
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ไมท่น  ไมท่ า  ไม่เฉย 

รวมไทยต้านโกง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน(เดอืนตลุาคม 64 - เดอืนมนีาคม 65)

หนา้ที ่1 จาก 20

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

1 การปฏิบัติหน้าที่

 - การปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ 1 คร้ัง/ปี ฝ่ายทรัพย์ฯ  - ก าหนดด าเนินการในไตรมาสที่ 3

 - จัดอบรมเพิ่มทักษะ ความช านาญ และการบริการ 1 คร้ัง/ปี ฝ่ายทรัพย์ฯ

 - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย ด าเนินการอบรม
หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” ส าหรับผู้บริหาร ระดับ 7 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 , 14 - 15 และ 
21 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting - ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย ด าเนินการอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนานักบริหารระดับกลาง” ส าหรับผู้บริหาร ระดับ 8 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 11,17 - 18 และ 24 – 25
 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 - จัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก

 - การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และผู้บริหารระดับสูง ร่วมประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการด าเนินงาน

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่แนวทาง 1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก

 - ด าเนินการจัดท าและทบทวนแนวทางในการด าเนินการใน
ไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

2564 2565

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ล ำดับที่ กำรด ำเนินงำนหลัก
ผลผลิต/

ค่ำเป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน(เดอืนตลุาคม 64 - เดอืนมนีาคม 65)

หนา้ที ่2 จาก 20

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

2564 2565
ล ำดับที่ กำรด ำเนินงำนหลัก

ผลผลิต/
ค่ำเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

2 การใช้งบประมาณ

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่แผนการ
ปฏบิติังานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

รายไตรมาส ฝ่ายนโยบายฯ

 - ประชุมแผนการปฎบิติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวนคร้ังที่ 1) ระหวา่ง
วนัที่ 10 - 18 มกราคม 2565 ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 7 
อาคารเลิมพระเกียรติ
 - ประชุมแผนการปฎบิติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจ าปงีบประมาณ 2565 (ทบทวนคร้ังที่ 2) ระหวา่งวนัที่
 21 - 25 และ 28 -30 มีนาคม 2565 ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 
7 อาคารเลิมพระเกียรติ

 - จัดอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เบกิจ่ายและการใช้งบประมาณและ
พระราชบญัญัติวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายการคลัง

  - การประชุมชี้แจงการด าเนินการจัดท างบประมาณด้าน
การพฒันาบคุลากรกีฬา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยได้รับเกียรติจาก นายวษิณุ ไล่ชะพษิ รองผู้วา่การ กกท. 
ฝ่ายบริหาร เปน็ประธานในพธิเีปดิการประชุมฯ และได้รับ
เกียรติจาก ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทนุพฒันาการ
กีฬาแหง่ชาติ มาชี้แจงและใหข้้อมูลเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณด้านการพฒันาบคุลากรกีฬา เมื่อวนัที่ 28 
ตุลาคม 2564 ณ หอ้งประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ การกีฬาแหง่ประเทศไทย





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน(เดอืนตลุาคม 64 - เดอืนมนีาคม 65)

หนา้ที ่3 จาก 20

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

2564 2565
ล ำดับที่ กำรด ำเนินงำนหลัก

ผลผลิต/
ค่ำเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

 - จัดอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบยีบการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายการคลัง

 - ด าเนินงานในไตรมาสที่ 3

3 การใช้อ านาจ
 - ทบทวนการมอบหมายงานของ
ผู้บงัคับบญัชา และหลักเกณฑ์การประเมินผล
อย่างเปน็ธรรม การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
 การศึกษาดูงาน ทนุการศึกษา

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายทรัพย์ฯ

  - เปดิระบบประเมินผลการปฏบิติังาน คร้ังที่ 1/2565 
เดือน เมษายน 2565

 - จัดอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบญัญัติวา่ด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วนบคุคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อ
การทจุริต

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายทรัพย์ฯ

 - ก าหนดการอบรมในไตรมาสที่ 3

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่แนวทางการ
ปฏบิติัเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก

 - อยู่ระหวา่งทบทวนแนวทางการปฎบิติัเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ กกท.





