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ค ว า ม เ ส่ี ย ง    

การทุจริต  

 กรุงเทพมหานคร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 



 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรุงเทพมหานคร 

สํานักการระบายน้ํา 

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 

ชื่อหนวยงาน  สํานักการระบายนํ้า 
 
ดานท่ี ๓ โครงการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑. ช่ือโครงการกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสยีธนบุรี สัญญาท่ี 2 งานกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสียพ้ืนท่ี         

สวนเหนือ (เขตบางพลดั บางสวนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกนอย)                                                           .                            
๒. งบประมาณ  2,974,300,000.-   บาท  วิธีจัดซื้อจัดจาง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ระยะเวลาดําเนินการ      

1,080  วัน 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. สวนราชการท่ีดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  สํานักการระบายนํ้า  กรุงเทพมหานคร   (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด) 
๔. สงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล MS Word หรือไฟล MS Excel  (ตามแบบ)  
              สงพรอมรายงานรอบท่ี ๑                          ไมไดสง เหตผุล............................................ 
 

ท่ี 
ขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
รายละเอียด 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 ข้ันตอนลงนามถึงสิ้นสุดสญัญา(ข้ันตอนการบริหาร

สัญญา การกํากับ/การควบคมุงาน และการตรวจ 
รับงาน) 

- ขาดการกํากับตดิตามแผนท่ีชัดเจน 
- มีการเอ้ือประโยชน/รับสินนํ้าใจ 
- ตรวจรับไมตรงตามแบบรูป/เน้ือหา

สาระสําคญั 
- การตรวจรับงานไปกอน 
- ค ว า ม บ ก พ ร อ ง ใน ก า ร เ บิ ก จ า ย

งบประมาณเน่ืองจากระยะเวลามีจํากัด
ประกอบกับเน้ืองานมี รายละเอียด
คอนขางมาก และสวนโครงสรางสวน
ใหญอยูใตดินเปนพ้ืนท่ีอับอากาศ เปน
อุปสรรคทําใหตรวจสอบงานไดยาก  

- เจาหนาท่ีขาดความรอบคอบในการ
ตรวจรับพัสดุและเบิกจายงบประมาณ 

 
 
 

สูงมาก 1. จัดอบรมใหความรูดานการจดัซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐแกเจาหนาท่ีผูมีสวน
เก่ียวของกับการดําเนินโครงการเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางถูกตอง 

2. แจงใหผูมีสวนเก่ียวของทราบถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวของและบทลงโทษหากเจาหนาท่ีปลอย
ปละละเลยหรอืไมไดมีการเขาตรวจสอบ 
ความถูกตองของการกอสราง 

3. สรางวัฒนธรรมตอตาน การรับสินบนทุก
รูปแบบ โดยใหมีการขับเคลื่อนสราง
วัฒนธรรมขององคกรในการตอตานการรับ
สินบน  

4. เสรมิสรางพัฒนาเครือขายของหนวยงาน 
ตลอดจนภาคประชาชน ใหเปนเครือขายเฝา
ระวังและแจง เบาะแส โดยเปดชองทางการ
รับแจงเบาะแสผานทางเว็บไซตโครงการ  

5. มีการรายงานความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรุงเทพมหานคร 

สํานักการระบายน้ํา 

งบประมาณกรุงเทพมหานคร 

สวนราชการท่ีดําเนินการจัดซ้ือจดัจาง สํานักการระบายน้ํา 

โครงการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสยีและระบบบําบัดนํ้าเสียธนบุรี สัญญาท่ี 2 งานกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสียพ้ืนท่ีสวนเหนือ 
(เขตบางพลัด บางสวนของเขตตลิง่ชัน และเขตบางกอกนอย) 
งบประมาณ   2,974,300,000.-   บาท  วิธีจัดซ้ือจัดจาง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ระยะเวลาดําเนินการ 
1,080  วัน               
 เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
สวนราชการท่ีดาํเนินการจัดซื้อจดัจาง สํานักการระบายนํ้า (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด) 
                เขารวมโครงการ IP                                มีแผนเขารวมโครงการ IP  
                เขารวมโครงการ CoST                           มีแผนเขารวมโครงการ CoST 
ท่ี รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จํานวน คณุลักษณะ 
(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ (Cost 

breakdown) 

รวมงบประมาณ (บาท) 

1. งานกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสีย 1.1 งานกอสรางดันทอดวยวิธี 
Pipe Jacking ของทอ
รวบรวมนํ้าเสียสายหลักและ
สายรอง ซึ่งเปนทอคอนกรีต
เสรมิเหลก็ บุผิวภายในดวย 
High Density 
Polyethylene (HDPE) 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ตั้งแต 600-1,200 
มิลลเิมตร ตามแบบ
รายละเอียดกอสราง โดยดัน
ทอใตถนนและใตคลอง ความ
ยาวรวม 48,465 เมตร  

