
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)  

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ไมท่น  ไมท่ า  ไม่เฉย 

รวมไทยต้านโกง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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1

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายทรัพย์ฯ
 - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. จัดอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน
ใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เม่ือวันจันทร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

1 คร้ัง/ปี

ฝ่ายทรัพย์ฯ

 - ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จัดอบรมภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากรทุกวันศุกร์ทุกสัปดาห์ ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2564
 - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจในเร่ืองแผนงานด้านความปลอดภัย  ประจ าปี 2564 กกท. ภาค 1
ระหว่างวันท่ี  16-17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 คร้ัง/ปี

ทุกฝ่าย/ส านัก

 - โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นส าหรับผู้บริหาร
ระดับ 7 รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันท่ี 1-5 มีนาคม 2564 
และ 29 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอน
เวนช่ัน ศรีนครินทร์ บางกะปิ กทม.
 - โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นส าหรับผู้บริหาร
ระดับ 7 รุ่นท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม และ 
19-23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน ศรี
นครินทร์ บางกะปิ กทม.
 - โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลางส าหรับผู้บริหาร
ระดับอ8 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันท่ี 15-19 มีนาคม และ 26-30
 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน ศรีนครินทร์ บาง
กะปิ กทม.

1 คร้ัง/ปี

ทุกฝ่าย/ส านัก

 - กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
องค์กรของ กกท. เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณห้องโถงช้ัน 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยนายก้องศักด ยอดมณี 
ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานน าผู้บริหาร และบุคลากร กกท.ประกาศเจตจ านง
ร่วมกัน พร้อมท้ังเสวนาในหัวข้อ ผู้บริหารท่ีสุจริตและโปร่งใส คือความหวัง
ของประเทศชาติ ร่วมกับ คุณมอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก  - ด าเนินการจัดท าและทบทวนแนวทางในการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 - เดือนกันยายน 64)

ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

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

การปฏิบัติหน้าท่ี

 - การปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

 - จัดอบรมเพ่ิมทักษะ ความช านาญ และการบริการ

 - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

 - จัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่แนวทาง
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ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)2

รายไตรมาส ฝ่ายนโยบายฯ

 - ประชุมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) ระหว่างวันท่ี 10-11, 13, 16-18, 
23-24, 26-27, 30 พฤศจิกายน 2563 และ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 
1 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 - ประชุมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนคร้ังท่ี 2) ระหว่างวันท่ี 8-12,15-16,18,22 
พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายการคลัง

  - การประชุมช้ีแจงการด าเนินการจัดท างบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร
กีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ไล่ชะพิษ
 รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และได้รับ
เกียรติจาก ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มา
ช้ีแจงและให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดท างบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายการคลัง

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันศุกร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา กกท. โดย นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรช านาญการ จาก
กรมบัญชีกลาง และ นางอรพรรณ ค าเพ็ง ผู้อ านวยการกองพัสดุ จากฝ่ายการ
คลัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
 กกท. และแสดงเจตจ านงต่อต้านทุจริตร่วมกัน
 - จัดการอบรมเร่ืองการตรวจสอบภายในและการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 25 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

3

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายทรัพย์ฯ
  - ก าหนดเปิดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คร้ังท่ี 1/2564 ระหว่างวันท่ี 
19-23 เมษายน 2564

1 คร้ัง/ปี ฝ่ายทรัพย์ฯ  - ก าหนดการอบรมในไตรมาสท่ี 3-4

การใช้งบประมาณ

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี

 - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายและการใช้
งบประมาณและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง

การใช้อ านาจ

 - ทบทวนการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลอย่างเป็นธรรม การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน 
ทุนการศึกษา

 - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ความ
อาย และไม่ทนต่อการทุจริต
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ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)4

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก  - อยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของ กกท.