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน(เดอืนตลุาคม 64 - เดอืนมนีาคม 65)

หนา้ที ่4 จาก 20

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

2564 2565
ล ำดับที่ กำรด ำเนินงำนหลัก

ผลผลิต/
ค่ำเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

5 การแก้ไขปญัหาการทจุริต

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่นโยบายหรือ
มาตรการปอ้งกันการทจุริต

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก
 - ผู้วา่การลงประกาศนโยบาย No Gift Policy ได้เผยแพร่
บนเวบ็ไซต์เรียบร้อยแล้วและเพจกองประชาสัมพนัธ์

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่แผนการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและการ
ลงโทษทางวนิัย

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก

  - ผู้วา่การได้อนุมัติและลงนามแผนการปอ้งกันการทจุริต
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ กกท. เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565 
 - เผยแพร่แผนปอ้งกันทจุริตใหก้ับบคุลากรทกุฝ่ายและส านัก
เรียบร้อยแล้ว

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่กระบวนการ
การจัดการข้อร้องเรียน CG

1 คร้ัง/ปี ส านัก
ผู้ว่าการ
 - จัดท าคู่มือและแนวทางในการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
ประจ าป ี2565 เรียบร้อยแล้ว

6 คุณภาพการด าเนินงาน

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่คู่มือในการ
ปฏบิติังาน/การใหบ้ริการฯ

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก

 - ด าเนินการเผยแพร่คู่มือเรียบร้อยแล้วโดยแบง่เปน็ ดังนี้
 1. คู่มือบริหารจัดการองค์กร
 2. คู่มือการปฏบิติังาน
 3. คู่มือการใหบ้ริการ

 - จัดอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏบิติังาน/การใหบ้ริการฯ

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก
 - การประชุมชี้แจงเพื่อท าแบบประเมินศักยภาพรอบด้าน 
(360 องศา) เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 10.00 น. 
ผ่านระบบ Zoom Meeting

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน(เดอืนตลุาคม 64 - เดอืนมนีาคม 65)

หนา้ที ่5 จาก 20

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

2564 2565
ล ำดับที่ กำรด ำเนินงำนหลัก

ผลผลิต/
ค่ำเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

 - จัดอบรมแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อม
วฒันธรรมการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรม

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายทรัพย์ฯ

 - การกีฬาแหง่ประเทศไทยมอบหมายใหฝ่้ายทรัพยากร
บคุคลด าเนินการจัดการสัมมนาทางวชิาการ "แนวทางการ
สร้างสภาพแวดล้อม วฒันธรรมการเรียนรู้และการออกแบบ
กิจกรรม Lesson Learn ของการกีฬาแหง่ประเทศไทย ที่
หอ้งประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระ
ชนมพรรษา กกท.เมื่อวนัพธุที่ 12 มกราคม 2565

7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร

 - ปรับปรุงข้อมูลการด าเนินงาน/การ
ใหบ้ริการของหน่วยงานใหเ้ปน็ปจัจุบนั

ตลอดปี ทุกฝ่าย/ส านัก
 - ฝ่ายสารสนเทศด าเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ

 - การประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่มีประสิทธภิาพ

ตลอดปี ทุกฝ่าย/ส านัก
 - ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ

 - ส่ือสารนโยบายต่อต้านการทจุริตของ
องค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตลอดปี ทุกฝ่าย/ส านัก

 - ประชาสัมพนัธม์าตรการการใหห้รือรับของขวญัแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก บริเวณ หอ้งประชาสัมพนัธ ์ชั้น 1, ลิฟต์
โดยสาร, จุดรับเช๊ค ชั้น 6 และทางส่ือ www.facebook.com

8 ประสิทธภิาพการส่ือสาร

 - การประเมินการด าเนินงานตามแนว
ทางการประเมิน ITA

รายปี ฝ่ายทรัพย์ฯ

 - ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในการตอบแบบประเมินตาม
แนวทางการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะได้รับอนุมัติเมื่อวนัที่ 25
 กุมภาพนัธ ์2565





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
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 - การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของ ITA 
2564

