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หมายเหตุ : รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 

  (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 
  เอกสารหมายเลข 1 แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
  (สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ภายในกำกับ   
  ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 - 2567        

ในวงเงิน 2,994,000,000 บาท โดยมีงานก่อสร้างตามรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้ 
1. ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สูง 10 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอย    
    ประมาณ 57,353 ตารางเมตร 

 2. ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ สูง 9 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 5,474 ตารางเมตร 
 3. ก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล สูง 9 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,985 ตารางเมตร 
 4. ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สูง 8 ชั้น พร้อมที่จอดรถใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอย   
               ประมาณ 14,482 ตารางเมตร 
 5. งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน 
 6. งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ  
      และระบายอากาศ งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานระบบดับเพลิง งานระบบแก๊สทางการแพทย์ 
 7. งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ  
 8. งานครุภัณฑ์ 
    ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลคลองสามวา ถนนไมตรีจิต เขตคลองสามวาในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 
20 ไร่ ระยะเวลาการก่อสร้าง 1,080 วัน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2567    
จากการที่ผู้รับจ้างเสนอราคาประมูลราคาค่าก่อสร้างได้ในวงเงิน 2,133,747,000.- บาท                         
(ราคากลางเป็นเงิน 2,975,100,000.-บาท) ซ่ึงผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน 
841,353,000.-บาท ต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ 28.28 และผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง           
วิธีคิดตามสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคิดเป็นร้อยละ 39.43 

2. ความเสี่ยงที่สำคัญของโครงการ 

 จากการที่ผู้รับจ้างเสนอราคาค่าก่อสร้างได้ในวงเงิน 2,133,947,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้
เป็นจำนวนเงิน 841,353,000 บาท ดังนั้นต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ด้านที่ 3) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ อาจทำให้ผู้รับจ้างต้องหาแนวทางลด
ค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนในการก่อสร้างให้มีผลกำไรและมีผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเอง และเหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนงานต่างๆ เช่น การควบคุมงานก่อสร้าง การทดสอบวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ 
การแก้ไขสัญญาจ้าง การขยายระยะเวลาในสัญญา การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ  
      

3. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรอบการประเมินด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยมีรายละเอียดตามตารางแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 
 
 
 
 
  

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
“ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ” 

 



 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบการประเมินด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
1. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการ
ก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างที่กำหนดของ 
 
 
 
 
 
 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
2. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ         
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการ
ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
3. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาด
สภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้าง
แสวงหาพฤติกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพ่ือลด
ต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ  เช่น การใช้วัสดุ 
เครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 
 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1.1 มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงาน
ให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัสดุและรายงานขอ
อนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการ
ยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ 
1.2 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน         
เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้
เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัตใิช้งานจาก
ผู้ออกแบบ 
 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
2.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ โดยต้องมีรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ควบคุมนำส่งวัสดุตัวอย่าง
เพ่ือส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบัน 
ที่เชื่อถือได้ 
2.2 จัดเวรควบคุมงานในวันหยุดราชการและให้ 
ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงาน, ควบคุม
การเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบและรายงาน
เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน โดยให้รายงาน                
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้างฯ ทราบ       
ผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชั่นทุกวัน 
 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
3.1 มอบหมายผู้ควบคุมงานโดยจัดแบ่งหน้าที่การ
ทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวม
เอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและ
รายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน 
3.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ในการติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 
3.3 หน่วยงานต้องประเมินและขอเสนองบประมาณ
ประจำปีให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี 
เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

 



แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา 

กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 

เหตุการณ์ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 

ความเสี่ยง 
หมายเหตุ 

(ลำดับของความเสี่ยง) โอกาส ผลกระทบ คะแนนรวม 
1. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ 
ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ          
ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างที่กำหนดของ 

1.1 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของวัสดุและครุภัณฑเ์บื้องต้น
และนำส่งหน่วยงานผู้ออกแบบเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
1.2 ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติวัสดุและครุภัณฑ์ 
ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง
ตามสัญญา 
1.3 ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบคุณภาพ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการ
อนุมัติ 
1.4 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ควบคุมการใช้
วัสดุและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
วัสดุและครุภัณฑใ์ห้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการที่กำหนด  
 
 

3 4 12 สูงมาก 1 
 

(จัดลำดับ โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยง

และคะแนนรวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยง

อ่ืน) 

 

ตาราง  ก 



แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา 

กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 

เหตุการณ์ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 

ความเสี่ยง 
หมายเหตุ 

(ลำดับของความเสี่ยง) โอกาส ผลกระทบ คะแนนรวม 
2. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและ
ทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง 
 
 
 

2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ใน
สถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการ
เกบ็ตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ
และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพ่ือส่ง
ทดสอบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือสถาบัน
ที่เชื่อถือได้ 
2.2 เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่
ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าทีร่่วม
ดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 

2 5 10 สูง 2 
 

(จัดลำดับ โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยง

และคะแนนรวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยง

อ่ืน) 

 
 
 
 
 

ตาราง  ก 



 
แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา 
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 

เหตุการณ์ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 

ความเสี่ยง 
หมายเหตุ 

(ลำดับของความเสี่ยง) โอกาส ผลกระทบ คะแนนรวม 
3. ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงาน
ก่อสร้างท่ีมีความชำรุดเสียหาย หรือไม่
เรียบร้อยหรือขาดคุณภาพฝีมือช่างท่ีดี 
จากผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 

