ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ลาดับ
กิจกรรม
๑ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (การอบรม
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
จานวน ๒ รุ่น

การดาเนินการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการเสวนา หัวข้อ “โมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” และการบรรยาย
1. หัวข้อ “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อต้านการ
ทุจริต พิชิตคอร์รัปชัน” โดยผู้เชี่ยวชาญ จากสานักงาน
ป.ป.ท.
2. หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” โดยวิทยากร
จากสานักงาน ก.พ.
3. หัวข้อ “สร้างองค์กรคุณธรรมนาสู่การปฏิรูปผู้นากับ
จริยธรรมทางการบริหาร”
เพื่อให้บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจในการนาหลักความ
พอเพียง และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
วันที่ 7 – 8 กันยายน 2564 รุ่นที่ 1
วันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 รุ่นที่ 2
ณ ห้องสตูดิโอ กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ผลการดาเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์)
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและเครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒ รุ่น จานวนรวม ๑๓๖ คน
งบประมาณ 29,494 บาท
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีส่วนร่วมกันได้ไม่เต็มที่
๒. สัญญาณติดขัด ความบกพร่องทางเทคนิค

-๒ลาดับ
กิจกรรม
๒ การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

๓

การประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

การดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์)
๑. มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
๑. มีผู้แทนเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
สากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖3 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ และรับชมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ผ่านทาง Facebook Live Fanpage สานักงาน
ป.ป.ช. (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖3
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
-การสื่อสาร สัญญาณติดขัด เกิดความบกพร่อง
ทางเทคนิค เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ตของ
ผู้เข้าร่วมงาน
จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความ
๑. รับทราบภาพรวมคะแนนการประเมินคุณธรรม
โปร่งใสของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปี
และความโปร่งใส ของกระทรวงการท่องเที่ยว
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัด และกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๒. สรุปและแลกเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน
และในกากับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม
การประชุม ได้แก่ สานักงานรัฐมนตรี สานักงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของ
ปลัดกระทรวง กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา
หน่วยงานในสังกัดและในกากับกระทรวง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ๓. รับทราบกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
ไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนา โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา 10.00-15.00 น. งบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4. วางแผนการดาเนินงาน
งบประมาณ 2,170 บาท
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
๒. การสื่อสาร สัญญาณติดขัด เกิดความบกพร่อง
ทางเทคนิค อุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน

-3ลาดับ
กิจกรรม
๔ การรณรงค์และเผยแพร่สื่อนโยบายไม่ให้
ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ในทุก
โอกาสและเทศกาล (No Gift Policy)

๕

๖

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของ
สานักงาน ป.ป.ช.

การดาเนินการ
จัดทาสื่อรณรงค์ ไม่ให้ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
ในทุกโอกาสและเทศกาล (No Gift Policy) และได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ให้เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ

เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต
หัวข้อเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบออนไลน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการ 1.จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อ
ทุจริตและการท่องเที่ยวและกีฬาประจาปี
พิจารณาการจัดทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการและมาตรการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
2.แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการตาม

ผลการดาเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์)
๑. สื่อรณรงค์นโยบายไม่ให้ไม่รับของขวัญ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ในทุกโอกาสและเทศกาล (No
Gift Policy)
๒. เผยแพร่ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มต่างๆ
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 1. บรรยายหัวข้อเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ:
สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
2. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 47 คน
งบประมาณ – (งบประมาณของกลุ่มพัฒนา
บุคลากร)
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีส่วนร่วมกันได้ไม่เต็มที่
1. รายงานการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต
โครงการค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการส ารวจเครื่ อ งชี้ วั ด
ภาวะเศรษฐกิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ของกอง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-๔ลาดับ

๗

กิจกรรม

การประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

การดาเนินการ
มาตรการที่กาหนด และรายงานผลการจัดการความเสี่ยง
ของโครงการเมื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการและ
ดาเนินโครงการตามระยะเวลาของการรายงานผล
(ส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๔)

ดาเนินการจัดการประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ในการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยหลังจากรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา นาผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและ
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยความ
สุจริตและมีธรรมาภิบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17-19
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอา บีช รี
สอร์ทแอนด์สปา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วม
ประมาณ 500 คน จากทุกหน่วยงานในกระทรวง

ผลการดาเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์)
2. มาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการ
สารวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
ของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
3. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
เมื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการและดาเนิน
โครงการตามระยะเวลาของการรายงานผล
เพื่อจัดส่งสานักงาน ป.ป.ท. ต่อไป
งบประมาณ – 14,390 บาท
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ และการจัดทา
มาตรการที่มีระยะเวลาจากัด
ดาเนินการจัดการประกาศเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานและปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารสูงสุด
งบประมาณ - (งบประมาณของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ -

-๕ลาดับ
กิจกรรม
๘ สร้างความตระหนักรู้ MOTS Watch Dogs

การดาเนินการ
ศปท. ดาเนินการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และสร้าง
เครือข่ายในการเฝ้าระวังความสี่ยงการทุจริต กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดย
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกลุ่มไลน์ต่างๆ
2. ให้คาปรึกษาแนะนาการจัดทาการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต และการประเมิน ITA
3. การเข้าร่วมการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
4. ติดตามโครงการตามพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่หน่วยงาน
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรร

ผลการดาเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์)
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านกลุ่มไลน์
แอพลิเคชั่น MOTS กลุ่ม ศปท.กก. และกลุ่ม
สืบสานปณิธานสุจริต
2. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานในสังกัด
เช่น กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เป็นต้น
3. มีผู้แทนเข้าร่วมการออกตรวจราชการรอบที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
3.1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 22 25 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 –
12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และเวลา 14.00 – 16.00
น. ณ ห้องประชุม กรมการท่องเที่ยว
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 –
12.00 น ณ ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน
กรมพลศึกษา และเวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 –
12.00 น ณ ห้องประชุม การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย และเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-๖ลาดับ
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กิจกรรม

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศาสตร์พระราชา

การดาเนินการ

๑. เตรียมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชา
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพฤติกรรมพึงประสงค์ตาม
รอยศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการดาเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์)
- วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น
- วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
3.2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่
11 มีนาคม 2564 เวลา 09.3. น. ณ โรงแรม
แม่โขง เดลต้า บูติค อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
3.3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์พาเลซ อาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร
3.4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ โรงแรมโอทู อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง
๒. ควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
1. ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนการจัดกิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา
2. ได้รับการอนุมัติจัดกิจกรรมใหม่ โดยมี
กาหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 – 29
พฤษภาคม 2564 และอยู่ระหว่างการดาเนินการ
งบประมาณ 180,000 บาท
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

-๗ลาดับ

กิจกรรม

การดาเนินการ
๒. ขออนุมัติจัดกิจกรรม ขออนุมัติงบประมาณ กิจกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
๓. แจ้งเวียนการส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมไปยังหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔. ขออนุมัติเช่ารถปรับอากาศในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม
5. เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกใหม่
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และมีการประกาศห้ามจัด
กิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศข้อกาหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๖)
ทาให้ ศปท. ต้องพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
6. ดาเนินการขออนุมัติการจัดกิจกรรมใหม่ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกใหม่ดีขึ้น
7. ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดาเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์)
3. ได้รับการอนุมัติยกเลิกกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
การทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
งบประมาณ – (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา)
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
๒. อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
ในปีงบประมาณถัดไปหากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคยังคงมีอยู่

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

