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1.1 ขอมูลพื้นฐาน 6 เรื่อง ฝายสารสนเทศฯ

 - โครงสรางหนวยงาน   - ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน ประกอบดวย

 16 ฝายสํานัก

 - ขอมูลผูบริหาร   - ดําเนินการอัตเดตขอมูลเรียบรอยแลว

 - อํานาจหนาที่  - อํานาจหนาที่ของ กกท. ตาม พรบ ประกอบไปดวย

1. สงเสริมกีฬา

2. ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงานเกี่ยวกับ

การกีฬา

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําโครงการ แผนงาน 

และสถิติเกี่ยวกับการสงเสริมการกีฬารวมทั้งประเมินผล

4. จัด ชวยเหลือ แนะนํา และรวมมือในการจัดและ

ดําเนินกิจกรรมกีฬา

5. สํารวจ จัดสราง และบูรณะสถานที่สําหรับการกีฬา

6. ติดตอรวมมือกับองคการหรือสมาคมกีฬาทั้งในและ

นอกราชอาณาจักร

7. สอดสองและกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมกีฬา

การเปดเผยขอมูล (ที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน)

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ

ท่ี
การดําเนินงานหลัก

ผลผลิต/

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

2562 2563
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ระหวางเดือนตุลาคม 62 - กันยายน 63 (รอบ 12 เดือน)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

7. สอดสองและกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมกีฬา

8. ริเริ่ม พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ

9. ประกอบกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวแกหรือเพ่ือประโยชน

ของการกีฬา

 - แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาหนวยงาน  - ฝายนโยบายและแผนดําเนินการทบทวนแผน

ยทุธศาสตร ของ กกท. พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2570 

เรียบรอยแลว

 - ขอมูลการติดตอ   - กกท. เผยแพรชองทางการติดตอดังนี้  E-mail 

โทรศัพท โทรสาร Facebook และ Line

 - กฎหมายที่เกี่ยวของ   - กกท.ดําเนินการเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ประกอบดวย พระราชบัญญัติ ประกาศ กกท. ขอบังคบั 

ระเบียบ และอื่นๆ
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การเปดเผยขอมูล (ที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน)

ลําดับ

ท่ี
การดําเนินงานหลัก

ผลผลิต/

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

2562 2563
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1.2 ขาวประชาสัมพนัธ 

 - ขอมูลขาวสารตางๆ

12 เดือน สํานักผูวาการ

ฝายสารสนเทศฯ
 - ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆอยางตอเนื่อง 

สม่ําเสมอ

1.3 การปฏสิัมพันธขอมูล 12 เดือน

 - Q & A : ชองทางสอบถามหรือสื่อสารโตตอบผานทางเว็บไซต 1 ชองทาง สํานักผูวาการ

ฝายสารสนเทศฯ
 - สามารถสอบถามขอมูลผานชองทาง Q&A ได วัน

จันทร-ศุกร เวลา 8.30-16.30 น.

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

 - แผนดําเนินงานประจําป 1 แผน   - ดําเนินการแลวเสร็จ

 - รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป (6 เดือน , 

12 เดือน)

2 ฉบับ   - ดําเนินการจัดทํารายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานประจําป (6 เดือน , 12 เดือน) เรียบรอยแลว

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

เรียบรอยแลวเมื่อเดือนมีนาคม 2563

2.2 การปฏบิตังิาน ทุกฝาย/สํานัก

 - คูมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สําคัญของฝาย/สํานัก 3 ดาน
  - ดําเนินการเผยแพรคูมือเรียบรอยแลวโดยแบงเปน ดังนี้

 1. คูมือบริหารจัดการองคกร

 2. คูมือการปฏิบัติงาน

การบริหารงาน

 2. คูมือการปฏิบัติงาน

 3. คูมือการใหบริการ

2.3 การใหบริการ ทุกฝาย/สํานัก

 - คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ   - ดําเนินการเผยแพรคูมือเรียบรอยแลวโดยแบงเปน ดังนี้

 1. คูมือบริหารจัดการองคกร

 2. คูมือการปฏิบัติงาน

 3. คูมือการใหบริการ
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 - ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ   - ดําเนินการแลวเสร็จ

 - รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ   - ดําเนินการเผยแพรผลการสํารวจความพึงพอใจในการ

ใชบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีระดับคะนน 

ภาพรวมอยูที่ 4.31 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
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3.1 แผนการใชจายงบประมาณ ฝายนโยบายฯ

 - แผนการใชจายงบประมาณประจําป  - ดําเนินการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 และเผยแพรบนเว็บไซตเรียบรอย

แลว

 - รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําป 6 เดือน 1 ฉบับ  - ดําเนินการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณรอบ

การบริหารเงินงบประมาณ

 - รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําป 6 เดือน 1 ฉบับ  - ดําเนินการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณรอบ

 6 เดือน (ตุลาคม 62 ถึง มีนาคม 2563) และเผยแพรบน

เว็บไซตเรียบรอยแลว

 - รายการผลการใชจายงบประมาณปที่ผานมา 1 ฉบับ  - ดําเนินการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบรอบแลว

