
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 
        ลงชื่อ ......................................ผู้รายงาน 

  ต าแหน่ง รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว 

                                                       เบอร์โทร 02-2505500 ต่อ 1720-7 

  วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ 

 
 

หมายเหตุ :  รอบที่ 1  ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 256๓  

         (แผนบริหารความเสีย่งการทุจริต)   
               เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (ส าหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน) 
         เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
           (ส าหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น  
           ภายใต้ก ากับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้ก ากับ/กรุงเทพมหานคร) 
   เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (ส าหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย)  
   เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
           (ส าหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด) 
 
 

 

 

 

 
 

ผู้ประสานงาน  ๑. นางสาวธัญญน์ภัส  เลศิปิติธัญศิริ 
  ๒. นายกิติคณุ  โตรักษา 

  ๓. นางสาวเกศศร์วเลิศ  จรัญฤกษ์ถวิล 

  เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐  ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔ 
 



 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จ านวนรวม ๑ หน่วยงาน 

รายชื่อหน่วยงาน 
ในก ากับ ศปท. 

ระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ  

องค์การมหาชน 
หน่วยงานอ่ืน 

กทม.  

ชื่อกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน 

ด้าน 
๑  ๒   ๓* 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

๑ 
 
 

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ บน 
Platform ธนาคารกรุงไทย 

 1. ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดย
การพัฒนาระบบของธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “เป๋าตัง” 
2. ฐานรายชื่อกลุ่ม อสม. รพสต. อสส. จากกระทรวง
สาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 

๒ 
 
 

บริษัทน าเที่ยวลงทะเบยีน
จ าหนา่ยแพ็คเกจท่องเที่ยว
บน Platform
ธนาคารกรงุไทย 

 ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวโดยการ
พัฒนาระบบของธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “ถุงเงิน” 

๓ 
 
 

นักท่องเที่ยวกลุม่เป้าหมาย
เดินทางท่องเที่ยวผ่านการ
เลือกแพ็คเกจท่องเทีย่วบน 
Platform ธนาคารกรุงไทย 

 การ Scan QR Code ส าหรับการยืนยันการเดินทางจริง
จ านวน 2 ครั้ง ผ่านแอป “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” 

๔ ระบบ KTB Platform 
ตรวจสอบและรายงานผล
การเดินทางของ
นักท่องเที่ยวกลุม่เปา้หมาย
ใช้บริการผ่าน
ผู้ประกอบการธรุกิจน า
เที่ยวในโครงการ พร้อมแจ้ง
ยอดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 
ให้ ททท. ด าเนนิการสอบ
ทานและอนุมตัิเบิกจา่ยเงิน 

 การตรวจสอบและรายงานผลการเดินทางของธนาคารกรุงไทย 

๕ 
 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) จะ
ด าเนินการโอนเงินให้แก่
ผู้ประกอบการธรุกิจน า
เที่ยวที่ให้บรกิารการ
เดินทางให้แก่นกัท่องเที่ยว

 การจ่ายเงินตรงสู่บัญชีถุงเงินของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว
ผ่านระบบ KTB Corporate 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



 

กลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ
สารสนเทศ (KTB 
Corporate Online)  

๖ 
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยจดัท าประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

 จัดตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

  
* ด้านที่ ๑  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ด้านที่ ๒  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ด้านที่ ๓  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 
 

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

ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายโดยการพัฒนาระบบของ
ธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “เป๋าตัง” 

1. ประสานข้อมูล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) จากส านกัปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสขุ
กรุงเทพมหานคร (อสส.) จากกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวทีป่ระสงค์จะเข้ารว่มโครงการฯ 
๒. นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ เพ่ือ
ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทย 

ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครผู้ประกอบการ
ธุรกิจน าเที่ยวโดยการพัฒนาระบบของ
ธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “ถุงเงิน” 

ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของ
ผู้ประกอบการธรุกิจน าเที่ยว โดยผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐาน ใบอนุญาต
ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ผ่านแอป “ถุงเงิน” 

การ Scan QR Code ส าหรับการยืนยันการ
เดินทางจริงจ านวน 2 ครั้ง ผ่านแอป “เป๋า
ตัง” และ “ถุงเงิน” 

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจะต้องใช้แอป “เป๋าตัง” Scan QR Code 
(รายบุคคล) ผ่านแอป “ถุงเงิน” ของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว เป็น
จ านวน ๒ ครั้ง ระหว่างการเดินทางตามแพ็คเกจท่องเที่ยวที่เลือก เพื่อ
เป็นการยืนยันการเดินทางจริง 

การตรวจสอบและรายงานผลการเดินทาง
ของธนาคารกรุงไทย 

1. ธนาคารกรุงไทยบันทึกการเดินทางของนักท่องเที่ยวในระบบ KTB 
Corporation จากการ Scan QR Code ผ่านแอป “ถุงเงิน” จากนั้นจะ
รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งยอดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวให้ ททท. 
สอบทาน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
2. กรณีท่ีมีการเดินทางแต่ธนาคารไม่พบการบันทึกการเดินทางในระบบ 
KTB Corporate บริษัทน าเที่ยวจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยัน
การเดินทางดังนี้ 
   ๒.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว  
   ๒.2 รายการน าเที่ยวที่ให้บริการ  
   ๒.3 ส าเนาใบอนุญาตมัคคุเทศก์ / Job Order  
   ๒.4 ประกันอุบัติเหตุ (ที่ปรากฏรายชื่อผู้เดินทาง)  
   ๒.5 Rooming List (ที่บริษัทน าเท่ียวจัดท าขึ้นและได้รับการรับรอง
โดยโรงแรมที่พักที่ให้บริการ)  
   ๒.6 รูปถ่ายหมู่คณะจ านวนไม่น้อยกว่า 4 รูป 

