แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลงชื่อ นางอุไรรัตน์ เนาถาวร ผู้รายงาน
ตาแหน่ง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เบอร์โทร. ๐ 2๑๔๒ ๗๘๑๖
มีนาคม ๒๕๖๓

เอกสารหมายเลข ๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน.การท่องเที่ยวและกีฬา
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน

ชื่อกระบวนงาน

สานักงานปลัด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
การจ้างที่ปรึกษาโครงการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจ้างที่ปรึกษา
โครงการ

เอกสารหมายเลข ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
1. การจัดทาคาของบประมาณ
- เป็นโครงการที่พื้นที่ไม่ประสงค์

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

- สารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมจัดทาร่างโครงการ
- จัดเตรียมเพื่อจัดทาประมาณการ กิจกรรม ระยะเวลาที่คาดว่าจะทาโครงการ
ในอนาคตและจัดลาดับความสาคัญไว้
- ระยะเวลาเร่งรีบ
- ผู้มีหน้าที่ต้องบริหารจัดการเวลา / จัดสรรบุคคลมาทางานเพิ่มเติมภายใต้
ระยะเวลาจากัด
- งบที่ได้รับการสั่งการมาจากภาคการเมือง - ผู้มีอานาจหน้าที่พิจารณาจัดลาดับความสาคัญตามแผนปฏิบัติงาน
- วงเงินงบประมาณเป็นตัวตั้ง เนื้องานที่อาจ - ขอรายละเอียดจากแหล่งที่มาของงบประมาณ และพิจารณาเนื้องานที่สาคัญ
ไม่จาเป็นมาทีหลัง
จาเป็นเป็นลาดับต้น และเพิ่มเติมเนื้องานที่เกี่ยวเนื่อง
- มีกิจกรรมในโครงการทีไ่ ม่จาเป็น
- พิจารณาปรับเปลีย่ น/แก้ไข เป็นกิจกรรมที่มคี วามจาเป็นมากกว่า
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
2. เขียน TOR
- บางโครงการไม่มีราคากลาง ทาให้ต้องสืบ - สืบค้นราคาจากฐานข้อมูลภาครัฐของข้อมูลกรมบัญชีกลาง
ราคาเอง
- หาคู่เทียบจากหน่วยงานใกล้เคียง ทั้งภายในจังหวัดและในสานักงานท่องเที่ยว
- เอกชนหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
และกีฬาจังหวัดอื่น
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องการโครงการขนาด
- เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เคยทางานขนาดใกล้เคียงกัน มาเป็นทีป่ รึกษาหรือร่วมเป็น
ใหญ่และเป็นโครงการที่ไม่เคยทามาก่อน
กรรมการ
- ผู้รับจ้างล็อค TOR มาให้
- คณะกรรมการช่วยกันพิจารณารายละเอียด TOR อย่างรอบคอบ เนื่องจาก
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ล็อคสเปคผู้รับจ้างตั้งแต่ต้น

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
๔. การบริหารสัญญา

-การควบคุมงาน

- มีคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR ต้องกาหนดคุณสมบัติให้ครอบคลุมและเปิด
กว้าง เพื่อไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้วตั ถุประสงค์ของ
โครงการนั้น
- กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะผู้รับจ้างให้ชัดเจน เช่น ประสบการณ์
ผลสาเร็จของงาน ผู้เชี่ยวชาญ
- กาหนดให้ผู้ยื่นประมูลงาน นาทีมงานเสนอผลงาน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
- กรรมการควบคุมงานก่อสร้างต้องมีการควบคุมงานจริง กาหนดแผนงานการ
ควบคุมให้ชัดเจน โดยแผนต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ ทุกขัน้ ตอน มี
บันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
๕. การตรวจรับงาน
- ไม่ได้ไปดูงานจริง แต่มีการตรวจรับ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
๖. การส่งมอบและเบิกจ่าย
- มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
ก่อนส่งมอบ
- มีความเสีย่ งผู้ประกอบการให้ สินน้าใจ
ทั้งตัวเงินและสิ่งของ
- ไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
- กาหนดแผนการตรวจงานโครงการในทุกระยะ แผนต้องได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ี
อานาจ คณะกรรมการต้องไปตรวจจริง และสุ่มตรวจ และมีเอกสารหลักฐาน
เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ฯลฯ
- จัดทาเช็คลิสต์ตาม TOR และตรวจให้ครบถ้วน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
- ตรวจให้เป็นไปตามงวดงาน
- เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความสะดวกจากการตรวจรับงาน/
โดนกลั่นแกล้ง
- ทาแนวปฏิบัติที่ดี
- ดาเนินการลงโทษตามระเบียบ
- จัดทาข้อตกลงคุณธรรมร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างกับหน่วยงาน
- ดาเนินการสอบวินยั แพ่ง และปกครองกับกรรมการที่ไม่ดาเนินการเรียก
ค่าปรับตามสัญญาจ้าง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
การเสนอโครงการไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และกรอบวงเงินงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
การตั้งคณะกรรมการ TOR ราคากลาง
กรรมการจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ไม่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะในโครงการนั้นๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
การจัดทา TOR และราคากลางเอือ้ ต่อ
ที่ปรึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
การจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการไม่ใช่ผู้ทาโครงการทีแ่ ท้จริง
(นอมินี)
ขั้นตอนการจ้าง การนาเสนอ Proposal
ไม่โปร่งใส
ไม่กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน

