แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
หนวยงานที่ประเมิน
..........สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ........................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน ก.พ.ร.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. แตงตั้งคณะกรรมการกำกับการก อสรางอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แหงใหม
และคณะทำงานออกแบบกอสรางอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แหงใหม เพื่อใหการกอสราง
ถูกตองในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการกำกั บ การก อ สร า งอาคารสำนั กงาน ก.พ.ร. แหง ใหม
โดยมี ท ี ่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการเป น บุ ค คลภายนอกที ่ ม ี ค วามรู  ค วามชำนาญ
ในดานการดำเนินงานโครงการ ดานงบประมาณ ดานวิศวกรรม ดานสถาปตยกรรม
และศาสตรตาง ๆ ที่จำเปนและเกี่ยวของกับการกอสราง โดยไมเปนผูมีผลประโยชน
หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูรับจาง ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนและกำกับติดตาม
การดำเนินงานการกอสรางอาคารสำนักงานแหงใหมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ จนกวาโครงการกอสราง
อาคารจะแลวเสร็จ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ หรือบุคลากรที ่ มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการกอสรางอาคารสำนักงานขนาดใหญ
หรือกฎหมายและระเบียบตาง ๆ เพื่อขอคำปรึกษาหรือเชิญใหเขารวมประชุมหารือ
เพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวของไดตามความจำเปน
๑.๒ คณะทำงานออกแบบกอสรางอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แหงใหม โดยมี
ผูบริหารและเจาหนาที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ของแตละกอง รวมเปนองคประกอบ
ของคณะทำงานฯ ดังกลาว ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดความตองการ
ใชพื้นที่อาคาร สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รายละเอียดลักษณะ
ทางสถาปตยกรรม เพื่อจัดทำแบบแปลนอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร ศึกษา
และยกรางขอบเขตงาน จางออกแบบอาคาร และจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง
อาคาร รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณสำหรับการออกแบบ
กอสรางอาคารและงบประมาณกอสรางอาคาร งานตกแตงภายใน งานภูมิสถาปตย
งานระบบสารสนเทศ งานระบบโสตทั ศนูปกรณ และงานควบคุ ม การก อสร าง
อาคาร
๒. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการกอสรางอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แหงใหม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมฝายบริหาร ชั้น ๔
สำนักงาน ก.พ.ร. และการประชุมผานระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส (Zoom)
เพื ่ อ พิ จ ารณารายชื ่ อ คณะกรรมการจั ด ทำร า งขอบเขตของงานจ างออกแบบ

๒
คณะกรรมการดำเนิน งานจางออกแบบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จางออกแบบ โครงการจางออกแบบอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีการ
ดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ เพิ่มเปนผูเชี่ยวชาญทางดานสถาปตกรรม ในคณะกรรมการดำเนิ นงาน
จางออกแบบฯ เพื่อใหสามารถพิจารณาคัดเลือกไดอยางเหมาะสม โดยไมซ้ำกับ
ผูที่เชิญมาเปนกรรมการในคณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตฯ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ
๒.๒ เพิ ่ มผู เชี่ ยวชาญด านพัส ดุ ในคณะกรรมการดำเนิ นงานจ างออกแบบฯ
และคณะกรรมการตรวจรั บ พัส ดุฯ เพื ่ อช ว ยพิ จ ารณาความครบถว นสมบู ร ณ
ของเอกสารตาง ๆ โดยอาจเชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ ทั้งนี้ ในสวน
ของเจาหนาที่พัสดุของสำนักงาน ก.พ.ร. จะตองทำกระบวนการภายในอยูแลว
และไมมีประสบการณเรื่องงานกอสราง
๒.๓ ในสวนของผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายอาจเพิ่มหรือไมเพิ่มในคณะกรรมการ
ดำเนิ นงานจ างออกแบบฯ ก็ ได แต หากเห็ นว ามี ความจำเป น เช น ในขั ้ นตอน
ของการตรวจรางสัญญา อาจใหเจาหนาที่พัสดุหารือกองกฎหมายก็ได
สถานะการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง







ผลการดำเนินงาน

เลขาธิการ ก.พ.ร. ลงนามในคำสั่งสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ ๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกำกั บ การก อ สร า งอาคารสำนั ก งาน ก.พ.ร. แห ง ใหม
และคณะทำงานออกแบบก อสร างอาคารสำนั กงาน ก.พ.ร. แห งใหม ลงวั นที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

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

