รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำมหนังสือสำนักงำน ป.ป.ท. ด่วนมำก ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม
๒๕๖๔ โดยคู่มือแนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กำหนดให้
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำ คั ด เลื อ กกระบวนงำนหรื อ โครงกำรที่ ต้ อ งด ำเนิ น กำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำมที่สำนักงำน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน
๑ กระบวนงำน/โครงกำร โดยเป็ น โครงกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงที่มี ว งเงิน สู ง สุ ด ของหน่ว ยงำน และส ำนั กงำน
ปลั ดกระทรวงกำรท่องเที่ย วและกีฬำ พิจำรณำแล้ ว คัดเลื อกโครงกำรมำดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ ยง
และจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ดังนี้
๑. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจเครื่องชี้วัดภำวะเศรษฐกิจ ภำคบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
งบประมำณของโครงกำร ๒๐,๐๑๖,๑๐๐ บำท (ยี่สิบล้ำนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)
๒. โครงกำรกำรเป็ น เจ้ ำ ภำพจัด กำรประชุม รั ฐ มนตรี ท่อ งเที่ ย วเอเปค ครั้ งที่ ๑๒ และ
กำรประชุมคณะทำงำนท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และกำรประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง งบประมำณของโครงกำร
๒๑,๒๗๘,๒๐๐ บำท
1. ข้อมูลโครงการ
ชื่อโครงการ :

๑. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจเครื่องชี้วัดภำวะเศรษฐกิจภำคบริกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว งบประมำณ ๒0,016,100 บำท
ลักษณะงาน :
เก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว สำรวจข้อมูลค่ำใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว สำรวจ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยว เก็บข้อมูล
สถำนที่พักแรม จัดทำข้อมูลสถิติต่ำงๆ และจัดทำสื่อในกำรนำเสนอ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ระยะเวลาดาเนินการ : ๑๐ เดือน
วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง : จ้ำงที่ปรึกษำ วิธีคัดเลือก
ชื่อโครงการ :

2. โครงกำรกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๒
และกำรประชุ ม คณะท ำงำนท่ อ งเที่ ย วเอเปค ครั้ งที่ ๖๐ และกำรประชุ ม อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง งบประมำณ ๒๑,๒๗๘,๒๐๐ บำท
ลักษณะงาน :
จัดกำรประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๒ กำรประชุมคณะทำงำนท่องเที่ยว
เอเปค ครั้งที่ ๖๐ และกำรประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกำรต่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ระยะเวลาดาเนินการ : ๔ เดือน
วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพำะเจำะจง

๒
ศัพท์เฉพาะ คานิยาม
ศัพท์เฉพาะ
คานิยาม
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต (Fraud Risk) กำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรืออำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำนในอนำคต
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต
เป็นขั้นตอนในกำรค้นหำว่ำมีรูปแบบควำมเสี่ยงกำรทุจริตอย่ำงไรบ้ำง
โอกำส (Likelihood)
โอกำสหรือควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนควำมเสี่ยงกำรทุจริต
คะแนนรวมที่เป็นผลจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำก
(Risk Score)
๒ ปัจจัย คือ โอกำสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงกำรทุจริต ผู้ปฏิบัติงำนหรือผู้รับผิดชอบกระบวนงำน หรือโครงกำร
(Risk Owner)
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนทำกำรประเมินควำมเสี่ยงต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ
กระบวนงำนหรือโครงกำรที่ทำกำรประเมิน ตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำจำก ๒ ปัจจัย คือด้ำนโอกำส
และด้ำนผลกระทบ และกำรให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รำยละเอียด ดังนี้
- โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) พิจำรณำควำมเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ในช่วงเวลำ
หนึ่ง ในรูปของควำมถี่ หรือควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ
- ผลกระทบ (Impact) กำรวัดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงนั้น โดย
สำมำรถแบ่งเป็นผลกระทบทำงด้ำนกำรเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่กำรเงิน
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง
กำรทุจริต ดังนี้
๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕

เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดได้สูงมำก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

๔

เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)

๓

เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นบำงครั้ง (ร้อยละ 5)

๒

เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นน้อยมำก (น้อยกว่ำร้อยละ 3)

๑

เหตุกำรณ์ไม่น่ำมีโอกำสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓
๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕

ควำมเสียหำยตั้งแต่..................................บำท ถึง.............................บำท

๔

ควำมเสียหำยตั้งแต่..................................บำท ถึง.............................บำท

๓

ควำมเสียหำยตั้งแต่..................................บำท ถึง.............................บำท

๒

ควำมเสียหำยตั้งแต่..................................บำท ถึง.............................บำท

๑

ควำมเสียหำย..............................บำท หรือน้อยกว่ำ

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
Risk Score
โอกาสเกิด

ผลกระทบ
๑

๒

๓

๔

๕

๕

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก

๔

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

๓

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

๒

ต่า

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

๑

ต่า

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
 สีเขียว หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับต่ำ
 สีเหลือง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง
 สีส้ม หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับสูง
 สีแดง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก
ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เป็ น ขั้น ตอนกำรระบุ ป ระเด็น ควำมเสี่ ย งกำรทุ จ ริต และกำรจั ด ระดั บควำมรุ น แรงของ
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต กำรระบุประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตโดยกำรอธิบำยรำยละเอียดเหตุกำรณ์ที่มีโอกำส
เกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริตว่ำมีรูปแบบพฤติกำรณ์กำรทุจริตในแต่ละขั้นตอนในกำรดำเนินงำนของกระบวนงำน
หรือโครงกำรที่ทำกำรประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมำกที่สุดว่ำ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร โดยผู้ปฏิบัติงำน
หรือรับผิดชอบกระบวนงำนหรือโครงกำร (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงำน อำจมีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกด้วยก็ได้ เนื่องจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต Risk Owners
ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในควำมบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตจึงไม่ใช่ Risk
Owners เท่ำนั้น

๔
กำรค้นหำควำมเสี่ยงกำรทุจริต ค้นหำจำก ควำมเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดซ้ำสู ง
มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเสี่ยงจำกกำรพยำกรณ์
ในอนำคตว่ำมีโ อกำสเกิ ด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นกำรตั้งสมมติฐำน หรือเป็นกำรพยำกรณ์
ล่ ว งหน้ ำที่อ ำจเกิ ดขึ้น ในอนำคตเพิ่ มเติ ม (Scenario) เป็ นกำรมองข้อมู ล ไปข้ ำงหน้ำ (Forward-looking
information) โดยไม่คำนึงว่ำหน่วยงำนมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยกำร
มองควำมเสี่ยงกำรทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ำยที่สุด (Worst Case) หลักกำรที่สำคัญ ต้องไม่เอำปัญหำหรือ
ข้อจำกัดจำกกำรบริหำรงำนในปัจจุบัน เช่น ทรัพยำกร คน พำหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลำกร
ไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ไม่มีจิตสำนึ ก ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่กำรดำเนินงำนอำจไม่บรรลุเป้ำหมำยมำปนกับ
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพรำะจะทำให้ละเลยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
กำรให้คะแนนควำมเสี่ยงกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกขั้นตอนกำรดำเนินงำน พิจำรณำจำก
๒ ปัจจัย คือ โอกำสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง
กำรทุจ ริ ต (Risk Score) เพื่ อน ำมำจั ดระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ ยงกำรทุ จริตว่ ำอยู่ในระดับ สู งมำก
สูง ปำนกลำง หรือต่ำ ตำมแบบฟอร์มตำรำงกำรระบุประเด็นควำมเสี่ยง
ตำรำงกำรระบุประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต กำรให้คะแนนควำมเสี่ยงกำรทุจริต และกำรจั ด
ระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงกำรทุจริต
โครงการค่าใช้จ่ายในการสารวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ลาดับ
ที่

