
 

       
การดําเนินงานตามมาตรการส่งเสรมิคณุธรรม 

และความโปรง่ใสในหน่วยงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 



ลําดับที่ มาตรการ การดําเนินงาน วัน/เวลา สถานที่ หมายเหตุ

1.จัดกิจกรรม CG DAY และกิจกรรมประกาศเจตจํานง

เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์ ของ กกท. 

และการบรรยายในหัวข้อ การสร้างพลังบวกในการทํางาน

อย่างโปร่งใส โดยท่านพลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ อุป

นายกคนที่ 1 สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

 วันที่ 9 ธ.ค. 62 ห้องโถงชั้น 1 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ

2.ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดการอบรมเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน และการป้องกันการทุจริต

วันที่ 5 มี.ค. 63 ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ

 2 ชั้น 3 โรงแรมอัล 

มีรอซ

3.ฝ่ายการคลัง จัดการนิเทศคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุของ กกท.

วันที่ 3 - 4 มี.ค.63 เวลา 

10.30 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 

(ห้องเธียเตอร์)

4.กําหนดจัดอบรมจริยธรรมสําหรับบุคลากร กกท. วันที่ 30-31 ก.ค. 63 โรงแรมโฟร์วิงส์ คอน

เวนชั่น กรุงเทพฯ

1.อยู่ระหว่างจัดทําแบบประเมินความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์สําหรับบุคลากร กกท. และการสรุปผล

ประจําปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3  - 

2.จัดทําแผนการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างทุก

รายการ

ไตรมาสที่ 3  - 

เจตจํานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงาน

1

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

การดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ลําดับที่ มาตรการ การดําเนินงาน วัน/เวลา สถานที่ หมายเหตุ

3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  - ดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะดังนี้

 1.บริการห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน (ณ อาคาร 1 ศูนย์

ข้อมูลข่าวสารของ กกท.)

 2.สื่อสังคมออนไลน์ Facebook : กองประชาสัมพันธ์ กกท.

 3.www.sat.or.th

ตลอดปี อาคาร 1 ห้องสมุด

กีฬาเพื่อประชาชน

พิจารณาถึงการนํามาตรการไปปฏิบัติในการดําเนินการที่

สําคัญในการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่

1.การประชุมใหญ่ ประจําปี 2563 สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า”

แห่งประเทศไทย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและการประชุม

พิจารณาแผนงานงบประมาณการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันระดับนานาชาติประจําปี 2563 เพื่อหารือและ

พูดคุยกับทางสมาคมกีฬาต่างๆ

วันที่ 4 ก.พ. 63 ห้องประชุมชั้น 25 

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคม

กีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2563 -2564 และจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2563- 2565 

ภายในภาค 2 และ ภาค 4

วันที่ 25-28 ก.พ. 63 ณ โรงแรมไอธารา 

อําเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี 

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคม

กีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2563 -2564 และจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2563- 2565 

ภายในภาค 1 และ ภาค 5

วันที่ 3-6 มีนาคม 2563  โรงแรมวังจันทร์ ริ

เวอร์วิว อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม4



ลําดับที่ มาตรการ การดําเนินงาน วัน/เวลา สถานที่ หมายเหตุ

4.จัดประชุมการประเมินการบริหารจัดการอย่างมี

มาตราฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) 

ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจํางบประมาณ พ.ศ. 

2563

วันที่ 10 - 12 มี.ค. 63 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา

5.การประชุมหารือมาตรการแนวทางการจัดแข่งขันกีฬา

มวย ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย

มีตัวแทนจากสนามมวย, โปรโมเตอร์, หัวหน้าค่าย, 

ผู้จัดการนักมวย, ผู้ฝึกสอน, นักมวย และผู้ตัดสิน เข้าร่วม

วันที่ 10 มิ.ย. 63 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา

1.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ตลอดปี สนามกีฬาหัวหมาก

2.จัดทํามาตรการ No Gift กกท. ไม่รับของขวัญและ

ประโยชน์อื่นใด เผยแพร่ทางสือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

ลิฟต์โดยสาร และบริเวณห้องโถง ชั้น 1

ตลอดปี สนามกีฬาหัวหมาก

1.ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. ตลอดปี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

 ชั้น 1

2.ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1  - 

3.ติดตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการรายงานผล รายไตรมาส  - 

4.เผยแพร่ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ และ

สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ facebook)

ตลอดปี  -

5.การรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะอนุกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ของ กกท.

รายไตรมาส  -

4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (ต่อ)

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6

5 มาตรการป้องกันการรับสินบน



ลําดับที่ มาตรการ การดําเนินงาน วัน/เวลา สถานที่ หมายเหตุ

1.กิจกรรมประกาศเจตจํานงเสริมสร้างคุณธรรมและความ

โปร่งใสในองค์ ของ กกท. และการบรรยายในหัวข้อ การ

สร้างพลังบวกในการทํางานอย่างโปร่งใส โดยท่านพลเอก 

กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมภาคี

เครือข่ายธรรมาภิบาล

 วันที่ 9 ธ.ค. 62 ห้องโถงชั้น 1 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ

2.ติดตามการทบทวน/จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการ

ดําเนินการหลักของฝ่าย/สํานัก

 -  -

3. ปรับปรุงระบบ SMIS และระบบ ERP  -  -

4. กําหนดและประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในใน

การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ

วันที่ 12,15-19,22-26,

29-30 มิ.ย. 63

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา

1.ทบทวน/จัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ ไตรมาสที่ 1  - 

2.ฝ่ายการคลัง จัดนิเทศคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุ

วันที่ 3 - 4 มี.ค.63 เวลา 

10.30 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 

(ห้องเธียเตอร์)

3.การประชุมณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 งบลงทุน และเงินสํารองของ กกท. จํานวน 5 ครั้ง

ครั้งที่ 3/62 วันที่ 7 พ.ย. 62

ครั้งที่ 4/62 วันที่ 20 ธ.ค. 62

ครั้งที่ 1/63 วันที่ 17 ม.ค. 63

ครั้งที่ 2/63 วันที่ 7 ก.พ. 63

ครั้งที่ 3/63 วันที่ 6 มี.ค. 63

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา

8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด

จ้าง

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ7


