แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

ลงชื่อ นางอุไรรัตน์ เนาถาวร ผู้รายงาน
ตำแหน่ง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เบอร์โทร 0 2142 7816
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

เอกสารหมายเลข 1

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.งบประมาณ ๒๐,๐๑๖,๑๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน
สูง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทำขอบเขตของงานเอื้อต่อผูร้ ับจ้างรายใด
1. ผู้บริหารหน่วยงานที่จัดจ้างติดตามการ
รายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผูร้ บั จ้างที่ต้องการ
ดำเนินงานจากผูร้ ับผิดชอบโครงการ ให้เป็นไป
ไว้ล่วงหน้า
ตามแนวทางปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงาน
2. กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความ
ของคณะกรรมการเป็นประจำ
จำเป็น
2. คณะกรรมการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงาน
3. ให้ผู้รบั จ้างที่ต้องการ จัดทำขอบเขตของงาน
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
4. ผู้รบั จ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบรายละเอียด
ประโยชน์และความคุ้มค่าทีได้จากการดำเนิน
ของงานก่อน
โครงการ
3. คณะกรรมการพิจารณากำหนดกิจกรรม
ที่สำคัญโดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น
และไม่เป็นประโยชน์
4. การประชุมและการพิจารณาของ
คณะกรรมการถือเป็นเรื่องลับ และไม่ให้
ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ผลการดำเนินการ
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา บรรจุ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในวาระ
การประชุมของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและ
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่าย
ในการสำรวจเครื่องชี้วัด ภาวะเศรษฐกิจภาค
บริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในเรื่องดังนี้
- คณะกรรมการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงาน
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ประโยชน์และความคุ้มค่าทีไ่ ด้จากการดำเนิน
โครงการ

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

๒ การกำหนดราคากลาง
1. กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการ
จัดทำและจัดหาคูเ่ ทียบให้
2. การกำหนดราคาสูงเกินจริง

สูง

๓ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ผลการจ้าง
กำหนดเกณฑ์/พิจารณาเอื้อประโยชน์ให้รายใด
รายหนึ่ง

สูง

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
- คณะกรรมการพิจารณากำหนดกิจกรรม
ที่สำคัญ โดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรมทีไ่ ม่จำเป็น
และไม่เป็นประโยชน์
- การประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการ
ถือเป็นเรื่องลับ และไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการ
เข้าร่วมการประชุม
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
1. กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการและ
เป็นไปตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2. เทียบเคียงราคากับหน่วยงานของรัฐอื่นที่มี
กิจกรรมและขนาดของงานใกล้เคียงกัน
3. มีการอ้างอิงสัญญาจ้างของปีกอ่ นๆ ทั้งจาก
รูปแบบวิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน
4. มีการประกาศขอบเขตการจ้างก่อนจัดจ้าง
บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน
ผลการดำเนินการ
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา บรรจุ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในวาระ
การประชุมของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่าย
ในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องดังนี้
- กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการและ
เป็นไป ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- มีการอ้างอิงสัญญาจ้างของปีก่อนๆ ทั้งจาก
รูปแบบ วิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน
- มีการประกาศขอบเขตการจ้างก่อนจัดจ้าง
บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยง :1. ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคา
ตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. ตรวจสอบผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบ
3. มีขั้นตอนการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ตามระเบียบ
และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินการ
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา บรรจุ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในวาระ
การประชุมของคณะกรรมการดำเนินงาน

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

4 การบริหารสัญญา
1. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์
ให้ผู้รบั จ้าง
2. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

สูง

5 การตรวจรับงานและเบิกจ่าย
1. ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์
ให้ผู้รบั จ้าง
2. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
3. เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามสัญญา

