ป

ทุกฝาย/สํานัก

 - กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสใน

องคกรของ กกท. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ณ บริเวณหองโถงชั้น 1 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยนายกองศักด ยอดมณี 

ผูวาการ กกท. เปนประธานนําผูบริหาร และบุคลากร กกท.ประกาศเจตจํานง

รวมกัน พรอมทั้งเสวนาในหัวขอ ผูบริหารที่สุจริตและโปรงใส คือความหวัง

ของประเทศชาติ รวมกับ คุณมอส ปฏภิาณ ปฐวีกานต

1 ครั้ง/ป ทุกฝาย/สํานัก  - ดําเนินการจัดทําและทบทวนแนวทางในการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 - จัดทํา/ทบทวนและเผยแพรแนวทาง

 - จัดอบรมใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ

 - จัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
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ลําดับ

ท่ี
การดําเนินงานหลัก

ผลผลิต/

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
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2

รายไตรมาส ฝายนโยบายฯ

 - ประชุมแผนการปฏบิัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) ระหวางวันที่ 10-11, 13, 16-18, 

23-24, 26-27, 30 พฤศจิกายน 2563 และ 1 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุม 

1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 - ประชุมแผนการปฏบิัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2) ระหวางวันที่ 8-12,15-16,18,22 

พฤศจิกายน 2564  ณ หองประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

1 ครั้ง/ป ฝายการคลัง

  - การประชุมชี้แจงการดําเนินการจัดทํางบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร

กีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดรับเกียรติจาก นายวิษณุ ไลชะ

พิษ รองผูวาการ กกท. ฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปดการประชุมฯ และ

ไดรับเกียรติจาก ดร.สุปราณี คุปตาสา ผูจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

 มาชี้แจงและใหขอมูลเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร

กีฬา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ การกีฬาแหงประเทศไทย

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดเตรียมความพรอมในการจัดซื้อจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 

08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา กกท. โดย นายสามารถ แสงรินทร นิติกรชํานาญการ จาก

การใชงบประมาณ

 - จัดทํา/ทบทวนและเผยแพรแผนการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณประจําป

 - จัดอบรมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเบิกจายและการใช

งบประมาณและพระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

1 ครั้ง/ป ฝายการคลัง

พระชนมพรรษา กกท. โดย นายสามารถ แสงรินทร นิติกรชํานาญการ จาก

กรมบัญชีกลาง และ นางอรพรรณ คําเพ็ง ผูอํานวยการกองพัสดุ จากฝายการ

คลัง เปนวิทยากรในการใหความรูแก พนักงานและผูชวยปฏิบัติงานโครงการฯ

 กกท. และแสดงเจตจํานงตอตานทุจริตรวมกัน

 - จัดการอบรมเรื่องการตรวจสอบภายในและการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

3

1 ครั้ง/ป ฝายทรัพยฯ
  - กําหนดเปดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 1/2564 ระหวางวันที่ 

19-23 เมษายน 2564

1 ครั้ง/ป ฝายทรัพยฯ  - กําหนดการอบรมในไตรมาสที่ 3-4

 - ทบทวนการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชา และหลักเกณฑการ

ประเมินผลอยางเปนธรรม การคัดเลือกผูเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน 

ทุนการศึกษา

 - จัดอบรมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติวาดวยความผิด

เกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ความ

อาย และไมทนตอการทุจริต

 - จัดอบรมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายที่เก่ียวของ

การใชอํานาจ
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ลําดับ

ท่ี
การดําเนินงานหลัก

ผลผลิต/

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

4

1 ครั้ง/ป ทุกฝาย/สํานัก  - อยูระหวางทบทวนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ กกท.

5

1 ครั้ง/ป ทุกฝาย/สํานัก

  - ผูวาการลงนามประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินการดําเนินงาน ของการกีฬาแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2563 และไดเผยแพรบนเว็บไซตเรียบรอยแลว

1 ครั้ง/ป ทุกฝาย/สํานัก

  - ผูวาการไดอนุมัติและลงนามแผนการปเองกันการทุจริตตามเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ กกท. เม่ือวันที่ 18 

กุมภาพันธ 2564 

 - เผยแพรแผนปองกันทุจริตใหกับบุคลากรทุกฝายและสํานักเรียบรอยแลว

1 ครั้ง/ป สํานักผูวาการ  - จัดทําคูมือและแนวทางในการจัดการเรื่องรองเรียนเรียบรอยแลว