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต

Risk Score (L x I)
Likelihood

Impact

Risk Score

๑

กำรกำหนดวิธีกำรจ้ำง

ใช้วิธีกำรจ้ำงที่มีผู้แข่งขันน้อยรำย

๒

๒

๔

๒

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

แทรกแซงกำรกำหนดคณะกรรมกำร
เช่น ผู้มีอำนำจเลือกกรรมกำรที่
สำมำรถควบคุมได้

๒

๒

๔

แต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมชำนำญ
ในด้ำนนั้นน้อย

๒

๒

๔

จัดทำขอบเขตของงำนเอื้อต่อ
ผู้รับจ้ำงรำยใดรำยหนึ่ง เช่น มีกำร
ประสำนกับผูร้ ับจ้ำงที่ต้องกำรไว้
ล่วงหน้ำ

๓

๔

๑๒

กำหนดกิจกรรมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิน
ควำมจำเป็น

๑

3

3

ให้ผู้รับจ้ำงที่ต้องกำรจัดทำขอบเขต
ของงำน

๓

๔

๑๒

ผู้รับจ้ำงรำยใดรำยหนึ่งรู้หรือทรำบ
รำยละเอียดขอบเขตของงำนก่อน

๒

๓

๖

กำหนดรำคำกลำงโดยให้ผรู้ ับจ้ำง
ที่ต้องกำรจัดทำ และจัดหำคู่เทียบให้

3

4
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กำรกำหนดรำคำสูงเกินจริง

1

3

3

๓

๔

กำรจัดทำร่ำงของเขตของงำน

กำรกำหนด
รำคำกลำง

๕
ลาดับ
ที่

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

๕

กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรจ้ำง

๖
๗

๘

ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต

Risk Score (L x I)
Likelihood

Impact

Risk Score

กำหนดเกณฑ์/พิจำรณำเอื้อ
ประโยชน์ให้รำยใดรำยหนึ่ง

2

4

8

กำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้เสนอรำคำสมยอมในกำรเสนอ
รำคำ

1

3

3

กำรบริหำรสัญญำ

เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จำก
ผู้รับจ้ำง
ควบคุมงำนไม่เป็นไปตำมสัญญำ
เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้ำง

๓

3

9

ตรวจรับไม่เป็นไปตำมสัญญำ
เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้ำง

2

4

8

เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จำก
ผู้รับจ้ำง

4

4

16

เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่ำปรับเมื่อมี
กำรปฏิบัตไิ ม่เป็นไปตำมสัญญำ

2

3

6

กำรตรวจรับงำนและเบิกจ่ำย

โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมคณะทางาน
ท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
ที่

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต

๑

กำรจัดทำร่ำงของเขตของงำน
และกำรกำหนดรำคำกลำง

กำรกำหนดรำยละเอียดขอบเขตงำน
ไม่ครบถ้วน เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง
กำรกำหนดคุณสมบัตผิ ู้รับจ้ำงเป็นไป
ในลักษณะไม่เปิดกว้ำง
กำรกำหนดรำคำกลำงสูงเกินไป
ควำมไม่เหมำะสมของรำคำ
ควำมถูกต้องของกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติและเอกสำรของผูเ้ สนอ
รำคำ
-

๒

คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3

กำรจัดทำสัญญำ

4

กำรบริหำรสัญญำ

5

กำรตรวจรับและกำรเบิก
จ่ำยเงิน

ควบคุมงำนไม่เป็นไปตำมขั้นตอน
ทีก่ ำหนดในสัญญำ เอื้อประโยชน์ให้
ผู้รับจ้ำง
ส่งมอบงำน-ตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตำมสัญญำ เอกสำรประกอบ
กำรส่งมอบงำนไม่ถูกต้องครบถ้วน