5

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก
  - ผู้ว่าการลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการด าเนินงาน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 
2563 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

1 คร้ัง/ปี ทุกฝ่าย/ส านัก

  - ผู้ว่าการได้อนุมัติและลงนามแผนการป้เองกันการทุจริตตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กกท. เม่ือวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2564 
 - เผยแพร่แผนป้องกันทุจริตให้กับบุคลากรทุกฝ่ายและส านักเรียบร้อยแล้ว

1 คร้ัง/ปี ส านักผู้ว่าการ  - จัดท าคู่มือและแนวทางในการจัดการเร่ืองร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว
1 คร้ัง/ปี ฝ่ายนโยบายฯ  - สรุปรายงานผลเร่ืองร้องเรียน ประจ าปี 2564 ไม่พบเร่ืองร้องเรียน

6

1 คร้ัง/ปี

 - ด าเนินการเผยแพร่คู่มือเรียบร้อยแล้วโดยแบ่งเป็น ดังน้ี
 1. คู่มือบริหารจัดการองค์กร
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน
 3. คู่มือการให้บริการ

1 คร้ัง/ปี

 - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดการประชุมให้ความรู้เร่ืองระบบทะเบียนบุคลากร
กีฬาแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไข การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
กีฬาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

7

ตลอดปี ทุกฝ่าย/ส านัก  - ฝ่ายสารสนเทศด าเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ

ตลอดปี ทุกฝ่าย/ส านัก  - ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตลอดปี ทุกฝ่าย/ส านัก
 - ประชาสัมพันธ์มาตรการการให้หรือรับของขวัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก บริเวณ ห้องประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1, ลิฟต์โดยสาร, จุดรับเช๊ค ช้ัน 6

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
การลงโทษทางวินัย

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน
 - ติดตามการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

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

คุณภาพการด าเนินงาน

 - จัดท า/ทบทวนและเผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติงาน/การให้บริการฯ

 - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการฯ

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

 - ปรับปรุงข้อมูลการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน

 - การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ

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

ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)8  

รายปี ฝ่ายนโยบายฯ
 - ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในการตอบแบบประเมินตามแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ

ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน รายไตรมาส ฝ่ายนโยบายฯ

9

9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 6 เร่ือง ฝ่ายสารสนเทศฯ

9.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน

 - โครงสร้างหน่วยงาน  - ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 16 ฝ่ายส านัก

 - ข้อมูลผู้บริหาร  - ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

 - อ านาจหน้าท่ี

 - อ านาจหน้าท่ีของ กกท. ตาม พรบ ประกอบไปด้วย
1. ส่งเสริมกีฬา
2. ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเก่ียวกับการกีฬา
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท าโครงการ แผนงาน และสถิติเก่ียวกับการ
ส่งเสริมการกีฬารวมท้ังประเมินผล
4. จัด ช่วยเหลือ แนะน า และร่วมมือในการจัดและด าเนินกิจกรรมกีฬา
5. ส ารวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานท่ีส าหรับการกีฬา
6. ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาท้ังในและนอกราชอาณาจักร
7. สอดส่องและก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมกีฬา
8. ริเร่ิม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ
9. ประกอบกิจการอ่ืนๆ อันเก่ียวแก่หรือเพ่ือประโยชน์ของการกีฬา

 - แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
 - ฝ่ายนโยบายและแผนด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของ กกท. พ.ศ. 
2564 - พ.ศ. 2570 เรียบร้อยแล้ว

 - ข้อมูลการติดต่อ
  - กกท. เผยแพร่ช่องทางการติดต่อดังน้ี  E-mail โทรศัพท์ โทรสาร 
Facebook และ Line

การปรับปรุงระบบการท างาน

 - การประเมินการด าเนินงานตามแนวทางการประเมิน ITA

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

การเปิดเผยข้อมูล (ท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) - กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
  - กกท.ด าเนินการเผยแพร่กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
 ประกาศ กกท. ข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ

9.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 - ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

12 เดือน ส านักผู้ว่าการ
ฝ่ายสารสนเทศฯ

 - ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างต่อเน่ือง สม่ าเสมอ

9.1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 12 เดือน

 - Q & A : ช่องทางสอบถามหรือส่ือสารโต้ตอบผ่านทางเว็บไซต์ 1 ช่องทาง
ส านักผู้ว่าการ

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

 - Social Network (Facebook) 1 ช่องทาง
ส านักผู้ว่าการ  - Facebook  กองประชาสัมพันธ์ กกท. 

