
การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระบวนงาน/งาน  การบริหารสัญญาจางงานโครงการ 

ของกรมทรัพยากรน้ํา 
 

 

 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต แนวทางการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนยอย 1 : ชางควบคุมงาน ควบคุมงาน  
ไมเปนไปตามแบบรปูรายการตามสัญญาจาง 
     - กรณีเปนการทําสัญญาจางกอสราง
โครงการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ํา 
ในการดําเนินงานหนวยงานท่ีไดรับมอบ
อํานาจไดมีคําสั่งแตงตั้งผูควบคุมงานในงาน
จางกอสราง และไดมีการดําเนินการตาม
สัญญาจนแลวเสร็จ ตอมาภายหลังการ
ตรวจรับเกิดความเสียหายกับโครงการฯ 
และมีเรื่องรองเรียนจากประชาชน และ/
หรือส วนราชการท่ี มีหน า ท่ี ตรวจสอบ 
(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน 
ป.ป.ท. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน และ 
สํานักงาน ป.ป.ช.)วาการกอสรางไมเปนไป
ตามแบบรูปรายการตามสัญญา และ/หรือ
มีพฤติการณนาเชื่อวามีการทุจริตประพฤต ิ  
มิชอบ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

๑.1 มี “คูมือเทคนิคควบคุมการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา” 
โดยมีเนื้อหา ประกอบดวย 
- บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของชางควบคุมงานท่ีสําคัญ  
- การเตรียมตัวกอนปฏิบัติงาน 
- ขอควรรูและปฏิบัติของชางฯ 
- การเตรียมการและข้ันตอนในการตรวจรับงาน   
- หนาท่ีของชางควบคุมงานตามระเบียบฯ  

 

1.1 คูมือเทคนิคควบคุมการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
https://dwr.go.th/uploads/file/article/2021/Article-
210420162559-qJxu.pdf 

1.๒ มี “เอกสารประกอบการควบคุมงานกอสรางโครงการพัฒนา
แหลงน้ํา” เพ่ือใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมงานกอสรางโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา ใชเปนเอกสารในการปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาสาระ
แสดงถึงบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของชางควบคุมงาน การเตรียม
เอกสารรายงาน ในแตละข้ันตอนการกอสราง แบบตรวจรับงาน และ
แบบการลงทะเบียนประวัติโครงการแหลงน้ํา  

1.2 เอกสารประกอบการควบคุมงานกอสรางโครงการพัฒนา
แหลงน้ํา 
https://dwr.go.th/uploads/file/article/2021/Article-
210507163818-GnFm.pdf 

1.๓ มีการสั่งการ หรือการกําชับจากผูบังคับบัญชา เพ่ือถือปฏิบัติใน
การควบคุมการกอสรางโครงการฯ ประกอบดวย หนังสือกรมทรัพยากร
น้ํา ท่ี ทส ๐๖๐๑/ว๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ และ   ท่ี ทส 
๐๖๐๔/ว๑๙๑ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

1.3 การสั่งการ หรือการกําชับจากผูบังคับบัญชา เพ่ือถือปฏิบัติ
ในการควบคุมการกอสรางโครงการฯ  



การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระบวนงาน/งาน  การบริหารสัญญาจางงานโครงการ 

ของกรมทรัพยากรน้ํา 
 

 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต แนวทางการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนยอย 1 : ชางควบคุมงาน ควบคุม
งานไม เปนไปตามแบบรูปรายการตาม
สัญญาจาง  (ตอ) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (ตอ) 

1.๔ มีคําสั่งกรมทรัพยากรน้ําท่ี 565/2563 ลวท. 8 ธันวาคม 
2563 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกํากับ ดูแล ติดตาม และให
คําปรึกษาการดําเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูแหลง
น้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดานเทคนิควิชาการ
วิศวกรรม  เพ่ือตรวจ ติดตามงาน และใหคําปรึกษาแนะนําแนว
ทางแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการฯ ดานเทคนิควิชาการ
วิศวกรรมในลักษณะ Area Engineer  

 