สูง-สูงมาก

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคดั เลือก โครงการค่าใช้จ่าย
ในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาค
บริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในเรื่องดังนี้
- ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคาตาม
ขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบ
ทั้งนี้ โครงการได้มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2565 ตามสัญญาเลขที่ จท.
3/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
มาตรการควบคุมความเสี่ยง :1. หน่วยงานที่จัดจ้าง บริหารสัญญา และ
ประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
ทีน่ อกเหนือจากสัญญา
2. หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการดำเนินงานของสัญญา
ผลการดำเนินการ
มีการแจ้งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต/
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ดังนี้
- บริหารสัญญา และประสานงานกับผู้รับจ้าง
โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่นอกเหนือจากสัญญา
- หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
- มีการรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อติดตาม
การดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของสัญญา
มาตรการควบคุมความเสี่ยง :1. คณะกรรมการตรวจรับทุกคนต้องให้ความ
สำคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามสัญญา โดยควรต้องมีการระบุว่ามีการ
ตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้าง ในรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการ
2. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้ำใจ
ของขวัญของกำนัลสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่
3. เมื่อมีการปฏิบตั ิไม่เป็นไปตามสัญญา ให้แจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผูร้ ับจ้างปรับปรุงแก้ไข
การดำเนินการโดยทันที (อยู่ในระยะเวลาของ
สัญญา) และคณะกรรมการไม่รรี อในการ
พิจารณาค่าปรับเมื่อผูร้ ับจ้างไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา ยกเว้น
มีเหตุงดหรือลดค่าปรับ

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
4. มีการตรวจสอบซ้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง
ผลการดำเนินการ
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมือ่ วันที่ 10
มิถุนายน 2565 และจะดำเนินการตรวจรับให้
เป็นไปตามสัญญาและมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริตต่อไป

เอกสารหมายเลข 1

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 12 และการประชุม
คณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.งบประมาณ ๒๑,278,2๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๔ เดือน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง กองการต่างประเทศ
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน
สูง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๑. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน
๑. ตั้งคณะทำงานการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
๒. การกำหนดคุณสมบัติผรู้ ับจ้าง
เอเปค เพื่อพิจารณารูปแบบของการเป็นเจ้าภาพ
๓. การกำหนดราคากลาง ความเหมาะสม
จัดประชุม
ของราคา
๒. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
๓. การกำหนดคุณสมบัติและเชิญผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้านราคาทีเ่ คยรับงานจากส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอรายละเอียดงาน
4. การกำหนดราคากลาง โดยการสืบราคาจาก
ท้องตลาด
ผลการดำเนินการ
กองการต่างประเทศ ได้ดำเนินการ
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเตรียมการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2565 เพื่อประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว (คำสั่ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๒๑/ ๒๕๖๕
ลว. ๗ ก.พ. ๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค
ด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึง่ ประกอบด้วย
6 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการอำนวยการ
2) คณะกรรมการจัดประชุม 3) คณะกรรมการ
ด้านสารัตถะ 4) คณะกรรมการพิธีการและ
สถานที่จัดงาน 5) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
และ 6) คณะกรรมการด้านการอำนวยความ
สะดวก ความปลอดภัยและการจราจร และมี
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง คือ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ความถูกต้องของการพิจารณาคุณสมบัติและ
เอกสารของผูเ้ สนอราคา

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

สูง

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ที่ ๔๑๔/๒๕๖๓ ลว. ๓๐ ธ.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการ
ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
2. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) และราคา
กลาง (ราคาอ้างอิง) : รายการจัดทำระบบ
ลงทะเบียน ได้รับทราบมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต และดำเนินการกำหนด TOR
อย่างรอบคอบและครบถ้วน รวมทั้งกำหนดราคา
กลางจาก 1) หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่
ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้
สาธารณะ และสืบราคาจากบริษัทที่มีอาชีพ
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) บริษัท โนมอเวิร์ค จำกัด 2)
บริษัท ออพชั่นพาร์ท เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
และ 3) บริษัท CELESTIAL CODE จำกัด
ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ดำเนินการแล้ว และที่
คงเหลือมีดังนี้
1. งานดำเนินการแล้ว คือ การเดินทางสำรวจ
สถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต และการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว
2. งานที่คงเหลือ มีดังนี้
2.1 การจัดจ้างจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
เอเปค ครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงาน
ท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 และการประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง วงเงิน 9,200,000 บาท อยู่ระหว่าง
การกำหนด TOR และราคากลาง
2.2 การจัดจ้างจัดงานเลีย้ ง วงเงิน 2,000,000
บาท ยังไม่เริม่ ขั้นตอนกระบวนการ
2.3 โอนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ ได้แก่ 1) กรมการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย
ในเรื่อง Laison และกิจกรรมทัศนศึกษา
2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2.4. ดำเนินการเอง รายการค่าใช้จ่าย ได้แก่
ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารงานเลี้ยง Gala Dinner ค่าตอบแทน
และค่าพาหนะเจ้าหน้าที่
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
1. คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และพิจารณา
โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ของ
ราชการเป็นหลัก ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