Risk Score (L x I)
Likelihood

Impact

Risk Score

2

4

8

2

4

8

2

4

8

2

4

8

-

-

-

2

4

8

2

4

8
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ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มำตรกำร หมำยถึง วิธีกำรที่จะทำให้ ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทำงที่ตั้งขึ้น
เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรำรถนำ แล้ วนำมำจัดทำเป็นแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพื่อควบคุมหรือ
ลดโอกำสเกิดกำรทุจริ ตโดยล ำดับ ควำมเสี่ ยงกำรทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลื อกมำทำ
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ส่วนลำดับควำมเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับ
ต่อมำ มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอำจมีหลำกหลำยวิธีกำร หน่วยงำนควรทำกำรเลือกวิธีที่ดีที่สุด
และประเมินควำมคุ้มค่ำเหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ได้จำกกำรระเมินมำประกอบด้วย
และต้องมีกำรติดตำมเพื่อประเมินกำรบริห ำรควำมเสี่ ยงกำรทุจริตในกิจกรรมตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้เพื่อเป็นกำรยืนยันผลกำรป้องกันและแก้ไ ขปัญหำว่ำมีประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด หรืออำจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตใหม่หำกพบว่ำรูปแบบกำร
ทุจริตหรือสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปตำมวงจร PDCA
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำกกำรประเมินขั้นตอน/กิจกรรมของโครงกำรที่มีโอกำสเกิดกำรทุจริต หรือมีควำมเสี่ยง
กำรทุจริตเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภำพของมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง พบว่ำมำตรกำรที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
ยั ง ไม่ มั่น ใจว่ำ จะสำมำรถควบคุ มควำมเสี่ ย งได้ อย่ ำงมีป ระสิ ทธิ ภ ำพ จึง เห็ น ควำมจำเป็ น ที่จ ะต้ องจัด ท ำ
มำตรกำรเพิ่มเติม จึงได้จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในขั้นตอน ดังนี้
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการค่าใช้จ่ายในการสารวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒๐,๐16,1๐๐ บาท
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงกำร โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจเครื่องชี้วัดภำวะเศรษฐกิจภำคบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
๒.งบประมำณ ๒๐,๐16,1๐๐ บำท วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง จ้ำงที่ปรึกษำด้วยวิธีคัดเลือก ระยะเวลำดำเนินกำร 10 เดือน
 เงินงบประมำณ
 เงินนอกงบประมำณ
๓. ส่วนรำชกำรที่ดำเนินกำรจัดชื้อจัดจ้ำง กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ สำนักงำนปลัดกระทรวง
๔. ส่งรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำรในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตำมแบบ)
 ส่งพร้อมรำยงำนรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
สูง
- คณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำนพิจำรณำ
การจัดทาร่างของเขตของงาน
1 - จัดทำขอบเขตของงำนเอื้อต่อผูร้ บั จ้ำงรำยใด
จัดทำขอบเขตของงำนโดยพิจำรณำจำก
วัตถุประสงค์ของโครงกำร ประโยชน์และ
รำยหนึ่ง โดยอำจมีกำรประสำนกับผู้รับจ้ำง
ควำมคุ้มค่ำทีไ่ ด้จำกกำรดำเนินโครงกำร
ที่ต้องกำรไว้ล่วงหน้ำ
- คณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดขั้นตอน/
- ให้ผู้รับจ้ำงที่ต้องกำรจัดทำขอบเขตของงำน
กิจกรรมทีส่ ำคัญโดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรม
ที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นประโยชน์
- รำยละเอียดโครงกำร ร่ำงขอบเขตของงำน
กำรประชุมและกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ถือเป็นเรื่องลับ ไม่ควรเปิดเผยกับผู้ใดก่อน
ขั้นตอนกำรเปิดเผยตำมระเบียบ และไม่ควรให้
ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมกำรเข้ำร่วมกำรประชุม
- ผู้บริหำรได้ติดตำมกำรดำเนินงำนเป็นประจำ
กำกับให้เป็นไปตำมระเบียบ/มำตรกำร
ทั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร และคณะกรรมกำรฯ
2 การกาหนดราคากลาง
สูง
- กำหนดรำคำกลำงโดยคณะกรรมกำร และ
- กำหนดรำคำกลำงโดยให้ผู้รับจ้ำงที่ต้องกำร
กำหนดรำคำกลำงตำมมำตรำ ๔ พระรำชบัญญัติ
จัดทำให้ และจัดหำคูเ่ ทียบให้
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
- กำรกำหนดรำคำสูงเกินจริง
พ.ศ. ๒๕๖๐
- เทียบเคียงรำคำกับหน่วยงำนของรัฐอื่นที่มี
กิจกรรมและขนำดของงำนใกล้เคียงกัน
- มีกำรอ้ำงอิงเปรียบเทียบจำกสัญญำจ้ำง
ของปีก่อนๆ ทั้งจำกรูปแบบวิธีกำรจ้ำงที่เหมือน
และแตกต่ำงกัน
- มีกำรประกำศขอบเขตกำรทำงำนก่อนจัดจ้ำง
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน
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ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล
การจ้าง
- กำหนดเกณฑ์/พิจำรณำเอื้อประโยชน์ให้รำยใด
รำยหนึ่ง
ที่

