
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมการ

ทอ่งเทีย่ว

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า E - Services ใน

กระบวนงาน ขอ

ใบอนุญาตประกอบ

ธรุกจิน าเทีย่วออนไลน์

ขอใบอนุญาต

ประกอบธรุกจิน า

เทีย่วออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://tbl.dot.go.th/DOT-

TBL/Page/Signin.aspx
ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

2

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมการ

ทอ่งเทีย่ว

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

 การท า E - Services 

ในกระบวนงาน ขอ

ใบอนุญาตเป็น

มคัคเุทศกอ์อนไลน์

 ขอใบอนุญาตเป็น

มคัคเุทศกอ์อนไลน์
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://tbl.dot.go.th/DOT-

Guide/page/signin.aspx
ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

3

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมการ

ทอ่งเทีย่ว

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า E - Services ใน

กระบวนงาน ขอ

อนุญาตถา่ยท า

ภาพยนตร ์(E - 

Application for film 

Pemit)

 ขออนุญาตถา่ยท า

ภาพยนตร ์(E - 

Application for film 

Pemit)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://filmpermitthailand.dot

.go.th/#!/index
ลดการพบเจอกนัระหวา่งผูข้ออนุญาต เป็นการลดสนิบน

4

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมการ

ทอ่งเทีย่ว

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมสีว่น

ร่วม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนและการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

ภาครัฐของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.dot.go.th/home
ชอ่งทางการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนและการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีภ่าครัฐของหน่วยงาน

5

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมการ

ทอ่งเทีย่ว

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมสีว่น

ร่วม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

ชอ่งทางรับฟังความ

คดิเห็น
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.dot.go.th/home

ชอ่งทาง การเขา้ถงึ และการมสีว่นร่วมจากบคุคล หน่วยงาน

ภายนอก

6

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมพลศกึษา 

เรือ่ง มาตรการป้องกนั

การขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชนส์ว่นรวม

เพือ่ป้องกนัการ

ขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวมในการ

ปฏบิตังิานราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dpe.go.th/law-

preview-431091791795

7

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมพลศกึษา

เรือ่ง การแสดง

เจตจ านงสจุรติในการ

บรหิารงานของกรมพล

ศกึษา

เพือ่ป้องกนัการ

ทจุรติและสง่เสรมิ

การปฏบิตัริาชการ

ดว้ยเจตนาสจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dpe.go.th/law-

preview-431091791794

8

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมพลศกึษา 

เรือ่ง มาตรการการงด

ให ้หรอืรับของขวญั 

หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

“NO GIFT POLICY” ใน

การด าเนนิงานและ

เทศกาลส าคญั

เพือ่สนับสนุน

นโยบายดา้นความ

โปร่งใส และป้อง

ปรามการกระท าการุ

จรติจากการรับสนิบน

หรอืสนิน ้าใจ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dpe.go.th/law-

preview-422891791792



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

9

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมพลศกึษา 

เรือ่ง มาตรการ

ตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ

เพือ่เป็นกรอบ

นโยบายในการ

ป้องกนัการใชด้ลุย

พนิจิโดยมชิอบ อนั

ขดัตอ่หลักความ

โปร่งใสและคณุธรรม

จรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dpe.go.th/law-

preview-411391791794

10

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิารดา้น

การสง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรม และการ

ป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติของกรมพล

ศกึษา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

เพือ่เป็นกรอบ

นโยบายและกจิกรรม

ในการสง่เสรมิให ้

เจา้หนา้ทีก่รมพล

ศกึษาปฏบิตังิานดว้ย

ความโปร่งใส และ

ร่วมกนัป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dpe.go.th/testi

monials-preview-

421391791792

11

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการก ากบัดแูล

องคก์ารทีด่ ีฉบบัที ่4 

(พ.ศ. 2563-2564)