1 ครั้ง/ป ฝายนโยบายฯ  - สรุปรายงานเรื่องรองเรียน ไตรมาสที่ 1-2  ไมพบเรื่องรองเรียน

6

1 ครั้ง/ป

 - ดําเนินการเผยแพรคูมือเรียบรอยแลวโดยแบงเปน ดังนี้

 1. คูมือบริหารจัดการองคกร

 2. คูมือการปฏิบัติงาน

 - จัดทํา/ทบทวนและเผยแพรแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และการลงโทษทางวินัย

 - จัดทํา/ทบทวนและเผยแพรกระบวนการการจัดการขอรองเรียน

 - ติดตามการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สวนที่ 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

คณุภาพการดําเนินงาน

 - จัดทํา/ทบทวนและเผยแพรคูมือในการปฏิบัติงาน/การใหบริการฯ

การใชทรัพยสินของราชการ

 - จัดทํา/ทบทวนและเผยแพรแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน

ของราชการ

การแกไขปญหาการทุจริต

 - จัดทํา/ทบทวนและเผยแพรนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริต

 2. คูมือการปฏิบัติงาน

 3. คูมือการใหบริการ

1 ครั้ง/ป

 - ฝายทรัพยากรบุคคล จัดการประชุมใหความรูเรื่องระบบทะเบียนบุคลากร

กีฬาแหงชาติ และหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

กีฬาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หอง

ประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

7

ตลอดป ทุกฝาย/สํานัก  - ฝายสารสนเทศดําเนินการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ

ตลอดป ทุกฝาย/สํานัก  - ดําเนินการเผยแพรขอมูลตามมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ

ตลอดป ทุกฝาย/สํานัก
 - ประชาสัมพันธมาตรการการใหหรือรับของขวัญแกผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก บริเวณ หองประชาสัมพันธ ชั้น 1, ลิฟตโดยสาร, จุดรับเชค ชั้น 6

 - จัดอบรมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/การใหบริการฯ

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

 - ปรับปรุงขอมูลการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหเปนปจจุบัน

 - การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ

 - สื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตขององคกรกับผูมีสวนไดสวนเสีย
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8  

รายป ฝายนโยบายฯ
 - อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลในการตอบแบบประเมินตามแนว

ทางการเปดเผยขอมูลสาธารณะ

ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน รายไตรมาส ฝายนโยบายฯ

9

9.1 ขอมูลพื้นฐาน 6 เรื่อง ฝายสารสนเทศฯ

9.1.1 ขอมูลพื้นฐาน

 - โครงสรางหนวยงาน  - ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน ประกอบดวย 16 ฝายสํานัก

 - ขอมูลผูบริหาร  - ดําเนินการปรับปรุงขอมูลผูบริหารเรียบรอยแลว

 - อํานาจหนาที่

 - อํานาจหนาที่ของ กกท. ตาม พรบ ประกอบไปดวย

1. สงเสริมกีฬา

2. ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําโครงการ แผนงาน และสถิติเก่ียวกับการ

 - การประเมินการดําเนินงานตามแนวทางการประเมิน ITA

สวนที่ 3 การเก็บขอมูลจการเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การเปดเผยขอมูล (ที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน)

การปรับปรุงระบบการทํางาน

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําโครงการ แผนงาน และสถิติเก่ียวกับการ

สงเสริมการกีฬารวมทั้งประเมินผล

4. จัด ชวยเหลือ แนะนํา และรวมมือในการจัดและดําเนินกิจกรรมกีฬา

5. สํารวจ จัดสราง และบูรณะสถานที่สําหรับการกีฬา

6. ติดตอรวมมือกับองคการหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร

7. สอดสองและกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมกีฬา

8. ริเริ่ม พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ

9. ประกอบกิจการอ่ืนๆ อันเก่ียวแกหรือเพ่ือประโยชนของการกีฬา

 - แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาหนวยงาน
 - ฝายนโยบายและแผนดําเนินการทบทวนแผนยทุธศาสตร ของ กกท. พ.ศ. 