4 การบริหารสัญญา
- ควบคุมงำนไม่เป็นไปตำมสัญญำ เอื้อประโยชน์
ให้ผู้รับจ้ำง
- เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จำกผู้รับจ้ำง

5 การตรวจรับงานและเบิกจ่าย
- ตรวจรับไม่เป็นไปตำมสัญญำ
เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้ำง
- เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จำก
ผู้รับจ้ำง

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
สูง
- ตรวจสอบกำรสมยอมในกำรเสนอรำคำ
ตำมขั้นตอนของระเบียบอย่ำงเคร่งครัด
- ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตำมระเบียบ
- มีขั้นตอนกำรเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ตำมระเบียบ
และมีวิธีกำรพิจำรณำอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้
สูง
- หน่วยงำนที่จัดจ้ำง บริหำรสัญญำ และ
ประสำนงำนกับผู้รับจ้ำง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับ
ผลประโยชน์ใดๆ จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ทีน่ อกเหนือจำกสัญญำ
- หน่วยงำนมีช่องทำงและกระบวนกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ
- ผู้บริหำรติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนของสัญญำ
สูง-สูงมาก
- คณะกรรมกำรตรวจรับทุกคนต้องให้ควำม
สำคัญกับกำรตรวจรับงำนให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตำมสัญญำ โดยควรต้องมีกำรระบุว่ำมีกำร
ตรวจรับด้วยวิธีกำรขั้นตอนใดบ้ำง ในรำยงำน
กำรประชุมของคณะกรรมกำร
- มีมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนสินน้ำใจ
ของขวัญของกำนัลสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่
- เมื่อมีกำรปฏิบตั ิไม่เป็นไปตำมสัญญำ ให้แจ้ง
เป็นลำยลักษณ์อักษร ต่อผูร้ ับจ้ำงปรับปรุงแก้ไข
กำรดำเนินกำรโดยทันที (อยู่ในระยะเวลำของ
สัญญำ) และคณะกรรมกำรไม่รรี อในกำร
พิจำรณำค่ำปรับเมื่อผูร้ ับจ้ำงไม่สำมำรถทำงำน
ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำสัญญำ ยกเว้นมีเหตุ
งดหรือลดค่ำปรับ
- มีกำรตรวจสอบซ้ำโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มกำรคลัง

เอกสารหมายเลข ๒
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสำรวจเครื่องชี้วัดภำวะเศรษฐกิจภำคบริกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
งบประมาณ ๒๐,๐16,1๐๐ บำท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง จ้ำงที่ปรึกษำด้วยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดาเนินการ 10 เดือน
 เงินงบประมำณ
 เงินนอกงบประมำณ
 เข้ำร่วมโครงกำร IP
 มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร IP
 เข้ำร่วมโครงกำร CoST
 มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร CoST
ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จำนวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)

