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DAC

GDP

GPA

IPCA
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MAPS

OECD

OECD/DAC
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SDGs

SIGMA

SMEs

TI

TPP

UK OGC

UML

UNCAC

UNCITRAL

UNDP

UNESCAP

UNODC

WTO

WTO/GPA

สถาบันจัดซื้อเเละซัพพลายเเหง่ประเทศอังกฤษในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต (สโลวีเนีย)

ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (องค์กรเพื่อความโปรง่ใสนานาชาติ)

องค์กรประชาสังคม

คณะกรรมการความชว่ยเหลือเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ

พระราชบัญญัติว่าด้วยคุณธรรมจริยธรรมเเละการป้องกันการทุจริต (สโลวีเนีย)

ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เกาหลีใต้

ระบบวิธีในการประเมินระบบจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การเพื่อความรว่มมือเเละการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการความชว่ยเหลือเพื่อการพัฒนาเเหง่องค์การเพื่อความรว่มมือระหว่างประเทศ

กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารพัสดุภาครัฐ

เเบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง (เนเธอร์เเลนด์)

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

การสนับสนุนเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลเเละการบริหาร (เเผนกหนึ่งของโออีซีดี)

วิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดยอ่ม

องค์กรเพื่อความโปรง่ใสนานาชาติ

ความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจภาคพื้นเเปซิฟิก

กระทรวงพาณิชย์เเหง่สหราชอาณาจักร

เเมเ่เบบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาเเหง่สหประชาชาติ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเเละสังคมของสหประชาชาติในเอเชียและเเปซิฟิก

สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดเเละอาชญากรรมเเหง่สหประชาชาติ

องค์การการค้าโลก

ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐขององค์การการค้าโลก

คำายอ่
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ก�รพฒัน�ศกัยภ�พ กระบวนการท่ีบุคคล องค์กรและสังคมได้รับ เสริมสร้าง และรักษาศักยภาพท่ีจะกำาหนดและบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาของตนเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยเสริมสถาบันต่างๆ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานได้เสมอต้นเสมอปลายและตอบสนองต่อ
และบริหารความเปล่ียนแปลงรุนแรงและท่ัวไป

ผลประโยชน์ทับซ้อน ความทับซ้อนของผลประโยชน์ด้านหน้าท่ีต่อรัฐและส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐดังกล่าวมีผล
ประโยชน์สว่นตัวซึ่งอาจมีอิทธิพลไมเ่หมาะสมต่อการทำาหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน

ก�รทจุรติ การใช้อำานาจท่ีได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์สว่นตัว

คณุธรรมจรยิธรรม การใช้เงินทุน ทรัพยากร ทรัพย์สิน และอำานาจตามวัตถุประสงค์ท่ีเป็นทางการและในลักษณะท่ีรับรู้ข้อมูลครบ
ถ้วน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสาธารณชน และหลักการโดยรวมของธรรมาภิบาล

ข้อตกลงคุณธรรม เคร่ืองมือวัดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย พัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติเพ่ือป้องกันการทจุรติในการทำาสญัญากับภาครัฐ เครื่องมอืน้ีรวมถึงคำาประกาศเจตนารมณร์ะหว่างหนว่ยงานของรัฐ ผูเ้สนอ
สญัญา และบรษัิทต่างๆ ท่ียื่นประกวดราคาสญัญาน้ันว่าท้ังสองฝ่ายไมติ่ดสนิบน สมยอมในการประกวดราคาและกระทำาการทจุรติอ่ืน 
ในขอบเขตของสัญญา บุคคลท่ีสาม เชน่ องค์กรภาคประชาชนคอยชว่ยสอดสอ่งเพื่อใหแ้นใ่จว่าได้มกีารปฏิบติัตามขอ้ตกลงคณุธรรม

ก�รทจุรติในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง รูปแบบต่างๆ ของการทจุรติซึ่งรวมถึงการใหส้นิบน เงินทอน เล่นพรรคพวก เอ้ือประโยชนใ์หพ้วกพ้อง 
และการอุปถัมภ์ การฉอ้โกงและโจรกรรมทรัพยากร ตัวอยา่งเชน่ ผา่นการสับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ระหว่างการสง่มอบ สง่ผลให้ได้วัสดท่ีุ
คุณภาพต�ำากว่า การฮ้ัวประกวดราคาและการสมยอมราคา ใช้ข้อมูลในทางท่ีผิดและปรับแต่ง การเลือกปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และใช้ทรัพยากรขององค์กรอยา่งเปลืองเปล่าและในทางท่ีผิด

คว�มตรงไปตรงม�ในก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครฐั การตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดหลักไมเ่ลือกปฏิบัติ ปฏิบัติต่อผู้ประกวดราคาอยา่ง
เท่าเทียมและตามท่ีสมควร กล่าวคือ ต้องเป็นไปตามหลักการพาณิชย์โดยไมน่ำาปัจจัยท่ีไมเ่ก่ียวข้องเข้ามาพิจารณา

คว�มโปรง่ใสในก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครฐั ความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การแจ้งให้สาธารณชนรับรู้ถึงโอกาสในการจัดซื้อ
จัดจ้างและเปิดเผยกฎระเบียบท่ีต้องปฏิบัติตาม การดำาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยและชัดเจนตามกฎและ 
ขั้นตอนท่ีกำาหนดไว้ซึ่งจำากัดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี และจัดให้มีระบบการตรวจสอบและบังคับใช้กฎท่ีเหมาะสม 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครฐั กระบวนการหาว่าสิ่งใดจำาเป็น กำาหนดว่าใครเป็นบุคคล หรือ องค์กรท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะจัดหาสิ่งจำาเป็นนี้ 
และสร้างความมั่นใจว่าสิ่งท่ีจำาเป็นได้รับการส่งมอบไปยังท่ีท่ีถูกต้อง ในเวลาท่ีถูกต้อง ด้วยราคาท่ีคุ้มท่ีสุด และท้ังหมดนี้ทำาอย่าง
ยุติธรรมและเปิดเผย

ก�รประเมนิคว�มเสีย่ง กระบวนการท้ังหมดในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และวัดความเสี่ยง (UNDP, 2559)

บทนิยาม 
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คำาชีแ้จงเบื้องต้น

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นเงินมหาศาล เงินทุนต่างๆ ท่ีรัฐบาลใช้ซ้ือสินค้าและบริการและสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนและ
โรงพยาบาลเฉล่ียเป็นร้อยละ 15 ถึง 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกำาลังพัฒนา (ธนาคารโลก, 2558) ในขณะเดียวกัน มีการ
ประมาณว่าร้อยละ 10-30 ของการลงทุนในโครงการที่ได้รบัเงินสนบัสนุนจากรัฐอาจรั่วไหลจากการบริหารจัดการท่ีไมม่ปีระสทิธภิาพ
และการทุจริต (COST, 2555)

เพียงการท่ีรัฐบาลต่างๆ หาวิธีการท่ีจัดหาเงินทุนป้อนเป้าหมายพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ เพียงแค่การมองหาผลได้ท่ีมีประสิทธิภาพยอ่ม
จะทำาใหก้ารลงทนุได้ผลตอบแทนสงูหากรฐัเหล่าน้ันจัดการกับความเสีย่งท่ีจะเกิดการทจุริตในสญัญาภาครัฐได้ การจัดการความเส่ียง
เหล่าน้ีไม่เพียงแต่ทำาให้คุณภาพของการบริการประชาชนดีข้ึนและระบบสาธารณูปโภคท่ีแข็งแกร่งข้ึน แต่ยังช่วยให้รัฐประหยัดงบ
ประมาณได้อยา่งยั่งยืน สง่ผลให้มีทรัพยากรในประเทศเพิม่ขึ้น

คู่มือ พิชิตความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตในสัญญาภาครัฐ โอกาสเปิดประตูสู่ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก
ออกแบบมาให้นำาไปปฏิบัติได้จริงมากท่ีสุดเพื่อชว่ยวินิจฉัยความสุม่เสี่ยงท่ีเกิดการทุจริตในกระบวนการและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐ รวมท้ังเพ่ือหาการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ นอกจากนี้ คู่มือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยรัฐบาลต่างๆ ใน
ภูมิภาค ในการยกระดับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของตนระหว่างการประเมินรอบท่ี 2 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต (2550-2564)

หนังสือคู่มือเล่มน้ีอาศัยประสบการณ์จากการทำางานในภูมิภาคของยูเอ็นดีพีในการช่วยรัฐบาลต่างๆ ลดความสุ่มเสี่ยงท่ีจะเกิด
การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นแนวทาง วิธีการนี้ประสบความสำาเร็จเม่ือใช้นำาร่องในปี 2557 ตามคำาขอของรัฐบาลไทยในการ
ประเมินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพ่ือช่วยปฏิรูประบบจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยและยกระดับการต่อต้านการทุจริตสามปีหลัง
จากประเมินความเสี่ยง รัฐบาลไทยมีกฎหมายจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุฉบับแรกของประเทศไทย เรง่ยกระดับระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ และทดลองใช้ข้อตกลงคุณธรรมในโครงการสาธารณูปโภคสำาคัญๆ ในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมารัฐบาลของ
หลายประเทศในเอเชียและแปซิฟิกติดต่อเข้ามาท่ียูเอ็นดีพีเพ่ือแบ่งปันบทเรียนในระดับนานาชาติเก่ียวกับการลดความสุ่มเสี่ยงต่อ
การทุจริต ล่าสุดระหว่าง ความรว่มมือระหว่างประเทศกำาลังพัฒนาในการลดความสุม่เสี่ยงท่ีจะเกิดความทุจริตการทำาสัญญากับรัฐ 
ในเดือนตุลาคม 2559

คู่มือเล่มนี้ใช้บทเรียนท่ีได้จากประเทศต่างๆ รอบโลกเป็นพื้นฐาน และมีจุดอ้างอิงท่ีเข้าใจง่ายเพื่อโยงมาตรฐานสากลการปฏิบัติท่ีดี 
และเครื่องมอืท่ีมีอยูจั่ดทำาโดยองค์กรระหว่างประเทศ เชน่ ยูเอ็นดีพ ีสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติ 
(UNODC) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ธนาคารโลกและองค์กรเพื่อความโปรง่ใสนานาชาติ (TI)

สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติพร้อมช่วยเหลือรัฐต่างๆ ในการปฏิรูปที่สำาคัญนี้ ด้วยวิธีการท่ีผ่านการทดสอบมาแล้ว
อย่างดี และประสบการณ์อันยาวนานของสำานักงานในด้านการสร้างศักยภาพและการพัฒนาหลักสูตรผ่านหน่วยงานบริการจัดซ้ือ
จัดจ้างของยูเอ็นดีพี

Valerie Cliff
รองผู้อำานวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ผู้อำานวยการ, ศูนย์ภูมิภาคกรุงเทพฯ 
โครงการพัฒนาแหง่สหประชาชาติ



1 พชิิตความเสีย่งต่อการเกิดทจุรติในสัญญาภาครฐั 
โอกาสเปิดประตูสูท่รัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก

ภาพท่ี 1. การอยูใ่นวงจรคุณธรรมต่อสู้กับการทุจริตเพื่อเรง่ขับเคล่ือนความก้าวหน้าสูเ่ป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

1. บทนำา 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัเป็นกระบวนการซึ่งรฐัซื้อสนิค้า บรกิาร และสาธารณปูโภค และเป็นหัวใจของการใหบ้ริการประชาชนระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีรัดกุมลดค่าใชจ่้าย รับรองคุณภาพและใหผ้ลทันการณ์ ในขณะท่ีการปฏิบติัท่ียอ่หยอ่นซึง่มกัมกีารทจุรติแฝง
อยูท่ำาให้เกิดความล่าช้า สง่มอบบริการไมไ่ด้ และทำาให้รัฐสูญเงินโดยเปล่าประโยชน์

สัญญาต่างๆ กับภาครัฐนับเป็นสัดส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ท้ังประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (โออีซีดี) และในประเทศกำาลังพัฒนา ตัวอยา่งเชน่ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปี 2556 นับเป็นสัดสว่นร้อยละ 16.22 
ในญี่ปุ่น 12.8 ในเกาหลีและ 14.56 ในนิวซีแลนด์ (โอดีซีดี, 2558) ในประเทศกำาลังพัฒนา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีสัดสว่นร้อยละ 
15-20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม และอาจถึงร้อยละ 50 หรือ มากกว่าของค่าใช้รวมของรัฐ (ธนาคารโลก 2558)

จำานวนธุรกรรมมหาศาลท่ีเกิดข้ึนระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมท้ังขั้นตอนทางราชการท่ียุ่งยากเกินจำาเป็นก่อโอกาสให้เกิดการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ1 มีการประมาณการว่าร้อยละ 20-25 ของงบประมาณของการจัดซื้อจัดจ้างรั่วไหลไปกับการทุจริต 
(โออีซีดี, 2556) กฎระเบียบหยุมหยิมและการทุจริตทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อการสง่มอบบริการเพราะทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินจริงและ
ความไมม่ีประสิทธิภาพ รวมท้ังทำาให้การแขง่ขันไมต่รงกับความจริงอันจะสง่ผลร้ายแรงต่อหน้าท่ีพื้นฐานต่างๆ ของสังคม

ตามท่ีองค์การสหประชาชาติประมาณ ในแต่ละปี ประเทศกำาลังพัฒนาสูญเสียเงิน 1.26 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่การทุจริต 
ติดสินบน โจรกรรมและหนีภาษี2 ในขณะท่ีรัฐบาลต่างๆ เผชิญกับปัญหาต้องหาทรัพยากรมาเป็นทุนป้อนเป้าหมายในการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ซึ่งทำาให้ประเทศกำาลังพัฒนาต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (UNCTAD, 2557) ประเทศเหล่านี้ 

มักมองข้ามทรัพยากรท่ีจะได้จากการลดความสูญเสียและการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลง รัฐบาลต่างๆ ท่ีด้ินรนหาเงินมา 
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ ท่ีเพียงมองหาวิธีการท่ีจะมีผลได้ท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีสร้างหนี้ท่ัวภูมิภาคอย่าง
รวดเร็วจะพบว่า การเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างจะทำาให้เกิดวงจรคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่จะทำาให้คุณภาพการ
บริการดีข้ึนและโครงสร้างพื้นฐานท่ีแข็งแรงขึ้น แต่ยังช่วยให้รัฐประหยัดเงินได้อย่างย่ังยืน ส่งผลให้มีทรัพยากรในประเทศซ่ึงนำาไป
ลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆ เพิม่ขึ้นด้วย

1 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการทุจริตเป็นเงินมหาศาล แม้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยากท่ีจะวัด การรับรู้ขนาดอาจวัดจากสินบนท่ีจ่ายทุกปีในท้ังประเทศท่ีกำาลังพัฒนาและประเทศท่ีมีเศรษฐกิจก้าวหน้า 
การประมาณล่าสุดชี้ว่าเฉพาะการติดสินบนมีมูลค่าประมาณ 1.5-2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณร้อยละ 2 ของจีดีพีโลก) ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจและสังคมของการทุจริตมีแนวโน้มท่ีจะ 
ใหญก่ว่าเนื่องจากการติดสินบนเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการทุจริต

1. บทนำ�

ความสูญเสียรวมให้เเก่การทุจริต  
การติดสินบน โจรกรรม หนีภาษีของประเทศ 
กำาลังพัฒนาในเเต่ละปีตามการประมาณการ
ของสหประชาชาติ

กองทุนท่ีประเทศ 
กำาลังพัฒนาต้องการในเเต่ละปีจนถึงปี 2030 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ 
พัฒนาท่ียั่งยืน

ในขณะท่ีรัฐบาลต่างๆ หาวิธีการสนับสนุนทางการเงินแก่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน รัฐบาลเหล่านี้มักจะมองข้าม 
แหล่งทรัพยากรท่ีสามารถนำามาใช้ได้หากสู้กับการทุจริต
ท่ีม� http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/ UNCTAD, 2014

1.26 ล้านล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ

2.5 ล้านล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ
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2 ข้อเท็จจริงและตัวเลขอยูใ่นเว็บไซต์ของเป้าหมายพัฒนาอยา่งยั่งยืน website: http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
3  บทว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ TPP กำาหนดให้มีกระบวนการประมูลท่ียุติธรรมและโปรง่ใสสำาหรับสัญญาของรัฐบาลกลาง รวมถึงเกณฑ์ท่ีกำาหนดวิธีการเลือกผู้ชนะการประมูล 