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายทรัพย์ฯ
 - ได้ด าเนินการวเิคราะหแ์ละจัดท าแนวทางเรียบร้อยแล้ว

ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน รายไตรมาส ฝ่ายทรัพย์ฯ

9

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 6 เร่ือง
ฝ่าย

สารสนเทศฯ

      9.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
               - โครงสร้าง  - ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 16

 ฝ่ายส านัก

               - ข้อมูลผู้บริหาร  - ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

               - อ านาจหน้าที่  - อ านาจหน้าที่ของ กกท. ตาม พรบ ประกอบไปด้วย
1. ส่งเสริมกีฬา
2. ท าหน้าที่เปน็ศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการ
กีฬา
3. ศึกษา วเิคราะห ์วจิัย และจัดท าโครงการ แผนงาน และ
สถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬารวมทั้งประเมินผล

ส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูลจการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การเปดิเผยข้อมูล (ที่เปน็ปจัจุบนับนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน)





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน(เดอืนตลุาคม 64 - เดอืนมนีาคม 65)
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4. จัด ช่วยเหลือ แนะน า และร่วมมือในการจัดและด าเนิน
กิจกรรมกีฬา
5. ส ารวจ จัดสร้าง และบรูณะสถานที่ส าหรับการกีฬา
6. ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร
7. สอดส่องและก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมกีฬา
8. ริเร่ิม พฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพกิาร
9. ประกอบกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของ
การกีฬา

               - แผนยุทธศาสตร์/แผนพฒันา
                 หน่วยงาน

 - ฝ่ายนโยบายและแผนด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ของ กกท. พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2570 เรียบร้อยแล้ว

               - ข้อมูลการติดต่อ   - กกท. เผยแพร่ช่องทางการติดต่อดังนี้  E-mail โทรศัพท ์
โทรสาร Facebook และ Line

               - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   - กกท.ด าเนินการเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย พระราชบญัญัติ ประกาศ กกท. ข้อบงัคับ 
ระเบยีบ และอื่นๆ

       9.1.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 เดือน ส านักผู้ว่าการ
ฝ่ายสารสนเทศฯ

              - การประชาสัมพนัธ์  - ได้มีการประชาสัมพนัธผ่์านทางเวบ็ไซด์ www.sat.or.th ,
 Facebook อย่างสม่ าเสมอ





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
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              - ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน

 - ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ

       9.1.3 การปฏสัิมพนัธข์้อมูล 12 เดือน
              - Q & A

1 ช่องทาง ส านักผู้ว่าการ
ฝ่ายสารสนเทศฯ

 - สามารถสอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง Q&A ได้ วนัจันทร์-
ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

              - Social Network 1 ช่องทาง ส านักผู้ว่าการ  - Facebook  กองประชาสัมพนัธ ์กกท. 

9.2 การบริหารงาน
     9.2.1 การด าเนินงาน ฝ่ายนโยบายฯ

            - แผนด าเนินงานประจ าปี 1 แผน  - จัดท าแผนการด าเนินงานเรียบร้อย
            - รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าป ีรอบ 6 เดือน 2 ฉบบั

 - อยู่ระหวา่งรวบรวมและจัดท าผลการด าเนิน ณ ไตรมาส 
1-2 ประจ าปงีบประมาณ 2564

            - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
1 ฉบบั

 - ด าเนินการเผยแพร่รายงานการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 
2564 บนเวบ็ไซต์เรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวยีนทกุฝ่ายส านัก

     9.2.2 การปฏบิติังาน ทุกฝ่าย/ส านัก

            - คู่มือ/มาตรฐานการปฏบิติังาน

3 ด้าน

 - ด าเนินการเผยแพร่คู่มือเรียบร้อยแล้วโดยแบง่เปน็ ดังนี้
 1. คู่มือบริหารจัดการองค์กร
 2. คู่มือการปฏบิติังาน
 3. คู่มือการใหบ้ริการ





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน(เดอืนตลุาคม 64 - เดอืนมนีาคม 65)

