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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือกำรวัดประเมินผลเกณฑ์ 
คะแนนกำรประเมิน 7 ระดับ และเป้ำหมำยกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 85 คะแนน ดังนี้  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 6 กำรป้องกันกำรทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 7 กำรใช้งบประมำณ  
ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
ตัวชี้วัดที่ 9 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  

 
เครื่องมือการวัดประเมินผล จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
   1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  
  2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  
  3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  

คะแนนและระดับผลการประเมิน    
คะแนน ระดับ 

95.00 - 100 AA 
85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 - 74.99 C 
55.00 - 64.99 D 
50.00 - 54.99 E 

0 - 49.99 F 
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ผลการประเมิน ITA ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2564 
เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและประเทศชำติสูงสุด 
ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนภำครัฐของประเทศไทยให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำก
ยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงำนทั่วประเทศเข้ำร่วมโครงกำรรวม 8,300 หน่วยงำน นั้น 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลกำรประเมิน ITA ของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย เท่ำกับ 98.69 
คะแนน (ระดับ AA) ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำยที่ก ำหนด (ร้อยละ 85) จัดเป็นอันดับที่ 5 จำกหน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงำน มีผลคะแนนเพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่ผ่ำนมำ 14.15 
คะแนน (84.54 คะแนน) จำกกำรประเมิน 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ผลคะแนนแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การจัดเก็บข้อมูลจากบุคลากร กกท. 
(30%) 
ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
I1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ 

มำกน้อยเพียงใด 
100 

- เป็นไปตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 100 
- เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 100 

I2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้มำติดต่อที่
รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

100 

I3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน  
ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

100 

- มุ่งผลส ำเร็จของงำน 100 
- ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว 100 
- พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง 100 

I4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อ เพื่อแลกกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ 

100 
 

 - เงิน 100 
 - ทรัพย์สิน 100 
 - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น 100 

I5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

100 

- เงิน 100 
- ทรัพย์สิน 100 
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น 100 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
I6 
 
 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน เพื่อ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรือไม่ 

100 

- เงิน 100 
- ทรัพย์สิน 100 
- ประโยชน์อื่น ๆ เช่น กำรยกเว้นค่ำบริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 100 

I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 99.80 
I8 
 
 

 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
99.80 

- คุ้มค่ำ 99.80 
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั้งไว้ 99.80 

I9 - หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อย
เพียงใด 

98.79 

I10 - บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด 

98.79 

I11 
 
 

หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

100 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 100 
- เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 100 

I12 
 
 

หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วม ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

100 

- สอบถำม 100 
- ทักท้วง 100 
- ร้องเรียน 100 

I13 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 100 
I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง มำก

น้อยเพียงใด 
100 

I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้
ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 

100 

I16 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด 100 
I17 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต มำก

น้อยเพียงใด 
100 

 
I18 

 
 

กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 100 
- ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ 100 
- มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง 100 
- เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 100 

I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไป
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

100 
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I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มี
ควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด 

100 

I21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี
กำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

100 

I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำต
อย่ำงถูกต้อง จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

100 

I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำก
น้อยเพียงใด 

100 

I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

 
100 

I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญ กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อย
เพียงใด 

100 

I26 
 
 

หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100 
- ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 100 
- จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 100 

I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด 100 
I28 

 
 

หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 100 
- เผ้ำระวังกำรทุจริต 100 
- ตรวจสอบกำรทุจริต 100 
- ลงโทษทำงวินัย เมื่อมีกำรทุจริต 100 

I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ  
ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 
มำกน้อยเพียงใด 

100 

I30  หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

100 

- สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก 100 
- สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้ 100 
- มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 100 
- มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 100 

**ผลคะแนนการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 99.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
2. ผลคะแนนแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) – จัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน (30%) 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ 

มำกน้อยเพียงใด 
96.36 

   - เป็นไปตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 96.70 
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 - เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 96.02 
E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่ออ่ืน ๆ 

อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกน้อยเพียงใด 
96.02 

E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำน
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด 

95.87 

E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อร้องขอให้จ่ำย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ 

96.52 

- เงิน 96.52 
- ทรัพย์สิน 96.52 
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรให้ควำมบันเทิง เป็นต้น 96.52 

E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มำกน้อยเพียงใด 

95.05 

E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 97.27 
 - เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 97.18 
 - มีช่องทำงหลำกหลำย 97.35 

E7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำง
ชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

95.37 

E8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำร หรือไม่ 

98.51 

E9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

92.08 

E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนหรือไม่ 

97.51 

E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร
ให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 

93.56 

E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดี
ขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

94.71 

E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิด
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกข้ึน หรือไม่ 
 