ข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดใดๆ ต้องใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐ และอาจสง่ผลเสียต่อประโยชน์ทางการค้าในท่ีสุด (Greenaway-McGrevy, 2559).
4  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตลงนามและให้สัตยาบัน ณ เดือนธันวาคม 2559 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html.
5 ข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับการประชุมจัดโดย UNODC ท่ีกรุงเทพฯ 31 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2550 หาได้ท่ี 

http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/cn24_-csos-call-for-action-in-implementing-uncac-in-the-asean.html

ในปริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่งต้ังขึ้น การทุจริตยังอาจทำาลายความพยายามในการรวมภูมิภาคเข้าด้วยกัน เช่น 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสำาคัญๆ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีดีสำาคัญยิ่งต่อการรวมภูมิภาคและยังคงเป็นตัวกระตุ้นสำาคัญ
สำาหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภมูภิาค การค้าโลกดำาเนินอยูใ่นภมูภิาคเอเชียและแปซฟิิกเกือบรอ้ยละ 37 และมากกว่าคร่ึงหน่ึงของ
การค้าในภมูภิาคเป็นการค้าระหว่างภมูภิาค (UNESCAP, 2557) มากกว่ารอ้ยละ 50 ของความตกลงพิเศษทางการค้า เชน่ ความตกลง 
หุ้นสว่นเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) มีมาตรการท่ีต้ังเป้าไปท่ีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวมอยูด้่วย (UNESCAP, 2558)3

นี่เป็นเวลาท่ีเหมาะยิ่งท่ีรัฐบาลต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะลดความสุ่มเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลง เนื่องจากจะมีการ
ประเมินระบบของรัฐบาลเหล่านี้ในรอบการประเมินท่ีสองของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (อนุสัญญาฯ) 
เริม่ต้ังแต่ปี 2550 และครอบคลมุไป 4 ปีต่อจากนั้น จะมกีารประเมนิรฐัท่ีรว่มลงนามในอนสุญัญาฯ (181 รฐั ณ เดือนธนัวาคม 25594) 
ว่าได้ปฏิบติัตามพนัธกรณหีมวดท่ี 2 และ 5 ซึ่งว่าด้วยมาตรการป้องกันและการฟ้ืนฟทูรัพยส์นิตามลำาดับหรือไม ่ในการประชุมระดับ
ภูมิภาคว่าด้วย กลไกการนำาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตไปใช้สำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเร่งด่วน5 ตัวแทนประมาณ 200 คนจากท้ังหน่วยงานรัฐและองค์กรประชาสังคมเห็นตรงกันเกี่ยวกับ
ลำาดับความสำาคัญต่างๆ เพ่ือนำาบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ ไปใช้อยา่งมีประสิทธิผล การหารืออยา่งละเอียดมุง่ไปท่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐและวิธีการท่ีจะทำาให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากข้ึนเป็นพิเศษ สิ่งสำาคัญท่ีเร่งด่วนท่ีสุดบางข้อรวมถึงการสร้างให้แก่ผู้มี
สว่นได้เสียท้ังหมดท่ีมีสว่นในการจัดซื้อจัดจ้างมีศักยภาพท่ีจะนำาระเบียบและ/หรือ ข้อบังคับไปใช้ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรวมความถึงการบรหิารสญัญาและการดำาเนินการผา่นการฝึกอบรมระดับชาติ และการสรา้งศกัยภาพของหนว่ยงาน
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและหน่วยงานกำากับดูแลเพ่ือป้องกันและตรวจหาความผิดปกติ เพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงปฏิบัติการลดความเสี่ยงท่ีถูกระบุ

วัตถปุระสงค์

เพื่อตอบสนองความจำาเป็นนี้ ยูเอ็นดีพีได้พัฒนาคู่มือเล่มนี้ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อชว่ยรัฐบาลต่างๆ ให้

•  นำามาตรการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในระบบและกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของตนเพื่อให้เห็นท่ีมาท่ีไปของความ
เสี่ยงในการทุจริตท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน และเริม่ดำาเนินการเพื่อสร้างความแข็งแกรง่ให้แก่ระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐของตน
อยา่งสอดคล้อง มาตรการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้จะพิจารณาในระดับระบบ องค์กร กระบวนการ และ/หรือ บุคคลขึ้นอยู่
กับปริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ

•  จัดให้มีการหารือเก่ียวกับวิธีการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของตนก่อนท่ีเข้าสูร่อบท่ีสองของการประเมิน ซึ่งต่อเนื่อง 
จากการสนับสนุนของยูเอ็นดีพีในการประเมินรอบแรกด้วยวิธีการ “การไปให้ไกลกว่าขั้นต�ำาสุด” ซึ่งกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศ
ต่างๆ มีสว่นรว่มกับผู้มีสว่นได้เสียหลากหลายในแต่ละระยะของรอบการประเมิน

คู่มือเล่มน้ีใช้กรอบการวิเคราะห์ MAPS (วิธีการประเมินระบบจัดซื้อจัดจ้าง) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยโออีซีดี/คณะกรรมการชว่ยเหลือเพื่อ
การพัฒนา (DAC) และธนาคารโลก เคร่ืองมือนี้เป็นเคร่ืองวิเคราะห์ท่ีผู้กำาหนดนโยบายและกฎหมายในเอเชียและแปซิฟิกหลายคน
คุ้นเคย อยา่งไรก็ตาม คู่มือเล่มนี้ไมไ่ด้ให้เครื่องมือประเมินซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของวิธีการ MAPS ซึ่งต้ังเป้าเพื่อวัดและกำาหนดมาตรฐาน
และคุณภาพของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐระดับประเทศเทียบกับชุดตัวช้ีวัดพื้นฐาน ในทางตรงข้าม คู่มือเล่มนี้ให้โครงท่ีมีเหตุผล
ชัดเจนสำาหรับหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างและยังให้แนวทางสำาหรับรัฐบาลต่างๆ เพ่ือสร้างแผนปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ คู่มือเล่มนี้ยังมุง่ท่ีจะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างการประเมินรอบท่ีสองของอนุสัญญาฯ อีกด้วย



3 พชิิตความเสีย่งต่อการเกิดทจุรติในสัญญาภาครฐั 
โอกาสเปิดประตูสูท่รัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก

คู่มอืเล่มนีใ้ช้ผลจากการประเมนิความเสีย่งต่อการเกิดการทจุรติท่ีทำาในประเทศไทยในปี 2557 และ 2558 เป็นโครง รวมถึงแนวทาง
และรายการตรวจสอบท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ “ดำาเนินตามข้ันตอนท่ีจำาเป็นในการจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้ความ
โปร่งใส การแข่งขันและเกณฑ์เชิงวัตถุวิสัยในการตัดสินใจซึ่งมีประสิทธิผลในการป้องกันการทุจริต (ยูเอ็นโอดีซี, 2547) แนวทาง
เหล่านี้จัดทำาโดยองค์กรหลายแหง่6 เชน่ UNODC, UNCITRAL, OECD, และ TI คำาแนะนำาหลักสำาหรับประเทศต่างๆ ท่ีต้องการปฏิบัติ
ตามพนัธกรณีขอ้ 9(1) ของอนุสญัญาฯ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างคือคู่มอืของยูเอ็นโอดีซว่ีาด้วยการต่อต้านทุจรติในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและการบรหิารเงินสาธารณะ (“การปฏิบติัท่ีดีในการสรา้งความม่ันใจว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องกับพนัธกรณขีอ้ 9 ของอนสุญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต”) นอกจากนี้ “แนวทางพัฒนาศักยภาพในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ของยูเอ็นดีพียังให้
ข้อมูลอ้างอิงท่ีเข้าใจง่ายสำาหรับผู้มีสว่นได้เสียในการพัฒนาแผนพัฒนาศักยภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

กลุ่มผูอ่้านเป้าหมาย

คู่มอืเล่มนีต้ั้งเป้าหมายหลักไปท่ีหนว่ยงานต่อต้านการทจุรติซึ่งในประเทศสว่นใหญห่นว่ยงานเหล่านีเ้ป็นเป้าหมายหลักของกระบวน 
การประเมินของอนุสัญญาฯ รวมท้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านนโยบายและกำาหนดกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ยังมุ่งไปท่ีผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญอ่ืนๆ เช่น กระทรวงต่างๆ และองค์กรจัดซ้ือจัดจ้างอ่ืนๆ โดยปกติแล้ว 
หนา้ท่ีวางนโยบายบริหารความเสีย่งด้านความสจุริตและแผนปฏิบติัการในระดับประเทศอยูท่ี่หนว่ยงานของรฐั หลายหนว่ยงานและ
ท้ายท่ีสดุแล้วอยูท่ี่ผู้นำาทางการเมอืง ในอีกทางหนึ่ง การนำานโยบายเก่ียวกับความซื่อสตัยสุ์จรติไปปฏิบติัในระดับองค์กรจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารขององค์กรเหล่านั้น

คู่มอืเล่มนีเ้รียบเรยีงในลักษณะท่ีชว่ยใหอ้งค์กรต่างๆ เหล่านั้นวินจิฉยัและบรหิารความเสีย่งในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัในระดับต่างๆ 
ของระบบได้ รวมท้ังบอกได้ว่าต้องปฏิบติัอยา่งไรท่ีจะป้องกันและลดความเสีย่งท่ีจะเกิดการทจุรติของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
ลง กรอบวิเคราะหใ์หแ้นวทางเก่ียวกับทำ�ไม อะไร ใครและอย�่งไรในการท่ีจะปรับปรุง (1) กรอบระเบยีบปฏิบติัและโครงสรา้งสถาบนั
กลางและศกัยภาพ (ระดับระบบ) และ (2) การทำางานของตลาดและการวิเคราะหผ์ลการทำางาน (ระดับองค์กรและกระบวนการ) รวม
ถึงจุดยนืด้านความซื่อสัตย์ของเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ (ระดับบุคคล) ดังนั้น กลไกบริหารความเส่ียงต่อการเกิดการทจุรติในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐออกแบบมาเพื่อหาและบริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 4 ระดับ คือ

1. ระดับระบบของประเทศ 

2. ระดับองค์กร

3. ระดับกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 

4. ระดับบุคคล

6 ภาพรวมของมาตรฐานระหว่างประเทศและแนวทางว่าด้วยความสุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอยูใ่นภาคผนวก 1

1. บทนำ�
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คู่มือเล่มน้ียังจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตท่ีพ่วงมากับระดับท่ีตามมา การปฏิบัติท่ีเสนอให้ปฏิรูปต่างๆ มองจากมุมด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต อยา่งไรก็ตาม จะสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีดีข้ึนไมไ่ด้ เว้นแต่ผลการทำางานและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบมีค่าทางเศรษฐกิจและ “คุ้มค่าเงิน” ควบคู่ไปด้วย เป้าหมายท่ีสำาคัญท่ีสุดของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ดังท่ีอธิบายไว้ใน 
นโยบายใหม่ของธนาคารโลกว่าด้วยกรอบการทำางานจัดซื้อจัดจ้าง คือเพื่อ “ทำาให้เงินมีมูลค่าสูงสุดอย่างมีจริยธรรมในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” คู่มือเล่มน้ี จะระบุแนวทางปฏิบัติท่ีดีและมาตรฐานสากลในปริบทท้ังหมดนี้ และให้แนวทางท่ีนำาไปปฏิบัติได้จริงเก่ียว
กับมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมโดยใช้อ้างอิงตามกำาหนดตามพันธกรณีข้อ 9 ของอนุสัญญาฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ7

กล่าวได้ว่าในขณะท่ีการประเมนิว่ามีการปฏิบติัตามพนัธกรณขีอ้ 9(1) ของอนสัุญญาฯ หรอืไมนั่้นมุง่ไปท่ีการหาชอ่งว่างในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและหาความจำาเป็นท่ีต้องมีช่วยเหลือทางเทคนิค การประเมินระบบโดยรวมจะให้ข้อมูลและแนวทางเพิ่มเติม
เก่ียวกับสถานะของการทำางานท่ัวไปของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงผลในแง่ของ “ความคุ้มค่าเงินด้วย”

7 หมวด 9 ของอนุสัญญาฯ มีให้ดูในภาคผนวก 2
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กรอบที ่1. วิธกีารอ่านคู่มือเล่มนี้

วิธีการเชิงวิเคราะห์ท่ีใช้ในคู่มือเล่มนี้ต่อยอดมากจากประสบการณ์และการปฏิบัติในการประเมินระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ในระดับต่างๆ เชน่ท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ธนาคารโลก และยูเอ็นดีพีใช้การประเมินระบบจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศใช้
วิธีการสำาหรับประเมินระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (MAPS) เป็นต้นแบบ ในระดับอ่ืนๆ วิธีการประเมินก็ใช้ประสบการณ์และการ
ปฏิบัติสากลเช่นกัน หากแต่วางโครงในลักษณะที่สะท้อนข้อกำาหนดตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต วงรอบการประเมินท่ี 2

บทท่ี 2. ใหห้ลักการและเหตผุล และท่ีมาของการต่อต้านการทจุรติและฉอ้โกงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และใหภ้าพรวมของ 
ความตกลงและพันธสัญญาระหว่างประเทศสำาคัญๆ ด้วย

บทท่ี 3. นำาเสนอภาพรวมของกรอบการวิเคราะห์และให้แนวทางว่าประเทศต่างๆ จะจัดและดำาเนินการประเมินได้อยา่งไร 

บทท่ี 4. แก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในระดับ (1) ประเทศ ใช้วิธีการ MAPS และวิเคราะห์แบบ 4 เสาหลัก โดย
อภิปรายแต่ละเสาหลักแยกจากกัน

บทท่ี 5. วิเคราะห์ และอภิปรายความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในระดับ (2) องค์กรจัดซื้อจัดจ้าง ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง การตัดสินใจและการพัฒนาศักยภาพ

บทท่ี 6. วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับ (3) กระบวนการ ครอบคลุมระยะก่อนการประกวดราคา ระยะ 
ระหว่างการประกวดราคา และระยะหลังการประกวดราคา ในบทนี้ยังแสดงให้เห็น วิธีการระบุความเสี่ยงต่อคุณธรรม 
จริยธรรม โดยการใช้ธงแดง และมาตรการสำาหรับป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวนั้น นอกจากนี้ในภาคผนวกท่ี 3 ยังให้รายการท่ี 

ครบถ้วนของวิธีการระบุและลดความเสี่ยงต่อคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

บทท่ี 7. ครอบคลุมความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับ (4) บุคคล ด้วยจุดประสงค์จะแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
คณุธรรมจรยิธรรมของเจ้าหนา้ท่ีจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร เชน่ ประมวลจริยธรรมและการแจ้งทรพัยส์นิอ้างอิงตามพนัธกรณี
ข้อ 9(1) ของอนุสัญญาฯ

บทท่ี 8. แสดงให้เห็นวิธีการออกแบบและนำาแผนพัฒนาศักยภาพใช้หลังจากประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
ลดความเสี่ยงเหล่านี้

ท้ายท่ีสุด บทท่ี 9. สรุปประเด็นสำาคัญ และเน้นย�ำาว่าประเทศต่างๆ จะใช้คู่มือเล่มนี้ ช่วยเตรียมการประเมินรอบท่ี 2 ของ 
อนุสัญญาฯ ได้อยา่งไร

ภาคผนวกเหล่านี้ ทำาให้คู่มือเล่มนี้สมบูรณ์ขึ้น
ภาคผนวกท่ี 1. รายการของมาตรฐานสากลและแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ภาคผนวกท่ี 2. พันธกรณีข้อ 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ภาคผนวกท่ี 3. รายการตรวจสอบสำาหรับตรวจหาและการป้องกันไมใ่ห้เกิดความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรม
 ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาคผนวกท่ี 4. การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการสมยอม 
 การเสนอราคา
ภาคผนวกท่ี 5. เครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
ภาคผนวกท่ี 6. กรอบการทำางานด้านกฎหมายและระเบียบ เนื้อหาพื้นฐานและแนวปฏิบัติท่ีดี
ภาคผนวกท่ี 7. รายงานประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1. บทนำ�
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2.  การลดความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรม 
ในการจัดซื้อจัดจ้างในเอเชยีและแปซฟิิก

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเสาหลักของบริการท่ีรัฐส่งมอบให้ประชาชนซึ่งจำาเป็นต้องหาว่าสิ่งใดคือสิ่งท่ีจำาเป็น คัดเลือกผู้จัดหา และส่ง
มอบสินค้าและบริการอยา่งยุติธรรม ประหยัดและเปิดเผย