3.1 จดัให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตาม
ควบคุมตรวจสอบการทำงานของ  ผู้รับจ้างและผู้
ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏบิัติงานและ
เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ 
3.2 ใหก้รรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้รับจ้างและ              
ผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและตาม
คุณภาพของงาน 
3.3 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถเข้า
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้รับจ้างและ           
ผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
รูปแบบที่ไดร้ับอนุมัต ิ
3.4 กำชับใหผู้ค้วบคุมงานปฏิบตังิานตามคู่มือการ
ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2547 กองควบคุมการ
ก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดย
ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ
และสญัญาตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่าง
เคร่งครดั 
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(จัดลำดับ โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยง

และคะแนนรวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยง

อ่ืน) 

 

ตาราง  ก 



 
แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา 
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 

เหตุการณ์ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 

ความเสี่ยง 
หมายเหตุ 

(ลำดับของความเสี่ยง) โอกาส ผลกระทบ คะแนนรวม 
4. ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน
ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย
และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ
ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร 
 

4.1 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม
มาตรการด้านความปลอดภัยตอ่ชีวิตร่างกาย
และทรัพย์สนิของผู้ปฏบิัติงานและต้องมี
มาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อน
ของประชาชน ฯลฯ 
4.2 ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร
และมีรายชื่อผู้รบัผิดชอบอย่างชดัเจน 
4.3 รายงานความคืบหนา้ด้านความปลอดภัย
และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคารผู้
ควบคุมงานต้องจดบนัทึกการปฏิบัติงานและ
เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสปัดาห์ 
4.4 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบตัิงานตามคู่มือ
การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2547   กอง
ควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 
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(จัดลำดับ โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยง

และคะแนนรวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยง

อ่ืน) 

 
 
 

ตาราง  ก 



 
แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา 
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 

เหตุการณ์ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 

ความเสี่ยง 
หมายเหตุ 

(ลำดับของความเสี่ยง) โอกาส ผลกระทบ คะแนนรวม 
5. ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง   
เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง 
หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ
ขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จาก
การขอเพิ่มวงเงินและขอขยาย
ระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ใน
สัญญาจ้างฯ 
     
 

5.1 การปรับแกรู้ปแบบและรายการต้องพิจารณา
ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผูร้ับจ้าง  
โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค 
ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสญัญา 
5.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าทีต่รวจสอบ
ปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรปูแบบและ
รายการถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอ
เรื่องส่งสำนักงานออกแบบเพื่อพิจารณาโดย
เร่งด่วน 
5.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดมุีหน้าที่บริหาร
สัญญาและสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะทำงาน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ การแกไ้ขสัญญาการเพิม่-ลด
เนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบฯ และพระราชบัญญตัิจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 
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(จัดลำดับ โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยง

และคะแนนรวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยง

อ่ืน) 

 
 
 
 
 

ตาราง  ก 



 
แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา 
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 

เหตุการณ์ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 

ความเสี่ยง 
หมายเหตุ 

(ลำดับของความเสี่ยง) โอกาส ผลกระทบ คะแนนรวม 
6.. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน
ฝีมือช่างท่ีดี หรือมีปริมาณงานไม่
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ
รายการตามสัญญา 
 

6.1 จดัให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตาม
ควบคุมตรวจสอบการทำงานของ ผู้รับจ้างและผู้
ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏบิัติงานและ
เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ แล้ว
รายงานผูส้ั่งจ้างเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 
6.2 เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคมุงานต้อง
ตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานท่ีผู้รับจ้างส่ง
มอบให้มีปริมาณงาน วัสดุและรูปแบบให้มีความ
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสญัญาก่อนท่ีจะ
เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา
ต่อไป  
6.3 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจ
รับพัสดุใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและ
รายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันท่ีได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถว้นตามสญัญา 
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(จัดลำดับ โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยง

และคะแนนรวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยง

อ่ืน) 

 
 

ตาราง  ก 



 
แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา 
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 

เหตุการณ์ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 

ความเสี่ยง 
หมายเหตุ 

(ลำดับของความเสี่ยง) โอกาส ผลกระทบ คะแนนรวม 
7. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและ
ไม่เข้าดำเนินการแกไ้ขความชำรุด
บกพร่องของผลงานภายหลังจากการ
ส่งมอบงาน 

7.1 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน
ตามกำหนดเวลาหากพบว่ามีความชำรุด
บกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย
ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็น
ทางการ 
7.2 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตาม
คู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2547   
กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 
7.3 มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน 
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลงาน
ภายหลังจากการส่งมอบงานและรายงานผล
การตรวจสอบตามกำหนดช่วงเวลา 6, 12, 
18 และ 22 เดือนตามลำดับ 
 

2 2 4 ปานกลาง 7 
 

(จัดลำดับ โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยง

และคะแนนรวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยง

อ่ืน) 

 
 

ตาราง  ก 



 
แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา 
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 

เหตุการณ์ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 

ความเสี่ยง 
หมายเหตุ 

(ลำดับของความเสี่ยง) โอกาส ผลกระทบ คะแนนรวม 
8. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้

ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทาง
การเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับ
จ้างแสวงหาพฤติกรรมการทุจริตใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนใน
โครงการก่อสร้างฯ  เช่น การใช้
วัสดุ เครื่องจักร และแรงงานที่ไร้
ฝีมือช่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

 

8.1 หากกรรมการตรวจรับงานแล้วเสร็จ
ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ควบคุมงานเร่งจัดทำ
ใบตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพ่ือ
นำเสนอเบิกจ่ายเงินโดยเร่งด่วน 
8.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามแก้ไข
ปัญหาขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโดยให้
รายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ 
8.2 โครงการที่มีข้อขัดข้องเรื่องงบประมาณ
จนเกดิผลกระทบให้มีการรายงานเสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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(จัดลำดับ โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยง

และคะแนนรวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยง

อ่ืน) 

 
 

ตาราง  ก 






