แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน
1. จัดทำขอบเขตของงานเอื้อต่อผูร้ ับจ้างราย
ใดรายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผู้รับจ้างที่
ต้องการไว้ล่วงหน้า
2. กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความ
จำเป็น
3. ให้ผู้รบั จ้างที่ต้องการ จัดทำขอบเขตของ
งาน
4. ผู้รบั จ้างรายใดรายงหนึ่งรูห้ รือทราบ
รายละเอียดของงานก่อน

ระดับ
ความเสี่ยง
การทุจริต
สูง

2 การกำหนดราคากลาง
1. กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการ
จัดทำและจัดหาคูเ่ ทียบให้
2. การกำหนดราคาสูงเกินจริง

สูง

3 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล
การจ้าง
กำหนดเกณฑ์/พิจารณาเอื้อประโยชน์ให้รายใด
รายหนึ่ง

สูง

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา บรรจุมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในวาระการประชุมของ
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา
(Terms of Reference: TOR) หลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง (ราคา
อ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัด
ภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องดังนี้
- คณะกรรมการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงาน
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ประโยชน์และความคุ้มค่าทีไ่ ด้จากการดำเนินโครงการ
- คณะกรรมการพิจารณากำหนดกิจกรรมทีส่ ำคัญ
โดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นและไม่เป็น
ประโยชน์
- การประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการ
ถือเป็นเรื่องลับ และไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการ
เข้าร่วมการประชุม
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา บรรจุมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในวาระการประชุม
ของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา
(Terms of Reference: TOR) หลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง (ราคา
อ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัด
ภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องดังนี้
- กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการและเป็นไป
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- มีการอ้างอิงสัญญาจ้างของปีก่อน ๆ ทั้งจากรูปแบบ
วิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน
- มีการประกาศขอบเขตการจ้างก่อนจัดจ้างบนหน้า
เว็บไซต์หน่วยงาน
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา บรรจุมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในวาระการประชุมของ
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องดังนี้

๒
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

4 การบริหารสัญญา
1. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
2. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
5 การตรวจรับงานและเบิกจ่าย
1. ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์
ให้ผู้รับจ้าง
2. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
3. เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมือ่ มีการ
ปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หมายเหตุ :

ระดับ
ความเสี่ยง
การทุจริต

สูง

สูง-สูงมาก

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
- ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคาตามขั้นตอน
ของระเบียบอย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบ
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเพื่อลงนาม
ในสัญญาต่อไป
-

-

๑. แนบเอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เป็นไฟล์ Word / Excel
และ PDF
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ทาง Email : anticoc@mots.go.th

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)
หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ ๑/2564
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน ๒๕๖4 เวลา 12.0๐ - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารหลัง ชั้น ๓
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๑069/๒๕๖4
ลงวันที่ 1 กันยายน ๒๕๖4
1.2 มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) หลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาคั ดเลื อ กข้ อ เสนอและราคากลาง (ราคาอ้ า งอิ ง ) โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-๑ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ ๑/๒๕๖4
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสื่อมวลชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 1732/๒๕๖4
ลงวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง
ที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก และคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ในงานจ้ า ง
ที่ ป รึ ก ษา สำหรั บ การจ้ างที่ ป รึ ก ษาโครงการค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการสำรวจ
เครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยวิธีคัดเลือก
1.2 มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริห ารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ
ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)
โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครือ่ งชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
พิจารณาคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ยื่นข้อเสนอ
ไม่น้อยกว่า 3 ราย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.............................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๒
และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ที่
๑

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน
๑. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน
๒. การกำหนดคุณสมบัติผรู้ ับจ้าง
๓. การกำหนดราคากลาง ความเหมาะสม
ของราคา

๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ความถูกต้องของการพิจารณาคุณสมบัติและ
เอกสารของผูเ้ สนอราคา
๓ การบริหารสัญญา
1. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
2. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
๔ การตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน
ส่งมอบงาน-ตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตามสัญญา เอกสารประกอบ
การส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน
หมายเหตุ :

ระดับ
ความเสี่ยง
การทุจริต
สูง

สูง

ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยง :ตั้งคณะทำงานการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค
เพื่อพิจารณารูปแบบของการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้จดั ทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2565 เพื่อประชุม
เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้านการ
ท่องเที่ยว โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะเริ่มต้น
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ได้แนบคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้
1. คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๒๑/
๒๕๖๕ ลว.๗ ก.พ. ๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้านการ
ท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๖๕
2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๔/๒๕๖๓ ลว.๓๐
ธ.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อ
เตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและ
การประชุมทีเ่ กี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.๒๕๖๕
ทั้งนี้ สำหรับมาตรการอื่นๆ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
เนื่องจากยังไม่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
-

ปานกลาง

-

ปานกลาง

-

๑. แนบเอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เป็นไฟล์ Word / Excel
และ PDF
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
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