97.51 

E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไป
มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น มำก
น้อยเพียงใด 

93.40 

E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำก
ขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

96.19 

 
**ผลคะแนนการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 95.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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3. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (OIT) – การประเมินจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงาน (40%) 
ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
O1 โครงสร้ำง 

 

100 
O2 ข้อมูลผู้บริหำร 100 
O3 อ ำนำจหน้ำที่ 

 
100 

O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน 100 
O5 ข้อมูลกำรติดต่อ 100 
O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 100 
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100 
O8 Q&A 100 
O9 Social Network 100 
O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100 
O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน 100 
O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 100 
O13 คูม่ือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 100 
O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 100 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 100 
O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 100 
O17 E-Service 100 
O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 100 
O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน 100 
O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 100 
O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 100 
O22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 100 
O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 100 
O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 100 
O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 100 
O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 100 
O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
100 

O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 100 
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 100 
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O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100 
O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100 
O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 100 
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 100 
O37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 100 
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100 
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 100 
O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน 100 
O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 100 
O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

 
100 

O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 100 

 
**ผลคะแนนการประเมิน OIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน  

  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของส ำนักงำน ป.ป.ช. จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ที่มีต่อกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

  หน่วยงำนของท่ำนได้ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 98.69 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลกำรประเมิน
ระดับ AA หมำยถึง หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์กำรประเมิน ITA  
โดยสำมำรถบรรลุควำมส ำเร็จในกำรเป็นหน่วยงำนต้นแบบด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสให้แก่หน่วยงำน  
อ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้  อำจมีรำยละเอียดบำงตัวชี้วัดที่จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแล หรือส่งเสริม  
กำรท ำงำนอีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น คำดหมำยได้ว่ำ หำกหน่วยงำนยังมี
กลไกกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำนจะสำมำรถสร้ำงผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนที่น ำมำสู่ควำมเชื่อมั่น
ศรัทธำ และสร้ำงควำมไว้วำงใจแก่สำธำรณชนได้มำกยิ่งขึ้นต่อไปในอนำคต  

- เพ่ิมมำตรกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำกประชำชนเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนให้ชัดเจนมำกข้ึน 

- เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 

- เพ่ิมกลไกกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมกำรปรับปรุงวิธีกำรและ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ในปี พ.ศ. 2564  

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ที่ได้คะแนนกำรประเมินในภำพรวม เท่ำกับ 98.69 คะแนน 
(ระดับ AA) ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยร้อยละ 85 ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด โดยมีข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นของส ำนักงำน ป.ป.ช. เพ่ิมเติมในกำรหน่วยงำนยังมีกลไกกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำนจะ
สำมำรถสร้ำงผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนที่น ำมำสู่ควำมเชื่อมั่นศรัทธำ และสร้ำงควำมไว้วำงใจแก่สำธำรณชน
ได้มำกยิ่งขึ้นต่อไปในอนำคต  

กกท. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินจำก 3 แบบวัด ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนทั้งสิ้น 10 
ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) เท่ำกับ 99.91 คะแนน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (EIT) เท่ำกับ 95.73 คะแนน และผลกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) เท่ำกับ 100 
คะแนน ซึ่งจำกทั้ง 3 แบบตัวชี้วัดเป็นไปตำมเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ85) ซึ่งเป็นกำรประเมินด้ำนกำรเปิดเผย
ข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำงๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องปรำมกำรทุจริตโดยมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรม โดยน ำผล
คะแนนจำกกำรประเมินมำจัดหมวดหมู่เพ่ือพิจำรณำถึงระดับควำมเข้มงวดของมำตรกำรที่ควรน ำมำปรับปรุง
แก้ไขกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ กกท. 
รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือยกระดับคุณภำพในกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มข้ึน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ระดับความเข้มงวดของมาตรการ 

คะแนนที่ได้ ระดับมาตรการที่จะใช้ ความหมาย 

90.00 ขึ้นไป รักษาระดับ ด าเนินการต่อเนื่อง  

85.00 – 89.99 ยกระดับ 
ปรับปรุงกระบวนการ 

การด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

ต่ ากว่า 85.00 แก้ไขเร่งด่วน แก้ไขข้อบกพร่องอย่างเร่งด่วน 
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มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ กกท. 