1 ค่ำตอบแทนบุคลำกร
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
นักวิจัย
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสถิติศำสตร์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยว
นักวิเครำะห์เศรษฐกิจกำรท่องเที่ยว
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ประสำนงำนโครงกำร
ธุรกำร
2 ค่ำจ้ำงกำรสำรวจภำคสนำม
3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจข้อมูล
สถำนพักแรม
4 ค่ำจัดทำเอกสำร สื่อในกำรนำเสนอ
ต่ำงๆ

รวม 40 คน
ปริญญำโท ๑ คน 9 เดือน
ปริญญำโท ๘ คน 7 เดือน
ปริญญำโท ๑ คน 6 เดือน
ปริญญำโท ๑ คน 6 เดือน
ปริญญำตรี ๑ คน 9 เดือน
ปริญญำตรี 8 คน 7 เดือน
ปริญญำตรี 10 คน 9 เดือน
ปริญญำตรี 10 คน 10 เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณ
การงบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

12,854,500
140,000
80,000
80,000
80,000
63,000
30,000
26,750
15,000
4,125,800
2,673,000
362,040
20,015,340

10
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค
ครั้งที่ 12 และการประชุมคณะทางานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ ๒๑,278,2๐๐ บาท
เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงกำร โครงกำรกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 12 และกำรประชุมคณะทำงำนท่องเที่ยว
เอเปค ครั้งที่ 60 และกำรประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. งบประมำณ ๒1,278,2๐๐ บำท วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง วิธีเฉพำะเจำะจง ระยะเวลำดำเนินกำร 10 เดือน
 เงินงบประมำณ
 เงินนอกงบประมำณ
๓. ส่วนรำชกำรที่ดำเนินกำรจัดชื้อจัดจ้ำง กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ สำนักงำนปลัดกระทรวง
๔. ส่งรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำรในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตำมแบบ)
 ส่งพร้อมรำยงำนรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1 การกาหนดราคากลางและขอบเขตงาน
สูง
- ตั้งคณะทำงำนกำรเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม
- กำรกำหนดรำยละเอียดขอบเขตงำนไม่ครบถ้วน
เอเปค เพื่อพิจำรณำรูปแบบของกำรเป็นเจ้ำภำพ
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง
จัดประชุม
- กำรกำหนดคุณสมบัติผรู้ ับจ้ำงเป็นไปในลักษณะ
- คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงของเขตของงำน
ไม่เปิดกว้ำง
กำหนดขอบเขตงำนให้มรี ำยละเอียดขั้นตอน
- กำรกำหนดรำคำกลำงสูงเกินไป
กิจกรรมครบถ้วนโดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์
ควำมไม่เหมำะสมของรำคำ
ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร
- คณะกรรมกำรกำหนดคุณสมบัตแิ ละเชิญชวน
ผู้ยื่นข้อเสนอทีเ่ คยรับงำนจำกส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มำนำเสนอรำยละเอียดงำน
- คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงให้เป็นไป
ตำมมำตรำ ๔ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
2 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สูง
- คณะกรรมกำรกำหนดเกณฑ์และพิจำรณำ
- ควำมถูกต้องของกำรพิจำรณำคุณสมบัติและ
โดยพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำ และประโยชน์ของ
เอกสำรของผูเ้ สนอรำคำ
รำชกำรเป็นหลัก ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบกำรรำยใด
รำยหนึ่ง
- จัดทำข้อตกลงคุณธรรมโดยให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงนำม

1๑
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3 การบริหารสัญญา
- ควบคุมงำนไม่เป็นไปตำมขั้นตอน
ที่กำหนดในสัญญำ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้ำง
ที่

4 การตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน
- ส่งมอบงำน-ตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตำมสัญญำ เอกสำรประกอบ
กำรส่งมอบงำนไม่ถูกต้องครบถ้วน

