
แบบรายงานแผนบริหารจดัการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัตขิองผู้บริหาร การเผยแพร่ในเวบ็ไซตห์น่วยงาน Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมติัแล้ว ด าเนินการแล้ว

ขั้นตอน ระดบัความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต วธิดี าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

1. การเลือกใชว้สัดุและครุภัณฑ์ของ
โครงการกอ่สร้างอาคารฯ

สูง
มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุอนุมติั

1.1 มอบหมายหน้าที่การท างานของ
ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและ
รายงานขออนุมติัใชว้สัดุและครุภัณฑ์
 พร้อมก าหนดเวลาในการยื่นขอ
อนุมติัใชว้สัดุให้สอดคล้องกบัแผน
จดัส่งวสัดุ                                 
 1. 2 ก าชบัให้ผู้รับจา้งเลือกใชว้สัดุ
และครุภัณฑ์ ตามคู่มอืมาตรฐาน
รายการวสัดุอปุกรณ์กอ่สร้าง พ.ศ.
2561 กองแบบแผน กรมสนับสนุน
บริการ กระทรวงสาธารณสุข          
 1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้แทนจากโรงพยาบาล เขา้
ตรวจสอบคุณภาพวสัดุในโครงการ
กอ่สร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับ
การอนุมติัใชง้าน
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2. การจดัเกบ็ตัวอยา่งและทดสอบวสัดุ ให้่
เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไวใ้นรายการ
 กอ่สร้าง

สูง
มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานเกบ็

ตัวอยา่งและต้องอยู่ในสถานที่กอ่สร้าง
ตลอดเวลา

2.1 มอบหมายผู้ควบคุมงานจะต้อง
อยู่ใน สถานที่กอ่สร้างตลอดเวลาเพื่อ
ควบคุมการเกบ็ตัวอยา่งวสัดุตาม
รูปแบบและรายการ และต้องมี
หน้าที่น าส่งวสัดุตัวอยา่งเพื่อส่ง
ทดสอบกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรือ
สถาบันที่เชื่อถอืได้ เชน่ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์             
 2.2 เมื่อมกีารทดสอบวสัดุบริเวณ
สถานที่ กอ่สร้าง เจา้หน้าที่ควบคุม
งานและวศิวกรโรงพยาบาลมหีน้าที่
ร่วมดูแลการทดสอบอยา่งใกล้ชดิ
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3. การเบิกจา่ยเงิน สูง
มอบหมายเจา้หน้าที่ควบคุมงานด้าน
เอกสารและเจา้หน้าที่การเงินที่ชดัเจน

3.1 มอบหมายผู้ควบคุมงานและ
งานพัสดุโดยจดัแบ่งหน้าที่การท างาน
ด้านเอกสารให้ชดัเจน โดยมหีน้าที่
รวบรวม เอกสาร ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง ติดตามและรายงานผล
ความคืบหน้าของการเบิกจา่ยเงิน     
                                 3.2 
มอบหมายเจา้หน้าการเงินที่
ผู้รับผิดชอบอยา่งชดัเจน ในการ
ติดตามและเร่งรัดการเบิกจา่ยเงิน
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4. การแกไ้ข รูปแบบและ/หรือรายการ
กอ่สร้าง เหตุจากปัญหาอปุสรรคในการ
กอ่สร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ 
และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่ก าหนดไวใ้ 
สัญญาจา้งฯ

ปานกลาง
ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอยีด

ปัญหาอปุสรรคและขอแกรู้แบบเสนอต่อ
คณะกรรมการอนุมติั

4.1 การปรับแกรู้ปแบบและรายการ
ต้องพิจารณา ให้เกดิความเป็นธรรม
ต่อผู้วา่จา้งและผู้รับจา้ง โดยต้อง
ค านึงถงึขอ้เท็จจริงปัญหาอปุสรรค 
ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา
                                  4.2 
เจา้หน้าที่ควบคุมงานมหีน้าที่
ตรวจสอบ ปัญหาอปุสรรค พร้อม
ตรวจสอบรูปแบบและ รายการ ถา้มี
รายการขดัแยง้ให้ผู้ควบคุมงานเสนอ 
เร่ืองส่งคณะกรรมการการตรวจรับ
พัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน         
 4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี
หน้าที่บริหาร สัญญาและผู้ควบคุม
งานต้องตรวจสอบรายละเอยีด
รายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดย
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจดัซ้ือ
จดัจา้งและ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ฯลฯ
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5. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั ด้าน
ความปลอดภัยต่อชวีติร่างกาย และทรัพยสิ์น
ของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการ
กอ่สร้างอาคาร