2564 - พ.ศ. 2570 เรียบรอยแลว

 - ขอมูลการติดตอ
  - กกท. เผยแพรชองทางการติดตอดังน้ี  E-mail โทรศัพท โทรสาร 

Facebook และ Line
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 - กฎหมายที่เก่ียวของ
  - กกท.ดําเนินการเผยแพรกฎหมายที่เก่ียวของ ประกอบดวย พระราชบัญญัติ

 ประกาศ กกท. ขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ

9.1.2 ขาวประชาสัมพันธ 

 - ขอมูลขาวสารตางๆ

12 เดือน สํานักผูวาการ

ฝายสารสนเทศฯ
 - ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ

9.1.3 การปฏสิัมพันธขอมูล 12 เดือน

 - Q & A : ชองทางสอบถามหรือสื่อสารโตตอบผานทางเว็บไซต 1 ชองทาง
สํานักผูวาการ

ฝายสารสนเทศฯ

 - สามารถสอบถามขอมูลผานชองทาง Q&A ได วันจันทร-ศุกร เวลา 

8.30-16.30 น.

 - Social Network (Facebook) 1 ชองทาง
สํานักผูวาการ  - Facebook  กองประชาสัมพันธ กกท. 

9.2.1 การดําเนินงาน ฝายนโยบายฯ

 - แผนดําเนินงานประจําป 1 แผน  - จัดทําแผนการดําเนินงานเรียบรอย

 - รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป (6 เดือน , 12 

เดือน)

2 ฉบับ  - อยูระหวางรวบรวมและจัดทําผลการดําเนิน ณ ไตรมาส 1-2 ประจําป

งบประมาณ 2564

 - รายงานผลการดําเนินงานประจําป (ที่ผานมา) 1 ฉบับ  - ดําเนินการเผยแพรรายงานประจําป พ.ศ. 2563 บนเว็บไซตเรียบรอยแลว

9.2 การบริหารงาน

9.2.2 การปฏบิัติงาน ทุกฝาย/สํานัก

 - คูมือ/มาตรฐานการปฏบิัติงานที่สําคัญของฝาย/สํานัก 3 ดาน  - ดําเนินการเผยแพรคูมือเรียบรอยแลวโดยแบงเปน ดังนี้

 1. คูมือบริหารจัดการองคกร

 2. คูมือการปฏิบัติงาน

 3. คูมือการใหบริการ

9.2.3 การใหบริการ ทุกฝาย/สํานัก

 - คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ  - ดําเนินการเผยแพรคูมือเรียบรอยแลวโดยแบงเปน ดังนี้

 1. คูมือบริหารจัดการองคกร

 2. คูมือการปฏิบัติงาน

 3. คูมือการใหบริการ
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 - ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  - อยูระหวางรวบรวมขอมูลผูใชบริการของ กกท.

 - รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ  - ดําเนินการเผยแพรผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีระดับคะนน ภาพรวมอยูที่ 4.33 คะแนน

 - E-Service
 - E-Service ของ กกท. ประกอบดวยระบบดังนี้

 - ระบบสมัครแขงขัน (Sports Entry System)

 - ระบบตรวจสอบขอมูลนักกีฬา (Sportman Search)

 - สนามกีฬาภายในประเทศ (Sat Area)

 - ระบบทะเบียนบุคลากรทางกีฬา 

 - สื่อการเรียนรูดานกีฬา (E-Sport Learning)

 - เอกสารกีฬา (Sport Manuals)

 - ระบบแจงคาไฟฟาออนไลน สมาคมกีฬาฯ

9.3.1 แผนการใชจายงบประมาณประจําป ฝายนโยบายฯ

 - แผนการใชจายงบประมาณประจําป  - ดําเนินการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 และเผยแพรบนเว็บไซตเรียบรอยแลว

 - รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําป 6 เดือน 1 ฉบับ  - อยูระหวางจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63

 ถึง มีนาคม 2564)

 - รายการผลการใชจายงบประมาณปที่ผานมา 1 ฉบับ  - ดําเนินการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 - รายการผลการใชจายงบประมาณปที่ผานมา 1 ฉบับ  - ดําเนินการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เรียบรอบแลว

9.3.2 การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ฝายการคลัง

 - แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 1 แผน  - กกท. ประกาศแผนการจัดจซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ บนเว็บไซต 

www.sat.or.th

 - ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางฯ 12 เดือน  - กกท. เผยแพรประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

บนเว็บไซต www.sat.or.th

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจางฯ รายเดือน (แบบ สขร.1) รายเดือน  - ดําเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง รายเดือน ตามแบบรายงาน สขร.1 โดย

เผยแพรบนเว็บไซตเรียบรอยแลว

 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดการ ประจําป 

(การวิเคราะหและสรุปผล) ปที่ผานมาและปจจุบัน

รายป  - จัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียบรอยแลว โดยมีการจัดจางทั้งหมด จํานวน 735 ครั้ง คิดเปนงบประมาณ