เพือ่เป็นนโยบายและ

แนวทางปฏบิตั ิ

ส าหรับสง่เสรมิธรร

มาภบิาลในการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.dpe.go.th/testi

monials-preview-

431291791797

12

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมพลศกึษา 

เรือ่งมาตรการ กลไก

ในการใหผู้ม้สีว่นได ้

สว่นเสยีเขา้มามสีว่น

ร่วมในการด าเนนิงาน

เพือ่สง่เสรมิการ

ปฏบิตัริาชการดว้ย

ความโปร่งใส และ

สนับสนุนการ

ตรวจสอบและรับฟัง

ความคดิเห็นจากผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีหรอื

ผูรั้บบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dpe.go.th/law-

preview-431091791793

13

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

กรมพลศกึษา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรมพลศกึษา 

เรือ่ง มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสในการ

จัดซือ้จา้ง

เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จัด

จา้งของกรมพล

ศกึษามคีวามโปร่งใส

 และเป็นไปตาม

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.dpe.go.th/law-

preview-431091791792

14

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อืปฏบิตังิาน

การอบรมใหค้วามรูใ้น

การจัดซือ้จัดจา้ง

จัดอบรมใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.sat.or.th/ita/

 - นายวษิณุ ไลช่ะพษิ รองผูว้า่การฝ่ายบรหิาร เป็นประธาน

การประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการจัดเตรยีมความพรอ้มใน

การจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวนัศกุรท์ี่

 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอ้งประชมุ 

ชัน้ 25 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. 

โดย นายสามารถ แสงรนิทร ์นติกิรช านาญการ จาก

กรมบญัชกีลาง และ นางอรพรรณ ค าเพ็ง ผูอ้ านวยการกอง

พัสด ุจากฝ่ายการคลัง เป็นวทิยากรในการใหค้วามรูแ้ก่ 

พนักงานและผูช้ว่ยปฏบิตังิานโครงการฯ กกท. และแสดง

เจตจ านงตอ่ตา้นทจุรติร่วมกนั

https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791793
https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791793
https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791792
https://www.dpe.go.th/law-preview-431091791792


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

15

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อืปฏบิตังิาน

การจัดอบรมใหก้บั

ผูบ้รหิาร

จัดอบรมใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.sat.or.th/ita/

 - โครงการอบรมหลักสตูร การพัฒนานักบรหิารระดบัตน้

ส าหรับผูบ้รหิารระดบั 7 รุน่ที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ระหวา่งวนัที ่1-5 มนีาคม 2564 และ 29 มนีาคมถงึ 2 เมษายน

 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟรว์งิส  ์คอนเวนชัน่ ศรี

นครนิทร ์บางกะปิ กทม.

 - โครงการอบรมหลักสตูร การพัฒนานักบรหิารระดบัตน้

ส าหรับผูบ้รหิารระดบั 7 รุน่ที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ระหวา่งวนัที ่8-12 มนีาคม และ 19-23 เมษายน 2564 ณ 

โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟรว์งิส  ์คอนเวนชัน่ ศรนีครนิทร ์บาง

กะปิ กทม.

 - โครงการอบรมหลักสตูร”การพัฒนานักบรหิารระดบักลาง

ส าหรับผูบ้รหิารระดบั 8 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหวา่ง

วนัที ่15-19 มนีาคม และ 26-30 เมษายน 2564 ณ โรงแรม

เดอะแกรนดโ์ฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่ ศรนีครนิทร ์บางกะปิ กทม.

16

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อืปฏบิตังิาน

การจัดอบรมใหก้บั

พนักงานใหม่

จัดอบรมใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.sat.or.th/ita/

 - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล กกท. จัดอบรมปฐมนเิทศเชงิ

ปฏบิตักิารแกพ่นักงานใหม่ การกฬีาแหง่ประเทศไทย เมือ่วนั

จันทรท์ี ่1 กมุภาพันธ ์2564 ณ หอ้งประชมุชัน้ 25 อาคาร

เฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา

17

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อืปฏบิตังิาน

จัดกจิกรรมการปลกูฝัง

คณุธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ปฏบิตังิาน

   - เจตจ านงสจุรติดา้น

คณุธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนนิการด าเนนิงาน  

   - ร่วมแสดงเจตจ านง

สจุรติในการปฏบิตังิาน

ปลกูฝังคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ปฏบิตังิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.sat.or.th/ita/

 - กจิกรรมประกาศเจตจ านงสจุรติเสรมิสรา้งคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในองคก์รของ กกท. เมือ่วนัที ่19 กมุภาพันธ ์

2564 ณ บรเิวณหอ้งโถงชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ

 พระชนมพรรษา โดยนายกอ้งศกัด ยอดมณี ผูว้า่การ กกท. 

