
 

 

การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม 

และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายนโยบายและแผน 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

 

 

 

 



เครื่องมือ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต/ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ รายงานผล 

ดาน IIT 

1. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
   - การอบรมใหความรูในการจัดซื้อจัดจาง 
   - การจัดอบรมใหกับผูบริหาร 
   - การจัดอบรมใหกับพนักงานใหม  

1 ครั้ง/ป ทุกฝาย/สํานัก รายไตรมาส 

2. จัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมและความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 - เจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการดําเนินงาน   
 - รวมแสดงเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง/ป ทุกฝาย/สํานัก รายไตรมาส 

3. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมในการ
ตอตานการทุจริตภายในองคกร 

1 ครั้ง/ป 
ฝายนโยบาย 

และแผน 
รายไตรมาส 

ดาน EIT 

1. ปรับปรุงขอมูลการดําเนินงาน/การใหบริการ
ของหนวยงานใหเปนปจจุบัน 

ตลอดป ทุกฝาย/สํานัก รายเดือน 

2. การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดป ทุกฝาย/สํานัก รายเดือน 

3. การจัดประชุมเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียของ 
กกท. มีสวนรวม 
  - มาตราการผูมีสวนไดสวนเสียมสีวนรวม 
  - การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ 
  - การจัดประชุมเพื่อรวมวางแผนยุทธศาสตรใน
การบริหารงาน 
  - การจัดประชุมเพื่อรับฟงเสียงสะทอนจาก
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตลอดป ทุกฝาย/สํานัก รายเดือน 

ดาน OIT 

1. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต  www.sat.or.th 
ใหเขาถึงงาย ชัดเจนและครบถวน  

ตลอดป ฝายสารสนเทศฯ รายเดือน 

2. จัดทํา/ทบทวนหลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหครบถวน 

5 หลักเกณฑ ฝายทรัพยฯ รายป 

3. จัดทําบทวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําป 2563 ใหครบถวน 

1 ฉบับ ฝายนโยบายฯ รายป 

 

 

 

 

 

 



ดานผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)   
1. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับตนสําหรับผูบริหารระดับ 7 รุนที่ 1 ประจําป

งบประมาณ 2564 ระหวางวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 และ 29 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะ

แกรนดโฟรวิงส คอนเวนชั่น ศรีนครินทร บางกะป กทม. 

 

 

 

 

 

 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับตนสําหรับผูบริหารระดับ 7 รุนที่ 2 ประจําป

งบประมาณ 2564 ระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม และ 19-23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนดโฟรวิงส 

คอนเวนชั่น ศรีนครินทร บางกะป 

 

 



 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ชวงเชาบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทยและวิธี

ปฏิบัติทางปกครอง” โดย นายประวิทย เมตตา ไดบรรยายใหผูเขารับการอบรม ไดรับทราบและเขาใจถึงกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับการกีฬาแหงประเทศไทยที่ประกอบการดําเนินงานดานตางๆ รวมถึงพระราชบัญญัติการกีฬาแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหาม

ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 

2543 เปนตน 

 

 

 

 

 

 



 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางสําหรับผูบริหารระดับ 8 ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ระหวางวันที่ 15-19 มีนาคม และ 26-30 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนดโฟรวิงส  
คอนเวนชั่น ศรีนครินทร บางกะป กทม. 

 

 

  

 ฝายทรัพยากรบุคคล กกท. จัดอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแกพนักงานใหม การกีฬาแหงประเทศไทย เมื่อ

วันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

 

 

 

 



 ฝายนโยบายและแผน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดเตรียมความพรอมในการจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายวิษณุ ไลชะพิษ รองผูวาการฝายบริหาร เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การเรื่องการจัดเตรียมความพรอมในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันศุกรท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดย นาย
สามารถ แสงรินทร นิติกรชํานาญการ จากกรมบัญชีกลาง และ นางอรพรรณ คําเพ็ง ผูอํานวยการกองพัสดุ จากฝาย
การคลัง เปนวิทยากรในการใหความรูแก พนักงานและผูชวยปฏิบัติงานโครงการฯ กกท. และแสดงเจตจํานงตอตาน
ทุจริตรวมกัน 

 
 
 นายปรีชา ลาลุน ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน เปนประธาน การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน
กฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของ กกท. พรอมทั้งการใชงานระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (e-GP) ระหวางวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด โฟรวิงส คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย
ไดรับเกียรติจาก นางสาวทัศนียวรรณ ประเสริฐศรี ตําแหนงนักวิชาการคลังชํานาญการ และนางวาณี สถิตมงคลชัย 
ตําแหนงเจาพนักงานการคลังชํานาญงาน เปนวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง โดยเปาหมายผูเขารับการอบรม ไดแก 
บุคลากร กกท. ที่ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาเจาหนาที่ และเจาหนาท่ีพัสดุ ประจําฝายและสํานัก จํานวน 60 คน เพื่อให
เจาหนาท่ีฯ ไดมีความรู และความเขาใจในระเบียบพัสดุ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจางในแตละข้ันตอน ใหสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดถูกตอง 

 

 
 
 



2. จัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 ฝายนโยบายและแผน จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในองคกร 

ของ กกท. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ณ บริเวณหองโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

โดยนายกองศักด ยอดมณี ผูวาการ กกท. เปนประธานนําผูบริหาร และบุคลากร กกท. ประกาศเจตจํานงรวมกัน