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
สูง
- หน่วยงำนที่จัดจ้ำง บริหำรสัญญำ และ
ประสำนงำนกับผู้รับจ้ำง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับ
ผลประโยชน์ใดๆ จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ที่นอกเหนือจำกสัญญำ
- หน่วยงำนมีช่องทำงและกระบวนกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ
- ผู้บริหำรติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนของสัญญำ
สูง
- หน่วยงำนรับผิดชอบตรวจสอบเอกสำรกำรส่ง
มอบงำนให้ครบถ้วนถูกต้อง
- คณะกรรมกำรตรวจรับทุกคนต้องให้ควำม
สำคัญกับกำรตรวจรับงำนให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตำมสัญญำ โดยควรต้องมีกำรระบุว่ำมีกำร
ตรวจรับด้วยวิธีกำรขั้นตอนใดบ้ำง ในรำยงำน
กำรประชุมของคณะกรรมกำร
- มีมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนสินน้ำใจ
ของขวัญของกำนัลสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่
- มีกำรตรวจสอบซ้ำโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มกำรคลัง

เอกสารหมายเลข ๒
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสำรวจเครื่องชี้วัดภำวะเศรษฐกิจภำคบริกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
งบประมาณ ๒๐,๐16,1๐๐ บำท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง จ้ำงที่ปรึกษำด้วยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดาเนินการ 10 เดือน
 เงินงบประมำณ
 เงินนอกงบประมำณ
 เข้ำร่วมโครงกำร IP
 มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร IP
 เข้ำร่วมโครงกำร CoST
 มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร CoST
ที่

รายการ

1 กำรจัดงำนแถลงข่ำวกำรจัดกำรประชุม
2 ประชำสัมพันธ์กำรจัดประชุม
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
- ผลิตสื่อโฆษณำหรือสำรคดีสั้น
- เผยแพร่สื่อโฆษณำหรือสำรคดีสนั้
- สัมภำษณ์สดหรือบันทึกเทปผู้บริหำรกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ออกอำกำศ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกำรประชุม เผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรภำษำไทย
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกำรประชุม เผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรภำษำอังกฤษ
- จัดทำบทควำมเกี่ยวกับกำรประชุม เผยแพร่
ในนิตยสำรภำษำไทย
- จัดทำบทควำมเกี่ยวกับกำรประชุมเผยแพร่
ในนิตยสำรภำษำอังกฤษ
- จัดให้มีป้ำย Backdrop พร้อมโครงสร้ำงติดตั้ง
ที่มีสัญลักษณ์สื่อถึงกำรจัดงำน
- ป้ำย J-Flag
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
- จัดทำข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์กำรประชุมเป็น
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ
เว็บไซต์ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- เผยแพร่ผ่ำนทำงช่อง Social Network
3 จัดเตรียมสถำนที่ให้มีควำมพร้อมและเรียบร้อย
สำหรับกำรจัดกำรประชุม ตลอดจนกำรจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ณ สถำนที่จัดกำรประชุม/สถำนที่จัด
งำนเลี้ยงรับรอง/สถำนทีส่ ำหรับกำรทัศนศึกษำ

รายละเอียด
(ประเภท จำนวน
คุณลักษณะ(Spec)
อื่นๆ)
ผู้เข้ำร่วม 50 คน

ประมาณ
การงบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ
(บาท)
77,000
1,978,000