ทั้งสิ้น 1,542,766,674.24 บาท

 - จัดทํา/ทบทวนคูมือการจัดซื้อจัดจางของ กกท. 1 ฉบับ  - กองพัสดุ ฝายการคลัง ดําเนินการทบทวนคูมือการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว
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9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยฯ

 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ฉบับ
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    - การวางแผนกําลังคน สรรหา บรรจุแตงต้ัง การพัฒนาบุคลากร

และคุณภาพชีวิต การประเมินผลและสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม

ในองคกร  - อยูระหวางวางแผนการดําเนินงานตามโครงสราง พ.ศ. 2564

 - หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - กําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 6 หลักเกณฑ
 - ประกาศหลักเกณฑในการจัดจางผูชวยปฏิบัติงานฯ รายใหมของการกีฬา

แหงประเทศไทย ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - ประเมินผลและจัดทําเปนรายงานประจําป รายไตรมาส
 - อยูระหวางจัดทํารายงานประจําป 2563

9.5 การสงเสริมความโปรงใส

9.5.1 การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักผูวาการ

 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
 - สํานักผูวาการ ดําเนินการทบทวนคูมือและแนวทางในการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบรอยแลว

 - ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 3 ชองทาง

 - ดําเนินการเปดชองทางแจงรับเรื่องรองเรียนเรียบรอยแลว

 - ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป รายไตรมาส
 - ไตรมาสที่ 1-2 ไมพบเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบรอย

แลว
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9.5.2 การเปดโอกาศใหเกิดการมีสวนรวม ทุกฝาย/สํานัก

 - ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 3 ชองทาง
ทุกฝาย/สํานัก

 - ชองทางการรับฟงความคิดเห็นของ กกท. มีดังนี้ www.sat.or.th , 

Facebook , Line

 - การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

 - กกท. จัดการประชุมชี้แจงเพื่อใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจเกณฑการ

ประเมินการบริหารจัดการอยางมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเปน

เลิศ (Model) ของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแหงประเทศไทย

 -กกท. จัดประชุมสัมมนากลุม เรื่อง “การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทาง

ในการสรางความรู ความเขาใจ และเขารวมการทดสอบโครงการสลาก

สงเสริมคนรักกีฬา…ตนแบบ จากการสนทนากลุม(Focus Group)” ที่หอง

ประชุมชั้น24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวัน

ศุกรที่ 5 มีนาคม ที่ผานมา 

 - ดร. กองศักด ยอดมณี ผูวาการ กกท. เปนประธานในพิธีลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพ่ือการดําเนินงานพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา

ของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติสูระดับนานาชาติ ระหวาง การกีฬาแหง

ประเทศไทย กับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัย

พร ภูประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ผูชวยพร ภูประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สิทธา พงษพิบูลย คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมลงนาม ณ หองประชุม 1 ชั้น 24 อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 

 -  - กกท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหง

จังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการ กกท. เปนประธานในพิธีเปดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (พ.ศ. 2564 –

 2570) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสาธิต บุญทอง กรรมการ 

กกท, นายวินัย ทองรัตน กรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาต,ิ นายธรรม

วรรธ วงศเจริญยศ อนุกรรมการดานสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬา

แหงชาติ และเจาหนาที่สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 77 จังหวัด รวมงาน ณ สวน

นงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เม่ือวันที่ 8 เม.ย. 2564 ที่ผานมา



หนา้ท ี9 จาก 11

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

ลําดับ

ท่ี
การดําเนินงานหลัก

ผลผลิต/

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

10                                       

10.1.1 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร

 - การประกาศเจตจํานงสุจริตเพื่อแสดงเจตนารมณ คํามั่นของ

ผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริตและโปรงใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ภายใน/

ภายนอก

(ภาษาไทย/

อังกฤษ) ฝายทรัพยฯ

ฝายนโยบายฯ

 - ผูวาการลงนามประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินการดําเนินงาน ของการกีฬาแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2563

 - ผูวาการ กกท. เปนประธานนําผูบริหาร และบุคลากร กกท.ประกาศ

เจตจํานงรวมกันในกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตเสริมสรางคุณธรรมและ

ความโปรงใสในองคกรของ กกท. เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ณ บริเวณ

หองโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 - การมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดขององคกร กิจกรรมตามแผน  

10.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต

 - การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจําป 1 ฉบับ  - จัดทําแบบประเมินควาเมสี่ยงการทุจริต ประจําป 2564 เรียบรอยแลว 