1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกํากับ ดูแล ฯ  

1.๕ จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเสริมสรางและตระหนักการรับรู 
ตลอดจนมาตรการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และดานคุณธรรม จริยธรรม เชน การเผยแพรสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โครงการอบรมเสริมสรางการรับรู เก่ียวกับ
มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนผาน VDO Conference 
ระบบ Zoom และ ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง มาตรการ
ปองกันการรับสินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1.5.1 การเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีการแจงเวียนใหเขารับ 
ชมสื่อวีดีทัศนการตอตานการทุจริต และดานคุณธรรมจริยธรรม   
บนหนาเว็บไซดสํานักผูตรวจราชการ 
http://division.dwr.go.th/audit/index.php/2020-08-06-07-22-10 
 

1.5.2 จัดการอบรมเสริมสรางการรับรู เก่ียวกับมาตรการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน เม่ือวนัพุธท่ี 10 มีนาคม 2564 ผานระบบ Zoom  

 

 

 

 

http://division.dwr.go.th/audit/index.php/2020-08-06-07-22-10


การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระบวนงาน/งาน  การบริหารสัญญาจางงานโครงการ 

ของกรมทรัพยากรน้ํา 
 

 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต แนวทางการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนยอย 1 : ชางควบคุมงาน ควบคุม
งานไม เปนไปตามแบบรูปรายการตาม
สัญญาจาง  (ตอ) 

 1.5.3 มีประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง มาตรการปองกันการรับ
สินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนยอย 2 : คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสราง ตรวจรับงานไม
เปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนด 
ของสัญญา 
     - กรณีเปนการทําสัญญาจางกอสราง
โครงการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ํา  
และในการดําเนินงานหนวยงานท่ีไดรับ
มอบอํานาจไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง และไดมี
การดําเนินการโครงการฯ จนแลวเสร็จ 
ผูรับจางไดสงมอบงานและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางไดทําการ
ตรวจรับงานท่ีสงมอบ ตอมาภายหลังการ
ตรวจรับมีความเสียหายเกิดข้ึนกับโครงการฯ  

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

2.1 มีการสั่งการ หรือการกําชับจากผูบังคับบัญชา เพ่ือถือปฏิบัติ
ในการควบคุมการกอสรางโครงการฯ ประกอบดวย หนังสือกรม
ทรัพยากรน้ํา ท่ี ทส ๐๖๐๑/ว๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
และ   ท่ี ทส ๐๖๐๔/ว๑๙๑ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 

2.1 การสั่งการ หรือการกําชับจากผูบังคับบัญชา เพ่ือถือปฏิบัติใน
การควบคุมการกอสรางโครงการฯ  

 

2.2 มีคําสั่งกรมทรัพยากรน้ําท่ี 565/2563 ลวท. 8 ธันวาคม 
2563 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกํากับ ดูแล ติดตาม และให
คําปรึกษาการดําเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูแหลง
น้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดานเทคนิควิชาการ
วิศวกรรม  เพ่ือตรวจ ติดตามงาน และใหคําปรึกษาแนะนําแนว
ทางแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการฯ ดานเทคนิควิชาการ
วิศวกรรมในลักษณะ Area Engineer 

2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกํากับ ดูแล ฯ 

 



การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระบวนงาน/งาน  การบริหารสัญญาจางงานโครงการ 

ของกรมทรัพยากรน้ํา 
 

 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต แนวทางการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนยอย 2 : คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสราง ตรวจรับงานไม
เปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนด 
ของสัญญา  (ตอ) 
 

และมีเรื่องรองเรียนจากประชาชน และ/หรือ
สวนราชการท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ (สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ท. 
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน และ สํานักงาน 
ป.ป.ช.)วาการกอสรางไมเปนไปตามแบบรูป
รายการตามสัญญา และ/หรือมีพฤติการณ
นาเชื่อวามีการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 
2.๓ จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเสริมสรางและตระหนัก
การรับรู  ตลอดจนมาตรการด านการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และดานคุณธรรม 
จริยธรรม เชน การเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกส โครงการ  

อบรมเสริมสรางการรับรู เก่ียวกับมาตรการปองกัน
ผลประโยชน    ทับซอนผาน VDO Conference ระบบ 
Zoom และ ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง มาตรการ
ปองกันการรับสินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 