การจ่ายเงินตรงสู่บัญชีของผู้ประกอบการ
ธุรกิจน าเที่ยวผ่านระบบ KTB Corporate 

1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด าเนินการสอบทานความถูกต้องจาก
รายงานผลของธนาคารกรุงไทย และแจ้งผลการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน แก่
ธนาคารกรุงไทย 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

2. ธนาคารกรุงไทยด าเนินการโอนเงินให้ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวโดยตรง 
เข้าสู่แอป “ถุงเงิน” 

จัดตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด าเนินการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบและติดตามการด าเนินโครงการให้มีความโปร่งใส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย 
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. จังหวดั 

จ านวนรวม ๑ หน่วยงาน 
  

ที ่ จังหวัด ชื่อโครงการ 
ประเภท/งบประมาณ วิธีด าเนินการ 

งบพัฒนา
จังหวัด 

งบกลุ่ม
จังหวัด 

งบประมาณ 
ด าเนิน 
การเอง 

จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

๑. 
 
 

ท่ัวประเทศ โครงการก าลังใจ   พ.ร.ก.กู้เงิน
เพื่อแก้ไข
ปัญหา
เยียวยาฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๓ 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จังหวัด/ศปท. จงัหวัด 
 ชื่อโครงการ โครงการก าลังใจ 
   งบพัฒนาจังหวัด   งบกลุ่มจังหวัด 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2,400,000,000 บาท 
 วิธีด าเนินการ     ด าเนินการเอง   จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี........................................... 
 พื้นท่ี/สถานท่ีด าเนินโครงการ ท่ัวประเทศ 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 หน่วยงานรับผิดชอบ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 
 

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

ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายโดยการพัฒนาระบบของ
ธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “เป๋าตัง” 

1. ประสานข้อมูล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) จากส านกัปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสขุ
กรุงเทพมหานคร (อสส.) จากกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวทีป่ระสงค์จะเข้ารว่มโครงการฯ 
๒. นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ เพ่ือ
ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทย 

ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครผู้ประกอบการ
ธุรกิจน าเที่ยวโดยการพัฒนาระบบของ
ธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “ถุงเงิน” 

ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของ
ผู้ประกอบการธรุกิจน าเที่ยว โดยผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐาน ใบอนุญาต
ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ผ่านแอป “ถุงเงิน” 

การ Scan QR Code ส าหรับการยืนยันการ
เดินทางจริงจ านวน 2 ครั้ง ผ่านแอป “เป๋า
ตัง” และ “ถุงเงิน” 

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจะต้องใช้แอป “เป๋าตัง” Scan QR Code 
(รายบุคคล) ผ่านแอป “ถุงเงิน” ของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว เป็น
จ านวน ๒ ครั้ง ระหว่างการเดินทางตามแพ็คเกจท่องเที่ยวที่เลือก เพื่อ
เป็นการยืนยันการเดินทางจริง 

การตรวจสอบและรายงานผลการเดินทาง
ของธนาคารกรุงไทย 

1. ธนาคารกรุงไทยบันทึกการเดินทางของนักท่องเที่ยวในระบบ KTB 
Corporation จากการ Scan QR Code ผ่านแอป “ถุงเงิน” จากนั้นจะ
รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งยอดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวให้ ททท. 
สอบทาน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
2. กรณีท่ีมีการเดินทางแต่ธนาคารไม่พบการบันทึกการเดินทางในระบบ 
KTB Corporate บริษัทน าเที่ยวจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยัน
การเดินทางดังนี้ 
   ๒.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว  
   ๒.2 รายการน าเที่ยวที่ให้บริการ  
   ๒.3 ส าเนาใบอนุญาตมัคคุเทศก์ / Job Order  
   ๒.4 ประกันอุบัติเหตุ (ที่ปรากฏรายชื่อผู้เดินทาง)  

   เอกสารหมายเลข ๔ 



 

   ๒.5 Rooming List (ที่บริษัทน าเท่ียวจัดท าขึ้นและได้รับการรับรอง
โดยโรงแรมที่พักที่ให้บริการ)  
   ๒.6 รูปถ่ายหมู่คณะจ านวนไม่น้อยกว่า 4 รูป 

การจ่ายเงินตรงสู่บัญชีของผู้ประกอบการ
ธุรกิจน าเที่ยวผ่านระบบ KTB Corporate 

1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด าเนินการสอบทานความถูกต้องจาก
รายงานผลของธนาคารกรุงไทย และแจ้งผลการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน แก่
ธนาคารกรุงไทย 
2. ธนาคารกรุงไทยด าเนินการโอนเงินให้ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวโดยตรง 
เข้าสู่แอป “ถุงเงิน” 

จัดตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด าเนินการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบและติดตามการด าเนินโครงการให้มีความโปร่งใส 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