๓ การบริหารสัญญา
1. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์
ให้ผู้รับจ้าง
2. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

ปานกลาง

๔ การตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน
ส่งมอบงาน-ตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตามสัญญา เอกสารประกอบ
การส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน

ปานกลาง

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
2. จัดทำข้อตกลงคุณธรรมโดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องลงนาม
ผลการดำเนินการ
1. คณะกรรมการจัดจ้างได้รับทราบมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และพิจารณาจัดจ้าง
บริษัท โนมอร์เวิร์ค จำกัด เป็นผู้รบั จ้าง
รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.4/2565
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
2. มีการจัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการจัดจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
1. หน่วยงานที่จัดจ้าง บริหารสัญญา และ
ประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
ที่นอกเหนือจากสัญญา
2. หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการดำเนินงานของสัญญา
ผลการดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
1. หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
การส่งมอบงานให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. คณะกรรมการตรวจรับทุกคนต้องให้ความ
สำคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามสัญญา โดยควรต้องมีการระบุว่ามีการ
ตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้าง ในรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการ
3. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้ำใจ
ของขวัญของกำนัลสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่
4. มีการตรวจสอบซ้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง
ผลการดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

เอกสารหมายเลข 1

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง
๒. งบประมาณ 7,641,860 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การจัดทำขอบเขตการดำเนินงานจ้าง (TOR) และ
15
1. การจัดประชุม ฝึกอบรมองค์ความรู้ด้าน
การกำหนดราคากลางอ้างอิง การจ้างที่ปรึกษา
ระเบียบพัสดุ และการกำหนดคุณสมบัติการจ้าง
ที่ปรึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้และตอบข้อ
ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
ผลการดำเนินการ : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ได้ดำเนินการจัดประชุมหลักเกณฑ์ การพิจารณา
ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำ
การซื้อหรือจ้าง (TOR) และความรู้ด้านระเบียบ
พัสดุ ในประเด็นการจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
น้ำพุร้อนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
(https://www.dot.go.th/pages/223)
2. การเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำขอบเขตการ
ดำเนินงานจ้าง (TOR) การจ้างที่ปรึกษา
โดยการใช้เอกสารอ้างอิงต่างๆ และการแนวทาง
หรือข้อเสนอแนะการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
ผลการดำเนินการ : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยกลุม่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว
ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้
การจัดทำขอบเขตการดำเนินงานจ้าง (TOR)
การจ้างที่ปรึกษา โดยเป็นแนวทางเกร็ดความรู้
พร้อมอ้างอิงเอกสารสำคัญประกอบเพื่อพิจารณา
ลงในเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว
(https://www.dot.go.th/pages/220)
3. จัดฝึกอบรม องค์ ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม องค์ความรูด้ ้านการป้องกันการทุจริต