1,569,198,770.74 1,569,198,770.74 
    

  1.2 งานกอสรางดันทอดวยวิธี 
Segmental Lining Tunnel 
ของทอรวบรวมนํ้าเสียสาย
หลัก  ซึ่ งเป นท อคอนกรีต
เสริมเหล็กบุผิวภายในดวย 
HDPE ข น า ด เ ส น ผ า น
ศูนยกลาง 1,800 มิลลิเมตร 
ความยาวรวม 1,052 เมตร 

  

  1.3 งานกอสรางวางทอแรงดัน
จากบอสูบยกระดับนํ้าเสีย 
เปนทอ HDPE ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางตั้งแต 110-400 
มิลลเิมตร ความยาวรวม 
4,117 เมตร 

  

เอกสารหมายเลข ๒ 



ท่ี รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จํานวน คณุลักษณะ 

(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ (Cost 

breakdown) 

รวมงบประมาณ (บาท) 

  1.4 งานกอสรางดันทอคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร 
โดยดันทอจากบอดักนํ้าเสียมา
เขาบอพัก (Manhole) ของทอ
รวบรวมนํ้าเสีย ความยาวรวม 
3,934 เมตร 

  

  1.5 งานกอสรางวางทอระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

  

  1.6 งานกอสรางบอดักนํ้าเสีย 
(Combined Sewer 
Overflows : CSO) และ
องคประกอบท่ีเก่ียวของ 
จํานวนรวม 359 บอ 

  

  1.7 งานกอสรางบอพักนํ้าเสียของ
ระบบรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือการ
ซอมบํารุง 

  

  1.8 งานกอสรางบอสูบ              
นํ้าเสีย จํานวน 3 แหง 

  

  1.9  งานปรับปรุงคลอง (บางสวน) 
เพ่ือรองรับ นํ้าท่ีผานการ
บําบัดไปออกคลองบางกอก
นอย จํานวน 3 คลอง ความ
ยาวรวม 869 เมตร 

  

  1.10 งานกอสรางสถานีสูบนํ้าปาก
คลองบางขุนนนท และปาก
คลองวัดใหมภาวนา เพ่ือสูบ
ระบ าย นํ้ าไป ออกคลอง
บางกอกนอย 

  

2 งานครุภัณฑจัดซื้อ    งานเครื่องจักรและอุปกรณของงาน
อาคารดักนํ้าเสีย และบอสูบนํ้าเสีย 

5,973,810.00 5,973,810.00 

3 งานคาใชจายพิเศษงานกอสราง
ระบบรวบรวมนํ้าเสีย 

เน่ืองจากการกอสรางทอรวบรวม 
นํ้าเสียสวนใหญเปนงานท่ีตองทํา
การกอสรางใตคลองหรือใตถนนจึง
ต อ งมี ก าร ใช เค รื่ อ งจั ก รแล ะ
เครื่องมือเฉพาะงาน ในการทํางาน
ใต ดิ น  และงานป อ งกั นความ
ปลอดภยัตางๆ เพ่ือปองกันอันตราย
และความเดือดรอนท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ประชาชน 

1,360,355,137.15 1,360,355,137.15 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 
 

2,935,527,717.89 



หมายเหตุ : ในการประชุมศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 5/25654 วันท่ี 24 ธันวาคม 2565 ท่ีประชุม
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรุงเทพมหานคร ไดพิจารณาโครงการท่ีไดรับงบประมาณสูงสุดของกรุงเทพมหานคร ในป          
พ.ศ. 2565 จํานวน 10 อันดับ แลวคัดเลือก 1 โครงการ เพ่ือทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากการพิจารณาแลว พบวา 
โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีไดรับงบประมาณสูงสุดของกรุงเทพมหานคร คือโครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าจากบึง
หนองบอนลงสูแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งไดรับงบประมาณในป พ.ศ.2565 เปนจํานวน 1,432,531,291 ลานบาท แตเน่ืองจาก
โครงการน้ีเปนโครงการเกา ดําเนินการหลายปแลว คิดเปนรอยละ 85 รวมท้ังหลายโครงการท่ีไดรับงบประมาณสูงลําดับท่ี 2 – 9 
เปนโครงการท่ีไดมีการดาํเนินการไปบางแลว เหลือเพียงโครงการท่ี 10 คือ โครงการกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสยีและระบบบําบัดนํ้า
เสียธนบุรี สัญญาท่ี 2 งานกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสียพ้ืนท่ีสวนเหนือ (เขตบางพลัด บางสวนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกนอย) 
ท่ีไดรับงบประมาณ 293,400,000 ลานบาท ซึ่งขณะน้ีไดตรวจรางสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว และอยูระหวางลงนามในสัญญา 
ดังน้ันท่ีประชุมจึงมีมติเลือกโครงการกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียธนบุรี สัญญาท่ี 2 งานกอสรางระบบ
รวบรวมนํ้าเสียพ้ืนท่ีสวนเหนือ (เขตบางพลัดและบางสวนของเขตตลิ่งชันและบางกอกนอย) ของสํานักการระบายนํ้า เพ่ือทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุปรายรายช่ือโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ท่ีทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง มหาดไทย/กรุงเทพมหานคร  