ปานกลาง
ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการ 

มาตรฐานความปลอดภัย

5.1 ผู้ควบคุมงานมหีน้าที่ตรวจสอบ
ควบคุม มาตรการด้านความปลอดภยั
ต่อชวีติร่างกายและทรัพยสิ์นของ
ผู้ปฏบิัติงานและต้องมมีาตรการควบคุม
มลภาวะและความเดือดร้อนของ
ประชาชน ฯลฯ                      5.2 
ต้องมมีาตรการควบคุมการใชเ้คร่ืองจกัร
 และมรีายชื่อผู้รับผิดชอบอยา่งชดัเจน  
                             5.3 รายงาน
ความคืบหน้าด้านความปลอดภยั และ
ด้านมลภาวะจากการกอ่สร้างอาคาร ผู้ 
ควบคุมงานต้องจดบันทึกการ
ปฏบิัติงานและ เหตุการณ์แวดล้อมเป็น
รายวนัเพื่อรายงาน คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์            
                      5.4 ก าชบัให้ผู้
ควบคุมงานปฏบิัติงานตามคู่มอื การ
ควบคุมการกอ่สร้าง พ.ศ. 2553 กอง
แบบแผน กรมสนับสนุนบริการ 
กระทรวงสาธารณสุข อยา่งเคร่งครัด

ปีงบประมาณ 2566 -
1.นางสาวสิริวภิา อรตัน   2.
 นางสาวรววีรรณ     โพธิ์ทอง



ขั้นตอน ระดบัความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต วธิดี าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

6. การส่งมอบงานตามรูปแบบ รายการตามสัญญา สูง
รายงานติดตามการควบตุมตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าหาร
ตรวจรับพัสดุตามเง่ือนไข

6.1 จดัให้มกีารประชมุประจ าสัปดาห์
เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการ
ท างานของผู้รับจา้งและผู้ควบคุมงาน
ต้องจดบันทึกการปฏบิัติงานและ
เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวนัเพื่อ
รายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทราบทุกสัปดาห์ แล้ว รายงานผู้ส่ังจา้ง
เพื่อทราบและพิจารณาส่ังการต่อไป   
6.2 เมื่อมกีารส่งมอบงานผู้ควบคุมงาน
ต้อง ตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวด
งานที่ผู้รับจา้งส่ง มอบให้มปีริมาณงาน
วสัดุและรูปแบบให้มคีวาม เรียบร้อย
ถกูต้องครบถว้นตามสัญญากอ่นที่จะ 
เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ
พิจารณา ต่อไป                 6.3 ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าการตรวจ
 รับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
สัญญาและ รายงานผลต่อผู้ส่ังจา้ง
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่ วนัที่ได้
ตรวจรับพัสดุถกูต้องครบถว้นตามสัญญา
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7. การตรวจสอบและเขา้ด าเนินการแกไ้ข
ความช ารุด บกพร่องของผลงานภายหลังจาก
การ ส่งมอบงาน

ปานกลาง
มอบหมายผู้ควบคุมงานตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องรายงานผลงานหลังส่งมอบ

งานกอ่นคืนหลักค้ าประกนั

7.1 ผู้ควบคุมงานมหีน้าที่ตรวจสอบ
ผลงาน ตามก าหนดเวลาหากพบวา่มี
ความช ารุด บกพร่องให้รีบแจง้ให้
ผู้รับจา้งด าเนินการ แกไ้ขโดยเร่งด่วน
 และหากผู้รับจา้งเพิกเฉย ให้แจง้
เป็นหนังสือถงึผู้รับจา้งอยา่งเป็น
ทางการ                                 
7.2 ก าชบัให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงาน
ตามคู่มอื การควบคุมการกอ่สร้าง 
พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการ กระทรวง
สาธารณสุข อยา่งเคร่งครัดอยา่ง
เคร่งครัด                                  
   7.3 มอบหมายงานให้ผู้ควบคุม
งาน ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ของผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบ
งานและรายงานผลการตรวจสอบ
กอ่นส่งคืนหลักค้ าประกนัให้กบัผู้รับ
จา้ง
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