
 
 
 

   
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,209 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
     ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 61,428,800 บาท  วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- 
     bidding)  ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน                      

 
เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรม / ผล 

Activities / Results 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการ
ก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ 
ก่อสร้างที่กำหนด 

โรงพยาบาลได้วางแนวทางการปฏิบัติงานและลดกรณีความ
เสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานของ ดังนี้ 
 1.1 มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้
ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อม
กำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผน
จัดส่งวัสดุ 
1.2 กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือ
มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561 กองแบบ
แผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข  
1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล 
เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตาม

1. ผู้รับจ้างได้ส่งรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและ
ครุภัณฑ์ผ่านทางผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงาน
ได้ตรวจสอบก่อน ก่อนที่จะมีการอนุมัติให้ใช้
วัสดุและครุภัณฑ์นั้น 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือวิศวกรของ
โรงพยาบาล ไดเ้ข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุใน
โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับ
การอนุมัติใช้งาน 



เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรม / ผล 
Activities / Results 

ผลการดำเนินงาน 

รูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน 

2. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง 
 

2.1 มอบหมายผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ใน สถานที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลาเพ่ือควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและ
รายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพ่ือส่งทดสอบ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ 
2.2 เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่
ควบคุมงานและวิศวกรโรงพยาบาลมีหน้าที่ร่วมดูแลการ
ทดสอบอย่างใกล้ชิด 
 

1. ผู้ควบคุมงานและวิศวกรของโรงพยาบาลได้
อยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพ่ือควบคุมการ
เก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และ
ผู้รับจ้างได้นำส่งวัสดุตัวอย่างเพ่ือส่งทดสอบกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้  
เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
มห าวิท ย าลั ย เก ษ ต รศาสตร์ , ส ำนั ก งาน       
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กรม
โยธาธิการและผังเมือง 
2. ผู้ควบคุมงานและวิศวกรของโรงพยาบาลได้
ร่วมดูแลการทดสอบวัสดุด้วยทุกครั้ง 

3. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาด สภาพ
คล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้าง แสวงหา
พฤติกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนใน
โครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุ เครื่องจักร และ
แรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ฯลฯ 
 

3.1 มอบหมายผู้ควบคุมงานและงานพัสดุโดยจัดแบ่งหน้าที่
การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวม 
เอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงาน
ผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน  
3.2 มอบหมายเจ้าหน้าการเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ใน
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน  
3.3 หน่วยงานต้องประเมินและขอเสนองบประมาณประจำปี
ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี เพ่ือลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
 

1. เมื่อผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบงานครบถ้วน 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานพัสดุ จึงทำเรื่องตั้งเบิก
เงิน  พร้อมทั้ งติดตามความก้าวหน้าในการ
จ่ าย เงิน กับ แผนกการ เงิน และบัญ ชี  ต าม
ระยะเวลาที่กำนด 
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ผลการดำเนินงาน 

4. ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไขรูปแบบและ/หรือ
รายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการ
ก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการขัดแย้งกัน
เพ่ือรับผลประโยชน์จาก การขอเพ่ิมวงเงินและขอ
ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ 

4.1 การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณา ให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึง
ข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตาม
สัญญา  
4.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค 
พร้อมตรวจสอบรูปแบบและรายการถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้
ควบคุมงานเสนอ เรื่องส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือ
พิจารณาโดยเร่งดว่น  
4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหาร สัญญาและผู้
ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพ่ิม-ลด
เนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และ
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ฯลฯ 
 

1. ในระหว่างการก่อสร้าง หากพบ ปัญหา
อุปสรรค ระหว่างแบบก่อสร้างกับรายการ ถ้า
หากมีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอเรื่อง
ส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือพิจารณาโดย
เร่งดว่น  
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำหน้าที่
บริหาร สัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ
รายละเอียดรายการการเพ่ิม-ลดเนื้องาน โดย
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และ
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 
 
 

5. ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัย
ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัตงิาน และ 
ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร 

5.1 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้าน
ความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน
และต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของ
ประชาชน ฯลฯ  
5.2 ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
5.3 รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย  และด้าน
มลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึก
การปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  เพ่ือ
รายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์  
5.4 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุม
การก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ 
กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

1. ผู้ควบคุมงานได้ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุม 
มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย
และทรัพย์ สิ นของผู้ ปฏิ บั ติ งานและต้องมี
มาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อน
ของประชาชน ฯลฯ  
2. ได้มีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมี
รายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
3 . ผู้ ค วบ คุ ม งาน ได้ ท ำก ารจดบั น ทึ ก การ
ปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 
เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
ทุกสัปดาห์ และรายงานความคืบหน้าด้านความ
ปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้าง
อาคาร  
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4. กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ 
การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบ
แผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด 

6. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือช่างทีดี่ 
หรือมีปริมาณงานไม่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตาม
รูปแบบรายการตามสัญญา 

6.1 จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพ่ือติดตามควบคุม
ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจด
บันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพ่ือ
รายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ แล้ว
รายงานผู้สั่งจ้างเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป  
6.2 เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเนื้องาน
ต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้ มีปริมาณงานวัสดุ
และรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  
6.3 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและหัวหน้าพัสดุรายงานผลต่อ
ผู้สั่งจ้างภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ ได้ตรวจรับพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
 

1. จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพ่ือติดตาม
ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้
ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและ
เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เพ่ือรายงาน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์  
2. เมื่ อมี ก ารส่ งมอบ งานผู้ ค วบ คุม งาน ได้
ตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้าง
ส่งมอบให้ มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มี
ความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจ
รับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและ
หัวหน้าพัสดุ รายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน 5 วัน
ทำการนับแต่ วันที่ ได้ ตรวจรับ พัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา 
 

7. ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงานก่อสร้างที่มีความ
ชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือขาดคุณภาพฝีมือ
ช่างทีดี่ 

7.1 จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพ่ือติดตามควบคุม
ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจด
บันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพ่ือ
รายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์  
7.2 ให้กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตาม

1. ผู้ควบคุมงานได้จดบันทึกการปฏิบัติงานและ
เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เพ่ือรายงาน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์  
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้
ควบคุมงานให้ เป็นไปตามแผนงานและตาม 
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ผลการดำเนินงาน 

แผนงานและตาม คุณภาพของงาน  
7 .3 เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลที่ ได้รับการมอบหมาย 
สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้
ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับ
อนุมัต ิ 
7.4 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุม
การก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ 
กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมคุณภาพ
งานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญาตามมาตรฐาน
งานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

คุณภาพของงาน  
3. วิศวกรโรงพยาบาลที่ได้รับการมอบหมาย 
สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้
เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัต ิ 
4. กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ 
การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบ
แผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมคุณภาพงานให้
เป็นไปตามรูปแบบรายการ  และสัญญาตาม
มาตรฐานงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

8. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้าดำเนินการ
แก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการ 
ส่งมอบงาน 

8.1 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตามกำหนดเวลา
หากพบว่ามีความชำรุดบกพร่องให้ รีบแจ้งให้ผู้ รับจ้าง
ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้
แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ  
8.2 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุม
การก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ 
กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัด  
8.3 มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความชำรุด
บกพร่องของผลงาน  ภายหลังจากการส่งมอบงานและ
รายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับ
จ้าง 
 

1. ผู้ควบคุมงานได้ทำหน้าที่ตรวจสอบผลงาน 
ตามกำหนดเวลาหากพบว่ ามี ความชำรุด
บกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข
โดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย  ให้แจ้ง
เป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ  
2. กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการ
ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัด  
3. ผู้ ควบคุมงาน  ได้ ตรวจสอบความชำรุด
บกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบ
งานและรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งคืน
หลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง 
 

 