 
ท่ี จังหวัด สวนราชการ 

ท่ีดําเนินโครงการ 

ชื่อโครงการ ประเภท/งบประมาณ วิธีดําเนินการ 

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบประมาณ ดําเนินการเอง จัดซื้อจัดจาง 

1 กรุงเทพมหานคร สํานักการระบายนํ้า โครงการกอสราง
ร ะ บ บ ร ว บ ร ว ม             
นํ้าเสียและระบบ
บําบัดนํ้าเสียธนบุรี 
สัญญาท่ี 2  
งานกอสรางระบบ
รวบรวมนํ้าเสีย
พ้ืนท่ีสวนเหนือ 
(เขตบางพลัด 
บางสวนของ              
เขตตลิ่งชัน และ
เขตบางกอกนอย) 

- - กทม. - ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอ
นิกส ( e-
bidding) 

         

         

         

         

 

เอกสารหมายเลข ๓ 



1 
 

   แบบประเมินความเส่ียงดานการทุจริต 

โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาท่ี 2  

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนท่ีสวนเหนือ (เขตบางพลัด บางสวนของเขตตล่ิงชัน และเขตบางกอกนอย) 

เหตุการณความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 
ความเสี่ยง 

หมายเหตุ 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน

รวม 
(ลําดับของ
ความเสี่ยง 

1. แผนการจัดซ้ือจัดจาง 
เตรียมการ 
- ผูท่ีมีสวนเก่ียวของอาจจะ

นําขอมูลไปเปดเผย หรือ
หาผลประโยชน 

- ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซตของหนวยงาน และ
ระบบ e-GP กอนดําเนินโครงการ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได 

1 2 2 ต่ํา  4 

2. จัดทําและขออนุมัติรางแบบ
รูปรายการ และราคากลาง  
- การกําหนดคุณสมบัติ

อาจจะเกินความจําเปน 
(Lock Spec) 

- การเขียน แบบรูปท่ีเกิน
ความจําเปน อาจจะ  
ทําใหมีเนื้องานหรือ
จํานวนบุคลากรมากเกิน
จําเปน 

- การกําหนดราคากลาง
อาจจะสูงกวาความเปน
จริง 

- คณะกรรมการจัดทําแบบรูปและคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
จะตองประกอบดวยฝายการคลังและฝายนิติการ และผูแทนจาก
หนวยงานท่ีไมใชเจาของโครงการ ในการใหความเห็นตอการจัดทํา
แบบรูปและราคากลาง เพ่ือเกิดความรอบคอบและโปรงใส 

- ดําเนินการจัดทําแบบรูปและกําหนดราคากลางตามมาตรฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- กําหนดราคาตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึน
ทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการกําหนดราคา
กลางงานกอสราง ลงวันท่ี  19 ตุลาคม 2560 และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยใชราคากอสรางสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานัก
ปลัดกระทรวงพาณิชย ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีไมมีราคา
กลาง ตองทําการสืบราคา ไมนอยกวา 3 ราย  

1 5 5 สูง 2 

ตารางประกอบ 



2 
 

เหตุการณความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 
ความเสี่ยง 

หมายเหตุ 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน

รวม 
(ลําดับของ
ความเสี่ยง 

- เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
อาจจะไมมีการสืบราคา
จริง 

- การแบงงวดงาน/งวด
เงิน อาจจะไมสอดคลอง
และไมเหมาะสม 

- ในข้ันตอนการเสนอขอความเห็นชอบแบบรูปและราคากลางจะ
ไดรับการตรวจสอบจากฝายการคลัง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของอีกชั้นหนึ่ง 

- กําหนดใหการพิจารณาใชเกณฑราคา เพ่ือไมใหเกิดจุดออนในการ
ใชดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ  

