แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบที่ 2
ชื่อหนวยงาน....สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว.................

ลงชื่อ ..............................................ผูรายงาน
(นายณรงค เลี้ยงเจริญ)
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีชวี ภาพการผลิตปศุสัตว
เบอรโทร...๐๘๑.๙๑๐.๓๑๙๘..............
วันที่ ...๒๓.... เดือน .....กุมภาพันธ...........พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : รอบที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง)
 เอกสารหมายเลข ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สำหรับหนวยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเทา / เขต)
ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปยาภัสร พรมมา
๒. นายอนุรักษ จันทรพลงาม
เบอรโทรศัพท 0 2653 4444 ตอ 2134

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม
การรายงาน รอบที่ 2 ไดตาม QR Code นี้

เอกสารหมายเลข 3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
รอบที่ 2
ชื่อหนวยงาน.........สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว...............................................................
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ 9)
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่......๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔......................................
หนวยงานที่ประเมิน
.............ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว........................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

แผนการปองกันการทุจริตโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว
๑. การกำหนดรางขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชนตอบริษัทรายใดรายหนึ่ง
มาตรการ
- มาตรการการเปดเผยขอมูลรัฐเชิงรุก
กิจกรรม
- การประกาศราคากลางและร างขอบเขตของงานลงเว็ บ ไซด ก รมบั ญ ชี ก ลาง และสำนั ก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว จะเปนการเปดโอกาสใหผูคาตรวจสอบคุณสมบัติ และให
ความเห็นแยง กอนจะยื่น ซองประกวดราคา เพื่ อให ผูคาเห็ นวาไมเอื้อประโยชนใหกับ ผูคา
รายใดรายหนึ่ง
แนวทาง
- การประกาศโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว
งบประมาณที่ใช ราคากลาง และรางขอบเขตของงานลงเว็บไซดกรมบัญชีกลาง และสำนัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว รวมถึงปดประกาศ ณ ที่ทำการ
๒. การพิ จารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยเกณฑคุณ ภาพและราคา เอื้อ
ประโยชนตอบริษัทรายใดรายหนึ่ง
มาตรการ
- มาตรการการเปดเผยขอมูลรัฐเชิงรุก
กิจกรรม
๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดพจิ ารณาใหคะแนนขอเสนอ
ดานเทคนิคในการพิจารณารูปแบบของงาน จะคัดเลือกจากผูไดรับคะแนนรวมแลวไมต่ำกวา
80 คะแนน เปนผูผ านเกณฑ ใหเจาหนาที่พัสดุ
๒) เจาหนาที่พัสดุลงคะแนนขอเสนอดานเทคนิคในการพิจารณารูปแบบของงาน ในระบบ
e-GP ซึ่งระบบไดประมวลผลแลว ราคาของบริษัทที่ยื่นเสนอราคาจะปรากฏ และระบบจะ
คำนวณคะแนนจากเกณฑดานเทคนิคและเกณฑราคา เพื่อประโยชนของทางราชการ และ
ประกาศผูชนะจากระบบ
๓) เมื่อคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว โดยเรียงลำดับคะแนนตามระบบ e-GP
๔) เปดโอกาสใหผูคา ประชาพิจารณ และรอผลภายใน ๗ วัน พบวาไมมีผูคารายอื่น
ที่ไมใชผูชนะผลการประกวดราคา มีความเห็นแยงเกิดขึ้น

แนวทาง
- การเปดใหผเู สนอราคาทุกรายยืน่ อุทธรณ ภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผล
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสลงเว็บไซดกรมบัญชีกลาง เพื่อปองกัน
การเอื้อประโยชนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
- การคัดเลือกผูชนะผลการประกวดราคา โดยใชคะแนนดานเทคนิค
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เปนผูพิจารณา และนำคะแนนดานเทคนิค
ลงในระบบ e-GP และระบบประกาศผลผูชนะการประกวดราคา อาศัยหลักเกณฑดาน
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯไดมกี ารตอรองราคาและผูชนะการประกวดราคายืนยันราคา
และประกาศผูชนะการประกวด ลงในระบบ e-GP แลว เพื่อใหเกิดความโปรงใส
- หลังจากประกาศผูชนะการประกวดราคาแลว ใหผูมสี ิทธิอุทธรณยนื่ อุทธรณตอสำนักฯ
ภายใน 7 วัน
- เมื่อครบกำหนดการอุทธรณ ปรากฏวาไมพบผูอุทธรณ สำนักฯจะใหบริษัทที่ชนะการ
ประกวดราคามาเซ็นสัญญาตอไป
๓. การตรวจรับผลงานไมสำเร็จตามเปาหมาย แตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไดเซ็นรับเรียบรอยแลว
มาตรการ
- มาตรการการเปดเผยขอมูลรัฐเชิงรุก
กิจกรรม
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองตรวจรับใหเปนไปตามรางขอบเขตของงาน

สถานะการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไมไดดำเนินการ
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

ผลการดำเนินงาน

๑. การกำหนดรางขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชนตอบริษัทรายใดรายหนึ่ง
- ตามมาตรการการเปดเผยขอมูลรัฐเชิงรุก สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสตั ว ไดเปดเผย
ประกาศโครงการพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ด า นความหลากหลายทางชี วภาพด านปศุ สั ต ว
งบประมาณที่ใช ราคากลาง และรางขอบเขตของงานลงเว็บไซดกรมบัญชีกลาง และสำนัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว รวมถึงปดประกาศ ณ ที่ทำการ เปนที่เรียบรอยแลว
๒. การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยเกณฑคุณภาพและราคา
เอื้อประโยชนตอบริษัทรายใดรายหนึ่ง
- ตามมาตรการการเปดเผยขอมูลรัฐเชิงรุก สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวไดเปดให
ผูเสนอราคาทุกรายยื่นอุทธรณ ในระบบ e-GP ภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสลงเว็บไซดกรมบัญชีกลาง เพื่อปองกันการเอื้อประโยชนของ
บริษัทรายใดรายหนึ่ง และคัดเลือกผูชนะผลการประกวดราคา โดยใชคะแนนดานเทคนิค
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เปนผูพิจารณา และนำคะแนนดานเทคนิคลงในระบบ e-GP
และระบบ ประกาศผลผูชนะการประกวดราคา อาศัยหลักเกณฑดานประสิทธิภาพตอราคา
(Price Performance) เปนทีเ่ รียบรอยแลว

๓. การตรวจรับผลงานไมสำเร็จตามเปาหมาย แตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไดเซ็นรับเรียบรอยแลว
-ยังไมครบกำหนดการสงมอบตามงวดที่ ๑