หนา้ที ่9 จาก 20

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

2564 2565
ล ำดับที่ กำรด ำเนินงำนหลัก

ผลผลิต/
ค่ำเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

     9.2.3 กำรใหบ้รกิำร ทุกฝ่าย/ส านัก

            - คู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ  - ด าเนินการเผยแพร่คู่มือเรียบร้อยแล้วโดยแบง่เปน็ ดังนี้
 1. คู่มือบริหารจัดการองค์กร
 2. คู่มือการปฏบิติังาน
 3. คู่มือการใหบ้ริการ

            - ข้อมูลเชิงสถิติการใหบ้ริการ  - อยู่ระหวา่งรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการของ กกท.
            - รายงานผลการส ารวจความพงึ
พอใจการใหบ้ริการ

 - ด าเนินการเผยแพร่ผลการส ารวจความพงึพอใจในการใช้
บริการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

            - E-Service  - E-Service ของ กกท. ประกอบด้วยระบบดังนี้
 - ระบบสมัครแข่งขัน (Sports Entry System)
 - ระบบตรวจสอบข้อมูลนักกีฬา (Sportman Search)
 - สนามกีฬาภายในประเทศ (Sat Area)
 - ระบบทะเบยีนบคุลากรทางกีฬา 
 - ส่ือการเรียนรู้ด้านกีฬา (E-Sport Learning)
 - เอกสารกีฬา (Sport Manuals)
 - ระบบแจ้งค่าไฟฟา้ออนไลน์ สมาคมกีฬาฯ





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
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9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
     9.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ฝ่ายนโยบายฯ

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  - ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์เรียบร้อยแล้ว

           - รายงานการก ากับติดตามการใช้
งบประมาณประจ าป ี6 เดือน

1 ฉบบั  - อยู่ระหวา่งจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 64 ถึง มีนาคม 2565)

          - รายการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 1 ฉบบั  - ด าเนินการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว

9.3.2 การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ ฝ่ายการคลัง

          - แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพสัดุ

1 แผน  - กกท. ประกาศแผนการจัดจซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ 
บนเวบ็ไซต์ www.sat.or.th

          - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ

12 เดือน  - กกท. เผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหาพสัดุ บนเวบ็ไซต์ www.sat.or.th

          - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพสัดุรายเดือน

รายเดือน  - ด าเนินการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ
รายงาน สขร.1 โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์เรียบร้อยแล้ว

          - รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุประจ าปี

รายปี  - จัดท ารายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว

          - จัดท า/ทบทวนคู่มือการจัดซ้ือ
จัดจ้างของ กกท.

1 ฉบบั  - กองพสัดุ ฝ่ายการคลัง ด าเนินการทบทวนคู่มือการจัดซ้ือ
จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
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9.4 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ฝ่ายทรัพย์ฯ

     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 1 ฉบบั  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล และเผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว

     - การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

     - การวางแผนก าลังคน สรรหา บรรจุ
แต่งต้ัง การพฒันาบคุลากรและคุณภาพชีวติ

 - อยู่ระหวา่งการด าเนินการจัดท าแผนก าลังคน 
ตามโครงสร้าง 2564

     - หลักเกณฑ์การบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบคุคล

 - การกีฬาแหง่ประเทศไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์การ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล
1. ประกาศการสรรหา คัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอใหด้ ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายและส านัก (นักบริหาร ระดับ ๙)
2. หลักเกณฑ์คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งของพนักงาน (JS)
3. หลักเกณฑ์การปรับต าแหน่งและสายงานตามคุณวฒิุ 
4. การพฒันาบคุคลตามแบบประเมินศักยภาพ
5. การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของ กกท.
6. คู่มือ ประเมินผลการปฎบิติังานของ พนง กกท. 
7. ข้อบงัคับฯ วา่ด้วยวนิัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การ
ลงโทษพนักงาน พ.ศ. 2562
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8. ประกาศ กกท. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีาร
พจิารณาความดีความชอบเล่ือนเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 
2564

 - รายงานผลการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบคุคลประจ าปี

 - จัดท ารายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยกรบคุคล 
ประจ าป ี2564 เรียบร้อยแล้ว