การจ้างที่ปรึกษาโครงการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
การเขียนโครงการจะต้องมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่วงหน้าและวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ชัดเจน มีการประเมินผลการนาไปใช้
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
การตั้งคณะกรรมการต้องคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และสามารถแนะนาที่ปรึกษา
ควรมีกรรมการคนนอกที่มีความเชีย่ วชาญเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะการวิจัย
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
การกาหนด TOR ต้องมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งกาหนด
ผลลัพธ์ของโครงการที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
กาหนดให้เจ้าของโครงการจัดทาแผนดาเนินโครงการทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการจนเสร็จสิ้นกระบวนการเพื่อสามารถติดตามการทางานอย่างใกล้ชิด
มีการบันทึกขั้นตอนการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบ
จัดทาและเผยแพร่เกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
ในการเสนอ Proposal ที่ปรึกษาในโครงการจะต้องเข้าร่วมนาเสนอทุกคน
เพื่อให้คณะกรรมการสอบถามถึงงานที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันนอมินี
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
การตรวจการจ้าง
กรรมการกากับ ติดตาม ตรวจรับงานไม่มี
กรรมการตรวจการจ้างจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และสามารถแนะนาที่ปรึกษา
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทาให้งานขาดคุณภาพ ควรมีกรรมการคนนอกที่มีความเชีย่ วชาญเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะการวิจัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
การบริหารสัญญา
กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน โดยเฉพาะการบริหารสัญญา
จัดทาคู่มือและ check list สาหรับกรรมการ

หมายเหตุ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจ้างที่ปรึกษาโครงการ เป็นการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยนามาพิจารณากาหนดเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย

ตารางระบุความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่

ขั้นตอนโอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
1. การจัดทาคาของบประมาณ
- เป็นโครงการที่พื้นที่ไม่ประสงค์
- โครงการที่ไม่จาเป็น และโครงการที่เป็นความต้องการของผู้นา
ท้องถิ่น
- เอกสารประกอบคาของบประมาณแนบไม่ครบและให้จัดทาโครงการ
- วัตถุประสงค์กับกิจกรรมไม่สอดคล้องกัน
- วงเงินงบประมาณเป็นตัวตั้ง เนื้องานที่อาจไม่จาเป็นมาทีหลัง
- มีกิจกรรมในโครงการที่ไม่จาเป็น
- ระยะเวลาเร่งรีบ
- งบที่ได้รับการสั่งการมาจากภาคการเมือง
- งบประมาณถูกตัดทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
2. เขียน TOR
- บางโครงการไม่มีราคากลาง ทาให้ต้องสืบราคาเอง
- เอกชนหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องการ
โครงการขนาดใหญ่และเป็นโครงการที่ไม่เคยทามาก่อน
- ผู้รับจ้างล็อค TOR มาให้
- เขียน TOR ให้เป็นไปตามงบประมาณที่กาหนด ทั้งที่ไม่จาเป็นและ
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
- คนเขียน TOR ที่มีความชานาญ เขียนเนื้อหาไม่ครอบคลุม
- TOR ไม่ครอบคลุม ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ล็อคสเปคผู้รับจ้างตั้งแต่ต้น
- ผู้รับจ้างมีการดาเนินการก่อนที่จะผูกพันสัญญา