เนื่องจากมีจำานวนธุรกรรมมหาศาลเกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและเอกชน การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหนึ่งในงานท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตมาก
ท่ีสุดในภาครัฐ ส่งผลให้การใช้การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตอาจเป็นข้ันตอนสำาคัญข้ันตอนแรกท่ีจะลดการทุจริตใน
ภาครฐัลง นอกจากเป็นเครื่องมอืการควบคมุท่ีสำาคัญเพ่ือใหบ้รรลนุโยบายสำาคัญทางการเมอืงลำาดับต้นๆ การประเมนิความสุม่เสีย่ง
ต่อการเกิดการทุจริตให้ข้อมูลเก่ียวกับการทำางานของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และช่วยให้รัฐบาลและสภาปรับปรุงคุณภาพของ
บริการท่ีให้แก่ประชาชนได้

การประเมินความสุม่เสีย่งทีจ่ะเกิดการทุจรติมีประโยชนอ์ยา่งมากดังทีแ่สดงไว้ในประสบการณข์องประเทศไทย (ดูกรอบที ่2)

หลักก�รและเหตผุล
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2.	 การลดความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างในเอเชียและเเปซิฟิก	
หลักการเเละเหตุผลเเละความตกลงระหว่างประเทศ
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กรอบที ่2. การประเมินความเสีย่งในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัในประเทศไทย เพื่อเดินหน้าการปฏิรูป

จากปี 2557-2558 ยูเอ็นดีพีประเทศไทยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำานักมาตรฐานการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญๆ ต้ังโครงการลดความเสีย่งอันเกิดจากการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขึ้น 
เป้าหมายหลักคือ เพื่อประเมินความเสีย่งท่ีจะเกิดการทจุรติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาชอ่งว่างและใหค้ำาแนะนำาสำาหรบัการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ การใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ MAPS ซึ่งพัฒนาโดยโออีซีดีและธนาคารโลกรวมถึงการสำารวจ
แบบนั่งโต๊ะ การสมัภาษณแ์ละสำารวจความคิดเหน็ผูม้สีว่นได้เสยีหลายรายจากรฐับาล ภาคเอกชน วงการวิชาการ มกีารจัดทำา 
แผนปฏิบัติงานยี่สิบข้อขึ้น ซึ่งรวมถึงข้อเสนอดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

• พัฒนาและใช้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีสอดคล้อง สมเหตุสมผลและทันสมัย

• เดินหน้าพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

• สนับสนุนและลงทุนให้หน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเป็นมืออาชีพโดยการพัฒนาการฝึกอบรมระดับประเทศและกลยุทธ์ 
ในการพัฒนาอาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

• เพิม่ความโปรง่ใสและการเข้าถึงบันทึกและเอกสารของรัฐ

• พัฒนาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงมีธงแดงซึ่งอาจเป็นสัญญาณของปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลจากการประเมินความสุม่เส่ียงต่อการเกิดการทจุรติ รฐับาลไทยต้ังอนกุรรมการการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติขึ้น และเริ่มการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้เรียนรู้วิธีการลดความเสี่ยงจากรายการตรวจสอบของยูเอ็นดีพีการฝึก
อบรมยังใช้เครื่องมือระหว่างประเทศ เชน่ ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์การการค้าโลก และกฎหมาย
แม่แบบของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มีการนำาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ใน
โครงการสาธารณูปโภคสำาคัญๆ เพื่อลดความสุม่เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต ในปี 2558-2559 ยูเอ็นดีพีเดินหน้าให้ความชว่ย
เหลือด้านเทคนิคแก่รัฐบาลไทย เพื่ออนุวัติการพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฉบับแรกตามนานาชาติ
เพื่อให้ใช้งบประมาณอยา่งคุ้มค่าท่ีสุด บังคับใช้มาตรฐานคุณธรรม และต้ังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีสอดคล้องในปี 2559 
สนบัสนุนเชิงรุกใหน้ำากฎหมายมาใชโ้ดยประสานงานกับสำานกันายกรฐัมนตรีรวมถึงสมาชิกรฐัสภา ในวันท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐผา่นรัฐสภาประเทศไทย กฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2550 กฎหมายฉบับดังกล่าวครอบคลุมภาครัฐท้ังหมด (ภาครัฐและรัฐวิสาหากิจ) ในระดับชาติ จังหวัด
และท้องถ่ิน และมีบทบัญญัติว่าด้วยกรอบความตกลง การทำาให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการที่

พลเมืองตรวจสอบการทำางานของการจัดซื้อจัดจ้างได้

ในปี 2559 ด้วยความชว่ยเหลือของยูเอ็นดีพแีละสถาบนับรหิารงานจัดซื้อและซพัพลายแหง่อังกฤษในพระบรมราชินปูถัมภ์ 
(ซีไอพีเอส) รัฐบาลกำาลังพัฒนากฎระเบียบและแนวทางทุติยภูมิในการนำากรอบความตกลงไปใช้ รวมท้ังออกแบบหลักสูตร
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของการทำาให้หน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นอาชีพ

โครงการนี้ได้รับความสนับสนุนจากยูเอ็นดีพีรว่มกับกระทรวงการต่างประเทศ และเครือจักรภพแหง่สหราชอาณาจักร
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ภาพท่ี 2. การมีสว่นรว่มของยูเอ็นดีพีในวงจรปฏิรูปนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย

ท่ีม� ยูเอ็นดีพี ประเทศไทย, 2559

2557-2558
• ประเมนิคว�มเสีย่งต่อคณุธรรม

จรยิธรรม 

2558-2559
• คว�มช่วยเหลือท�งเทคนิคในก�รร�่ง

กฎหม�ยจัดซื้อจัดจ้�งและบรหิ�รพสัดุ
• แนวท�งสำ�หรบัองค์กรบญัญติักฎหม�ย
• กลยุทธ์ สร�้งคว�มเป็นมอือ�ชพี

2559 
• ก�รสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ในระดับสูง
• ก�รมสี่วนรว่มของสภ�
• ชีแ้จงกับสื่อ

2559-2550
• คว�มช่วยเหลือท�งด้�นเทคนิค 

เก่ียวกับกฎหม�ยรอง
• ก�รพฒัน�หลักสูตรฝึกอบรม 

เก่ียวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
• ก�รพฒัน�คว�มตกลง 

กรอบก�รทำ�ง�น

1.
ประเมนิผล/
ประเมนิค่�

2.
พฒัน�กฎหม�ย/ 

นโยบ�ย

4.
ก�รนำ�เอ�กฎหม�ย/

นโยบ�ยไปใช้ 

3.
ก�รรบัเอ�กฎหม�ย/

นโยบ�ย

ภ�พรวมของคว�มตกลงระหว่�งประเทศ 
เนื้อหาส่วนนี้ให้ภาพรวมของความตกลงและมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาล การต่อต้านทุจริตและการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ภาพกว้างของขอบเขตและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ รวมท้ังกล่าวถึงความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ

อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทจุรติ (อนุสญัญาฯ)

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีครอบคลุมท่ีสุดและก่อให้เกิดพันธกรณีทาง
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตเพียงฉบับเดียว วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้คือเพ่ือส่งเสริมและเสริมความแข็งแกร่ง
ให้มาตรการต่างๆ เพื่อให้การป้องกันและต่อต้านการทุจริตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมการเอ้ือให้เกิดและ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตรวมถึงการติดตาม
ทรัพย์สินคืนและเพื่อสง่เสริมความสุจริต ความนา่เชื่อถือและการบริหารกิจการของรัฐและสาธารณสมบัติ

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทุกประเทศเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ ยกเว้นญี่ปุ่น (ลงนาม) นีอูเอ เกาหลีเหนือ ซามัวและตองกา8

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต, พันธกรณีข้อ 9(1) กำาหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศ “ต้องดำาเนิน 
ขั้นตอนท่ีจำาเป็นในการจัดทำาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเหมาะสม” ซึ่งสอดคล้องกับระบบกฎหมายพ้ืนฐานของประเทศตนโดยยึด
หลักการความโปรง่ใส การแขง่ขนั และเกณฑ์ท่ีตรงไปตรงมา ในการตัดสนิใจซ่ึงเป็นสว่นหนึ่งท่ีมปีระสทิธผิลในการป้องกันการทจุรติ
(ดูกรอบท่ี 3) ระบบดังกล่าวนี้ซึ่งอาจนำาวงเงินต�ำาสุดมาพิจารณาด้วยจะช่วยเรื่อง (1) การสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเหมาะสม 

8 ตรวจสอบรายชื่อรัฐภาคีล่าสุดของอนุสัญญาฯ ได้ท่ี https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html

2.	 การลดความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างในเอเชียและเเปซิฟิก	
หลักการเเละเหตุผลเเละความตกลงระหว่างประเทศ
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(2) ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (3) การตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา (4) ระบบประเมินภายใน (หรือคัดค้านการ
ประกวดราคา) (5) คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ (6) ความถูกต้องของบันทึกและการเงินของรัฐ (หมวด 9(3))
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กรอบที ่3. ข้อกำาหนดเพื่อใหม้รีะบบการจัดซื้อจัดจ้างทีด่แีละเหมาะสมตามอนุสญัญาฯ

• การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิธีการและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน รวมท้ังข้อมูลข่าวสารเชิญให้เข้าร่วม
เสนอราคาและขอ้มลูขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ สัมพันธโ์ดยตรงเก่ียวกับการได้รับเลือกใหท้ำาสญัญา ท้ังน้ีโดยใหผู้เ้สนอราคา
ท่ีอยูใ่นเกณฑ์มีเวลาเพียงพอในการเตรียมและยื่นเสนอราคาของตน

• การจัดทำาเง่ือนไขในการเขา้รว่มเสนอราคาไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมท้ังการคัดเลือกและการได้รับเลือกใหท้ำาสัญญาและกฎเกณฑ์
ในการเสนอราคาและการประกาศให้ทราบท่ัวกันถึงเง่ือนไขดังกล่าว

• การใช้หลักเกณฑ์ท่ีเป็นกลางและเป็นข้อวินิจฉัยล่วงหน้าสำาหรับการตัดสินใจจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐเพื่ออำานวยความสะดวก
ในการพิสูจน์ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้บังคับกฎเกณฑ์และกระบวนการดังกล่าวในภายหลัง

• ระบบการประเมินภายในท่ีมีประสิทธิผลรวมถึงระบบการอุทธรณ์ท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือประกันการไล่เบี้ย และการเยียวยา 
ความเสยีหายในทางกฎหมายในกรณีท่ีไมม่กีารปฏิบติัตามกฎเกณฑ์หรอืกระบวนการท่ีจัดทำาตามวรรคนีใ้นกรณท่ีีเหมาะสม

• มาตรการในการกำากับดูแลในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิเช่น การเปิดเผยเก่ียวกับ
สว่นได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐกระบวนการคัดเลือกและ

• ข้อกำาหนดการฝึกอบรมน้ันๆ และมาตรการทางการบริหารเท่าท่ีจำาเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุด
บัญชี บันทึก รายงานการเงิน



11 พชิิตความเสีย่งต่อการเกิดทจุรติในสัญญาภาครฐั 
โอกาสเปิดประตูสูท่รัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก

ภาพท่ี 3. กระบวนการประเมินประเทศตามอนุสัญญาฯ 

ระยะ 1
การประเมินตนเอง

• อนุสัญญาฯ แจ้งรัฐภาคี 
ว่าอยูใ่นชว่งการประเมิน

• รัฐภาคีหาจุดศูนย์กลาง 
ท่ีจะประสานงานผู้เข้ารว่ม
ประเมิน

• รัฐภาคีประเมินตัวเองจาก
รายการตรวจสอบเสร็จ

• ประเทศผู้ประเมิน 
สองประเทศ – ตัดสิน 
เป็นชุด – ตามทีมประเมิน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ

• ทีมประเมินรายการ 
ตรวจสอบประเมินตัวเอง 
แบบนั่งโต๊ะ และขอข้อมูล 
เพิม่เติมได้ถ้าจำาเป็น

• ด้วยความชว่ยเหลือของ 
อนุสัญญาฯ ทีมผู้เชี่ยวชาญ
เตรียมรายงานการประเมิน
ประเทศ

• สง่รายงานไปยัง 
จุดศูนย์กลางเพื่ออนุมัติ

• ตีพิมพ์รายงานท่ีเสร็จ 
สมบูรณ์ด้วยความเห็นชอบ
ของประเทศท่ีถูกประเมิน

• เผยแพรบ่ทสรุปผู้บริหาร 
จากผู้เชี่ยวชาญในเว็บไซต์ 
ของอนุสัญญาฯ 

การประเมินรฐัภาคี รายงานประเมินประเทศ 
และบทสรุปผูบ้รหิาร

ระยะ 2 ระยะ 3

ได้มีการกล่าวถึงข้อกำาหนดตามพันธกรณีข้อ 9 ของอนุสัญญาฯ ไว้ในคู่มือของยูเอ็นโอดีซีว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการจัดซือ้ 
จัดจ้างภาครัฐ และการบริหารการเงินสาธารณะ และบทบัญญัติของยูเอ็นโอดีซี และแนวทางด้านเทคนิคว่าด้วยอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจรติ

รฐัต่างๆ ยงัอาจอ้างอิงถึงแมแ่บบของคณะกรรมาธกิารการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดซือ้จัด (UML) และคำาแนะนำาขององค์การ
เพือ่ความรว่มมอืและการพฒันาทางเศรษฐกิจเกีย่วกับการจัดซือ้จัดจ้าง และความตกลงว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัขององค์การ
การค้าโลก รัฐต่างๆ ยังได้รับการชวนเชิญให้นำาการปฏิบัติท่ีดีรวมถึงท่ีมีอยู่ในคู่มือเล่มนี้ไปใช้เป็นทางแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการนำา
บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปใช้ในแต่ละประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายน 2552 การประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ กำาหนดให้มีกลไกการประเมินตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทจุรติ ท่ีประชุมเหน็พอ้งกันว่าจะมกีารประเมินรฐัภาคีโดยรัฐภาคีด้วยกันทุกวงรอบการประเมนิหา้ปี วงรอบหา้ปีแรก 
ซึ่งเริม่ในปี 2553 เป็นการประเมินการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ หมวดท่ี 3 และหมวดท่ี 4 (การบังคับใช้อนุสัญญาฯ) ในขณะท่ีวงรอบ
การประเมินห้าปีท่ีสองซึ่งเริม่ในปี 2550 จะประเมินการปฏิบัติตามหมวดท่ี 2 และ 5 (มาตรการป้องกันและการติดตามทรัพย์สินคืน
ตามลำาดับ)9

9 ดูการจับคู่ประเทศสำาหรับการประเมินตามอนุสัญญาฯ รอบท่ีสองได้ท่ี https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Review-Mechanism/CountryPairingSchedule/2016_07_14_
Country_pairings_SecondCycle.pdf.

