
การดำเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กระบวนงาน/งาน การบริหารสัญญาจา้งงานโครงการ ของกรมทรัพยากรน้ำ 

(โดยคัดเลือกโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่) 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนย่อยที่ ๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 

- อาจมีการแตง่ต้ังกรรมการผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑.๑ กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ 
 
 

๑.๑ มีคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ กำหนดขอบเขตของงาน พร้อมรับรองการไม่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ของตนเองกับผู้ประกอบการ 
 
 
 

๑.๒ กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่ม
ตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ซึ่งเลือก
สุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการ
ต่อหน่วยงาน 

๑.๒ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุด้วย
วิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา  
จำนวน๓ โครงการ ประกอบด้วย  
๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคูณ พร้อมระบบกระจายน้ำ 
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอยีบโมเดล 
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตำลึง - หนองโป่งปูน 
 
 
 
 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 

ขั้นตอนย่อยที่ ๒ การกำหนดรายละเอียดลักษณะ 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช ้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ 
เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบรษิัทหนึ่ง เช่น การ
กำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการย่ืนเอกสาร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
๒.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๑ มีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
(http://division.dwr.go.th/pdg/index.php/2021-
02-09-03-23-48) 
 
 
 
 

๒.๒ จัดทำคู่มอืและแผนปฏบิัติงาน โดยให้ระบุ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทาง
แก้ไข 
 
 
 
 

๒.๒ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  
รายละเอียดตามหนังสือ สำนกังานทรัยากรน้ำภาค ๙  
ที่ ทส 0624.1.3/2245 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 

ขั้นตอนย่อยที่ ๒ การกำหนดรายละเอียดลักษณะ 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช ้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ 
เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบรษิัทหนึ่ง เช่น การ
กำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการย่ืนเอกสาร เป็นต้น  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ จัดทำคำสั่งแต่งต้ังผู้มีหน้าที่กำหนด Spec /
คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ 
สับเปลี่ยนหมนุเวียนกันไป  
 
 

๒.๓ จัดทำคำสั่งแต่งต้ังผู้มีหน้าที่กำหนด Spec /
คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ดังนี ้
1. คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ 524/2564  
ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบล
สะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร ่
2.คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ 573/2564  
ลงวันที่ 21 ตลุาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบลสะเอียบ 
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก 
 
 
 
 
 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 

ขัน้ตอนย่อยที่ ๒ การกำหนดรายละเอียดลักษณะ 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช ้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ 
เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบรษิัทหนึ่ง เช่น การ
กำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการย่ืนเอกสาร เป็นต้น  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔ เผยแพรร่ายละเอยีดลักษณะคณุ
ลักษณะเฉพาะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบ
และแจ้งข้อมลูเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
 
 
 

๒.๔ มีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรฐัตามที่กรมบญัชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาษของหน่วยงานของรฐั  
- รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานทรัยากรน้ำภาค ๙  
ที่ ทส 0624.1.3/2265 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 
- คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 411/2564 เรื่อง มอบ
อำนาจใหผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 
ดำเนินการจัดหาพัสดุ โรงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มี
วงเงินงบประมาณเกิน 50,000,000 บาท 
- ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 

ขั้นตอนย่อยที่ ๒ การกำหนดรายละเอียดลักษณะ 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช ้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ 
เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบรษิัทหนึ่ง เช่น การ
กำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการย่ืนเอกสาร เป็นต้น  (ต่อ) 

 

๒.๕ กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่ม
ตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ซึ่งเลือก
สุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการ
ต่อหน่วยงาน 

๒.๕ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุด้วย
วิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา  
จำนวน๓ โครงการ ประกอบด้วย  
๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคูณ พร้อมระบบกระจายน้ำ 
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล 
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตำลึง - หนองโป่งปูน 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนย่อยที่ ๓ การกำหนดราคากลาง 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช ้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดราคา
กลางที่สูงเกินจริง 
 

๓.๑ เผยแพร่ราคากลางเพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วม
ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เป็นธรรม 
 
 

๓.๑ ดำเนินการเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์กรม
ทรัพยากรน้ำ  
( https://dwr.go.th/uploads/file/news/2021/ 
Procurement-211021105737-hdSu.pdf) 
 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 

ขั้นตอนย่อยที่ ๓ การกำหนดราคากลาง 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช ้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดราคา
กลางที่สูงเกินจริง  (ต่อ) 

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่ม
ตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ซึ่งเลือก
สุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการ
ต่อหน่วยงาน 

๓.๒ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุด้วย
วิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา  
จำนวน๓ โครงการ ประกอบด้วย  
๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคูณ พร้อมระบบกระจายน้ำ 
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล 
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตำลึง - หนองโป่งปูน 

 

 

 

ขั้นตอนย่อยที่ ๔ การพิจารณาผลผลการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช ้
ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวสอบ
เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง 
 
 

๔.๑ ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๔.๑ มีประกาศผลการประกวดราคาจ้างกอ่สร้างอย่างเปิดเผย
และเปิดโอกาสให้มีการอทุธรณต์ามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
รายละเอียดตามหนังสือ สำนกังานทรัยากรน้ำภาค ๙  
ที่ ทส 0624.1.3/2577 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 

 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 

ขั้นตอนย่อยที่ ๔ การพิจารณาผลผลการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช ้
ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวสอบ
เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง (ต่อ) 

๔.๒ การจัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือสื่อสาร 
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้เป็นแนวทาง 
การพิจารณา 

๔.๒ จัดทำ “คูม่ือการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

๔.๓ กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่ม
ตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ซึ่งเลือก
สุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการ
ต่อหน่วยงาน 

๔.๓ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุด้วย
วิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา  
จำนวน๓ โครงการ ประกอบด้วย  
๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคูณ พร้อมระบบกระจายน้ำ 
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล 
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตำลึง - หนองโป่งปูน 

 
 
 
 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 

ขั้นตอนย่อยที่ ๕ การควบคุมงาน 
- การควบคมุงานอาจไม่เป็นไปตามรายละเอยีดตาม

สัญญาจา้ง 
- การรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง 

กับผลการดำเนนิงานจริง 
- การหาผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การควบคุมงานอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาการ
ดำเนินการตามสัญญา 

๕.๑ กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมงานเคร่งครัด 
ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่จะต้องส่ง
คณะกรรมการตรวจรับงาน 

๕.๑ ผู้ควบคุมงานส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดเป็น
ประจำทุกสัปดาห ์ 
 

ขั้นตอนย่อยที่ ๖ การตรวจรับงาน 
-มีความไว้วางใจผูควบคุมงานมากเกินไป 
- การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
เอื้อประโยชน์ให้ผูมีส่วนได้ส่วนเสีย 
-ไม่มีการตรวจรับผลงานอย่างละเอียดรอบคอบ 
อาจส่งผลต่อการ อาจส่งผลตอ่การปฏิบัติงานจริง
ในพื้นที ่
- การตรวจรับงานอาจไม่เป็นไปตามรายละเอียด
ตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา 

๖.๑ อบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน 
 

๖.๑ ช่างควบคุมงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนา
วิศวกรฯ จำนวน ๒ ราย  
 
 
 
 

๖.๒ จัดทำคู่มอืการควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ๖.๒ มีคู่มือ “เทคนิคควบคุมการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ” ของผู้ควบคุมงาน 
 
 
 
 