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง ส้ม

แดง
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

๔. การบริหารสัญญา
- การควบคุมงาน
๕. การตรวจรับงาน
- ไม่ได้ไปดูงานจริง แต่มีการตรวจรับ
- ตรวจรับไม่เป็นไปตาม TOR เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง

√
√

ที่

ขั้นตอนโอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
๖. การส่งมอบและเบิกจ่าย
- มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ
- มีความเสี่ยงผู้ประกอบการให้สินน้าใจทั้งตัวเงินและสิ่งของ
- ไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง ส้ม

แดง

√
√
√

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
1 การจัดทาคาของบประมาณ
- เป็นโครงการที่พื้นที่ไม่ประสงค์

- วงเงินงบประมาณเป็นตัวตั้ง เนื้องานที่อาจ
ไม่จาเป็นมาทีหลัง
- มีกิจกรรมในโครงการที่ไม่จาเป็น
- ระยะเวลาเร่งรีบ
- งบที่ได้รับการสั่งการมาจากภาคการเมือง
2 เขียน TOR
- บางโครงการไม่มีราคากลาง ทาให้ต้อง
สืบราคาเอง
- เอกชนหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องการโครงการขนาดใหญ่
และเป็นโครงการที่ไม่เคยทามาก่อน
- ผู้รับจ้างล็อค TOR มาให้
3 การจัดซื้อจัดจ้าง
- ล็อคสเปคผู้รับจ้างตั้งแต่ต้น

มาตรการป้องกันการทุจริต
- สารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียม
จัดทาร่างโครงการ
- จัดเตรียมเพื่อจัดทาประมาณการ กิจกรรม ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะทาโครงการในอนาคตและจัดลาดับ
ความสาคัญไว้
- ขอรายละเอียดจากแหล่งที่มาของงบประมาณ และ
พิจารณาเนื้องานที่สาคัญจาเป็นเป็นลาดับต้น และ
เพิ่มเติมเนื้องานที่เกี่ยวเนื่อง
- พิจารณาปรับเปลีย่ น/แก้ไข เป็นกิจกรรมที่มีความจาเป็น
มากกว่า
- ผู้มีหน้าที่ต้องบริหารจัดการเวลา / จัดสรรบุคคล
มาทางานเพิ่มเติมภายใต้ระยะเวลาจากัด
- ผู้มีอานาจหน้าที่พิจารณาจัดลาดับความสาคัญตาม
แผนปฏิบัติงาน
- สืบค้นราคาจากฐานข้อมูลภาครัฐของข้อมูล
กรมบัญชีกลาง
- หาคู่เทียบจากหน่วยงานใกล้เคียง ทั้งภายในจังหวัด
และในสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอื่น
- เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เคยทางานขนาดใกล้เคียงกัน
มาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการช่วยกันพิจารณารายละเอียด TOR
อย่างรอบคอบ เนื่องจากต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน TOR
- มีคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR ต้องกาหนดคุณสมบัติ
ให้ครอบคลุมและเปิดกว้าง เพื่อไม่เอื้อประโยชน์ให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
- กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะผู้รับจ้างให้
ชัดเจน เช่น ประสบการณ์ ผลสาเร็จของงาน ผู้เชี่ยวชาญ
- กาหนดให้ผู้ยื่นประมูลงาน นาทีมงานเสนอผลงาน