3.2 การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ฝายการคลัง

 - แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 1 แผน  - กกท. ประกาศแผนการจัดจซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุ บนเว็บไซต www.sat.or.th

 - ประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางฯ 12 เดือน  - กกท. เผยแพรประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ บนเว็บไซต www.sat.or.th



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การเปดเผยขอมูล (ที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน)

ลําดับ

ท่ี
การดําเนินงานหลัก

ผลผลิต/

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

2562 2563
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจางฯ รายเดือน (แบบ สขร.1) รายไตรมาส
 - ดําเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง รายเดือน ตาม

แบบรายงาน สขร.1 โดยเผยแพรบนเว็บไซตเรียบรอยแลว

 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดการ ประจําป 

(การวิเคราะหและสรุปผล) ปที่ผานมาและปจจุบัน

รายป   - จัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว โดยมีการจัดจาง

ทั้งหมด จํานวน 787 ครั้ง คิดเปนงบประมาณทั้งส้ิน 

782,787,529.74 บาท

 - จัดทํา/ทบทวนคูมือการจัดซื้อจัดจางของ กกท. 1 ฉบับ  - กองพัสดุ ฝายการคลัง ดําเนินการทบทวนคูมือการ

จัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว

4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยฯ

4.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ฉบับ   - ผูวาการลงนาม นโยบายดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลของกกท. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

4.2 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - การวางแผนกําลังคน สรรหา บรรจุแตงตั้ง การพัฒนา

บุคลากรและคุณภาพชีวิต การประเมินผลและสงเสริม

จริยธรรมและคุณธรรมในองคกร

  - เผยแพรเอกสารประกอบการดําเนินงานตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล เรียบรอยแลว

4.3 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - กําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 12 เดือน - กําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 12 เดือน   - จัดทําหลักเกณฑที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว

4.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - ประเมินผลและจัดทําเปนรายงานประจําป รายไตรมาส   - จัดทํารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล และเผยแพรเรียบรอยแลว

5 การสงเสริมความโปรงใส

5.1 การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักผูวาการ

ฝายทรัพย

 - คูมือรายละเอียดการจัดการเรื่องรองเรียนของ กกท.  - สํานักผูวาการ ดําเนินการทบทวนคูมือและแนวทางใน

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียบรอยแลว

 - ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  - ดําเนินการเปดชองทางแจงรับเรื่องรองเรียนเรียบรอยแลว

 - ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ   -  
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5.2 ชองทางแจงเร่ืองรองเรียนการทุจริต 3 ชองทาง สํานักผูวาการ

 - Website   - ดําเนินการแลวเสร็จ

 - เอกสาร/จดหมาย   - ดําเนินการแลวเสร็จ

 - ศูนยรับเรื่องรองเรียน   - ดําเนินการแลวเสร็จ

5.3 ขอมูลเชิงสถิตเิร่ืองรองเรียนการทุจริตประจําป รายเดือน สํานักผูวาการ

 - สรุปจํานวนและประเภท   - อยูระหวางประสานขอมูล

6 ทุกฝาย/สํานัก

 - ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 3 ชองทาง ทุกฝาย/สํานัก  - ชองทางการรับฟงความคิดเห็นของ กกท. มีดังนี้ 

www.sat.or.th , Facebook , Line

 - การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยทุธศาสตร

สมาคมกีฬาแหงจังหวัด พ.ศ. 2563 -2564 และจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2563- 2565

 ภายในภาค 2 และ ภาค 4 ระหวางวันที่ 25-28 

กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมไอธารา จังหวัดเพชรบุรี

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยทุธศาสตร

สมาคมกีฬาแหงจังหวัด พ.ศ. 2563 -2564 และจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2563- 2565

การเปดโอกาศใหเกิดการมีสวนรวม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2563- 2565

 ภายในภาค 1 และ ภาค 5 ระหวางวันที่ 3-6 มีนาคม

2563 ณ โรงแรมวังจันทร ริเวอรวิว จังหวัดพิษณุโลก

 - ฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ จัดประชุมการประเมินการ

บริหารจัดการอยางมีมาตราฐานตามแนวทางการพัฒนา

กีฬาเปนเลิศ (Model) ของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2563

7                                       

7.1 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร

 - การประกาศเจตจํานงสุจริตเพ่ือแสดงเจตนารมณ คํามั่นของ

ผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริตและโปรงใสตาม

หลักธรรมาภิบาล

ภายใน/ภายนอก

(ภาษาไทย/

อังกฤษ)

ฝายทรัพยฯ

ฝายนโยบายฯ

  - จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงเสริมสรางคณุธรรมและ

ความโปรงใสในองค ของ กกท. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2562 ณ บริเวณหองโถง กกท.

 - การมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดขององคกร กิจกรรมตามแผน   - ผูวาการเขารวมกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชั่นสากล

การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
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7.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต

 - การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจําป 1 ฉบับ ฝายนโบบายฯ

 - ดําเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจําป 2563 ดังนี้

  1.ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง

  2.การดําเนินงานโครงการที่แอบแฝง เกินความจําเปนใช

งบประมาณไมคุมคา

  3.การเรียกรับผลประโยชนสินบน การรับของขวัญ 

สินน้ําใจ การเลี้ยงรับรอง เปนตน

  4.การไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงนิ การเก็บรักษา

เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562

 - การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฝายทรัพยฯ   - ผลการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

พบวาอยูในระดับปานกลาง 1 รายการ และระดับต่ํา 3 

รายการ

7.3 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 2 กิจกรรม

 - กิจกรรมสงเสริมคานิยมองคกรในการปฏิบัติงานอยางสุจริต >4 กิจกรรม ทุกฝาย/สํานัก  - จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงเสริมสรางคุณธรรมและ

ความโปรงใสในองค ของ กกท. โดย นายกองศักด ยอด

มณี ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย นายณัฐวุฒิ เรืองมณี ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย นายณัฐวุฒิ เรือง

เวส รองผูวาการฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน คณะ

ผูบริหาร และไดรับเกียรติจากทานพลเอก กิตติศักดิ์ รัฐ

ประเสริฐ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมภาคีเครือขายธรรมาภิ

บาล รวมบรรยายในหัวขอ การสรางพลังบวกในการ

ทํางานอยางโปรงใส ทั้งนี้คณะผูบริหารไดรวมกันลงนาม

แสดงเจตจํานงสุจริตฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 -
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 - กิจกรรมสงเสริมคานิยมองคกรในการปฏิบัติงานอยางสุจริต

(ตอ)

 ประกาศเจตจํานงสุจริตในการอบรมการตรวจสอบ

ภายใน และการปองกันการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2563 ณ หองแกรนด มีรอซ 2 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ

  - ประกาศเจตจํานงสุจริตในการนิเทศคูมือการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ 

หองประชุมชั้น 4 (หองเธียเตอร) กกท.

 - บริหาร พนักงาน และผูชวยปฏิบัติงานฯ ของ กกท. 

รวมแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตรวมกัน ใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 23-24 ก.ค. 

63 ณ หองประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบฯ กกท. โดยนายวิษณุ ไลชะพิษ รองผูวาการฝาย

บริหาร เปนประธานในการเปดการอบรม

 - ฝายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมจริยธรรม และการ

ตอตานการคอรรัปชั่น สําหรับบุคลากรของการกีฬาแหง

ประเทศไทย ณ หองบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด 

โฟรวิงส คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 30 - 31 

กรกฎาคม 2563 โดยไดรับเกียรติจาก หมอมหลวง

ปนัดดา ดิสกุล สมาชิกวุฒิสภา และวิทยากรจาก

คณะกรรมการปองกันและและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.)

8

  1. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต/

ผลประโยชนทับซอน

1 กิจกรรม ทุกฝาย/สํานัก   - ฝายตรวจสอบภายในจัดอบรมเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน และการปองกันการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2563 ณ หองแกรนด มีรอซ 2 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ

  2. อบรมใหความรูเกี่ยวกับเกณฑการประเมิน ITA 1 กิจกรรม ฝายนโยบายฯ   - จัดประชุมรวมกับเครือขาย ITA ในไตรมาสที่ 4

  3. อบรมใหความรูตามคูมือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางฯ 1 กิจกรรม ฝายการคลัง   - กองพัสดุ ฝายการคลังจัดนิเทศคูมือการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ หอง

ประชุมชั้น 4 (หองเธียเตอร) กกท.

แผนปองกันการทุจริต
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  4. กิจกรรมสรางความตระหนักรูและเกรงกลัวการกระทํา

ทุจริต (ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง และอื่นๆ)

1 กิจกรรม ฝายนโยบายฯ   - กิจกรรม ITA DAY 2020 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

 ณ บริเวณหองโถง ชั้น 1 กกท.

  5. การสื่อสารขอมูล ITA ผาน Line Application 1 ชองทาง ฝายนโยบายฯ   - ดําเนินการแลวเสร็จ

  6. รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต

ประจําปที่ผานมาและ 6 เดือนปปจจุบัน

2 ครั้ง ฝายนโยบายฯ   - ดําเนินการจัดทําขอมูลและเผยแพรลงเว็บไซต

เรียบรอยแลว

  7. รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําปที่ผาน

มา

1 ฉบับ ฝายนโยบายฯ   - ดําเนินการจัดทําขอมูลและเผยแพรลงเว็บไซต

เรียบรอยแลว

  8. จัดทํา/ทบทวนมาตรการสงเสริมความโปรงใสฯ 7 มาตรการ ทุกฝาย/สํานัก   - ดําเนินการจัดทําขอมูลและเผยแพรลงเว็บไซต

เรียบรอยแลว

  9. การดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมความโปรงใสฯ   - ดําเนินการจัดทําขอมูลและเผยแพรลงเว็บไซต

เรียบรอยแลว

9 ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน รายไตรมาส ฝายนโยบายฯ