ท่ีม� ปรับจากการรวมกลุ่มของอนุสัญญาฯ

2.	 การลดความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างในเอเชียและเเปซิฟิก	
หลักการเเละเหตุผลเเละความตกลงระหว่างประเทศ
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แม่แบบของคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

แม่แบบของคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศใช้คร้ังแรกในปี 2547 และแก้ไขในปี 2554 
ทำาหน้าท่ีเป็นแม่แบบให้ประเทศต่างๆ ด้านการประเมินและการปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันสมัย 
รวมท้ังการกำาหนดกฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ียังไม่มีหรือจำาเป็นต้องมีกฎหมายแทนท่ีกรอบการกำากับดูแลในปัจจุบัน จุดประสงค์
ประการท่ีสองคือเพ่ือช่วยให้กฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างในระดับสากลเป็นหนึ่งเดียวกันและทำาให้มีการส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศตามมา มีการอ้างอิงถึงถึงแม่แบบนี้ในคู่มือทางเทคนิคของอนุสัญญาฯ ข้อ 9 โดยอธิบายว่าเป็นต้นแบบท่ีดีเยี่ยมให้รัฐภาคี
นำาไปใชใ้นโครงการของตนเพื่อปรบัปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัใหทั้นสมยัและทำาใหก้รอบการกำากับดแูลสอดคล้องกับขอ้
กำาหนดของอนุสัญญาฯ เชน่เดียวกับข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ เชน่ WTO/GPA

ความตกลงรว่มกันว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัขององค์การการค้าโลก

ความตกลงร่วมกันฉบับน้ีเป็นความตกลงพหุภาคีในกรอบการทำางานขององค์การการค้าโลกซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ทุกรัฐท่ีเป็น
สมาชกิขององค์การการค้าโลกเป็นรัฐภาคีของความตกลงนี ้ปัจจุบนันี ้มรัีฐภาคีท้ังหมด 47 รฐั และรฐัสงัเกตการณ ์29 รฐั จุดมุง่หมาย
พื้นฐานของความตกลงฉบับนี้คือการเปิดตลาดการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ มีการกำาหนดกฎเกณฑ์ท่ีกำาหนด
ให้มีเง่ือนไขการแขง่ขันท่ีเปิดเผยยุติธรรมและโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ ความตกลงท่ีแก้ไขแล้ว นำามาใช้ในปี 2557

คำาแนะนำาขององค์การเพื่อความรว่มมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั

“คำาแนะนำาขององค์การเพื่อความรว่มมอืและการพฒันาทางเศรษฐกิจว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั ปี 2558” สนบัสนนุการเปล่ียน 
แปลงครั้งใหญ่จากวิธีการการบริหารจัดการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปเป็นวิธีการท่ีเน้นยุทธศาสตร์และองค์รวมมากขึ้น 
เพื่อให้บรรลุนโยบายของรัฐบาล นอกเหนือจากการส่งมอบสินค้า และบริการท่ีจำาเป็นต่อการบรรลุภารกิจของรัฐบาล ในเวลาท่ี 

เหมาะสมประหยัด และมีประสิทธิภาพแล้ว รัฐบาลยังอาจใช้การจัดซื้อเพื่อวัตถุประสงค์รอง เชน่ การเติบโตท่ีชว่ยรักษาสิง่แวดล้อม
อยา่งยั่งยืน การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ วัตถุประสงค์ด้านนโยบายทางอุตสาหกรรมท่ีกว้างขึ้น เมื่อออกแบบ
การปฏิรูป รัฐบาลควรคำานึงถึงเป้าหมายท่ีกว้างขึ้นในอันท่ีจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางการเงินอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยเพื่อ
หลีกเล่ียงการเน้นไปท่ีเพียงการควบคุมการทุจริต มิฉะนั้น การมุง่เน้นอยา่งแคบๆ นี้อาจสร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีหลักฐานท่ีชัดเจนการทุจริตลดลงและอาจนำาไปสู่ “ความล้มเหลวซ�ำาซ้อน” ซึ่งไม่มีเป้าหมายใดการปฏิรูป
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบรรลุผลสำาเร็จ
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2.	 การลดความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างในเอเชียและเเปซิฟิก	
หลักการเเละเหตุผลเเละความตกลงระหว่างประเทศ
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ท่ีม� ยูเอ็นดีพี เวียดนาม, 2559

กรอบที่ 4. ข้อดีและข้อเสียของการเข้ารว่มความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กรณีของเวียดนาม

เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2558 เวียดนาม และอีก 11 ประเทศ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย 
เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา) ได้สรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 
(ทีพีพี) แม้ว่าสหรัฐฯ จะประกาศถอนตัวเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2550 แต่ทีพีพีซ่ึงอยู่ระหว่างรอการรับรองจากรัฐบาลอ่ืนๆ 
ยังคงคาดว่าเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีมาตรฐานสูงซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการสร้างและการ 
รักษางาน เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความเป็นอยู่ ลดความยากจนส่งเสริม 
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล และส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานและสิ่งแวดล้อมในประเทศท่ีเป็นภาคีผลประโยชน์ 
ระยะยาวเหล่านี้ เป็นแรงผลักดันหลักให้เวียดนามเข้าร่วมการเจรจาทีพีพี และพิจารณาลงนามข้อตกลงการค้าคร้ัง
ประวัติศาสตร์น้ี

หากพิจารณาในแง่สัญญากับรัฐ การแข่งขันท่ีเปิดกว้างขึ้นและดึงดูดผู้จัดหาได้มากข้ึนอาจทำาให้เวียดนามจัดซ้ือสินค้า
และบริการท่ีดีขึ้นได้ ทีพีพีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้จัดหาในประเทศ (รวมถึงรัฐวิสาหกิจ) ตลอดจน
ศักยภาพของหน่วยงานจัดซื้อของรัฐบาล เวียดนามยังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ทีพีพี 
ยังเปิดโอกาสให้บริษัทเวียดนามเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ และท่ีสำาคัญไม่น้อยกว่า
ข้ออ่ืนคือ ทีพีพีเปิดโอกาสให้เวียดนามเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐข้ึน
 
บทบัญญัติในหมวดจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐกำาหนดมาตรฐานคุณภาพสูงสำาหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้โปร่งใสและเปิด
โอกาสให้ผู้จัดหามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างยุติธรรม นี่คือพันธกรณีท่ีเวียดนามและประเทศ TPP อ่ืนๆ จะต้องปฏิบัติ
ตาม

1. การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้จัดหาต่างประเทศเมื่อประเมินการประกวดราคาและการตัดสินผู้ชนะ

2. ส่งเสริมการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพิ่มความโปร่งใส ความสามารถในการคาดการณ์และความแน่นอน

3. การไม่ใช้นโยบายชดเชยซ่ึงเวียดนามใช้มาตรการท่ีเอ้ืออำานวยต่อสินค้าและผู้จัดหาของประเทศตนไม่ได้

4. การจัดต้ังกลไกการตรวจสอบฝ่ายบริหารท่ีเป็นอิสระซ่ึงไม่ใช่อำานาจตุลาการในการจัดการข้อร้องเรียน ปัญหาและ 
การอุทธรณ์จากผู้รับเหมา

แม้จะมีข้อดีหลายข้อแต่เวียดนามจะเผชิญกับความท้าทายจากการเข้าร่วมความตกลงนี้หลายประการซ่ึงรวมถึง

1. การปรับกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดและพันธกรณีของทีพีพีซ่ึงต้องมีเผยแพร่และฝึกอบรม 
เก่ียวกับพันธกรณีของทีพีพีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ

2. การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกวดราคาในประเทศและหน่วยงานจัดซ้ือให้มีบทบาทในตลาดต่างประเทศ  
การปรับปรุงด้านเทคนิคและวิชาชีพ

3. การรับมือกับผลกระทบระยะสั้น/กลางต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในท้องถ่ินหากผู้จัดหาต่างชาติได้สัญญาภาครัฐ 
เป็นส่วนใหญ่

เวียดนามจะได้รับประโยชน์จากการได้รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ การฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ีดี
เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และเพิ่มผลได้เชิงบวกสูงสุดจากการให้สัตยาบันทีพีพี
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3.  การประเมินความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมของ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 

คู่มือเล่มนี้เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ รัฐบาลต่างๆ ในเอเชีย
และแปซิฟิก จัดทำากระบวนการสำาหรับระบุความเสี่ยงท่ี
จะเกิดการทุจริต และช่องโหว่ของศักยภาพในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของตน รัฐบาลเหล่านี้จะต้องนำาผล
ท่ีได้ไปคิดแผนปฏิบัติการท่ีจะสร้างศักยภาพการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และยกระดับระบบของตนระหว่างการประเมิน 
ของอนุสัญญาฯ วงรอบท่ี 2

3. การประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงซ่ึงต้ังเป้าท่ีการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และกำาหนดขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบจำาเป็นต้องมี
ความมุง่มั่นทางการเมืองระดับสูงสุดและมีองค์กรประเมิน และกระบวนการปรึกษาท่ีแข็งแกรง่และต้ังมั่น

กระบวนการ 

แนะนำาให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหาความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ10

1. ทำาให้ผู้บริหารเอาจริงในดำาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. เลือกเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขั้นตอน รวมถึงกำาหนดเวลาสำาหรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐ และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีระดับสูงประสานงานกระบวนการ
3. สร้างกลไกจัดระบบและปรึกษา
4. เลือกขอบเขตและทิศทางของการประเมิน
5. ดำาเนินการประเมินตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีรัฐบาลกำาหนด
6. นำาเสนอผลลัพธ ์ความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมและขอ้เสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใหผู้้มสีว่นได้เสยีสำาคัญตรวจสอบความถกูต้อง 
7. จัดทำารา่งแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการปฏิรูปการต่อต้านการทุจริต
8. จัดให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียสำาคัญได้หารือกันเก่ียวกับแผนปฏิบัติการท่ีเสนอ
9. อนุมัติและดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ และ
10. ติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการตามกับวัตถุประสงค์ท่ีตกลงกันไว้

การใช้วิธีการท่ีเป็นระบบอย่างชัดเจนขึ้นเพื่อทำาผังความเสี่ยงเป็นแนวทางท่ีดีในการดำาเนินการตามกระบวนการประเมินและลด
ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมลง วิธีการจัดการความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของยูเอ็นดีพีเน้นท่ีระยะท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด
และระบุมาตรการลดความเสี่ยงเหล่านี้ วัตถุประสงค์หลักของวิธีการท่ีใช้ในการทำาแผนผังความเสี่ยงคือ
• การระบุความเสี่ยงเพื่อวางแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริต และ
• การระบุความเสี่ยงในการสอบสวนเพื่อให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำาได้โดยมุง่เน้นไปท่ีกระบวนการ วิธีการ หรือ

บุคคลท่ีละเอียดอ่อน11

10 โครงรา่งรายงานประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดูได้ในภาคผนวกท่ี 7
11 ยูเอ็นดีพีจัดพิมพ์การวิเคราะห์ภาคสว่นเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมจำานวนมาก (ตัวอยา่งเชน่ ในการด้านสุขภาพและการศึกษา) ข้อมูลเพิม่เติมดูได้ในรายการสิง่ตีพิมพ์

ท่ีเว็บเพจยูเอ็นดีพี ศูนย์ภูมิภาคกรุงเทพฯ http://www.asia-pacifi.org/content/rbap/en/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/responsive-and-accountable-
institutions/anti-corruption.html.and-accountable-institutions/anti-corruption.html.

รูปท่ี 4. ระเบียบวิธีบริหารความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของยูเอ็นดีพี 

ท่ีม� ยูเอ็นดีพี, 2559

ขั้นตอน 1
ความเอาจริง 
ของผู้บริหาร

ขั้นตอน 2
ต้ังเป้าหมาย ขั้นตอน 

กำาหนดเวลาและ 
การประสานงาน 

ระดับสูง

ขั้นตอน 3
กำาหนด 

กลไกปรึกษา

ขั้นตอน 4
กำาหนดขอบเขต 
และทิศทางของ 

การประเมิน

ขั้นตอน 5 
ประเมิน 

ขั้นตอน 6 
ผลเบื้องต้นและ

คำาแนะนำา 
ท่ีรับรองโดยผู้มี 

สว่นได้เสีย

ขั้นตอน 9
อนุมัติและรับเอา 
แผนปฏิบัติการ 

ไปใช้

ก�รบรหิ�รกระบวนก�รและผูม้สี่วนได้เสยี

ขั้นตอน 7
รา่งแผน

ปฏิบัติการ

ขั้นตอน 8
ผู้มีสว่นได้เสีย 

ปรึกษากันเรื่อง 
แผนปฏิบัติการ

ชั้นตอน 10
ตรวจสอบและประเมิน 

แผนปฏิบัติการ 
เทียบกับวัตถุประสงค์ 

ท่ีตกลงกันไว้
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รูปท่ี 5. ตัวอยา่งของการทำาผังผู้มีสว่นได้เสีย

ต�ำา

สูง

สูงอิทธิพล 

คว
�ม

สำ�
คัญ

สื่อ

องค์การภาคประชาชน

สถาบันจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันฝึกอบรม

คณะกรรมการ 
บริการพลเรือน

ภาคเอกชน

หนว่ยงานจัดซื้อ

นักการเมืองและ
ผู้วางนโยบาย

คณะกรรมการ 
ต่อต้านการทุจริต

กระทรวงการคลัง

กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริจาค

เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง
อาชีพด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ท่ีม� ยูเอ็นดีพี, 2553

3. การประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผูม้สีว่นได้เสยี

ผู้มีสว่นได้เสียหลักท่ีควรเชิญให้มีสว่นรว่มในกระบวนการประเมินและปรึกษาเพื่อออกแบบแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ควรจะ
เป็นตัวแทนของกลุ่มต่อไปนี้

• เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• องค์กรท่ีเชี่ยวชาญด้านต่อต้านการทุจริต
• คณะกรรมการรัฐสภาชุดท่ีเก่ียวข้อง
• ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี
• สำานักงานนายกรัฐมนตรี
• กระทรวงสำาคัญท่ีได้ประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เชน่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงบริหารงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงโยธา กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร
• หนว่ยงานตรวจสอบและควบคุมเงินแผน่ดิน
• ผู้ดูแลด้านการแขง่ขัน
• องค์กรควบคุมมาตรฐาน
• ผู้ซื้อรายใหญ่
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)
• สมาคมภาคเอกชน (ท่ีเป็นตัวแทนของชุมชนธุรกิจในประเทศ)
• สถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัย
• ประชาสังคม และ
• สถาบันฝึกอบรม

นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั หนว่ยงานกำากับดแูลและตรวจสอบ รวมถึงผูม้สีว่นได้สว่นเสียสำาคัญอ่ืนๆ เชน่ ผูซ้ื้อหลักและสมาคม
ภาคเอกชนจำาเป็นต้องมีสว่นรว่มอยา่งใกล้ชิดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง

ควรใช้แนวทางท่ีเป็นระบบเพื่อระบุและจัดทำาแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนท่ีจะเริ่มกระบวนการพัฒนาศักยภาพของการจัดซื้อ 
จัดจ้างเพ่ือใหใ้ช้กลยุทธ์การสื่อสารกับผูม้สีว่นได้เสยีและดึงใหผู้ม้สีว่นได้เสยีมสีว่นรว่มได้ตลอดกระบวนการ แนวทางหนึ่งอาจใชก้าร 
ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำาแผนผังตามอิทธิพล และความสำาคัญโดยรู้อยู่เสมอว่า อาจแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการ (ยูเอ็นดีพี 2553) ตัวอยา่งของการทำาผังผู้มีสว่นได้สว่นเสียดังกล่าวแสดงในรูปท่ี 5
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การมีท้ังความรู้และความรับผิดชอบด้านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและคุณธรรมจริยธรรม ความเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
อยา่งมอือาชพี และความรูเ้สรมิ เชน่ การตรวจสอบภายนอก การควบคมุการเงิน กิจการพลเรอืน และกฎหมายปกครองเป็นส่ิงจำาเป็น

ในระดับระบบ การประเมนิความเส่ียงจะขึ้นอยูกั่บกรอบแนวคิดในการวิเคราะหข์อง MAPS เพ่ือกำาหนดมาตรฐาน คณุธรรม จรยิธรรม 
และการปฏิบัติตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระดับประเทศด้วยแนวปฏิบัติท่ีดีระดับสากล

MAPS เดิมพัฒนาขึ้นโดยองค์การเพ่ือความรว่มมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและธนาคารโลกในปี 2556 MAPS ครอบคลุมการ 
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐทุกด้าน และมีชุดตัวชี้วัดท่ีช่วยให้ประเมินได้ว่า ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐทำางานได้ผลดีเพียงใด หรือจุดใดท่ี
จำาเป็นต้องปฏิรูป การประเมินความเสี่ยงด้านคุณธรรมจริยธรรม

ในปัจจุบันใช้ MAPS ท่ีพัฒนาในปี 2553 อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 กลุ่มผู้ใช้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย (ประเทศต่างๆ สถาบันระหว่าง
ประเทศ และผูเ้ชีย่วชาญ) ได้เริม่ปรับปรุงวิธีการนีเ้พื่อใหเ้หน็ภาพพัฒนาการใหม่ๆ  ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั เชน่ การจัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนกิสก์ารจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัอยา่งมกีลยุทธ ์และการมุง่เนน้ที่ผลการทำางานมาก รา่งฉบับแรกเผยแพรเ่พื่อขอคำาปรึกษาใน 
ปี 2559 แม้ว่าตัวชี้วัดจะได้รับการแก้ไขอยา่งมาก แต่โครงสร้างพื้นฐานของ MAPS ก็ยังคงเหมือนเดิม