4 การตรวจรับงาน
- ไม่ได้ไปดูงานจริง แต่มีการตรวจรับ

- กาหนดแผนการตรวจงานโครงการในทุกระยะ แผน
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ คณะกรรมการต้องไป
ตรวจจริง และสุ่มตรวจ และมีเอกสารหลักฐาน เช่น
ภาพถ่าย วิดีโอ ฯลฯ
- ตรวจรับไม่เป็นไปตาม TOR เอื้อประโยชน์ให้ - จัดทาเช็คลิสต์ตาม TOR และตรวจให้ครบถ้วน
ผู้รับจ้าง
การส่งมอบและเบิกจ่าย
- ไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา
- ดาเนินการสอบวินัย แพ่ง และปกครองกับกรรมการ
ที่ไม่ดาเนินการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง
- มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
- ตรวจให้เป็นไปตามงวดงาน
ก่อนส่งมอบ
- เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความ
สะดวกจากการตรวจรับงาน/โดนกลั่นแกล้ง
- มีความเสี่ยงผู้ประกอบการให้ สินน้าใจ
- ทาแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งตัวเงินและสิ่งของ
- ดาเนินการลงโทษตามระเบียบ
- จัดทาข้อตกลงคุณธรรมร่วมกันระหว่างผู้รับจ้าง
กับหน่วยงาน

โครงการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการจัดทามาตรการกากับและติดตามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑. หลักการและเหตุผล
ภายใต้รัฐบาล โดยการนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในนโยบายหลัก ข้อ 12 เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน ข้อ 8 เรื่องการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ยกประเด็นให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็ น มืออาชีพ และภาครั ฐ มีความโปร่ งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิช อบ กาหนดเป้าหมาย 1)
ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2) บุคลากรภาครัฐยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 3) การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมี
ประสิ ท ธิภ าพ มีค วามเด็ ด ขาดเป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ และ 4) การบริห ารจั ดการการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ และเพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติในด้านดังกล่าว รัฐบาลได้จัดทา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีเป้าหมายรวม “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ” โดยมีแนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันการทุจริตที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) ปลูกและปลุกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความ
ใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และ 3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลด
การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กาหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกาหนดให้มีการดาเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์
๓ ยุทธศาสตร์ คือ สร้างสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก และพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต โดยยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก ได้กาหนดให้มีโครงการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถประเมินความเสี่ยงในแต่ละกระบวนงาน และสอดคล้องกับ
ที่ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตในภาครัฐ (ส านั กงาน ป.ป.ท.) ได้กาหนดให้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับกระทรวง กรม ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน ทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/
งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทาการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใน ๓ ด้าน ด้านใด
ด้านหนึ่ง (กรณีที่มีหน่วยงานในภูมิภาค ให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ด้วย) และให้ ศปท. รวบรวมส่งให้สานักงาน ป.ป.ท. ภายในกาหนดต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกากับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับทราบ
หลักการและกรอบการประเมินความเสี่ย งการทุจริตที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐกาหนด

๒.๒ เพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดและในกากับ
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจัดทามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสม โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน ๑๓๕ คน
๔. ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โดยมีหั วข้อดาเนินงาน ได้แก่
การบรรยายให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การและกรอบการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกาหนด และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ความเสี่ย งการทุจริ ต เพื่อทาการประเมินความเสี่ ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือก
กระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทาการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใน ๓
ด้าน ด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ
หน่ วยที่มีภ ารกิจให้ บริ การประชาชน อนุ มัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
และแบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน
วันที่
รุ่นที่ ๑ (วันที่หนึ่ง)
รุ่นที่ ๒ (วันที่สอง)

กลุ่มเป้าหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสานักงาน
รัฐมนตรี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่
กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) และกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ วันทาการ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๒ วันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๖. สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ

๗. งบประมาณ
งบประมาณในการดาเนิ น งานจากงบประมาณประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หรื อ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้ไปพลางก่อน) งบดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ข้าราชการและบุคลากรรับทราบหลักการและกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุ จริต
ที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และวางระบบการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและจัดทามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสม
๘.๒ ข้าราชการและบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ฝึกปฏิบัติการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต และนาไปทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
๙. ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดโครงการ ทุกหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีระบบป้องกันความเสี่ยง
ต่อการทุจริต