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

     9.5.1 การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ

ส านักผู้ว่าการ

           - แนวปฏบิติัการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ

 - ส านักผู้วา่การ ด าเนินการทบทวนคู่มือและแนวทาง
ในการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ
เรียบร้อยแล้ว

           - ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบ

3 ช่องทาง  - ด าเนินการเปดิช่องทางแจ้งรับเร่ืองร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

           - ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบ

รายไตร
มาส

 - ไตรมาสที่ 1-2 พบเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ 2 เร่ือง และด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

     9.5.2 การเปดิโอกาศใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ทุกฝ่าย/ส านัก

           - ช่องทางการรับฟงัความคิดเหน็ 3 ช่องทาง ทุกฝ่าย/ส านัก  - ช่องทางการรับฟงัความคิดเหน็ของ กกท. มีดังนี้ 
www.sat.or.th , Facebook , Line
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 - การเปดิโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ดร.กอ้งศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปน็ประธานในกจิกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้การพฒันากฬีาเปน็เลิศในการแข่งขันกฬีา
แหง่ชาติ คร้ังที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในหวัข้อ บทบาท และ
ความคาดหวังในการพฒันากฬีาของสมาคมกฬีาแหง่ประเทศไทย 
และสมาคมกฬีาแหง่จังหวัด โดยม ีนายประชุม บญุเทยีม รองผู้ว่า
การ กกท. ฝ่ายกฬีาเปน็เลิศและวิทยาศาสตร์การกฬีา, ดร.สุปราณี
 คุปตาสา ผู้จัดการกองทนุพฒันาการกฬีาแหง่ชาติ, นายปรีชา ลา
ลุน ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากฬีาเปน็เลิศ, ดร.สิริพงศ์ องัคสกลุ
เกยีรติ นายกสมาคมกฬีาแหง่จังหวัดศรีสะเกษ, นายชนนิทร์ อยั
รักษ ์นายกสมาคมกฬีากระดานโต้คล่ืนแหง่ประเทศไทย, นายสันติ
 โหลทอง นายกสมาคมกฬีาอสีปอร์ตแหง่ประเทศไทย และคณะ
ผู้บริหาร เข้าร่วม ณ หอ้งศรีล าดวน 1 โรงแรมศรีล าดวน จังหวัด
ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 มนีาคม 2565
การกฬีาแหง่ประเทศไทย (กกท.) ร่วมกบั สถาบนั
อนญุาโตตุลาการ (THAC) เปดิตัวศูนย์ระงับข้อพพิาททางการกฬีา
 (Thailand Center of ADR for Sport: TCAS) แหง่แรกของ
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้กลไกการระงับข้อพพิาทด้วย
วิธีการประนอมข้อพพิาท และการอนญุาโตตุลาการ มุ่งหวัง
ยกระดับวงการกฬีาไทยใหม้ปีระสิทธิภาพ
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และทดัเทยีมกบัมาตรฐานสากล ณ บริเวณด้านหนา้ อาคารเฉลิม
พระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 2 มนีาคม 
2565 
 - ดร.กอ้งศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปน็ประธานการประชุม 
เพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจใหก้บัผู้บริหารสมาคมกฬีาแหง่
ประเทศไทย เกี่ยวกบัประกาศขององค์กรต่อต้านการใช้สาร
ต้องหา้มโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ที่ไมใ่ห้
การรับรองประเทศไทย เนื่องจากยังไมไ่ด้ปฏบิติัตามธรรมนญูของ
องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องหา้มโลก ในด้านของการบงัคับใช้
กฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการส่งนกักฬีาทมีชาติไทยเข้าร่วมการ
แข่งขันรายการระดับนานาชาติ อกีทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อการ
ปฏบิติัหนา้ที่ของผู้แทนไทยในสหพนัธ์กฬีาระดับนานาชาติ โดยให้
ระงับการปฏบิติัหนา้ที่/บทบาทในสหพนัธ์ฯ เปน็เวลา 1 ป ีโดยมี
นายประชุม บญุเทยีม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกฬีาเปน็เลิศและ
วิทยาศาสตร์การกฬีา, นายวิษณุ ไล่ชะพษิ รองผู้ว่าการ กกท. 
ฝ่ายบริหาร,นางโปรดปราน สมานมติร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่าย
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหาร กกท. และ
ผู้บริหารสมาคมกฬีาแหง่ประเทศไทย ทั้งที่มแีผนในการส่งนกักฬีา
เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ และสมาคมกฬีาฯ ที่มผู้ีแทน
อยู่ในสหพนัธ์กฬีาระดับนานาชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกาศ ดังกล่าว เข้าร่วมรับฟงั ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. และผ่านระบบ
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564
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10 การปอ้งกันการทจุริต