เพื่อให้บริหารการประเมินระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระดับชาติได้ จำาเป็นต้องระบุและเก็บเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัไว้ และตัดด้านท่ีมอิีทธิพลโดยตรงน้อยกว่าออกโดยเจตนา มกีารระบุประเด็นสำาคัญสีป่ระการ (เสาหลัก) อยา่ง 
กว้างๆ เพื่อใหเ้ป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัระดับประเทศ คือ (1) กรอบด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 
(2) กรอบระดับองค์กรและศักยภาพในการบริหาร (3) ศักยภาพในการดำาเนินงานและการทำางานของตลาด และ 4) องค์กรควบคุม
และกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม ต้องมีความซ่ือสัตย์ตลอดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยใช้มาตรการท่ีมุ่งลดการทุจริตและ
เสริมสร้างความโปรง่ใสในทุกเสาหลัก

อยา่งไรก็ตาม กรอบแนวคิดในวิเคราะหแ์บบ MAPS ใชกั้บการประเมนิระดับระบบของประเทศเท่านั้น สำาหรบัระดับองค์กร กระบวน 
การ และระดับบุคคลจะใช้แนวทางอ่ืนๆ ซึ่งจะอธิบายอยา่งละเอียดในบทต่อๆ ไป

กรอบแนวคิดในก�รวิเคร�ะห์

ภาพท่ี 6. กรอบระเบียบวิธีแบบ MAPS 

MAPS
ระเบยีบวิธใีนการประเมินระบบจัดซื้อจัดจ้าง

• กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐ

• กฎหมายรอง

• การนำาระเบียบไปใช้

• ทำาเอกสารคำาแนะนำา

• หนว่ยงานหรือคณะ
กรรมการสำาหรับจัดการ
และปฏิบัติตามขั้นตอน 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

• ความเป็นมืออาชีพของ
การทำางานจัดซื้อจัดจ้าง 

• การทำางานของตลาด 

• ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
สมัยใหม่

• ผู้ตรวจสอบภายนอก 

•  องค์กรต่อต้านการทุจริต 

• เครื่องมือควบคุม 
คุณธรรม จริยธรรม

• การประเมินข้อร้องเรียน
และการเยียวยา 

เสาหลักที ่1

กรอบด้�นกฎหม�ย 
และกฎระเบยีบ

เสาหลักที ่2

กรอบก�รทำ�ง�นและ 
ศกัยภ�พระดับสถ�บนั

เสาหลักที ่3

ศกัยภ�พในก�รดำ�เนินก�ร
และก�รทำ�ง�นของตล�ด

ท่ีม� โออีซีดีและธนาคารโลก, 2552

เสาหลักที ่4

องค์กรควบคมุและกลไก 
ด้�นคณุธรรมจรยิธรรม



19 พชิิตความเสีย่งต่อการเกิดทจุรติในสัญญาภาครฐั 
โอกาสเปิดประตูสูท่รัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก

เสาหลักที ่1. กรอบด้านกฎหมายและกฎระเบยีบ

เครื่องมือกำากับดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ควรเป็นกฎหม�ยก�รจัดซื้อจัดจ้�ง และบริห�รพัสดุภ�ครัฐหลัก (PPL) ท่ีเสริมด้วย
กฎหมายรองท่ีเหมาะสมซึ่งนำากฎระเบียบและเอกสารคำาแนะนำาไปใช้ได้ อยา่งไรก็ตาม บางประเทศอาจยังคงต้องอาศัยกฎระเบียบ
ของรัฐบาลซึ่งโดยท่ัวไปมีปัญหาเรื่องความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมักมีความแน่นอนทางกฎหมายและความสามารถใน
การบังคับใช้สำาหรับองค์กรผู้จัดซื้อจัดจ้างและผู้ประกวดราคาน้อยกว่า

ข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับการออกแบบกรอบกฎหมายและกฎระเบียบมีอยูใ่นภาคผนวกท่ี 6 พึงสังเกตว่าการใช้กรอบกฎหมายและกฎ 
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ควรจำากัดอยู่ท่ีกระบวนการประกวดราคาเพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปริบทของแต่ละประเทศ ควร
พิจารณากรอบกฎหมายและกฎระเบยีบในสว่นท่ีเก่ียวข้อง เชน่ การจัดทำางบประมาณ การจัดสรรสดัสว่น การดำาเนินการตามสัญญา
และการจัดการด้วย

เสาหลักที ่2. กรอบระดับองค์กรและศกัยภาพในการบรหิาร

เพื่อสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ควรมีโครงสร้าง และการเตรียมการระดับองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่า
ปฏิบติัตามนโยบายได้อยา่งมปีระสทิธผิลและระบบการกำากับดแูลทำางานอยา่งเหมาะสม พงึสงัเกตว่าแมอ้นสุญัญาฯ จะไมไ่ด้ระบุไว้ 
อย่างชัดเจนในพันธกรณีข้อ 9(1) ว่ารัฐภาคีจะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่มาตราอ่ืนๆ ของ 
อนุสัญญาฯ ได้กล่าวถึงแง่มุมต่างๆ ด้านองค์กรไว้

ตามคู่มือด้านเทคนิคว่าด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตของยูเอ็นโอดีซี การจัดต้ังหน่วยงานอิสระ หรือ 
คณะกรรมการขององค์กรและดำาเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแนวทางท่ีดี หน้าท่ีของหน่วยงานเหล่าน้ี มัก
เก่ียวข้องกับองค์กรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสว่นกลางดังต่อไปนี้ (โอดีซีดี, 2550)
• รับผิดชอบในการพัฒนากฎหมายและข้อบังคับหลัก
• จัดเตรียมและออกกฎหมายลำาดับรอง (การบังคับใช้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ)

3. การประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรอบที ่5. รายการคำาถามเกีย่วกับกรอบกฎหมายและกฎระเบยีบ

เพือ่ช่วยรัฐบาลในการประเมินความเสีย่ง คู่มือเล่มนีเ้สนอชุดคำาถามทัว่ไปทีใ่ช้อ้างอิงได้ คำาถามเหล่านีค้วรปรับให้เข้ากับ 
ปรบิทเฉพาะของแต่ละประเทศ

 มีการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยกฎหมาย หรือ ข้อบังคับหรือไม่
 หนว่ยงานและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมดอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายหรือไม่
 หนว่ยงานและสัญญาใดบ้างท่ีได้รับการยกเว้นจากกรอบกฎหมาย
 การแขง่ประกวดราคาอยา่งเปิดกว้างเป็นวิธีพื้นฐานใชห่รือไม ่และมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอ่ืนๆ ซึ่งมีเหตุผลชัดเจนและ 

เป็นไปตามหลักความโปรง่ใสหรือไม่
 การกำาหนดคุณลักษณะทางเทคนิคระบุไว้อยา่งชัดเจนในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างอยา่งมีมาตรฐาน และไมเ่ปิดโอกาส

ให้มีคุณลักษณะท่ีไมเ่ป็นกลางหรือไม่
 มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ประมูลและการคัดเลือกหรือไม ่(คุณสมบัติตรงกับท่ีกำาหนด มีศักยภาพ 

ทางเทคนิคและการเงิน และการถูกตัดสิทธิ์ไมใ่ห้ประมูล)
 มีการอธิบายเกณฑ์ได้สัญญาอยา่งชัดเจนในกฎหมาย เชน่ ราคาประเมินต�ำาสุด หรือ ราคาประมูลท่ีเป็นประโยชน์ใน 

เชิงเศรษฐกิจมากท่ีสุดหรือไม่
  มีการอธิบายข้อกำาหนดและรูปแบบของเอกสารประกอบการประกวดราคาอยา่งเพียงพอในกฎหมายหรือไม่
 มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนเก่ียวกับการประกาศการประกวดราคาและการจำากัดเวลาขั้นต�ำาท่ีเพียงพอสำาหรับการยื่นซอง

ประกวดราคา ปกติระหว่าง 10-40 วันหรือไม่
 การเปิดประกวดราคาเป็นท่ีรับรู้ท่ัวไปตามกฎหมายหรือไม่
 กระบวนการประเมินการประกวดราคาอธิบายไว้อยา่งชัดเจนในกฎหมายหรือไม่
 กฎหมายกำาหนดกระบวนการร้องเรียนไว้หรือไม่
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• กำากับดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยมีสิทธิ์เข้ารว่ม หรือ เข้าถึงข้อมูลในสว่นใดๆ ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
• ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนการดำาเนินงานแก่หนว่ยงานท่ีทำาสัญญา
• พัฒนานโยบายและเครื่องมือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
• รวบรวมขา่วกรองเก่ียวกับการฉ้อโกงและการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง (1) การรับฟังข้อร้องเรียนท้ังหมด (2) การเปิดให้

มี“สายด่วน” ทางโทรศัพท์ท่ีเป็นความลับ (3) การตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และ (4) สร้างความมั่นใจ
ว่ามีการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหนว่ยงานอ่ืนของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับการทำาสัญญากับภาคเอกชนอยา่งมีประสิทธิผล 
ตามเหมาะสม

• พัฒนาและกำากับดูแลข้อตกลงคุณธรรม
• ตรวจสอบสัญญาบางสัญญา เชน่ การจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งเดียว
• สง่เสริมการออกกฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพด้านข้อมูลขา่วสารและการเข้าถึงข้อมูลขา่วสาร
• สง่เสริมให้มีข้อกำาหนดสำาหรับเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างและผู้ตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับการฝึกอบรมเฉพาะทาง ประมวลจริยธรรม  

และการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
• พัฒนาและบริหารระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงงานด้านการเอกสารเผยแพรแ่ละข้อมูลขา่วสาร
• สร้างความเป็นมืออาชีพและพัฒนาศักยภาพ
• พัฒนาการดำาเนินงานและการประสานงาน และ
• ให้ความรว่มมือระหว่างประเทศ

อาจมีหน่วยงานส่วนกลางท่ีมีสายบังคับบัญชาหลากหลายทำาหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐส่วนกลาง โดยท่ัวไปหน่วยงานกลางเหล่านี้
อาจจัดอยูภ่ายใน หรือ สังกัด
• กระทรวงการคลัง หรือ กรมธนารักษ์
• กระทรวงโยธาธิการ
• กระทรวงการพัฒนาภูมิภาค
• สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี/สำานักงานประธานาธิบดี 
• คณะรัฐมนตรี
• รัฐสภา หรือ
• หนว่ยงานท่ีเปิดประกวดราคา หรือ หนว่ยงานรัฐอ่ืน 

อาจมหีนว่ยงานหลายหนว่ยงานทำาหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐหนึ่งอยา่ง หรอื มากกว่าและจัดใหท้ำางานในองค์กรรว่ม นอกจากนี ้การ
ท่ีหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานควบคุม เช่น คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและหน่วย
งานตรวจสอบภายนอกยังเป็นเรื่องสำาคัญ การจัดต้ังเวทีปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำาคัญเก่ียวกับการพัฒนานโยบายและ
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสว่นประกอบสำาคัญของโครงสร้างด้านองค์กร

กรอบที ่6. รายการคำาถามกรอบการบรหิารภาครฐัและศกัยภาพในการจัดการ

เพือ่ช่วยรัฐบาลในการประเมินความเสีย่ง คู่มือเล่มนีเ้สนอชุดคำาถามทัว่ไปทีใ่ช้อ้างอิงได้ คำาถามเหล่านีค้วรปรับให้เข้ากับ 
ปรบิทเฉพาะของแต่ละประเทศ

  กระทรวง หรือ หน่วยงานใดรับผิดชอบด้านการประสานนโยบายและกฎระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุน 
ตรวจสอบและกำากับดูแลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักของหนว่ยงานนี้ระบุไว้อยา่งชัดเจนในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
 หนว่ยงานนี้มีการจัดระบบและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอยา่งเพียงพอท่ีปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิผลหรือไม่
  หน่วยงานนี้ดูแลเว็บท่าสำาหรับการเผยแพร่ประกาศแจ้งประกวดราคา และโอกาสท่ีจะอัพโหลดและดาวน์โหลดเอกสาร
การประกวดราคาหรือไม่

 หนว่ยงานนี้รับผิดชอบในการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
  หน่วยงานนี้มีอำานาจพอท่ีจะทำาหน้าท่ีกำากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เช่น สิทธิในการรวบรวมข้อมูลและตัวเลข
จากหนว่ยงานท่ีทำาสัญญา หนว่ยงานนี้มีสิทธิ์เสนอ หรือ แม้กระท่ังกำาหนดแนวทางการตีความและการนำาไปใช้หรือไม่
 หนว่ยงานนี้มีสิทธิ์เสนอ หรือ แม้กระท่ังกำาหนดแนวทางการตีความและการนำาไปใช้หรือไม่
 หนว่ยงานนี้มีสิทธิ์กำาหนดและจัดการรายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์ไมใ่ห้ประมูลหรือไม ่
 หนว่ยงานนี้คิดหากฎระเบียบเพื่อป้องกันการทุจริตและการฉ้อโกงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไม่
 หนว่ยงานนี้จัดฝึกอบรมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้องค์กรจัดซื้อจัดจ้างและผู้ประมูลหรือไม่
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หลักที ่3. ศกัยภาพในการดำาเนินงานและการทำางานของตลาด

การบริหารความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควรกินความถึงคุณภาพและศักยภาพของหน่วยงาน
ท่ีทำาหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างซ่ึงรวมถึงองค์กรผู้จัดซ้ือ กระบวนการ และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและพนักงาน การหาความเสี่ยงต่อคุณธรรม
จริยธรรมหลักในระดับประเทศครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้โดยเฉพาะ

• คว�มเป็นมืออ�ชีพของหน่วยจัดซื้อจัดจ้�ง รากฐานท่ีสำาคัญของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพคือ การมีหน่วย 
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมืออาชีพอยู่ในองค์กรจัดซ้ือจัดจ้าง การท่ีหน่วยนี้ทำาให้เงินของผู้ใช้มี “มูลค่าสูงสุด” ด้วยการทำางานอย่างมือ
อาชพี คุ้มค่าใชจ่้ายและซื่อสตัยส์จุรติในทกุด้านสำาคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิง่สำาคัญ ความเป็นมอือาชพีไมไ่ด้เกิดข้ึน 
เฉพาะจากการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งท่ีสำาคัญไม่แพ้กันคือการบริหาร
โครงสร้างองค์กรและการตัดสินใจภายในหนว่ยงานจัดซื้อจัดจ้างไปพร้อมกันอยา่งครอบคลุม

• ก�รทำ�ง�นของตล�ด ตลาดภาครัฐจะนา่สนใจสำาหรับภาคเอกชนหรือไมข่ึ้นอยูกั่บปัจจัยหลายประการ เชน่ ผลกำาไรทางเศรษฐกิจ
ท่ีอาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ความซับซ้อนของเอกสารประกวดราคาและสัญญา ความยุติธรรม และความเช่ือมโยงกับ
คุณสมบัติท่ีกำาหนดและเกณฑ์การได้สัญญา การมีกลไกอธิบายสาเหตุท่ีไมไ่ด้รับเลือกและการร้องเรียน ฯลฯ ตลาดภาครัฐไมค่วรมี
กำาแพงทางการค้าและอุปสรรคเชิงเทคนิค หรือ การพาณิชย์อ่ืนๆ สำาหรับผู้เข้ารว่ม

• มรีะบบจัดซื้อจัดจ้�งท่ีทันสมยั การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีประสบความสำาเร็จได้รับประโยชน์อยา่งมากจากการใช้เครื่องมือท่ีทำาให้
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทันสมัย และมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนของ
การทำาธุรกรรม ใหร้าคาท่ีแขง่ขนัได้มากขึ้น ลดความซบัซอ้นของการประกวดราคาและการทำาสญัญาสำาหรบัหนว่ยงานท่ีทำาสญัญา
และผูป้ระกวดราคา/ผูจั้ดหา เพิม่ความโปรง่ใส ปรบัปรุงการเก็บขอ้มลูการจัดซ้ือจัดจ้าง เพิม่ศกัยภาพในการตรวจสอบและควบคมุ 
และโดยท่ัวไปจะลดความเสีย่งท่ีจะเกิดการทจุรติในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบท่ีทันสมยัเหล่านี ้ได้แก่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ กรอบความตกลงและการจัดซื้อรวม

ดูข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับเครื่องมือการจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหมไ่ด้ท่ี ภาคผนวกท่ี 5

3. การประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรอบที ่7. รายการคำาถามตรวจสอบเกีย่วกับศกัยภาพในการดำาเนินงานและการทำางานของตลาด