แนวคิดทฤษฎี
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติ ที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นาส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะกากับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต ประอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฎีสามเหลี่ยม
การทุจริต (Fraud Triangle)
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น
ซ้าอีก
 Detective : เฝ้ าระวัง สอดส่ อ ง ติดตามพฤติกรรมเสี่ ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้อ ง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร
 Preventive : ป้ อ งกั น หลี ก เลี่ ยง พฤติ ก รรมที่ น าไปสู่ ก ารสุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การกระท าผิ ด
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้
ว่าทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้า
มาได้อีก
 Forecasting : การพยากรณ์ ป ระมาณการสิ่ ง ที่อ าจจะเกิด ขึ้ น และป้อ งกั นป้ อ งปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต (Unknown Factor)
ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกในการกากับติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
การทุจริตที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ ยงใช้กรอบแนวคิด การควบคุมภายในองค์กร
(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013)

วิธีการดาเนินการ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอนุมัติโครงการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบและการจั ดท ามาตรการก ากั บและติ ดตามของกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา ภายใต้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการเลขที่ ๖/๒๕๖๓)
อนุมัติงบประมาณและอนุมัติดาเนินโครงการฯ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
การทุจริต ในวันที่ ๒๐ และ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์
รองเมือง กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จานวน ๑๓๕ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกากับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ สานักงาน
รัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวง กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ก่อนทาการประเมินได้ทาการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภท
ที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
นาข้อมูลรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต ลงในประเภทของ
ความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Fact
Known Factor
Unknown Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้า หรือมีประวัติ มีตานานอยู่แล้ว
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
วิเคราะห์ส ถานะความเสี่ย งการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยกาหนด
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้
 สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
 สีเหลือง : ความเสี่ย งระดับ ปานกลาง และสามารถใช้ค วามรอบคอบระมัด ระวัง ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ทีม่ ีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่
เป็นสีส้ม และสีแดง มาหา ค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ
ระดับค่า
ความจาเป็นของการ
เฝ้าระวัง

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ

3
Must
ขั้นตอนหลักที่สาคัญของ
กระบวนงาน มีความ
จาเป็นในการเฝ้าระวังสูง
มาก ต้องทาการป้องกัน
ไม่ดาเนินการไม่ได้
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย /หน่วยงานกากับ
ดูแล/ พันธมิตร/ภาคี
เครือข่าย
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย

2
Must
ขั้นตอนหลักที่สาคัญของ
กระบวนงาน มีความ
จาเป็นในการเฝ้าระวังสูง
ต้องทาการป้องกันไม่
ดาเนินการไม่ได้
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย /หน่วยงานกากับ
ดูแล/ พันธมิตร/ภาคี
เครือข่าย
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลกระทบทางการเงิน
รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
Financial

ผลกระทบทางการเงิน
รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
Financial

1
SHOULD
ขั้นตอนรองของ
กระบวนงาน มีความ
จาเป็นในการเฝ้าระวังต่า
ผลกระทบต่อ
กระบวนงานภายใน
Internal Process
กระทบด้านการเรียนรู้
องค์ความรู้ Learning
& Growth

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) ในขั้นตอนที่ 3 มาประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามี
ระดับการควบคุมความเสี่ ยงการทุ จริ ตอยู่ ในระดั บใด เมื่ อเทียบกั บคุ ณภาพการจั ดการ (คุ ณ ภาพการจั ด การ
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ
ดี
พอใช้
อ่อน

การจัดการ
จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
ส่วนใหญ่จัดการได้ บางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการทาให้มีรายจ่ายเพิ่ม มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix
Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทาแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตตามลาดับความรุนแรง
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
เป็น การติดตามเฝ้ าระวัง เป็น การสร้างตะแกรงดักและยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สี
เขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อพิจารณาทากิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้
 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /
นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับ
ความรุนแรง < 3
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /
กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตตามสถานะ มาจาแนกเพื่อจัดทาระบบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีแดง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเหลือง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)

ความเห็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
จัดทารายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด สถานะ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ที่

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง

แดง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการทุจริต
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ สานักงานรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวง กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองบัญชาการ
ตารวจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ ได้มีการ
ระดมสมองและนาเสนอมาตรการที่มีความเสี่ยงและจาเป็นต้องจัดการอย่างเร่งด่วน ๑ กระบวนการ คือ
กระบวนการจั ดซื้อจั ดจ้าง ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาในเรื่องการจ้างที่ปรึกษาโครงการ มากาหนดเป็นมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงและกาหนดมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ชื่อกระบวนงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาโครงการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจ้างที่ปรึกษาโครงการ