ประกอบไปดวย 

 1.ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง (การกําหนด TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน

ตอผูรับจาง , การตรวจรับไมตรงกับรูปแบบที่กําหนด ) 

 2.การดําเนินงานโครงการที่แอบแฝง เกินความจําเปน ใชงบประมาณไมคุมคา 

 3.การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เพ่ือเอ้ือประโยชนรวมทั้งกอใหเกิด

10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต

การปองกันการทุจริต

ฝายนโบบายฯ  3.การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เพ่ือเอ้ือประโยชนรวมทั้งกอใหเกิด

ผลประโยชนทับซอน 

 4.การไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงนิจากคลัง การ

รับเงนิ การจายเงิน การเก็บรักษาเงนิและการนําเงนิสงคลัง พ.ศ. 2562

 - การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ฝายทรัพยฯ

  - จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียบรอยแลว โดยมีผลความเสี่ยงระดับปานกลาง 1 รายการ และ ระดับ ต่ํา 3

 รายการ



หนา้ท ี10 จาก 11

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

ลําดับ

ท่ี
การดําเนินงานหลัก

ผลผลิต/

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

10.1.3 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 2 กิจกรรม

 - กิจกรรมสงเสริมคานิยมองคกรในการปฏิบัติงานอยางสุจริต >4 กิจกรรม

ทุกฝาย/สํานัก

 - นายวิษณุ ไลชะพิษ รองผูวาการฝายบริหาร เปนประธานการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการจัดเตรียมความพรอมในการจัดซื้อจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และนําคณะผูรวมประชุมรวมแสดงเจตจําในการ

ตอตานการทุจริตรวมกัน

 - ผูวาการ กกท. เปนประธานการอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏบิัติการแกพนักงาน

ใหม การกีฬาแหงประเทศไทย เมื่อวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ณ หอง

ประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และนําคณะ

ผูเขารวมอบรมแสดงเจตจํานงในการปฏิบัติงานรวมกัน

10.1.4 แผนปองกนัการทุจริต

 - แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต  - ผูวาการไดอนุมัติและลงนามแผนการปเองกันการทุจริตตามเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ กกท. เม่ือวันที่ 18 

กุมภาพันธ 2564 

 - เผยแพรแผนปองกันทุจริตใหกับบุคลากรทุกฝายและสํานักเรียบรอยแลว

 - รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป

ที่ผานมาและ 6 เดือนปปจจุบัน
 - อยูระหวางจัดทํารายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต 

รอบ 6 เดือน

 - รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําปที่ผานมา  - ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปองกันทุจริตฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว

10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

10.2.1 มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต

ภายในหนวยงาน

 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

ดานนโยบาย

1. เจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการ

ดําเนินงาน
1 ฉบับ ฝายนโยบายฯ

 - ดําเนินการทบทวนเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินการดําเนินงาน โดยผูวาการ ลงนาม เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2563

2. นโยบายการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด 1 ฉบับ ฝายนโยบายฯ
 - ดําเนินการทบทวนนโยบายการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดย

ผูวาการ ลงนาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
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ดานมาตรการ

1. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 1 ฉบับ ฝายการคลัง
 - ดําเนินการเผยแพรมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง บน

เว็บไซตเรียบรอยแลว

2. มาตรการปองกันการรับสินบน 1 ฉบับ ฝายนโยบายฯ  - ดําเนินการเผยแพรมาตรการปองกันการรับสินบน บนเว็บไซตเรียบรอยแลว

3. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริต 1 ฉบับ สํานักผูวาการ
 - ดําเนินการเผยแพรมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตบนเว็บไซต

เรียบรอยแลว

4. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

สวนรวม
1 ฉบับ ฝายทรัพยฯ

 - ดําเนินการเผยแพรมาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัว

และสวนรวมบนเว็บไซตเรียบรอยแลว

5. มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 1 ฉบับ ฝายนโยบายฯ
 - ดําเนินการเผยแพรมาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจบนเว็บไซตเรียบรอย

แลว

6. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 1 ฉบับ ฝายสารสนเทศฯ
 - ดําเนินการเผยแพรมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซต

เรียบรอยแลว

7. มาตราการผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 1 ฉบับ ฝายนโยบายฯ
 - ดําเนินการเผยแพรมาตราการผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมบนเว็บไซต

เรียบรอยแลว

การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

11 ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน รายไตรมาส ฝายนโยบายฯ  - ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564