เพือ่ช่วยรัฐบาลในการประเมินความเสีย่ง คู่มือเล่มนีเ้สนอชุดคำาถามทัว่ไปทีใ่ช้อ้างอิงได้ คำาถามเหล่านีค้วรปรับให้เข้ากับ 
ปรบิทเฉพาะของแต่ละประเทศ

 มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอยา่งเป็นระบบ หรือ อยา่งเป็นทางการหรือไม่

 มีการกำาหนดตำาแหนง่ของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและพนักงานไว้ในการบริหารงานราชการหรือไม่

 มีระบบรับรองเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อหรือไม่

 วิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้างเป็นท่ีรับรู้หรือไม่

   มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในกฎหมาย หรือ ข้อบังคับเก่ียวกับอำานาจหน้าท่ีในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

 การแขง่ขันเพื่อให้ได้สัญญากับภาครัฐโดยรวมแล้วอยูใ่นจุดท่ีนา่พอใจหรือไม่

 มีภาคสว่นท่ีเป็นปัญหาหรือไม่

 แขง่ขันมีสิง่ท่ีบง่บอกว่ามีความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะการสมยอมราคาหรือไม่

 มีอุปสรรคด้านกฎหมาย หรือ เทคนิคสำาหรับการเข้ารว่มการประมูลสัญญาภาครัฐหรือไม่

  มีการนำาเทคนิคสมัยใหม ่เชน่ การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อแบบรวมศูนย์ และกรอบข้อตกลงมาใช้ 
หรือไม่

  มีศักยภาพท่ีจะใช้เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหมอ่ะไรบ้าง เชน่ มีโครงสร้างพื้นฐานและพนักงานท่ีผา่นการฝึกอบรม
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เสาหลักที ่4. องค์กรควบคมุและกลไกด้านคณุธรรมจรยิธรรม

การควบคมุการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐทำาในระดับท่ีแตกต่างกันโดยมจุีดมุง่หมายและวัตถปุระสงค์หลายขอ้รวมกันและมผีูป้ฏิบติัหลาก
หลายในสงัคม โดยปกติในวงราชการ การตรวจสอบภายนอก การควบคุมทางการเงิน การบรหิารรายจ่ายสาธารณะและกระบวนการ
งบประมาณจะทำาหน้าท่ีหลักในการควบคุม การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมควรครอบคลุมองค์ประกอบ
หลักดังต่อไปนี้

• ผูต้รวจสอบภ�ยนอก ผูต้รวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภายนอกมบีทบาทสำาคัญท้ังในการรบัรองการปฏิบัติตามกฎระเบยีบและผลของ
การทำางานตามขั้นตอนจัดซ้ือจัดจ้าง (ความคุ้มค่าเงิน) เกณฑ์วัดการปฏิบัติตามกฎซ่ึงใช้ในการประเมินกระบวนการยึดตามกรอบ
กฎหมายท่ีเหมาะกับปริบทของแต่ละประเทศและโดยท่ัวไปมักจะยึดเกณฑ์สามข้อคือ เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• องค์ก�รต่อต้�นก�รทจุรติ ตามหมวด 6 ของอนุสัญญาฯ รัฐภาคีต้องต้ังองค์กรพิเศษเพื่อต่อต้านการทุจริตขึ้น (ยูเอ็นโอดีซี, 2552)
ยิ่งกว่านั้น องค์กรเหล่าน้ีมักจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำาของหน่วยงานต่างๆ ในการประเมินตามกระบวนการของอนุสัญญาฯ
องค์กรในลักษณะนี้ควรได้รับหน้าท่ีให้พัฒนา รักษา ทบทวนและกำากับดูแลการนำานโยบายต่อต้านทุจริตซ่ึงมีประสิทธิผลและ
สอดคล้องกันไปใช้ ความสำาเร็จขององค์การต่อต้านทุจริตขึ้นอยู่กับเง่ือนไขหลักๆ หลายข้อรวมถึงการสนับสนุนทางการเมืองจาก
ผู้นำาทางการเมืองระดับชาติในวงกว้าง ความเป็นอิสระทางการเมืองและการทำางานเพ่ือให้สืบสวนรัฐบาลได้ทุกระดับ การเข้าถึง 
เอกสาร และอำานาจท่ีจะไต่สวนพยาน และมีผู้นำาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก13 ในแง่ของการจัดซ้ือจัดจ้าง การท่ีองค์การ 
ต่อต้านการทุจริตมีอำานาจชัดเจนในการทำางานและอำานาจนี้สอดคล้องกับหลักการด้านกฎหมายและระบบของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงมีหน้าท่ีกำากับดูแลและตรวจสอบสถาบันจัดซื้อจัดจ้างหลักเป็นสิง่สำาคัญ

• เครื่องมือควบคุมเฉพ�ะ การควบคุมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในเบื้องต้นมุ่งไปท่ีการสร้างความมั่นใจว่าใช้เงินทุนของรัฐตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ควบคุมท้ังทางกฎหมายและเป็นทางการซึ่งออกแบบมาเพ่ือลดความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดความผิดปกติในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ รวมท้ังหน่วยงานและเครื่องมือพิเศษท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีต่อต้านการ
ทุจริตและการฉ้อโกง ตัวอยา่งบางสว่นของเครื่องมือเหล่านี้

• กลไกควบคุมราคา การต้ังราคาอ้างอิง หรอื ราคากลางไมเ่พียงแต่ใช้เป็นแนวทาง หากราคาอ้างอิง หรอื ราคามาตรฐาน ยงัม ี
แนวโน้มท่ีจะเป็นเพดานท่ีผู้ประกวดราคาไม่ควรต้ังราคาเกิน ยังเป็นท่ีถกเถียงกันว่าการต้ังราคามาตรฐานมีผลดีจริงหรือ
ไม ่ในขณะท่ีผลเสียต่อการทำางานของตลาดแสดงให้เห็นชัดเจน

• กฎเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรา 26 ของกฎหมายแม่แบบของกฎหมายแม่แบบของอังซิทรัล กำาหนดประมวล
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี หรือ พนักงานขององค์กรจัดซื้อจัดจ้าง ประมวลจริยธรรมนี้ควรกล่าวถึงการป้องกันไม่ให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซ้ือจัดจ้าง และมาตรการเพื่อควบคุมเรื่องต่างๆ เก่ียวกับความผิดชอบของเจ้าพนักงานจัดซ้ือ
จัดจ้างตามเหมาะสม รวมถึงการชี้แจงผลประโยชน์ในการจัดซื้อบางกรณี ขั้นตอนการคัดเลือกและข้อกำาหนดในการฝึก
อบรม

•  การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส ควรมีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสอยา่งเพียงพอ

•  การรเิริม่ใหมี้การนำาขอ้ตกลงคุณธรรมมาใช้ขอ้ตกลงคณุธรรม ประกอบด้วยกระบวนการซึ่งมข้ีอตกลงระหว่างรฐับาล หรือ
หน่วยงานของรัฐ (เจ้าหน้าท่ี) กับผู้ยื่นประกวดราคาสัญญาภาครัฐทุกราย ข้อตกลงนี้กำาหนดสิทธิและพันธกรณี ไม่ให้ท้ัง
สองฝ่ายจ่ายเงิน เสนอเรยีกร้อง หรือรับสินบน และสมคบกับคู่แขง่เพ่ือใหไ้ด้สญัญา หรอืติดสินบนตัวแทนของผูม้อีำานาจใน 
ขณะท่ีดำาเนินการ ต้องมีกลไกตรวจสอบของบุคคลท่ีสาม ภาคประชาสังคมก่อน

13 ดูคำาประกาศจาการ์ตาว่าด้วย “หลักการของหนว่ยงานต่อต้านการทุจริต” ออกโดย UNDP/UNODC ในปี 2555 ดูข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับเง่ือนไขสำาหรับให้หนว่ยงานต่อต้านการทุจริตทำางาน 
ได้อยา่งมีประสิทธิผลได้ท่ี https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf

3. การประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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• ความรเิริม่เกีย่วกับคุณธรรมจรยิธรรมของภาคเอกชน ความริเริม่เหล่านี้อาจเป็นพันธกรณีตามข้อตกลงคุณธรรมประมวล
จรยิธรรมและเคร่ืองมอืรับรองบรษัิทต่างๆ บรษัิทต่างชาติมกัมภีาระผกูพันตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศและนโยบายการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดภายในและประมวลจริยธรรม

• ความครบถ้วนสมบูรณ์ของบันทึกและการเงินสาธารณะ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของบันทึกทำาให้มีข้อมูลท่ีถูกต้องสำาหรับ
การคาดการณ์ทางการเงินและกำาหนดแนวทางการตรวจสอบเพ่ือยับย้ังการทุจริต คู่มือยูเอ็นโอดีซี (2556) ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามข้อกำาหนดเหล่านี้ตามมาตรา 9(3)

• กลไกการรายงานระดับสูง ไม่ใช่ขั้นตอนทางกฎหมายแต่เป็นกระบวนการโดยสมัครใจ (บริษัทต่างๆ เลือกการแก้ไขทาง
กฎหมายได้ตลอดเวลาหากต้องการ) ซึ่งเป็นทางเลือกและแนวทางเสรมิสำาหรบัการทำาหนา้ท่ีอ่ืนๆ หรอืเป็นระบบการระงับ
ข้อพิพาทตามลักษณะกฎหมาย การบริหารหรือกฎระเบียบ (Wehrle, 2558)

• การตรวจสอบเรือ่งร้องเรียนและการเยียวยา อนุสัญญาฯ พันธกรณีข้อ 9(1) กำาหนดอย่างเจาะจงให้มีการจัดต้ังกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ประกวดราคา ระบบการทบทวนและการเยียวยาซึ่งกำาหนดโดยกฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้างควรกำาหนดใหจั้ดการและแก้ไขเรื่องร้องเรียนอยา่งรวดเรว็ มปีระสทิธิผล และรวมถึงการเผยแพรค่ำาตัดสนิ
และเหตุผลอยา่งครบถ้วน วิธกีารบังคับใชห้ลักทีใ่ชกั้นท่ัวโลกมรูีปแบบต่างๆ ของ (1) การกำากับดแูลโดยตรง (2) การรอ้งเรยีน 
ต่อหน่วยงานตรวจสอบการบริหาร (3) การร้องเรียนต่อหน่วยงานตรวจสอบอิสระและ (4) การร้องเรียนท่ีนำาเสนอต่อ 
หนว่ยงานตุลาการ

• ความริเริม่ในการบริหารความเสีย่ง ตัวอย่างของความริเริ่มในการบริหารความเส่ียงคือการท่ีผู้สังเกตการณ์มืออาชีพ
ภายนอกภายใต้กฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ อาจมีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระหว่างกระบวนการ
ประกวดราคาโดยมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น และร้องขอการดำาเนินการแก้ไข ตัวอย่างเช่น “การประเมินเกตเวย์ของ 
สหราชอาณาจักร”

ท่ีม� รัฐบาลออสเตรเลีย กระทรวงการคลัง, 2549

กรอบที ่8. ประเทศออสเตรเลยีและกระบวนการประเมินจุดเชื่อมต่อ

กระบวนการประเมินเกตเวย์ของสำานักงานการพาณิชย์แห่งสหราชอาณาจักร เป็นตัวอย่างหนึ่งของหน่วยควบคุมท่ีประสบ
ความสำาเร็จ เกตเวย์เป็นวิธีการรับประกันความสำาเร็จของโครงการซึ่งใช้การสัมภาษณ์สั้นๆ แต่เข้มข้นระหว่างวงรอบของ
โครงการเพื่อ
• ประเมินว่าโครงการได้ทำาตามเป้าหมายท่ีวางไว้ตามระยะของโครงการหรือไม่
• หาว่าสว่นใดท่ีต้องการการแก้ไขได้แต่เนิน่ๆ
• รับรองว่าโครงการพร้อมท่ีจะเดินหน้าไปขั้นต่อไป และ
• พบกับผู้ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังหนว่ยอำานวยการ (ผู้จัดการโครงการและคณะทำางาน) หนว่ยเกตเวย์ ทีมประเมินเกตเวย์

และผู้มีสว่นได้เสียกับโครงการคนอ่ืนๆ ในการประเมินเกตเวย์แต่ละครั้ง

ในเดือนพฤศจิกายน 2548 รัฐบาลออสเตรเลียรับรองและนำากลไก Gateway ไปใช้ โดยใช้กับโครงการใหม่ภายใต้พระราช
บญัญติัว่าด้วยการจัดการและความรบัผดิทางการเงินปี 2540 และกับโครงการวงเงินสูงกว่า 10 ล้านดอลลารส์ำาหรบัโครงการ
สารสนเทศและ 20 ล้านดอลลาร์สำาหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ
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3. การประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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โดยสรุป การประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐในระดับประเทศควรเป็นไปตามแนวทาง
สี่เสาหลักโดยให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับข้อกำาหนดของอนุสัญญาฯ เชน่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีดี ความโปรง่ใส การตัดสินอยา่ง 
เป็นธรรม การแขง่ขันท่ียุติธรรมและเพียงพอ และการกลไกทบทวนเรื่องร้องเรียน

กรอบที ่9.  รายการคำาถามตรวจสอบเกีย่วกับโครงสรา้งกำากับดูแลและคณุธรรรมจรยิธรรมในระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 

เพือ่ช่วยรัฐบาลในการประเมินความเสีย่ง คู่มือเล่มนีเ้สนอชุดคำาถามทัว่ไปทีใ่ช้อ้างอิงได้ คำาถามเหล่านีค้วรปรับให้เข้ากับ 
ปรบิทเฉพาะของแต่ละประเทศ

 มีสถาบันตรวจสอบอิสระภายนอกท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายหรือไม่

 มีการกำาหนดบทบาทและอำานาจหน้าท่ีของสถาบันตรวจสอบภายนอกอยา่งชัดเจนในการตรวจสอบการดำาเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไม่

 มีการจัดต้ังหนว่ยงานต่อต้านการทุจริตขึ้นโดยเฉพาะตามกฎหมายหรือไม่

 ความรับผิดชอบและอำานาจหลักของหนว่ยงานต่อต้านการทุจริตดังกล่าวคืออะไร

 มีกลไกเฉพาะเพื่อการตรวจสอบข้อร้องเรียนซึ่งกำาหนดโดยกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

 มีกลไกอะไรในการจัดการข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการสมยอมราคา

 มีกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

 มีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่

 มีความริเริม่เก่ียวกับข้อตกลงคุณธรรมหรือไม่

 มีการกำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหรือกลไกควบคุมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไม่
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4. ความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในระดับระบบ

บทน้ีกล่าวถึงความเสี่ยงหลักต่อคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากจุดอ่อนและช่องว่างในโครงสร้างโดยรวม โดยอ้างอิงถึงเกณฑ์
มาตรฐานแนวปฏิบติัท่ีดีระหว่างประเทศ การใชก้รอบการวิเคราะหแ์ละแนวทางท่ีจำาลองตามวิธีการ MAPS ความเสีย่งด้านคณุธรรม
จริยธรรมของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระดับระบบ รวบรวมไว้ในตารางข้างท้ายนี้

ระดับระบบ หมายถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย
รวมตามท่ีกำาหนดไว้ในวิธีการของ MAPS ครอบคลุมสี่

เสาหลัก กรอบด้านกฎหมายและกฎระเบียบ กรอบระดับ
องค์กรและศกัยภาพในการบรหิารศกัยภาพในการดำาเนนิ
งานและการทำางานของตลาด และองค์กรควบคุมและ
กลไกด้านคุณธรรม

4. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับระบบ
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กรอบด้านกฎหมาย
และกฎระเบยีบ

กรอบระดับองค์กร
และศกัยภาพใน 
การบรหิาร 

ศกัยภาพใน 
การดำาเนินงานและ 
การทำางานของตลาด

องค์กรควบคมุและ
กลไกด้านคณุธรรม

• การขาดกรอบการทำางานด้านกฎระเบียบท่ีชัดเจนและทันสมัย
• การขาดขั้นตอน
• ความไมเ่สมอต้นเสมอปลายในกรอบกฎหมายแวดล้อม
• นโยบายและเครื่องมือประสานงานไมเ่พียงพอ

•   พื้นฐานกฎหมายไมเ่พียงพอสำาหรับการดำาเนินงานของหนว่ยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (พีพีเอ)

• ความรับผิดชอบและหน้าท่ีในการประสานงานท่ีไมช่ัดเจน
• อำานาจและการจัดหนว่ยขององค์กรภายในฝ่ายบริหารไมช่ัดเจนและไมเ่พียงพอ
• ความนา่เชื่อถือต�ำา
• มีการเมืองภายในองค์กร
• ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีรวบรวมและ 

วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้
• ขาดทรัพยากรทางการเงินและศักยภาพทางวิชาชีพในองค์กรเก่ียวกับอำานาจ
• หน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้าง

• การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอ
• ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในฝ่ายบริหารขาดอำานาจและความนา่เชื่อถือ
• ขาดการยอมรับในอาชีพจัดซื้อจัดจ้างและมีโอกาสจำากัดในการทำางาน
• ไมก่ำาหนดให้มีการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยา่งเป็นทางการ
• การแขง่ขันท่ีไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจดูได้จากอัตราการมีสว่นรว่มในการประกวดราคาต�ำา
• ข้อกำาหนดคุณสมบัติท่ียุง่ยากและจุกจิก
• กฎทางเทคนิค หรือ กฎหมายท่ีเลือกปฏิบัติ
• ราคา หรือ รูปแบบสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้ผู้จัดหาในประเทศ
• ผู้ประกอบการภาคเอกชนไมเ่ชื่อถือภาครัฐ
• การบริหารสัญญาอยา่งไมม่ีประสิทธิภาพรวมถึงขั้นตอนการชำาระเงินช้า

• ขาดพื้นฐานทางกฎหมาย กระบวนการความสามารถและการบังคับใช้ของ 
หนว่ยงานตรวจสอบภายนอกท่ีอ่อนแอ

• มีอำานาจหน้าท่ีและกลไกการบังคับใช้ภายในหนว่ยงานต่อต้านการทุจริตไมเ่พียงพอ
•  ขาดการประสานงานและความรว่มมือระหว่างผู้มีบทบาทหลักในระบบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง
• ความนา่เชื่อถือต�ำาและขาดการสนับสนุนทางการเมืองจากหนว่ยงานควบคุม
• ระบบการร้องเรียนท่ีไมเ่หมาะสมและไมน่า่พอใจ

ตารางที ่1. ความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัในระดับระบบ
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การขาดกฎหมายท่ีดี และทันสมัยซึ่งครอบคลุมภาครัฐในประเทศรวมถึงบริษัทสาธารณูปโภค และสอดคล้องกับข้อกำาหนด และ 
รูปแบบสากลทำาใหเ้กิดความเสีย่งต่อคุณธรรมจรยิธรรม14 รากฐานทางกฎหมายท่ีไมดี่ทำาใหเ้กิดความเสีย่งท่ีจะแยกสว่น บงัคับใช้และ
คุ้มครองได้นอ้ย ขาดความแนน่อนทางกฎหมายสำาหรบัผูเ้ขา้ประมลู ขาดการปกป้องอยา่งเพยีงพอสำาหรบัพนกังานจัดซ้ือจัดจ้างเปิด
โอกาสให้มีข้อยกเว้นอยา่งไมส่มเหตุสมผล และการใช้ดุลพินิจในทางท่ีผิด ระบบจัดซื้อจัดจ้างท่ีทำางานได้ดีและเหมาะสมไมเ่พียงแต่
ขึ้นอยูกั่บองค์กรหลักทางกฎหมาย แต่ยังขึ้นอยูกั่บว่ากรอบการทำางานด้านกฎหมายแวดล้อมอ่ืนๆ จัดการกับความจำาเป็นพิเศษของ
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐได้ดีและกว้างเพยีงใด สิง่แวดล้อมนีป้ระกอบด้วยผูต้รวจสอบภายนอก การควบคมุทางการเงิน ระเบยีบและ
การวางแผนงบประมาณ กฎหมายบริหารราชการและบริการพลเรือน กฎหมายเก่ียวกับการแข่งขัน กฎหมายพาณิชย์และบัญญัติ 
ด้านสิง่แวดล้อม นอกเหนือไปจากกฎหมายเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผู้แจ้ง

ยิง่ไปกว่านั้น ความไมส่มบูรณ์ของกระบวนการยังอาจทำาให้ความเส่ียงต่อคณุธรรมจรยิธรรมในด้านกรอบกฎหมายรุนแรงขึ้น ตัวอยา่ง
ความไมส่มบูรณ์ของกระบวนการ มีดังนี้

• ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไมช่ัดเจนและการยกเว้นให้ไมต้่องปฏิบัติตามกรอบการกำากับดูแล 
อยา่งไมเ่ป็นธรรม

• ใช้การทำาสัญญาโดยตรงอยา่งไมเ่ป็นธรรมและขั้นตอนการประกวดราคาอ่ืนๆ ท่ีไมเ่ปิดกว้าง เชน่ ขั้นตอนการประกวดราคาหรือ
การเจรจาแบบจำากัด

• คุณสมบัติทางเทคนิคท่ีไมเ่ป็นกลางหรือคุณสมบัติท่ีไมไ่ด้อิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

• ขาดความชัดเจนเก่ียวกับการนำากฎระเบียบและเกณฑ์คุณสมบัติไปใช้คัดเลือกผู้ประมูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อไมป่ฏิบัติตามหลัก
ของความได้สว่นและความเป็นธรรมและเท่าเทียม

• ขาดความชัดเจนด้านกฎระเบียบและเอกสารแนะนำาเก่ียวกับกระบวนการประเมินผล ตลอดจนกฎระเบียบเก่ียวกับวิธีการจัดการ
และควบคุมกระบวนการท่ียอ่หยอ่น

• กฎท่ีไมช่ัดเจนเก่ียวกับการรวมมูลค่าของสัญญาและกำาหนดเวลาในการยื่นซองประกวดราคา

• ไมม่ีการเปิดประมูลอยา่งเปิดเผยโดยไมส่มเหตุสมผลโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อวิธีการอ่ืนไมเ่ป็นไปตามข้อกำาหนดด้าน 
ความสม�ำาเสมอและความโปรง่ใส 

• ไมม่ีกฎระเบียบชัดเจนว่าต้องสื่อสารและจัดการสัญญาท่ีได้รับอยา่งไร

หน่วยงานกำากับดูแลกลาง (หน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ) มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนานโยบาย การสร้างความม่ันใจว่ามีการ
ดำาเนินการตามกรอบและนโยบายด้านกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิผล การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี (เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้การสนับสนุนหน่วยงานจัดซ้ือและภาคเอกชน การตรวจสอบการจัดซื้อในประเทศ รวบรวมข้อมูลและสถิติ
การจัดซื้อ จัดทำาและออกเอกสารคำาแนะนำา หนว่ยงานกำากับดูแลสว่นกลางท่ีมีอำานาจหน้าท่ีไมช่ัดเจนและไมเ่พียงพอ ความนา่เชื่อ
ถือต�ำา โครงสร้างท่ีเป็นการเมือง ความสามารถท่ีไมเ่พียงพอและทรัพยากรทางการเงินไมเ่พียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคุณธรรม
จริยธรรมอยา่งมีนัยสำาคัญ

กรอบท่ี 10 แสดงให้เห็นประสบการณ์ท่ีดีของบริการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐของสาธารณรัฐเกาหลีอันเกิดจากการกำาหนดระบบจัดซื้อ
จัดจ้างท่ีมีประสิทธิภาพ

คว�มเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมด้�นกรอบกฎหม�ยและกฎระเบยีบ

คว�มเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในองค์กร และขดีคว�มส�ม�รถในก�รออกกฎกล�ง 

14 ปัญหาท่ีพบได้บอ่ยเก่ียวกับความซับซ้อนคือวิธีการรับมือกับรัฐวิสาหกิจนอกจากบริษัทกลุ่มสาธารณูปโภค การทุจริตในกลุ่มนี้โดดเด่นในหลายประเทศ ปัญหาหลักคือการหาว่าเมื่อใดท่ี
รัฐวิสาหกิจเข้าขา่ยกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง หรืออยูใ่นสถานะท่ีเลือกกฎการจัดซื้อจัดจ้างของตัวเองได้

4. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับระบบ
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ศักยภาพ และความเป็นมืออาชีพของหน่วยงาน ซึ่งทำาหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรจัดหา มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการจัดซื้อท่ีมี
ประสิทธิภาพ หน้าท่ีและสถานะในการบริหาร ระดับความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและพนักงาน วิธีการจัดระบบและบริหาร
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และประเด็นต่างๆ เชน่ การยอมรบัในตัวพนกังาน การพฒันา และการสนบัสนนุการฝึกอบรมเป็นประเด็น 
ท่ีน่ากังวลอย่างมาก ควรมีการกำาหนดเก่ียวกับการให้อำานาจ กฎการอนุมัติและการตัดสินใจไว้ในกรอบกำากับดูแลอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ความม่ันใจต่อเจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้างต�ำา และการไมค่่อยทำาใหพ้นกังานเป็นมอือาชพี ยงัทำาใหเ้กิดความเสีย่งต่อคณุธรรม
จริยธรรม

ในแง่ของการทำางานของตลาด ความเสี่ยงหลักๆ ท่ีจะเกิดกับคุณธรรมจริยธรรมเช่ือมโยงกับจุดท่ีมีการแข่งขันสูงของท้ังตลาดและ
ส่วนย่อยของตลาด อุปสรรคทางกฎหมาย และ/หรือ ทางเทคนิคและการเลือกปฏิบัติอ่ืนๆ ส่งผลให้ภาคเอกชนไม่สนใจเข้าร่วมใน
ตลาดภาครฐัอยา่งมาก ในความเป็นจริงแล้ว การรวมกลุ่มผลประโยชนอ์าจเกิดจากอุปสรรคทางเทคนิคหรอืกฎหมายซึ่งขดัขวางการ
แข่งขันท่ียุติธรรมและเปิดกว้าง การเลือกใช้ผู้ค้าในประเทศเป็นปัจจัยลบต่อการทำางานของตลาดอีกข้อหนึ่ง โดยท่ัวไปแล้วบริษัท 
ต่างชาติซึ่งยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามข้อผูกมัดด้านคุณธรรมจริยธรรมอยา่งแข็งขัน15 จะชว่ยให้มีการแขง่ขันท่ีดีขึ้น ตัวชี้วัดสำาคัญด้าน
การทำางานของตลาดคือ สถิติของตลาดภาครัฐเก่ียวกับอัตราการเข้ารว่มในการประกวดราคา และประเภทของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ท่ีใช้

คว�มเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในปรบิทของศกัยภ�พก�รในก�รดำ�เนินก�รและก�รทำ�ง�น 
ของตล�ด 

ท่ีม� บริการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สาธารณรัฐเกาหลี, 2559 

15 ตัวอยา่งเชน่ อนสัุญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศในการทำาธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (http://www.oecd.org/corruption/oecdantibribery 
convention.htm), พระราชบญัญติัต่อต้านการใหส้นิบนของสหราชอาณาจักร 2553 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents) และกฎหมายว่าด้วยการกระทำาทจุรติใน 
ต่างประเทศของสหรฐัฯ (https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act).

กรอบที่ 10.  การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะเครื่องมือสำาหรบัความโปรง่ใสและความน่าเชื่อถือ 
แบบจำาลอง KONEPS (สาธารณรฐัเกาหลี)

ตัวอย่างของเครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ท่ีเสริมสร้างศักยภาพคือระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ในเกาหลีใต้ ระบบนี้

เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2545 โดยบริการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกลางของเกาหลี ระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ของเกาหลี (Korea On-Line E-Procurement System (KONEPS)) เป็นแพลตฟอร์ม
บนเว็บไซต์ให้แก่ธุรกิจเอกชน 120,000 แห่งและองค์กรของรัฐ 37,000 แห่ง ระบบออนไลน์จัดการกับกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้างท้ังกระบวนการรวมถึงคำาขอจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล สัญญาและการชำาระเงิน

การใช้ระบบจัดซ้ือจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีหลายข้อ ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทำาให้การเข้าถึงตลาดและการ
แขง่ขันดีขึ้นสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม ลดต้นทุน และเพิม่การเข้าถึงข้อมูล (Luijken and Martini, 2557) นอกจากนี้ ระบบ
จัดการซ้ือจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ยังประหยัดและมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่ก่อต้ังมา KONEPS ช่วยประหยัดเงินให้ภาครัฐ 1.4 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และภาคเอกชน 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ KONEPS ยังลดเวลาท่ีจำาเป็นต้องใช้ในกระบวนการ
ประมูลจากเฉล่ีย 30 ชั่วโมงลงเหลือ 2 ชั่วโมง (de Swardt, 2558)

นอกจากนี้ การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการต่อสู้กับการทุจริตในภาครัฐ จากการดำาเนินการ
อัตโนมัติ ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ลดปฏิสัมพันธ์โดยตรงของมนุษย์ระหว่างผู้ประมูลและเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง
ลง ปฏิสมัพนัธน์ีเ้ป็นท่ีมาสำาคัญของพฤติกรรมทจุริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั ย่ิงไปกว่าน้ัน การจัดซ้ือจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
ชว่ยให้กระจายข้อมูลและจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นข้อกำาหนดในพันธกรณีข้อ 9(3) ของอนุสัญญาฯ

ดังท่ี KONEPS แสดงให้เห็น ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนกิสอ์าจเป็นเครื่องมอืทางเทคนคิท่ีสำาคัญสำาหรบัเสริมสรา้งศกัยภาพ 
ขององค์กรและชว่ยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายด้านความโปรง่ในและความนา่เชื่อถือตามอนุสัญญาฯ ได้
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4. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับระบบ
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คว�มเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในหน่วยง�นกำ�กับดแูล และกลไกคณุธรรมจรยิธรรม 
จุดอ่อนสำาคัญในหนว่ยงานกำากับดูแลและกลไกคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงคำาสั่งไมช่ัดเจนและหนว่ยงานกำากับดูแลนา่เชื่อถือต�ำา เชน่
เดียวกับการขาดการประสานงานและร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานสำาคัญในระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานกำากับ
ดูแลต้องวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในระดับต่างๆ ในสังคมและในแง่มุมต่างๆ ตัวอยา่งเชน่ การสมยอมราคา
และการทจุรติอยา่งเป็นระบบอยูใ่นสว่นท่ีต้องจัดการโดยมาตรการอ่ืนนอกขอบเขตโดยตรงของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (หัวข้อนีจ้ะ
อธิบายรายละเอียดเพิม่ขึ้นในบทท่ี 6) ตัวอยา่งคำาถามท่ีจำาเป็นต้องถาม เชน่

• แผนการสมยอมในการเสนอราคาท่ีพบบอ่ยท่ีสุดคืออะไร จะป้องกันได้อยา่งไร

• จะตรวจหาการสมยอมในการเสนอราคาในระยะก่อนสัญญาได้อยา่งไร

• แผนการไมเ่ข้ารว่มประมูลท่ีพบบอ่ยท่ีสุดคืออะไรบ้าง

• จะสร้างตัวชี้วัดท่ีชว่ยหาพฤติกรรมรวมกลุ่มผลประโยชน์ได้อยา่งไร

• จะต่อต้านแผนการเวียนประมูลได้อยา่งไร

• การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและเทคนิคการป้องกันเพื่อไมใ่ห้เกิดการสมยอมในการเสนอราคาคืออะไรบ้าง

• จะบอกได้อยา่งว่าการรับเหมาชว่งเป็นการสมยอมในการเสนอราคาหรือไม่

• การมีความรู้ลึกเก่ียวกับตลาดและระดับราคาสำาคัญอยา่งไร

การทจุรติอยา่งเป็นระบบอาจเป็นงานท่ีท้าทายท่ีสดุเนื่องจากเป็นผลมาจากความผดิปกติของสงัคมมากกว่าจะมาจากความอ่อนแอ
ของกฎหมายหรือองค์กรด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้น การเอาชนะความท้าทายนี้คือการหาวิธีเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีไม่ซื่อสัตย์ 
ซึ่งมีปัญหาความนา่เชื่อถืออยา่งมากอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นสายตาของประชาชนท่ัวไปและผู้มีสว่นได้เสียสำาคัญๆ อ่ืนๆ 

สรุปความเสี่ยงหลักในระดับระบบ

1. มาตรฐานของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นท่ียอมรับ – กฎการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรฐานในการทำาเอกสาร 
คำาแนะนำาไมน่า่พอใจหรือไมม่ี

2. มีกฎหรือระบบสำาหรับการประกาศประกวดราคาและการเลือกผู้ชนะไมเ่พียงพอ

3.  มีข้อบกพรอ่งและการปฏิบัติตามขั้นตอนจำานวนมากไมส่อดคล้องกับข้อกำาหนดของอนุสัญญาฯ