3. ประกาศเชิญชวน พิจารณา
ผลและ ตรวจสอบขอเสนอผู
รับจาง 
- คณะกรรมการอาจจะใช

ดุลยพินิจในการ
ตรวจสอบขอเสนอ 

 

- ดําเนินการตามระบบ e-GP 
- คณะกรรมการพิจารณาผลดําเนินการตามท่ีแบบรูปรายการ

กําหนด 
- ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง เพ่ือใหมีผูมีสวนรวม

ในการคัดเลือกและเขาใจเกณฑการประเมินตรงกัน  

1 2 2 ต่ํา 4 

4. ดําเนินการจางและอนุมัติจาง 
- มีการทักทวงจากผูมี

อํานาจสั่งจางใหทบทวน
ผลการพิจารณา 

 
 
 

- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

- ไดรับการตรวจสอบจากสํานักการคลังกอนเสนออนุมัติจาง 

1 1 1 ต่ํา 4 

5. รายงานผลการพิจารณา
อนุมัติจาง และประกาศผู
ชนะ 

- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

- ไดรับการตรวจสอบจากสํานักการคลังกอนเสนออนุมัติจาง  

1 3 3 ปานกลาง 3 



3 
 

เหตุการณความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 
ความเสี่ยง 

หมายเหตุ 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน

รวม 
(ลําดับของ
ความเสี่ยง 

- อาจจะมีการแทรกแซง
ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ  

 

- ประกาศผูชนะผานระบบ e-GP เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของรับทราบ
ผลการพิจารณา และใชสิทธิในการอุทธรณ 

6. ข้ันตอนเปดใหมีการอุทธรณ 
ภายใน 7 วัน 
- เจาหนาท่ีอาจจะไม

เรงรัดดําเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- เจาหนาท่ีอาจจะสรุป
ประเด็นการอุทธรณไม
ชัดเจน หรือนําเสนอขอ
อุทธรณไมครบถวน 

 
 
 
 
 

- มาตรการเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามกรอบเวลาและกฎหมาย 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

- หากไมเห็นดวยกับอุทธรณตองเรงดําเนินการรายงานผลการ
พิจารณาไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน 
กรมบัญชีกลาง เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว เพ่ือใหไดขอยุติและ
สามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไปไดอยางถูกตอง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 สูง 2 
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เหตุการณความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู การประเมินความเสี่ยง ระดับของ 
ความเสี่ยง 

หมายเหตุ 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน

รวม 
(ลําดับของ
ความเสี่ยง 

7. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
(ข้ันตอนการบริหารสัญญา 
การกํากับ/การควบคุมงาน 
และการตรวจรับงาน) 
- ผูรับผิดชอบอาจจะขาด

การกํากับติดตามแผนท่ี
ชัดเจน 

- มีการเอ้ือประโยชน/รับ
สินน้ําใจ 

- ตรวจรับไมตรงตามแบบ
รูป/เนื้อหาสาระสําคัญ 

- การตรวจรับงานไปกอน 
- ความบกพรองในการ

เบิกจายงบประมาณ
เนื่องจากระยะเวลามี
จํากัดประกอบกับเนื้อ
งานมีรายละเอียด
คอนขางมากอาจทําให
เจาหนาท่ีขาดความ
รอบคอบในการตรวจรบั
พัสดุและเบิกจาย
งบประมาณ 

- แบงงวดงานและงวดเงินใหสอดคลองกันและกําหนดรายละเอียด
ใหชัดเจนเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการทํางานและลดการใช
ดุลพินิจของเจาหนาท่ี 

- ตรวจรับงานกอสรางใหเปนไปตามแบบรูปรายการภายใตเง่ือนไข
และขอกําหนดของสัญญา 

- มีรูปภาพกอนดําเนินการ ขณะดําเนินการ และหลังดําเนินการ 
เพ่ือใชประกอบการเบิกจายงวดงาน 

- กํากับดูแลตรวจสอบเงินชดเชยคากอสราง (คา K) 
- จางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงาน ท่ีมีประสบการณและความ

ชํานาญในการทําหนาท่ีบริหารและควบคุมงานกอสราง ตรวจสอบ
แผนงานกอสราง ตรวจสอบพิจารณาเสนอความเห็น รวมท้ังให
คําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ ตามมาตรฐานงานท่ีดีและ
รับรองงานกอสรางตามสัญญา เพ่ือใหการบริหารสัญญา การ
กํากับ/การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ มีความรอบคอบและเปนกลาง และสามารถ
ตรวจสอบทัดทานได 

2 5 10 สูงมาก 1 

 