10.1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกันการทจุริต
       - นโยบายไม่รับของขวญั (No Gift 
Policy)

ฝ่ายทรัพย์ฯ  - ผู้วา่การเหน็ชอบนโยบายการงดรับของขวญัในช่วง
เทศกาลและทกุโอกาส (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมการท างานอย่างโปร่งใส

       - การประกาศเจตจ านงสุจริตเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ ค ามั่นของผู้บริหารในการปฏบิติั
หน้าที่อย่างซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภบิาล

ภายใน/
ภายนอก

(ภาษาไทย/
อังกฤษ)

ฝ่ายทรัพย์ฯ  - ผู้วา่การลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการด าเนินงาน ของการกีฬาแหง่
ประเทศไทย รวมถึงผู้บริหารการกีฬาแหง่ประเทศไทย ร่วม
ประกาศเจตจ านงร่วมกันในกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของ กกท.

         - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม
ตามแผน

1.การอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร “การปฏบิติัเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที”่ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ.
- ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้วา่การ กกท. เปน็ประธานเปดิการ
อบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร “การปฏบิติัเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที”่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 
ที่หอ้งประชุมชั้น25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา กกท. เมื่อวนัจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
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2. “กกท.” เปดิตัว “ค่านิยมองค์กร VRSAT” สู่การเปน็
องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน พร้อมเปดิตัวมาสคอต “น้อง
กีฬา”
- ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้วา่การ กกท. เปน็ประธานเปดิ
กิจกรรมเปดิตัวค่านิยมองค์กร “VRSAT” ร่วมด้วย 
- นายวษิณุ ไล่ชะพษิ รองผู้วา่การ กกท. ฝ่ายบริหาร, นาย
ประชุม บญุเทยีม รองผู้วา่การ กกท. ฝ่ายกีฬาเปน็เลิศและ
วทิยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้วา่
การ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏบิติังาน เข้าร่วมงาน เพื่อเปดิตัว
ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรอันเปน็กลไกส าคัญในการ
ผลักดันใหก้ารกีฬาแหง่ประเทศไทยเปน็องค์กรสมรรถนะสูง 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุ
ฝ่าย และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ หอ้งประชุมชั้น 25 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวนัที่ 17
 ธนัวาคม 2564
3. แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อม วฒันธรรมการเรียนรู้
และการออกแบบกิจกรรม Lesson Learn ของการกีฬา
แหง่ประเทศไทย
สภาพแวดล้อม วฒันธรรมการเรียนรู้และการออกแบบ
กิจกรรม Lesson Learn
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ของการกีฬาแหง่ประเทศไทย ที่หอ้งประชุมชั้น25 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา กกท.เมื่อวนัพธุที่1 2
 มกราคม 2565
4.การเสริมสร้างวฒันธรรมตามค่านิยมองค์กรและเสริมสร้าง
ความผูกพนับคุลากร กกท.
- ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้วา่การ กกท. เปน็ประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างวฒันธรรมตามค่านิยม
องค์กรและเสริมสร้างความผูกพนับคุลากร กกท . คร้ังที่ 
1/2565 โดยมีนายวษิณุ ไล่ชะพษิ รองผู้วา่การ กกท. ฝ่าย
บริหาร , นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้วา่การ กกท. ฝ่าย
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร 
กกท. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวดีิโอคอนเฟอเรนซ์ 
(Application zoom Clound Meeting) เมื่อวนัพธุที่ 9 
กุมภาพนัธ ์2565
5.ฝ่ายทรัพยากรบคุคลด าเนินการจัดอบรมในระดับผู้บริหาร
ระดับ 8 ประจ าปงีบประมาณ 2565
- การกีฬาแหง่ประเทศไทยด าเนินการอบรมหลักสูตร “การ
พฒันานักบริหารระดับกลาง” ส าหรับผู้บริหาร ระดับ 8 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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 ระหวา่งวนัที่ 10 – 11, 17 - 18 และ 24 – 25 กุมภาพนัธ ์
2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหวัข้อการอบรม 
ภาวะผู้น ากับการเปล่ียนแปลง หลักธรรมาภบิาลส าหรับการ
บริหารจัดการ การบริหารจัดการความขัดแย้งและการ
เสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงผู้วา่การการกีฬา
แหง่ประเทศไทย มอบหมายใหร้องผู้วา่การฝ่ายบริหารเปน็
ประธาน ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมพธิปีฎญิาน
ตนต่อต้านการทจุริต (Stop Corruption)
6.การพฒันานักบริหารระดับต้น” ส าหรับผู้บริหาร ระดับ 7
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ฝ่ายทรัพยากรบคุคล การกีฬาแหง่ประเทศไทย ด าเนินการ
อบรมหลักสูตร “การพฒันานักบริหารระดับต้น” ส าหรับ
ผู้บริหาร ระดับ 7 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวา่ง
วนัที่ 7 – 8, 14 - 15 และ 21 – 22 กุมภาพนัธ ์2565 ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting โดยมีหวัข้อการอบรม ภาวะผู้น า
กับการเปล่ียนแปลงหลักธรรมาภบิาลส าหรับการบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานได้
เข้าร่วมพธิปีฏญิานตนต่อต้านการทจุริต (Stop Corruption)





แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน(เดอืนตลุาคม 64 - เดอืนมนีาคม 65)

หนา้ที ่19 จาก 20

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

2564 2565
ล ำดับที่ กำรด ำเนินงำนหลัก

ผลผลิต/
ค่ำเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

    10.1.2  การประเมินความเส่ียงเพื่อการ
ปอ้งกันการทจุริต
             - การประเมินความเส่ียงการทจุริต
และประพฤติมิชอบประจ าปี

1 ฉบบั ฝ่ายทรัพย์ฯ  - จัดท าแบบประเมินควาเส่ียงการทจุริต ประจ าป ี2565 
เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย 1.การจัดท าร่างขอบเขตของ
งาน 2. การก าหนดราคากลาง 3. การตรวจรับพสัดุในงานซ้ือ
 งานเช่า หรืองานจ้าง

              - การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เส่ียงการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ฝ่ายทรัพย์ฯ   - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความ
เส่ียงการทจุริตเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลความเส่ียงระดับสูง 3 
รายการ

    10.1.3 การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 2 กิจกรรม
                - การเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

>4 
กิจกรรม

ทุกฝ่าย/ส านัก ด าเนินการตลอดทั้งปี

    10.1.4 แผนปอ้งกันการทจุริต
                - แผนปฏบิติัการปอ้งกันการ
ทจุริต

ฝ่ายทรัพย์ฯ  - ผู้วา่การได้อนุมัติและลงนามแผนการปอ้งกันการทจุริต
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ กกท. เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565
 - เผยแพร่แผนปอ้งกันทจุริตใหก้ับบคุลากรทกุฝ่ายและส านัก
เรียบร้อยแล้ว
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            - รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการปอ้งกันการทจุริตประจ าปรีอบ 
6 เดือน

ฝ่ายทรัพย์ฯ
 - จัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการปอ้งกันการ
ทจุริต รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว

               - รายงานผลการด าเนินการ
ปอ้งกันการทจุริตประจ าปี

ฝ่ายทรัพย์ฯ  - ด าเนนิการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปอ้งกนั
ทจุริตฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว

10.2 มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทจุริต ฝ่ายทรัพย์ฯ

        10.2.1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และปอ้งกันการทจุริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - การวเิคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในป ีพ.ศ. 2564

 - ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว

 - แนวทางการน าผลการวเิคาระหไ์ปสู่การ
ปฎบิติัหรือมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานใหดี้ขึ้น

 - ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

11 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน รายไตรมาส ฝ่ายทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565