9.2.1 การด าเนินงาน ฝ่ายนโยบายฯ

 - แผนด าเนินงานประจ าปี 1 แผน  - จัดท าแผนการด าเนินงานเรียบร้อย

 - รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี (6 เดือน , 12 
เดือน)

2 ฉบับ  - อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดท าผลการด าเนิน ณ ไตรมาส 1-2 ประจ าปี
งบประมาณ 2564

 - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (ท่ีผ่านมา) 1 ฉบับ  - ด าเนินการเผยแพร่รายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

9.2.2 การปฏิบัติงาน ทุกฝ่าย/ส านัก

 - คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของฝ่าย/ส านัก 3 ด้าน  - ด าเนินการเผยแพร่คู่มือเรียบร้อยแล้วโดยแบ่งเป็น ดังน้ี
 1. คู่มือบริหารจัดการองค์กร
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน
 3. คู่มือการให้บริการ

9.2.3 การให้บริการ ทุกฝ่าย/ส านัก

 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  - ด าเนินการเผยแพร่คู่มือเรียบร้อยแล้วโดยแบ่งเป็น ดังน้ี
 1. คู่มือบริหารจัดการองค์กร
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน
 3. คู่มือการให้บริการ

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

ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการของ กกท.

 - รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  - ด าเนินการเผยแพร่ผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีระดับคะนน ภาพรวมอยู่ท่ี 4.33 คะแนน

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

9.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ฝ่ายนโยบายฯ

 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  - ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

 - รายงานการก ากับติดตามการใช้งบประมาณประจ าปี 6 เดือน 1 ฉบับ  - จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 ถึง 
มีนาคม 2564) เรียบร้อยแล้ว

 - รายการผลการใช้จ่ายงบประมาณปีท่ีผ่านมา 1 ฉบับ  - ด าเนินการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

9.3.2 การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ฝ่ายการคลัง

 - แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 1 แผน  - กกท. ประกาศแผนการจัดจซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ บนเว็บไซต์ 
www.sat.or.th

 - ประกาศต่างๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 12 เดือน  - กกท. เผยแพร่ประกาศต่างๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
บนเว็บไซต์ www.sat.or.th

 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างฯ รายเดือน (แบบ สขร.1) รายเดือน  - ด าเนินการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง รายเดือน ตามแบบรายงาน สขร.1 โดย
เผยแพร่บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

 - รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดการ ประจ าปี 
(การวิเคราะห์และสรุปผล) ปีท่ีผ่านมาและปัจจุบัน

รายปี  - จัดท ารายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีการจัดจ้างท้ังหมด จ านวน 735 คร้ัง คิดเป็นงบประมาณ
ท้ังส้ิน 1,542,766,674.24 บาท

 - จัดท า/ทบทวนคู่มือการจัดซ้ือจัดจ้างของ กกท. 1 ฉบับ  - กองพัสดุ ฝ่ายการคลัง ด าเนินการทบทวนคู่มือการจัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

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

ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพย์ฯ

 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ฉบับ
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    - การวางแผนก าลังคน สรรหา บรรจุแต่งต้ัง การพัฒนาบุคลากร
และคุณภาพชีวิต การประเมินผลและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
ในองค์กร  - อยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินงานตามโครงสร้าง พ.ศ. 2564

 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 6 หลักเกณฑ์
 - ประกาศหลักเกณฑ์ในการจัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ รายใหม่ของการกีฬา
แห่งประเทศไทย ประกาศ วันท่ี 14 ธันวาคม 2563

 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - ประเมินผลและจัดท าเป็นรายงานประจ าปี รายไตรมาส
 - จัดท าและเผยแพร่รายงานประจ าปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

9.5.1 การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักผู้ว่าการ

 - แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - ส านักผู้ว่าการ ด าเนินการทบทวนคู่มือและแนวทางในการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อยแล้ว

 - ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 3 ช่องทาง
 - ด าเนินการเปิดช่องทางแจ้งรับเร่ืองร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

 - ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตประจ าปี รายไตรมาส
 - ปีงบประมาณ 2564 ไม่พบเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)9.5.2 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ทุกฝ่าย/ส านัก

 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 3 ช่องทาง
ทุกฝ่าย/ส านัก

 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ กกท. มีดังน้ี www.sat.or.th , 
Facebook , Line

 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 - กกท. จัดการประชุมช้ีแจงเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
 (Model) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 -กกท. จัดประชุมสัมมนากลุ่ม เร่ือง “การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทาง
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมการทดสอบโครงการสลากส่งเสริม
คนรักกีฬา…ต้นแบบ จากการสนทนากลุ่ม(Focus Group)” ท่ีห้องประชุมช้ัน
24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เม่ือวันศุกร์ท่ี 5 
มีนาคม ท่ีผ่านมา 
 - ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา
ของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติสู่ระดับนานาชาติ ระหว่าง การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัย
พร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 24 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 -  - กกท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. 2564 –
 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสาธิต บุญทอง กรรมการ 
กกท, นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายธรรม
วรรธ วงศ์เจริญยศ อนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ และเจ้าหน้าท่ีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 77 จังหวัด ร่วมงาน ณ สวน
นงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 8 เม.ย. 2564 ท่ีผ่านมา
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ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2563 2564
หมายเหตุ

ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)10                                       

10.1.1 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

 - การประกาศเจตจ านงสุจริตเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ ค าม่ันของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ภายใน/
ภายนอก

(ภาษาไทย/
อังกฤษ) ฝ่ายทรัพย์ฯ

ฝ่ายนโยบายฯ

 - ผู้ว่าการลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการด าเนินงาน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 
2563
 - ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานน าผู้บริหาร และบุคลากร กกท.ประกาศ
เจตจ านงร่วมกันในกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในองค์กรของ กกท. เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณ
ห้องโถงช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร กิจกรรมตามแผน  

10.1.2 การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจริต

 - การประเมินความเส่ียงทุจริตประจ าปี 1 ฉบับ

ฝ่ายนโบบายฯ

 - จัดท าแบบประเมินควาเมส่ียงการทุจริต ประจ าปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 
ประกอบไปด้วย 
 1.ความไม่โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง (การก าหนด TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
ผู้รับจ้าง , การตรวจรับไม่ตรงกับรูปแบบท่ีก าหนด ) 
 2.การด าเนินงานโครงการท่ีแอบแฝง เกินความจ าเป็น ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า 
 3.การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์รวมท้ังก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4.การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

 - การด าเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต

ฝ่ายทรัพย์ฯ
  - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต
เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลความเส่ียงระดับปานกลาง 1 รายการ และ ระดับ ต่ า 3
 รายการ

การป้องกันการทุจริต

10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต
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ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/

ค่าเป้าหมาย
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ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)10.1.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2 กิจกรรม

 - กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต >4 กิจกรรม

ทุกฝ่าย/ส านัก

 - นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าคณะผู้ร่วมประชุมร่วมแสดงเจตจ าในการ
ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน
 - ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานการอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน
ใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เม่ือวันจันทร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และน าคณะ
ผู้เข้าร่วมอบรมแสดงเจตจ านงในการปฏิบัติงานร่วมกัน

10.1.4 แผนป้องกันการทุจริต

 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  - ผู้ว่าการได้อนุมัติและลงนามแผนการป้เองกันการทุจริตตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กกท. เม่ือวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2564 
 - เผยแพร่แผนป้องกันทุจริตให้กับบุคลากรทุกฝ่ายและส านักเรียบร้อยแล้ว

 - รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี
ท่ีผ่านมาและ 6 เดือนปีปัจจุบัน

 - อยู่ระหว่างจัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน

 - รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีท่ีผ่านมา  - ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันทุจริตฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

10.2.1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ด้านนโยบาย

1. เจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ด าเนินงาน

1 ฉบับ ฝ่ายนโยบายฯ
 - ด าเนินการทบทวนเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการด าเนินงาน โดยผู้ว่าการ ลงนาม เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

2. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 1 ฉบับ ฝ่ายนโยบายฯ
 - ด าเนินการทบทวนนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ผู้ว่าการ ลงนาม เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต
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ล าดับ
ท่ี

การด าเนินงานหลัก
ผลผลิต/
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ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)ด้านมาตรการ

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 1 ฉบับ ฝ่ายการคลัง
 - ด าเนินการเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง บน
เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 1 ฉบับ ฝ่ายนโยบายฯ  - ด าเนินการเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

3. มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนทุจริต 1 ฉบับ ส านักผู้ว่าการ
 - ด าเนินการเผยแพร่มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนทุจริตบนเว็บไซต์เรียบร้อย
แล้ว

4. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวม

1 ฉบับ ฝ่ายทรัพย์ฯ
 - ด าเนินการเผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 1 ฉบับ ฝ่ายนโยบายฯ
 - ด าเนินการเผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจบนเว็บไซต์เรียบร้อย
แล้ว

6. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 1 ฉบับ ฝ่ายสารสนเทศฯ
 - ด าเนินการเผยแพร่มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์
เรียบร้อยแล้ว

7. มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 1 ฉบับ ฝ่ายนโยบายฯ
 - ด าเนินการเผยแพร่มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์
เรียบร้อยแล้ว

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

11 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน รายไตรมาส ฝ่ายนโยบายฯ  - ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564