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการ : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ได้มอบหมายและเชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคลากร
เข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมคุณธรรมนำการ
ทำงานตามมาตรฐานจริยธรรม, การอบรม
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมการท่องเที่ยว
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แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน กรมพลศึกษา
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ การจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัตหิ น้าที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ จำนวน 878 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 954 คน ภายใต้โครงการพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการมวลชน
๒. งบประมาณ 139,409,040 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การพิจารณาบุคคลเพื่อขออนุมัติจ้าง
5
1. ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อตกลงคุณธรรม
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :
ปานกลาง
ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจรับการจ้าง และผูร้ ับจ้าง
ผู้เสนอราคาปลอมแปลงเอกสารวุฒิการศึกษาให้
เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง
ตรงกับขอบเขตงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
หรือผลประโยชน์อื่นทุกรูปแบบ และแจ้งผูร้ ับจ้าง
คุณสมบัติ
ในกรณีให้ก็มีความผิดด้วย
ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
๒ การพิจารณาบุคคลเพื่อขออนุมัติจ้าง
20
บันทึกข้อตกลงคุณธรรมระหว่างผู้ตรวจรับการจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :
สูงมาก
และผูร้ ับจ้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อ
กรกฎาคม ในเบื้องต้นได้แจ้งกับผูป้ ระสานงาน
ประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองหรือใช้
โครงการไว้แล้ว
ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อพิจารณารับคัดเลือก
2. ดำเนินการตามมาตรการการงดให้และรับ
๓ การตรวจรับการจ้าง
25
ของขวัญฯ พร้อมสื่อสารนโยบายและกฎระเบียบ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผูต้ รวจรับการจ้าง
สูงมาก
ที่เกี่ยวข้องในการประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ
เรียกรับผลประโยชน์เพื่อการตรวจรับการจ้าง หรือ
ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแจ้งประกาศงด
อำนวยความสะดวกรวดเร็ว
การให้และรับของขวัญผ่านทางหนังสือแจ้งเวียน
ในการตรวจเอกสาร
และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กรมพลศึกษา
๔ การตรวจรับการจ้าง
25
Facebook fanpage และทางแอพพลิเคชั่น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผูร้ บั จ้างและ
สูงมาก
Line https://www.dpe.go.th/law-previewผู้ตรวจรับการจ้างร่วมกันจัดทำเอกสารตรวจรับ
441991791792
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เป็นไปตามในสัญญา
https://www.dpe.go.th/news-previewแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง
432991791850
๕ การตรวจรับการจ้าง
5
3. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ปานกลาง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผูร้ บั จ้างและ
ความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและ
ผู้ตรวจรับการจ้างร่วมกันจัดทำเอกสารตรวจรับ
โทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เป็นไปตามในสัญญา
ร่วมกับความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทาง
แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างปรับรูปแบบ
การพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ
งบประมาณและสถานการณ์ปจั จุบัน
4. ดำเนินการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผทู้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อการร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสือ่ สารเผยแพร่
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผทู้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผ่านการพูดคุยและการสื่อสารทาง
แอพพลิเคชั่น Line กลุม่ รายละเอียดช่องทางฯ
ตามรูปภาพในลิงก์ที่ปรากฎบนเว็บไซต์
กรมพลศึกษา https://www.dpe.go.th/dwlpreview-441191791795
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แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ อาคารหอพัก พร้อมครุภณ
ั ฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ๑ หลัง
๒.งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)
๒x๓
โครงการอยูร่ ะหว่างการดำเนินงานมีรายละเอียด
- จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)
ดังนี้
- อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็น ผู้รับจ้าง
2. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ที่คุ้นเคย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคากลาง
- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ทจี่ ะมาเป็น
โดยมีการชี้แจง ดังนี้
คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ
- ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัตหิ า
(TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็น
ผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้อง
การนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็น
และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ
ผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR
- วางตัวเป็นกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการ
การจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนด
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
รายละเอียดเงื่อนไขและข้อมูลจำเพาะ
ที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนด
เงื่อนไขที่เอื้อให้ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการปกปิดข้อมูล
3. ขอความเห็นชอบการใช้ราคากลาง
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
5. ร่างเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding ทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ที่
๒

๓

๔

๕

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
เช่น กำหนดมูลค่าของผลงาน กำหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้
รับจ้างที่คุ้นเคย
ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและ
รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
- การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับ
ผลประโยชน์
- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทที่ขึ้นทะเบียน SMEs ที่ก่อสร้างเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างอาคาร อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ
การเลีย้ งรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา
การควบคุมงาน
- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไป
ตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรง
ข้อเท็จจริง
- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม
TOR หรือสัญญา
- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจ
กับผู้รับจ้าง
การตรวจรับงาน
- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจ
งานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน
- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR
หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการ
ตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับ
ผู้รับจ้าง
- คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าทีเ่ สมือนเป็น
นายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาส
ในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน
และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการ
คนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซง
การพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒x๓
ดำเนินการตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอตามระบบ e-GP