เป็นประธานน าผูบ้รหิาร และบคุลากร กกท. ประกาศ

เจตจ านงร่วมกนั พรอ้มทัง้เสวนาในหวัขอ้ ผูบ้รหิารทีส่จุรติ

และโปร่งใส คอืความหวงัของประเทศชาต ิร่วมกบั คณุมอส 

ปฏภิาณ ปฐวกีานต์
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อืปฏบิตังิาน

ปรับปรุงขอ้มลูการ

ด าเนนิงาน/การ

ใหบ้รกิารของ

หน่วยงานใหเ้ป็นปัจจบุนั

ขอ้มลูการ

ด าเนนิงาน/การ

ใหบ้รกิารของ

หน่วยงานเป็นปัจจบุนั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sat.or.th/%e0%

b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%

95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%

e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%

b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%

88%e0%b8%87%e0%b9%80%

e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%

b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%

84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%

e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%

b8%9b/

 - ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ด าเนนิการปรับปรุงรูปแบบใน

การเผยแพร่ขอ้มลู

ขา่วสารของการกฬีาแหง่ประเทศไทยใหม้คีวามสะดวกใน

การเขา้ถงึขอ้มลู และมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น โดย

ด าเนนิการตามประกาศการกฬีาแหง่ประเทศไทย เรือ่ง 

มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูสาธารณะ
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อืปฏบิตังิาน

การประชาสมัพันธแ์ละ

เผยแพร่ขอ้มลูของ

หน่วยงานทีม่ี

ประสทิธภิาพ

เพิม่ประสทิธภิาพ

ประชาสมัพันธแ์ละ

เผยแพร่ขอ้มลูของ

หน่วยงานทีม่ี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.sat.or.th/catego

ry/news/
 - มกีารอพัเดตขอ้มลูขา่วสารอยา่งตอ่เนือ่ง



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย
เครือ่งมอือืน่ ๆ

การจัดประชมุเพือ่ใหผู้ ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีของ 

กกท. มสีว่นร่วม

  - มาตราการผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม

จัดท าและเผยแพร่

มาตรการผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีมสีว่นร่วม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sat.or.th/%e0%

b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%

95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%

e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%

b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%

88%e0%b8%87%e0%b9%80%

e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%

b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%

84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%

e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%

b8%9b/

 - ด าเนนิการจัดท าและเผยแพร่มาตรการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มสีว่นร่วม
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย
เครือ่งมอือืน่ ๆ

การจัดประชมุชีแ้จง

หลักเกณฑต์า่งๆ

เสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจผา่นการ

สือ่สารภายในองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sat.or.th/%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%

A3%E0%B9%80%E0%B8%9B

%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0

%B9%82%E0%B8%AD%E0%B

8%81%E0%B8%B2%E0%B8%

AA%E0%B9%83%E0%B8%AB

%E0%B9%89%E0%B9%80%E0

%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8

%94%E0%B8%81%E0%B8%B2

%E0%B8%A3/

 - ดร.กอ้งศกัด ยอดมณี ผูว้า่การ กกท.เป็นประธานในการ

ประชมุสมัมนากลุม่ เรือ่ง “การรับฟังความคดิเห็นเกีย่วกบั

แนวทางในการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และเขา้ร่วมการ

ทดสอบโครงการสลากสง่เสรมิคนรักกฬีา…ตน้แบบจากการ

สนทนากลุม่ (Focus Group)” ทีห่อ้งประชมุชัน้ 24 อาคาร

เฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.เมือ่วนัศกุรท์ี ่5

 มนีาคม ทีผ่า่นมา 

 - การประชมุชีแ้จงการด าเนนิการจัดท างบประมาณดา้นการ

พัฒนาบคุลากรกฬีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย

ไดรั้บเกยีรตจิาก นายวษิณุ ไลช่ะพษิ รองผู ้

วา่การ กกท. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุฯ 

และไดรั้บเกยีรตจิาก ดร.สปุราณี คปุตาสา ผูจั้ดการกองทนุ

พัฒนาการกฬีาแหง่ชาตมิาชีแ้จงและให ้

ขอ้มลูเกีย่วกบัการจัดท างบประมาณดา้นการพัฒนาบคุลากร

กฬีา ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 25 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ กกท. 