3 เรื่อง
30 ครั้ง
๓ รำยกำร
3 ฉบับ
2 ฉบับ
๓ ฉบับ
๒ ฉบับ
6 ป้ำย
20 ป้ำย

2,638,800

๑๓
ที่

4
5

6

7
8

9
10

รายการ

- จัดเตรียมสถำนที่สำหรับจัดกำรประชุมฯ TWG 60จัดเตรียมสถำนที่สำหรับประชุม TMM 11
- จัดเตรียมห้องสำหรับจัดกำรแถลงข่ำวสรุปผลกำร
จัดกำรประชุม
- จัดเตรียมห้อง Secretariat Office
- จัดเตรียมห้องรับรองสำหรับฝ่ำยเลขำธิกำร APEC
- จัดเตรียมห้องรับรองสำหรับ แขก VIP / วิทยำกร /
สื่อมวลชน
- จัดเตรียมห้องสำหรับศูนย์อำนวยกำรควำม
ปลอดภัย
จัดกำรต้อนรับผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุมจำกประเทศ
สมำชิก APEC
เจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกตลอดกำรจัดงำน เช่น
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน (Liaison Officer)
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนประจำห้องประชุมสำหรับกำร
ถำม-ตอบข้อมูล เจ้ำหน้ำที่สำหรับให้บริกำรข้อมูล
ประชำสัมพันธ์ตลอดเวลำ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ Run Show Team วิทยุสื่อสำร
พร้อมหูฟังสำหรับเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน
ระบบลงทะเบียนหน้ำงำนสำหรับผู้เข้ำร่วมงำนด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียน
กระเป๋ำใส่เอกสำร ของที่ระลึก สูจบิ ัตร (Program
Booklet) ชุดเครื่องเขียน ป้ำยห้อยคอพร้อมสำย
ห้อยคอ
จัดนิทรรศกำรที่สอดคล้องกับหัวข้อกำรจัดประชุม
จำนวน 6 นิทรรศกำร
จัดหำพิธีกร และวิทยำกร พิธีกรดำเนินรำยกำรงำน
แถลงข่ำว พิธีกรดำเนินรำยกำรกำรแถลงข่ำว
สรุปผลกำรจัดกำรประชุม พิธีกรดำเนินงำนในงำน
เลี้ยง Welcome Reception พิธีกรดำเนินงำนใน
งำนเลี้ยงอำหำรค่ำต้อนรับรัฐมนตรีท่องเที่ยว APEC
พิธีกรดำเนินงำนในงำนเลีย้ ง Farewell Dinner
วิทยำกรหรือบุคลำกรที่เชี่ยวชำญ ที่มีควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหัวข้อกำรจัดกำรประชุม
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยและอุปกรณ์รักษำ
ควำมปลอดภัยตลอดกำรจัดงำนประชุม
บริกำร รับ - ส่ง สำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม สนำมบินโรงแรมที่พัก-สถำนที่จดั ประชุม-สถำนที่จัดเลีย้ ง
รับรอง-ทัศนศึกษำ

รายละเอียด
(ประเภท จำนวน
คุณลักษณะ(Spec)
อื่นๆ)
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

ประมาณ
การงบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ
(บาท)

1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
157,250
252,000

385,000

60,000
315,000

1,315,300
3,171,000

14
ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จำนวน
คุณลักษณะ(Spec)
อื่นๆ)

11 จัดกำรบันทึกภำพตลอดกำรจัดกำรประชุม
12 ของที่ระลึกที่สื่อถึงควำมเป็นไทยและสื่อถึงกำร
จัดกำรประชุม
13 อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ำร่วม
ประชุม คณะทำงำน และเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำม
สะดวกในกิจกรรมต่ำงๆ
14 ที่พักสำหรับผู้บริหำรระดับสูงของประเทศสมำชิก
อำเซียน ผู้บริหำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลำที่มีกำร
จัดกำรประชุม
15 บัตรโดยสำรเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - กรุงเทพฯ 40 ที่นั่ง
16 กำรเข้ำชมทัศนศึกษำกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่
ท่องเที่ยว
17 จัดให้มีรถพยำบำลพร้อมเจ้ำหน้ำที่พยำบำลในวันที่
มีกำรจัดประชุมและระหว่ำงกำรจัดทัศนศึกษำ
18 จัดให้มีประกันภัยสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมงำน 200 คน
19 ค่ำสำรวจพื้นที่จดั กำรประชุม จำนวน 3 ครั้ง
20 จัดประชุมเตรียมกำร ระหว่ำงสำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวกับภำครัฐและเอกชน
ณ พื้นที่ที่จัดกำรประชุม จำนวน 2 ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณ
การงบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ
(บาท)
500,000
375,000
3,150,000
5,787,500

40 ที่นั่ง

340,000
300,000
32,090

200 คน
3 ครั้ง
2 ครั้ง

50,000
228,060
166,200
21,278,200