 

 

 

2.3.1 การเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีการแจงเวียนใหเขารับ ชมสื่อ
วีดีทัศนการตอตานการทุจริต และดานคุณธรรมจริยธรรม   บนหนาเว็บไซด
สํานักผูตรวจราชการ 
http://division.dwr.go.th/audit/index.php/2020-08-06-07-22-10 

2.3.2 จัดการอบรมเสริมสรางการรับรูเก่ียวกับมาตรการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน เม่ือวนัพุธท่ี 10 มีนาคม 2564 ผานระบบ Zoom  

 

 
 

2.3.3 มีประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน
เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

http://division.dwr.go.th/audit/index.php/2020-08-06-07-22-10


การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระบวนงาน/งาน  การบริหารสัญญาจางงานโครงการ 

ของกรมทรัพยากรน้ํา 
 

 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต แนวทางการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนยอย 3 : การขยายสัญญาจาง งด หรือลด
คาปรับ เอ้ือประโยชนใหแกผูรับจาง 

     - - กรณีสัญญาจางกอสรางโครงการ
และผูวาจางใชเวลาพิจารณาขยายเวลา
ลาชาแตระหวางพิจารณาคําขอขยายเวลา 
ผูวาจางมิไดสั่งใหผูรับจางหยุดงานแตอยาง
ใด  ผู รับจางยั งคงสามารถทํางานตาม
สัญญาไดตามปกติ  การใช ระยะเวลา
พิจารณาขยายสัญญามิไดมีความสัมพันธ
หรือสงผลกระทบตอการดําเนินการตาม
สัญญา กรณีไมเปนเหตุ ท่ีจะใชอางในการ 
งด หรือลดคาปรับตามสัญญา หากหนวยงาน
ไปพิจารณาใหตามท่ีผูรับจางรองขอ จะเปน
การปฏิบัติ ท่ี มิชอบ ทําใหราชการไดรับ
ความเสียหาย และอาจพิจารณาไดวา  
เปนการเอ้ือประโยชนใหแกผูรับจาง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

 

 

3.1 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน
ผูประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผูข้ึนทะเบียน
ผูประกอบการงานกอสรางสาขางานกอสรางชลประทาน
ของกรมทรัพยากรน้ํา เปนการกําหนดจํานวนโครงการท่ี
ผูประกอบการงานกอสรางจะสามารถรับงานของกรมฯ 
ได เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานจนเปนเหตุให
งานท่ีอยูระหวางดําเนินการตามสัญญามีความลาชา และ
เกิดความเสียหายตอทางราชการ  

 

 

 

3.1.1 มีประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ 
เรื่อง สิทธิในการรับงานของผูข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางฯ 

3.2 จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเสริมสรางและตระหนักการ
รับรู ตลอดจนมาตรการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ และดานคุณธรรม จริยธรรม เชน 
การเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกส โครงการอบรมเสริมสราง
การรับรูเก่ียวกับมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนผาน 
VDO Conference ระบบ Zoom และ ประกาศกรม
ทรัพยากรน้ํา เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนเพ่ือ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2.1 การเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีการแจงเวียนใหเขารับ ชมสื่อ
วีดีทัศนการตอตานการทุจริต และดานคุณธรรมจริยธรรมบนหนาเว็บไซด
สํานักผูตรวจราชการ 
http://division.dwr.go.th/audit/index.php/2020-08-06-07-22-10 

3.2.2 จัดการอบรมเสริมสรางการรับรูเก่ียวกับมาตรการปองกันผลประโยชน  
ทับซอน เม่ือวนัพุธท่ี 10 มีนาคม 2564 ผานระบบ Zoom  

 
 

 

http://division.dwr.go.th/audit/index.php/2020-08-06-07-22-10


การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระบวนงาน/งาน  การบริหารสัญญาจางงานโครงการ 

ของกรมทรัพยากรน้ํา 
 

 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต แนวทางการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนยอย 3 : การขยายสัญญาจาง งด หรือลด
คาปรับ เอ้ือประโยชนใหแกผูรับจาง  (ตอ) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  (ตอ)  

 
3.2.3 มีประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน
เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 