 - การประชมุชีแ้จงเพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนและความเขา้ใจ

เกณฑก์ารประเมนิการบรหิารจัดการอยา่งมมีาตรฐานตาม

แนวทางการพัฒนากฬีาเป นเลศิ (Model) ของสมาคมกฬีา

แหง่ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เมือ่วนัที ่4 

มนีาคม พ.ศ. 2564 ณ หอ้งประชมุชัน้ 24 อาคารเฉลมิพระ

เกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย
เครือ่งมอือืน่ ๆ

การจัดประชมุเพือ่ร่วม

วางแผนยทุธศาสตรใ์น

การบรหิารงาน

บคุลากรทกุระดบัมี

สว่นร่วมในการ

วางแผน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sat.or.th/%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%

A3%E0%B9%80%E0%B8%9B

%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0

%B9%82%E0%B8%AD%E0%B

8%81%E0%B8%B2%E0%B8%

AA%E0%B9%83%E0%B8%AB

%E0%B9%89%E0%B9%80%E0

%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8

%94%E0%B8%81%E0%B8%B2

%E0%B8%A3/

 - กกท. จัดอบรมเชงิปฏบิตักิารทบทวนแผนยทุธศาสตร

สมาคมกฬีาแห งจังหวดั (พ.ศ. 2564 – 2570)ประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ก องศกัด ยอดมณี ผู ว าการ 

กกท. เป นประธานในพธิเีป ดการอบรมเชงิปฏบิตักิารการ

ทบทวนแผนยทุธศาสตร สมาคมกฬีาแห งจังหวดั (พ.ศ. 

2564 – 2570) ประจ าป งบประมาณ

พ.ศ. 2564 โดยม ีนายสาธติ บญุทอง กรรมการ กกท, นาย

วนัิย ทองรัตน กรรมการกองทนุพัฒนาการกฬีาแห งชาต,ิ

นายธรรมวรรธ วงศ เจรญิยศ อนุกรรมการด านสวสัดกิาร

กฬีา กองทนุพัฒนาการกฬีาแห งชาต ิและเจ าหน าที่

สมาคม

กฬีาแห งจังหวดั 77 จังหวดั ร วมงาน ณ สวนนงนุช พัทยา 

จังหวดัชลบรุ ีเมือ่วนัที ่8 เม.ย. 2564 ทีผ่ านมา



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อืปฏบิตังิาน

จัดท า/ทบทวน

หลักเกณฑก์ารบรหิาร

และพัฒนาทรัพยากร

บคุคลใหค้รบถว้น

ทบทวนหลักเกณฑ์

การบรหิารและ

พัฒนาทรัพยากร

บคุคลใหม้ี

ประสทิธภิาพและ

เหมาะสมกบั

สถานการณ์

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sat.or.th/%e0%

b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%

b1%e0%b8%81%e0%b9%80%

e0%b8%81%e0%b8%93%e0%

b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%

81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%

e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%

b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%

b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%

e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%

b8%9e/

 - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ด าเนนิการจัดท าหลักเกณฑก์าร

บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลครบถว้น 5 หลักเกณฑ์

เรยีบรอ้ยแลว้
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การกฬีาแหง่

ประเทศไทย
การประเมนิตา่ง ๆ

จัดท าบทวเิคราะหก์าร

ประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

หน่วสยงานภาครัฐ

พัฒนาการประเมนิ

คณุธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.sat.or.th/%e0%

b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%

95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%

e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%

b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%

88%e0%b8%87%e0%b9%80%

e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%

b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%

84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%

e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%

b8%9b/

 - ฝ่ายนโยบายและแผนไดด้ าเนนิการจัดท าบทวเิคราะหก์าร

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วสยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563 เรยีบรอ้ยแลว้ (กอ่นสง่มอบให ้

งานจรยิธรรม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ตามโครงสรา้งใหม ่ของ 

กกท. รับผดิชอบตอ่ไป)
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศ

ไทย

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมสีว่น

ร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เพือ่เป็นชอ่งทางใน

การแจง้ขอ้รอ้งเรยีน,

 ขอ้คดิเห็น และการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั ไฟลแ์นบ

อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง website www.tat.or.th/th/ขอ้มลู

บรหิารองคก์ร        เป็นการสง่เสรมิการท างานอยา่งโปร่งใส  

    ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศ

ไทย

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม

 และคูม่อืปฏบิตังิาน

คูม่อืระบบการก ากบัดู

เเลกจิการทีด่ ีททท.

มคีวามรับผดิชอบ 

เสรมิสรา้งและจัดให ้

บคุลากรของ ททท. 