พรอมทั้งเสวนาในหัวขอ ผูบริหารที่สุจริตและโปรงใส คือความหวังของประเทศชาติ รวมกับ คุณมอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ชมรมพุทธศาสนา การกีฬาแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจําป 2564 ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห

ที่ 3 ของเดือน  

 

 

 

 

 



3. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร 

 ฝายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมจริยธรรม และการตอตานการคอรรัปชั่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สําหรับบุคลากรของการกีฬาแหงประเทศไทย ณ หองบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด โฟรวิงส คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยไดรับเกียรติจาก หมอมหลวงปนัดดา ดิสกุล สมาชิกวุฒิสภา 

และวิทยากรจากคณะกรรมการปองกันและและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  

 

 

 

 

 

 



 การอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับตน" สําหรับผูบริหาร ระดับ 7 ของการกีฬาแหงประเทศไทย 
รุนท่ี 1/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564  เขารับการอบรมในหัวขอ “หลักธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารจัดการ 
โดย หมอมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ไดถายทอดแนวทางการดําเนินงานในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมาภิบาลท่ีถูกตอง อีกท้ังยังเนนยํ้าหลักคิดการบริหารบานเมืองท่ีดีและ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชนและสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดานผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

1. ปรับปรุงขอมูลการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหเปนปจจุบัน 
2. การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบในการเผยแพรขอมูลขาวสารของการกีฬา
แหงประเทศไทยใหมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล และมีความถูกตอง ครบถวน โดยดําเนินการตาม
ประกาศการกีฬาแหงประเทศไทย เรื่อง มาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 
 

 

 



 

หนาเว็บไซต การกีฬาแหงประเทศไทย www.sat.or.th 

 

 

 



3. การจัดประชุมเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียของ กกท. มีสวนรวม 
 

 
 
 



 ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการ กกท.เปนประธานในการประชุมสัมมนากลุม เรื่อง “การรับฟงความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางในการสรางความรู ความเขาใจ และเขารวมการทดสอบโครงการสลากสงเสริมคนรักกีฬา…ตนแบบ 
จากการสนทนากลุม (Focus Group)” ที่หองประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. 
เมื่อวันศุกรที่ 5 มีนาคม ที่ผานมา 

 

 

 การประชุมชี้แจงการดําเนินการจัดทํางบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยไดรับเกียรติจาก นายวิษณุ ไลชะพิษ รองผูวาการ กกท. ฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปดการประชุมฯ 

และไดรบัเกียรติจาก ดร.สุปราณ ีคุปตาสา ผูจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ มาชี้แจงและใหขอมูลเก่ียวกับการ

จัดทํางบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรกีฬา ณ หองประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กกท.  

 

  

  



 กกท. จัดการประชุมชี้แจงเพื่อใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจเกณฑการประเมินการบริหารจัดการอยางมี

มาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเปนเลิศ (Model) ของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

กกท. 

 

 

 นายนภินทร ศรีสรรพางค ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานในพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลง (MOU) ระหวาง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย และ สมาคมกีฬาฟุตบอล
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในการจัดการแขงขันฟุตบอลลีกเยาวชนแหงชาติ (Thai Youth League 
2021) โดยมี ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการ กกท., พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุมพันธุมวง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง
ประเทศไทยฯ, พันโทรุจ แสงอุดม รองผูวาการ กกท. ฝายกีฬาเปนเลิศและวิทยาศาสตรการกีฬา และนายวิษณุ  
ไลชะพิษ รองผูวาการ ฝายบริหาร รวมงาน ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
กกท. เมื่อวันท่ี 24 ก.พ 2564 ท่ีผานมา 

 

 

 



 กกท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการ กกท. เปนประธานในพิธีเปดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตรสมาคมกีฬาแหงจังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 โดยมี นายสาธิต บุญทอง กรรมการ กกท, นายวินัย ทองรัตน กรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ, 

นายธรรมวรรธ วงศเจริญยศ อนุกรรมการดานสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ และเจาหนาที่สมาคม

กีฬาแหงจังหวัด 77 จังหวัด รวมงาน ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี 8 เม.ย. 2564 ที่ผานมา 

 

  

  

 



3. ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

 1. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต www.sat.or.th ใหเขาถึงงาย ชัดเจนและครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. จดัทํา/ทบทวนหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหครบถวน 

 ฝายทรัพยากรบุคคล ไดดําเนนิการจัดทําหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

3. จัดทําบทวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําป 2563 ใหครบถวน 

 ฝายนโยบายและแผน กกท. ไดดําเนินการจัดทําบทวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2563 โดยแบงประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีตองแกไข

เรงดวนและประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีขึ้น พรอมท้ังกําหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ 

ความโปรงใสของ กกท. และแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการใหดียิ่งข้ึน 

การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร   

 ประกาศรับสมัครผูบริหาร ระดับ 10 
 

  

การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร   

 แตงตั้งรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
 

  

การพฒันาบุคลากร   

 หลักเกณฑการปรบัตําแหนงและสายงานตามวุฒิ 

 การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ของ กกท. 
 

  

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   

 คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กกท. 
 

  

การใหคุณใหโทษและการสรางขวญักําลังใจ   

 ขอบังคับฯ วาดวยวินัย การลงโทษ และการอุธรณการลงโทษพนักงาน พ.ศ. 
2562 

 หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 
2564 

  