๒x๓

ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๒x๓

ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๓x๓

ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
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แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำโครงสร้าง เวทีกลาง จัดพิธีเปิด และการแสดง โครงการเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี
2565 Thailand Tourism Festival (TTF 2022) แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
๒. งบประมาณ 45,000,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ 36 วัน (นับจากวันลงนามสัญญา
จนถึงส่งมอบงานวันสุดท้าย)
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน
สูง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับ ณ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR
สถานที่จัดงานและได้ดำเนินการตรวจรับตามเอกสาร
ที่กำหนดไว้
ที่กำหนดอย่างครบถ้วน

๒ การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า
เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน

สูง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการติดตาม
กำกับการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามคำสั่ง
ททท. ที่ 308/2561 ตามระยะเวลาที่ระบุไว้
ในสัญญา

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้แก่
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ ททท. ประจำปีงบประมาณ 2565
ดำเนินการโดยกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานของ ททท. (เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการในการจัดซือ้ จัดจ้าง
และพนักงานทั่วไป) มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดจัดอบรมเป็น 3 รุ่น
ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 มี.ค. 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 77 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่9-10 เม.ย. 2565 มีผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 100 คน
- รุ่นที่ 3 วันที่ 21-22 พ.ศ. 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 86 คน
ทั้งนี้ ได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น Online จาก
เดิมกำหนดเป็น On-site นอกจากนั้น กองบริหารจัดซื้อจัด
จ้างได้ตั้ง Line Group โดยจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและ
ข้อสงสัยต่างๆ ให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ผปู้ ฏิบัติงานได้
2. ททท. ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการรับของขวัญ
(No Gift Policy) ผ่านช่องทางต่างๆ ของ ททท. ดังนี้
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online
- Website: http://www.tat.or.th/th
- Twitter: AmazingThailand@go2Thailand
- Official Line: Amazing Thailand
- Facebook Page: TAT CG & CSR
- Tiktok: @tatintercom
- กลุ่ม Line OA: รอบรั้ว ททท.
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
2.2 ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ททท.
สำนักงานใหญ่ เช่น จอ LED หน้าลิฟต์ บริเวณโถงชั้น 1 ,
TAT Centralpage , สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Roll up
2.3 หนังสือภายใน เรื่อง ขอแจ้งเวียนมาตรการป้องกัน
การรับสินบน และรณรงค์งดรับของขวัญ (No Gift Policy)
2565 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างในองค์ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
2.4 สื่อสาร “แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยผู้ว่าการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง ททท. ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้ง
เผยแพร่ผ่าน website: https://www.tat.or.th/th
3.การดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมองค์กร (TAT’ SPIRITS)
ซึ่งด้าน“จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์” I-Integrity &
Honesty เป็น 1 ใน 7 ด้านของค่านิยม ททท. ได้จัดทำ
E-book (http://bit.ly/3qRpfb3) เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ผ่าน Key Message คือ do TAT’ SPIRITS FAST “ลงมือ
ทำทันทีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
4. เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรมตามคู่มือและ
แนวทางการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ททท. ได้มสี ่วนร่วมในการ
กำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา” และนำไปจัดทำประกาศเจตนารมณ์การ
เป็นองค์ส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ททท. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ต่อไป ซึ่งประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ระบุไว้ดังนี้
ปัญหาที่อยากแก้
1. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน
และลดขั้นตอนการทำงาน
2. การปรับความสมดุลชีวิตทางด้านการทำงานและ
ครอบครัว (Work Life Balance)
3. การลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
ความดีที่อยากทำ
1. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่น
ระเบียบวินยั ขององค์กร
2. ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซอื่ สัตย์สุจริต “ไม่ทำ
ไม่รับ ไม่ทน” โดยยึดมั่นประโยชน์องค์กรเป็นสำคัญ

ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
3. มีความพอเพียง ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
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แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น 77 จังหวัด
๒. งบประมาณ 87,000,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ
120 วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง
2
1) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
ของคณะกรรมการหรือผูร้ ับผิดชอบในการจัดทำ
(Terms Of Reference : TOR) กำหนดเงื่อนไข
ร่างขอบเขตของงาน ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
และกำหนดราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ
การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทย
ช่วยเหลือพวกพ้อง กีดกันคู่แข่ง หรือเป็นการ
ในท้องถิ่น 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ
สร้างอุปสรรค
พ.ศ. 2564 โดยมีองค์ประกอบของกรรมการ
จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกีฬามวย
2) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ
มีประสบการณ์ในด้านกีฬามวย และด้านอื่น
ทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม และมีการกำหนด
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองผู้ว่าการการกีฬา
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
แห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย ผู้แทน
สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ผู้แทน
หัวหน้าค่ายมวย ผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย
และหัวหน้างานส่งเสริม พัฒนา และสวัสดิการ
กีฬามวย
2. การจัดซื้ออุปกรณ์มีความครอบคลุมเพื่อใช้
ในการฝึกซ้อมสำหรับค่ายมวย
การกำหนดราคากลาง
๒
๔
1. มีการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการ
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
จัดทำร่างขอบเขตของงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่มี
ของคณะกรรมการหรือผูร้ ับผิดชอบในการกำหนด
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกีฬามวย
ราคากลาง ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
2. การพิจารณากำหนดราคากลางมีการสืบราคา
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
จากท้องตลาดกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
กีดกันคู่แข่ง หรือเป็นการสร้างอุปสรรค
อุปกรณ์กีฬามวย โดยพิจารณาราคาของอุปกรณ์
แต่ละชนิดโดยละเอียด และพิจารณาราคาจาก
8 บริษัท โดยพิจารณาเป็นราคาเฉลี่ย และ
กำหนดเป็นราคากลางของอุปกรณ์

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓ การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานเช่า หรืองานจ้าง
ที่

ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔
การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการซือ้ อุปกรณ์
การฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทย
ในท้องถิ่น 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬามวย
มีประสบการณ์ด้านกีฬามวย และด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการกีฬามวยผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง
กองทุน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย
หัวหน้างานส่งเสริม พัฒนา และสวัสดิการกีฬา
มวย และพนักงานส่งเสริมกีฬา 4
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แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว การทบทวนความเหมาะสมด้าน
วิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ และดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกระช้าไฟฟ้าภูกระดึง จังหวัดเลย
๒. งบประมาณ ๗,๙๔๑,๐๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดำเนินการ
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1 อาจมีการกำหนดขอบเขตงานที่ไม่ครอบคลุม
สีเขียว
๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติ
ทั้งหมด เนื่องจากต้องประสานการทำงานกับ
ขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หน่วยงานภายนอก
การจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พิจารณาขอบเขตงาน (TOR) โดยผ่านส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณ งานพัสดุ และงานกฎหมาย
๓. เสนอคณะอนุกรรมการติดตาม การดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนงาน โครงการ พิจารณารายละเอียดโครงการ
2 การจัดจ้างอาจดำเนินการไม่ถูกต้องทั้งหมด
สีเขียว
๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เนื่องจากผู้รับจ้างอาจมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ
๒. ดำเนินการจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
อย่างเคร่งครัด
๓. กำชับให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ร่างขอบเขตงาน (TOR)
กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้รับจ้าง
ให้ตรงกับความต้องการ
๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง พิจารณาขอบเขตงาน
(TOR) และคุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอโครงการ
ให้ครบถ้วนรอบคอบก่อนมีการประกาศเชิญชวน
3 ราคาจัดซื้อหรือจ้างอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด
สีเขียว
๑. กำหนดแนวทางการกำหนดราคากลาง
เมื่อเทียบกับราคากลางหรือคุณสมบัติของพัสดุ
ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
๒. จัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคาก่อน กำหนด
ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
๓. คณะกรรมการหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณากำหนดราคากลาง ในขั้นตอนการขออนุมัติ
ขอบเขตงาน (TOR)