ตอ้งปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ ตอ้ง

ปฏบิตัหินา้ที ่ตาม

ประมวลจรยิธรรม

อยา่งเคร่งครัด และ

ถอืเป็นสว่นหนึง่ของ

มาตรฐานทาง

จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณของ 

ททท. มรีะบบการ

บรหิารจัดการทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั ไฟลแ์นบ

อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง website www.tat.or.th/th/ขอ้มลู

บรหิารองคก์ร        เป็นการสง่เสรมิการท างานอยา่งโปร่งใส  

    ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล
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กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

การทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศ

ไทย

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

งานบรกิารขอ้มลูความ

โปร่งใส

เป็นชอ่งทางบรกิาร

ขอ้มลูการด าเนนิงาน

ของ ททท. / 

มาตรการดา้น

กฎหมาย/ ดา้นความ

โปร่งใส รวมถงึ

นโยบายดา้นการ

ก ากบัองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.tat.or.th/th/ita

อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง website www.tat.or.th/th/ขอ้มลู

บรหิารองคก์ร        เป็นการสง่เสรมิการท างานอยา่งโปร่งใส  

    ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

https://www.tat.or.th/th/ita


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

28

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

มหาวทิยาลัย

การกฬีา

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบการลงทะเบยีน

การประชมุวชิาการ

นานาชาต ิ

มหาวทิยาลัยการกฬีา

แหง่ชาติ

เพือ่อ านวยความ

สะดวกแกผู่ท้ีส่นใจ

เขา้ร่วมประชมุ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.tnsu.ac.th/web/

web3/

29

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

มหาวทิยาลัย

การกฬีา

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบบรหิารจัดการ

บรหิารทางการศกึษา

ส าหรับปรญิญาตร ี

(e-Education)

เพือ่อ านวยความ

สะดวกใหนั้กศกึษา
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.tnsu.ac.th/web/

web3/

30

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

มหาวทิยาลัย

การกฬีา

แหง่ชาติ

เครือ่งมอือืน่ ๆ

ระบบบรหิารจัดการ

บรหิารทางการศกึษา

ส าหรับปรญิญาโท

(e-Education)

เพือ่อ านวยความ

สะดวกใหนั้กศกึษา
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

http://www.tnsu.ac.th/web/

web3/

31

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมสีว่น

ร่วม

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ป้องกนัและขจัด

การทจุรติประพฤตมิิ

ชอบ ประชาชนเกดิ

ความเชือ่มัน่

ใชอ้ยูปั่จจบุนั tj.pdf (mots.go.th)

32

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางปฏบิตักิาร

แกไ้ขปัญหาการ

ตดิตามลกูหนีเ้งนิยมืใน

งบประมาณคงคา้ง

เพือ่ใหเ้กดิความ

คุม้คา่ ป้องกนัการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั article.pdf (mots.go.th)

33

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิตัใินการใช ้

ทรัพยส์นิทางราชการ

เพือ่ควบคมุความ

เสีย่งหรอืลดความ

เสีย่งอนัเกดิจากการ

ขดักนัระหวา่ง

ประโยชนส์ว่นสว่น

บคุคลกบัประโยชน์

สว่นรวม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://secretary.mots.go.th/

acoc/images/npt.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

34

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

องคก์าร

บรหิารการ

พัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่

การทอ่งเทีย่ว

อยา่งยั่งยนื 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

1. เพือ่ใหก้าร

เผยแพร่ขอ้มลูตอ่

สาธารณะผา่น

เว็บไซตข์ององคก์าร

บรหิารการพัฒนา

พืน้ทีพ่เิศษเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

(องคก์ารมหาชน) 

เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

ชดัเจน ครบถว้น และ

เป็นปัจจบุนั

2. เพือ่ใหอ้งคก์าร

บรหิารการพัฒนา

พืน้ทีพ่เิศษเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

(องคก์ารมหาชน) มี

เครือ่งมอืในการ

ก ากบัตดิตามการ

ด าเนนิงานเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

ผา่นเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dasta.or.th/imag

es/1O42.pdf

35

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

องคก์าร

บรหิารการ

พัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่

การทอ่งเทีย่ว

อยา่งยั่งยนื 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน

เพือ่ใหผู้บ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานถอืปฏบิตั ิ

ตามกรอบแนวการ

ป้องกนัการรับสนิบน

ใหถ้กูตอ้งและ

เหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dasta.or.th/imag

es/4942-5-64.pdf

36

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

องคก์าร

บรหิารการ

พัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่

การทอ่งเทีย่ว

อยา่งยั่งยนื 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

ขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชนส์ว่นรวม

เพือ่ใหผู้บ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานถอืปฏบิตั ิ

ตามกรอบแนวการ

ป้องกนัการขดักนั

ระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตนกบั

ผลประโยชนส์ว่นรวม

ใหถ้กูตอ้งและ

เหมาะสม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dasta.or.th/imag

es/6O42.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

37

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

องคก์าร

บรหิารการ

พัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่

การทอ่งเทีย่ว

อยา่งยั่งยนื 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการตรวจสอบการ

ใชด้ลุพนิจิ

เพือ่ก าหนดมาตรการ

 แนวทาง และกลไก

การก ากบั ตรวจสอบ

การปฏบิตังิานของ

บคุลากรของ อพท. 

ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ ประกาศ 

มาตรฐานหรอืคูม่อื

ปฏบิตังิาน ขัน้ตอน

การปฏบิตังิานที่

เกีย่วขอ้ง ตลอดจน

การใชแ้ละตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิของ

ผูป้ฏบิตังิาน และ

เป็นไปตามเจตจ านง

สจุรติตาม

แนวนโยบายของ

ผูบ้รหิาร อพท. ทีไ่ด ้

ประกาศไว ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dasta.or.th/imag

es/4942-7-64.pdf

38

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

องคก์าร

บรหิารการ

พัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่

การทอ่งเทีย่ว

อยา่งยั่งยนื 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมสีว่น

ร่วม

มาตรการใหผู้ม้สีว่นได ้

สว่นเสยีเขา้มามสีว่นร่วม

1. เพือ่ใหผู้บ้รหิาร

และเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน ถอืปฏบิตั ิ

ตามกรอบแนว

ทางการใหภ้าค

ประชาชน หรอืผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีเขา้

มามสีว่นร่วมในการ

ด าเนนิงานโครงการ

หรอืกจิกรรมตาม

ภารกจิหลักทีต่อ้งให ้

ภาคประชาชนหรอืผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้

มามสีว่นร่วมในการ

ด าเนนิงาน

2. เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี

สามารถเขา้มามสีว่น

ร่วมในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dasta.or.th/imag

es/2O42.pdf

http://www.dasta.or.th/images/2O42.pdf
http://www.dasta.or.th/images/2O42.pdf


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

39

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

องคก์าร

บรหิารการ

พัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่

การทอ่งเทีย่ว

อยา่งยั่งยนื 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

มาตรการสง่เสรมิความ

โปร่งใสในการจัดซือ้

จัดจา้ง

1. เพือ่ใหผู้บ้รหิาร

และเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน ถอืปฏบิตั ิ

ตามกรอบแนวการ

สง่เสรมิความโปร่งใส

ในการจัดซือ้จัดจา้ง 

เพือ่ด าเนนิโครงการ

หรอืกจิกรรมตาม

ภารกจิหลัก

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ขา่วสารไดส้ะดวก สา

มารตรวจสอบการ

ด าเนนิงานเกีย่วกบั

การจัดซือ้จัดจา้งเพือ่

ด าเนนิโครงการหรอื

กจิกรรมของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dasta.or.th/imag

es/4942-3-64.pdf 

40

กระทรวง

การ

ทอ่งเทีย่ว

และกฬีา

องคก์าร

บรหิารการ

พัฒนาพืน้ที่

พเิศษเพือ่

การทอ่งเทีย่ว

อยา่งยั่งยนื 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ 

รับเรือ่งรอ้งเรยีน

หรอืสรา้งการมสีว่น

ร่วม

มาตรการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

1. ใหผู้บ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน ถอืปฏบิตั ิ

ตามกรอบแนวการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบใหถ้กูตอ้งและ

รวดเร็ว               

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

สามารถตรวจสอบ

การจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบที่

ตนเองไดร้อ้งเรยีน

มายัง อพท. 

3. เพือ่คุม้ครองผู ้

รอ้งเรยีนตลอดจน

การรักษาความลับ

ของผูร้อ้งเรยีน ดว้ย

ความโปร่งใส สจุรติ 

และยตุธิรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.dasta.or.th/imag

es/O2964-2.pdf

http://www.dasta.or.th/images/4942-3-64.pdf
http://www.dasta.or.th/images/4942-3-64.pdf
http://www.dasta.or.th/images/O2964-2.pdf
http://www.dasta.or.th/images/O2964-2.pdf