จำกข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ประเมิน ในบทวิเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 กำรกีฬำแห่งประเทศไทยได้วิเครำะห์
ผลกำรประเมินตำมแผนกำรด ำเนินงำนฯ ซึ่งกำรกีฬำแห่งประเทศไทยได้คะแนนในภำพรวม เท่ำกับ 98.69 
คะแนน (ระดับ AA) ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ร้อยละ 85) จัดเป็นอันดับที่ 5 ของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 
จ ำนวน 51 หน่วยงำน เป็นไปตำมเป้ำหมำยของ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรพัฒนำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจให้มี
คะแนนกำรประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป ในกำรประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกมีผลกำรประเมิน
เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยกำรประเมินด้ำน IIT เท่ำกับ 99.91 คะแนน กำรประเมินด้ำน EIT เท่ำกับ 95.73 
คะแนน และกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) เท่ำกับ 100 คะแนน ทั้งนี้ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย มีควำม
มุ่งมั่นในกำรพัฒนำองค์กร โดยกำรรักษำระดับในกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมโปร่งใสต่อเนื่อง  
เพ่ือยกระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น ให้กำรกีฬำแห่งประเทศไทยสำมำรถบรรลุควำมส ำเร็จใน
กำรเป็นหน่วยงำนต้นแบบด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสให้แก่หน่วยงำนอ่ืนๆ ได้ โดยมีแผนในกำรยกระดับ
คุณภำพในกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
  จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
หน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มีควำมโปร่งใส สำมำรถด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมีแนวโน้มในกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำม หลักธรรมำภิบำลมี
ควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน แต่อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนจะต้องสร้ำงควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล และอบรมให้ควำมรู้แก่บุ คลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  
เพ่ือก้ำวไปสู่องค์กรโปร่งใสอย่ำงแท้จริงและเป็นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
  จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน
จะต้องมีกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพกำรด ำเนินงำน ด้ำนประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และด้ำนกำรปรับปรุงกำรท ำงำน
ให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนควรมี
กระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน
เพ่ือใหส้อดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
  กำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พบว่ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนมีกำร
ปรับปรุงรูปแบบให้มีควำมชัดเจน ครบถ้วนของข้อมูลให้มำกขึ้นบนเว็บไซต์หลักของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย  
โดยเฉพำะด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ควรจัดท ำหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วน ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงบน
หน้ำเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้รับบริกำร หน่วยงำนภำยนอก บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วน 
นอกจำกนี้ จะต้องรักษำระดับกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 ไว้ แล้วพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นไปเพ่ือเป็นแบบอย่ำงกำร
ต่อต้ำนทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐในอนำคต  
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เครื่องมือ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต/ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ รายงานผล 

ด้าน IIT 

1. จัดอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
   - กำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   - กำรจัดอบรมให้กับผู้บริหำร 
   - กำรจัดอบรมให้กับพนักงำนใหม่  

1 ครั้ง/ปี ทุกฝ่ำย/ส ำนัก รำยไตรมำส 

2. จัดกิจกรรมกำรปลูกฝังคุณธรรมและควำม
โปร่งใส กำรมีธรรมำภิบำลที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
 - เจตจ ำนงสุจริตด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำน   
 - ร่วมแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรปฏิบัติงำนใน
ทุกระดับ 

1 ครั้ง/ปี ทุกฝ่ำย/ส ำนัก รำยไตรมำส 

3. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรให้เป็นค่ำนิยม
องค์กรและด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

1 ครั้ง/ปี 
ฝ่ำยนโยบำย 

และแผน 
รำยไตรมำส 

ด้าน EIT 

1. พัฒนำยกระดับข้อมูลกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้เป็นปัจจุบัน 

ตลอดปี ทุกฝ่ำย/ส ำนัก รำยเดือน 

2. กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

ตลอดปี ทุกฝ่ำย/ส ำนัก รำยเดือน 

3. กำรจัดประชุมเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
กกท. มีส่วนร่วม 
  - มำตรกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  - กำรจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่ำงๆ 
  - กำรจัดประชุมเพ่ือร่วมวำงแผนยุทธศำสตร์ใน
กำรบริหำรงำน 
  - กำรจัดประชุมเพ่ือรับฟังเสียงสะท้อนจำก
ผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตลอดปี ทุกฝ่ำย/ส ำนัก รำยเดือน 

ด้าน OIT 

1. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์  www.sat.or.th  
ให้ทันสมัยเข้ำถึงง่ำย ชัดเจนและครบถ้วน  

ตลอดปี ฝ่ำยสำรสนเทศฯ รำยเดือน 

2. จัดท ำ/ทบทวนหลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ครบถ้วน 

5 หลักเกณฑ์ ฝ่ำยทรัพย์ฯ รำยปี 

3. จัดท ำบทวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปี 2564 ให้ครบถ้วนและก ำหนด
เป็นมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรต่อต้ำนทุจริตในปี
ถัดไป 

1 ฉบับ ฝ่ำยทรัพย์ฯ รำยปี 

http://www.sat.or.th/
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การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ไม่ท า   ไม่ทน   ไม่เฉย 
 

รวมไทยต้านโกง 
 
 
 
 
 