4. ไมม่ีกลไกโต้แย้งการประมูลหรือมีแต่ไมเ่ป็นท่ียอมรับ

5. โครงสร้างในการกำาหนดกฎหมายกลางและความสามารถท่ีจะสนับสนุนการนำากรอบกฎหมายไปใช้อ่อนแอ

6. ความสามารถในการดำาเนินการและทำาสัญญาในหนว่ยงานจัดซื้ออ่อนแอ-ขาดการฝึกอบรมและโอกาสเติบโตทางอาชีพ

7. สังเกตเห็นความไมส่มบูรณ์อยา่งรุนแรงของตลาดภาครัฐ กฎและการปฏิบัติท่ีไมเ่ป็นกลางเป็นปัญหาท่ีพบบอ่ยท่ีสุด

8. หนว่ยควบคุมอ่อนแอมีศักยภาพ การประสานงานและความนา่เชื่อถือไมพ่อ
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5. ความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในระดับองค์กร 

ระบบบริหารความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับองค์กร ต้องครอบคลุมประเด็นสำาคัญหลายประเด็นในการดำาเนินการ และ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานท่ีจัดซ้ือ รวมถึงองค์กรกลางท่ีจัดซื้อ การวางผัง และการป้องกันความเส่ียงต่อคุณธรรม 
จริยธรรมควรอาศัยความเข้าใจความเสี่ยงในองค์กรดำาเนินการ การมีเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม วิธีการออกแบบนโยบายและ
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรม และเป้าหมายและวิธีการท่ีจะสร้างความมั่นใจว่าการนำาไปใช้มีประสิทธิผล
และมีการปฏิบัติท่ีดี

ในขณะท่ีการประเมินระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐของประเทศหนึง่ในระดับระบบใช้วิธกีารเสาหลัก 4 เสา การหาและป้องกันความเสีย่ง 
ต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับการทำาสัญญาและองค์กรเช่ือมโยงเข้ากับเหตุการณ์และสถานการณ์รวมของโครงสร้างป้องกันทำาให้
ต้องมีวิธีการวิเคราะห์ท่ีต่างไป จากการใช้ระบบวัดผลปฏิบัติงาน ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใน
ระดับองค์กรอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

5. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมในระดับองค์กร

ระดับองค์กรเป็นจุดท่ีธุรกรรมจัดซ้ือจัดจ้างเกิดขึ้นและเป็น
จุดตัดสินและวัดว่าผลลัพธ์ของการดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
“คุ้มค่าเงิน” หรือไม่ ด้านสำาคัญท่ีจะแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อ
คุณธรรมจริยธรรมคือ ศักยภาพและคุณภาพของการทำางาน
และบุคลากรจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง 
และการรักษาความนา่เชื่อถือ
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การจัดระบบ 
และหน้าทีข่อง 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ศกัยภาพและ 
ความสามารถ 
ของพนักงาน 
จัดซื้อจัดจ้าง

การตัดสนิใจ 
ความรบัผดิชอบ 
และความรบัผดิ

ผลประโยชน์ 
ทับซอ้น

•  ทำางานพื้นฐาน เชน่ เป็นหนว่ยบริการด้านธุรการสำาหรับคณะกรรมการประกวดราคา
แทนท่ีจะขับเคล่ือนกระบวนการและมอบหมายหน้าท่ีเฉพาะให้แก่คณะกรรมการ

• ขาดสว่นวางกลยุทธ์และควบคุม

• อาชีพจัดซื้อจัดจ้างขาดการยอมรับ เห็นคุณค่าและโอกาสทางการทำางานท่ี 
นา่ดึงดูดใจ

• ไมม่ีการฝึกอบรมทางอาชีพอยา่งเป็นทางการ

• ใช้วิธีการตัดสินใจรว่มกันมากเกินไป
• พึ่งพาการตัดสินใจของคณะกรรมการประกวดราคาอยา่งเครง่ครัด

• เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีผลประโยชน์สว่นตัวและความสัมพันธ์บางอยา่งกับภาคสว่นเหล่านั้น
เป็นผู้ออกแบบและเลือกโครงการและจัดสรรงบประมาณ

• เจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์สว่นตัว หรือ ความสัมพันธ์ในด้านผลิตภัณฑ์ หรือ บริการเป็น 
ผู้กำาหนดคุณสมบัติทางเทคนิค

• คณะกรรมการจัดทำาข้อกำาหนดทางเทคนิค หรือ คณะกรรมการประเมินและตัดสินเลือก 
ผู้ชนะประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีผลประโยชน์สว่นตัวในด้านผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ

• ข้อกำาหนดคุณสมบัติเอ้ือประโยชน์ให้ซัพพลายเออร์บางรายท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐสนับสนุน
• บริษัทท่ีชนะการประมูลควบคุมและกำากับโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ในบริษัททำางาน

ในฝ่ายตรวจสอบ หรือ การเงิน
• การมีสว่นรว่มของท่ีปรึกษาในการจัดเตรียมการประกวดราคานำาไปสูก่ารตัดสินใจใน 

การจัดซื้อท่ีไมเ่ป็นกลาง

ตารางที ่2. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจรยิธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัในระดับองค์กร

อำานาจดุลยพินิจ • มีกฎไมช่ัดเจนเก่ียวกับการให้อำานาจตัดสินใจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการลงทุนและ
มูลค่าสัญญาท่ีต่างกันระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท้ังกระบวนการ

• โครงสร้างองค์กรและการบริหารและกฎการตัดสินใจไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ
• กฎเก่ียวกับการควบคุมดูแลของคณะกรรมการประกวดราคาไมช่ัดเจน
• ขาดกฎท่ีชัดเจนเก่ียวกับการยกเว้นให้แก่การประกวดราคาท่ีมีการแขง่ขันสูงในกฎหมาย

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• ศักยภาพในการควบคุมต�ำา

การแทรกแซง 
ของการเมือง

• แรงกดดันจากผู้บริหารท่ีการเมืองแต่งต้ังมาเพื่อให้สนับสนุนผู้เข้าประมูลบางรายระหว่าง
กระบวนการ

• อำานาจมหาศาลของประธานท่ีมาจากการเมืองรวมกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไมม่ีอำานาจ

• การตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไมเ่ป็นกลางในขณะท่ีผู้เข้าประมูลบางรายได้รับการ
สนับสนุน หรือ การประมูลท่ีให้ประโยชน์สูงสุดไมช่นะ

• เลือกสนับสนุนผู้จัดหาและผู้ประมูลในประเทศ
• ระบบจัดซื้อจัดจ้างขาดความนา่เชื่อถือและการแขง่ขัน
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องค์การจัดซื้อจัดจ้างหลายแห่ง ได้มอบหมายพนักงานท่ีเชี่ยวชาญด้านจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ทำางานในแผนกจัดซ้ือจัดจ้าง แม้ว่าจะมี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอกแผนกจัดซื้อจัดจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในหลายข้ันตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนกจัดซื้อจัดจ้างควรมีบทบาทสำาคัญในทุกระยะของวงจรการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังแต่เริ่มสำารวจความต้องการท่ีต้องจัดซ้ือจัดจ้าง 
ไปจนถึงการปิดแฟ้ม แผนกทำาหรือควรทำาตัวเป็นตัวหลักในการจัดระบบของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นศูนย์ความรู้ภายใน 
ให้องค์กรท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ขนาดและบทบาทของแผนกจัดซื้อจัดจ้างควรขึ้นอยูกั่บลักษณะขององค์กรท่ีจัดซื้อจัดจ้างนั้น

ความเสี่ยงหลักท่ีพบคือแผนกจัดซ้ือจัดจ้างกลับทำางานเสมือนหน่วยบริการให้คณะกรรมการประกวดราคาโดยทำาหน้าท่ีเก่ียวกับ
เอกสาร แผนกจัดซ้ือจัดจ้างควร “ขับเคล่ือน” กระบวนการและอาศัยคณะกรรมการให้ทำาหน้าท่ีบางอย่าง ความเสี่ยงต่อคุณธรรม
จริยธรรมอ่ืนๆ เก่ียวข้องกับการดำาเนินการและการกำากับดูแลแผนกจัดซื้อจัดจ้าง ควรทำาหน้าท่ีเชิงกลยุทธ์ในการดำาเนินการของ
องค์กรจัดซื้อจัดจ้าง แต่มักไมเ่ป็นเชน่นั้น

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา มักพบว่ามีการฝึกอบรมและสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างและการทำางาน
ไม่เพียงพอ และต้องการความใส่ใจและความช่วยเหลือมากข้ึน ผู้ท่ีมีอาชีพด้านการจัดซ้ือจัดจ้างมักไม่เป็นท่ีรู้จัก เห็นคุณค่าและมี
โอกาสเติบโตในสายงานท่ีนา่สนใจซึ่งทำาให้ยากท่ีจะคัดเลือกและรักษาเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างไว้ เง่ือนไขเบื้องต้นและปัจจัยท่ีสำาคัญ
ท่ีจะเสรมิความเป็นมอือาชพีในการจัดซื้อจัดจ้างต้องอาศยัการยอมรบัผูม้อีาชีพจัดซ้ือจัดจ้างอยา่งเป็นทางการในระเบียบข้าราชการ
พลเรือนโดยมีคำาอธิบายลักษณะงานและระดับเงินเดือนท่ีชัดเจนในแต่ละตำาแหนง่

ลักษณะของงานยังอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับว่าตำาแหน่งนั้นรับผิดชอบเรื่องการจัดหาสินค้า บริการหรือสัญญาก่อสร้าง ดังนั้น
ความรับรู้ต่องานในลักษณะน้ีควรยืดหยุ่นพอเพื่อให้ทำาหน้าท่ีและรับผิดชอบงานในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างได้หลากหลาย การขาด
ความยอมรับไม่ใช่ปัญหาอย่างเป็นทางการข้อเดียวของการกำากับดูแล แต่ยังสร้างปัญหาเก่ียวกับการรับรู้ท่ีคนภายนอกมองอาชีพ
การจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี ้ยงัมกัไมม่กีารฝึกอบรมด้านอาชีพอยา่งเป็นทางการในระดับวิชาการหรอืประกาศนยีบตัรวิชาชีพสำาหรับ
พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง สิง่ท่ีสำาคัญพอกันคือพนักงานจัดซื้อจัดจ้างได้รับโอกาสให้ได้รับความรู้และทักษะในขณะท่ีปฏิบัติงาน

ก�รจัดระบบและหน้�ท่ีของก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 

ขดีคว�มส�ม�รถและศกัยภ�พของเจ้�หน้�ท่ีจัดซื้อจัดจ้�ง 

5. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมในระดับองค์กร

กรอบที่ 11. การอบรมและรบัรองด้านการจัดซื้อจัดจ้างของยูเอ็นดีพี

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมีการฝึกอบรม และประกาศนียบัตรพิเศษด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่พนักงานในระบบ
ของสหประชาชาติ รัฐบาล องค์กรท่ีไม่ใช่องค์กรรัฐ และสถาบันท่ีให้เงินสนับสนุนการพัฒนาระหว่างประเทศและผู้กู้เงิน
จากสถาบันเหล่านี้

คว�มรว่มมอืระหว่�ง UNDP/CIPS ด้�นก�รฝึกอบรมและประก�ศนยีบตัร

หลักสตูรประกาศนีบตัรด้านการจัดซื้อจัดจ้างของยูเอ็นดีพีได้มาตรฐานการรบัรองจาก CIPS หรอืสถาบนัจัดซ้ือและซัพพลาย
แหง่ประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำาให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานสากลท่ีมีคุณภาพสูง หลักสูตรอบรมและ
ประกาศนียบัตรท้ังหมดปรับให้สะท้อนกฎ นโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรแต่ละระดับปรับเอกสารฝึกอบรม อ้างอิงและสมุดงาน กรณีศึกษา แบบฝึกหัด และกระบวนการ
วัดผลอันนำาไปสูก่ารรับรองคุณสมบัติจาก CIPS ในแต่ละระดับนักเรียนจะได้สิทธิเป็นสมาชิกของ CIPS หนึ่งปี ทำาให้เข้าถึง
ชุมชนผู้มีอาชีพจัดซื้อจัดจ้างท่ัวโลกรวมถึงการเข้าถึงชอ่งทางความรู้ของ CIPS ทุกหลักสูตรจะมีการประเมินโดยสอบ
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ข้อเขียนเก่ียวกับการทำางาน นักเรียนเลือกท่ีจะไม่ประเมินได้ แต่หากต้องการได้วุฒิของ CIPS ต้องเข้าประเมิน CIPS ออก
วุฒิบัตรหลักสูตรสุดท้ายให้แก่ผู้เข้ารว่มโดยตรงเพื่อให้แนใ่จว่าเทียบเท่ากับประกาศนียบัตรของ CIPS

หลักสูตรอบรมท้ังหมดใช้วิธีการสอนท่ีทันสมัย ให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีส่วนร่วม หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยเริ่มต้นด้วย
ภาพรวมของกฎ ขั้นตอน และหรือทฤษฎีของเร่ืองนั้นๆ และจากนั้นตามด้วยกรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่มและแบบฝึกหัด
การทำาเช่นน้ี สร้างเวทีให้ผู้เรียนได้นำาทฤษฎีและวิธีการไปใช้ในกรณีจริงและเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู้มีท่ีมี
ผลิตภาพ

เพราะเหตใุดจึงเป็นการฝึกอบรมและประกาศนยีบตัรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศนยีบตัรด้านการจัดซื้อจัดจ้างเหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการ การจัดซ้ือจัดจ้างเติบโตข้ึนอยา่งมากและธุรกรรม
การจัดซ้ือจัดจ้างมีความเสี่ยง และความซับซ้อนเพิ่มขึ้นซึ่งต้องการทักษะ และสมรรถภาพใหม่ๆ ดังน้ัน ประกาศนียบัตร 
ยูเอ็นดีพ ี/CIPS มีทางเลือกและหนว่ยการเรียนรูใ้หอ้ยา่งหลากหลาย ระดับ 2 ประกาศนยีบตัรยูเอ็นดีพ/ีCIPS ระดับสอง เนน้
ท่ีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง หลักการและกระบวนการ และกฎและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างระดับ 3 ประกาศนียบัตร
ยูเอ็นดีพี /CIPS ระดับสูง อธิบายถึงข้อดีของการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างระดับสูง การสื่อสารและการต่อรอง และการบริหาร
สญัญาระดับสงู ระดับ 4 ประกาศนยีบตัรเชงิกลยุทธข์ั้นสงู เนน้ท่ีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างอยา่งมกีลยุทธ ์การต่อรองจัดการ
ซื้อจัดจ้างอยา่งมีกลยุทธ์ และการบริหารสัญญาอยา่งมีกลยุทธ์

ท่ีม� หน่วยสนับสนุนการจัดซื้ อจัดจ้างของยูเอ็นดีพี, 2560

รูปท่ี 7. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดซื้อจัดจ้างของยูเอ็นดีพี

ระดับ 2
การวางเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักการเเละกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎเเละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับ 3
การสื่อสารการวางเเผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับสูง

เเละการเจรจาต่อรองการบริหาร 
การจัดการสัญญาระดับสูง

ระดับ 4
การวางเเผนการจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์

การเจรจาต่อรองการจัดชื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์
การบริหารสัญญาเชิงกลยุทธ์

ประกาศนียบัตรเบื้องต้น 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
รว่มระหว่าง UNDP/CIPS 

ระดับ 2

ประกาศนียบัตรขั้นสูง 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
รว่มระหว่าง UNDP/CIPS 

ระดับ 3

อนุปริญญาด้านกลยุทธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

รว่มระหว่าง UNDP/CIPS 
ระดับ 4
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วัตถปุระสงค์ของหลักสตูรรว่มระหว่างยูเอ็นดพี/ีCIPS 

วัตถปุระสงค์ของหลักสูตรรว่มระหว่างยูเอ็นดีพี/CIPS มุง่ท่ีจะใหป้ระกาศนยีบตัรด้านการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเรว็ ประหยดัและปรบั 
ให้เหมาะกว่าซึ่งสะท้อนขั้นตอน นโยบาย และการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ในหลักสตูรน้ี ยูเอ็นดีพคีวบคมุ การพฒันา/บริหารหลักสตูร การฝึกอบรมและการสอบ การลงทะเบยีนเรยีน การฝึกอบรมโล
จิสติกส์/บริหาร และการประเมินและสถิติ สว่น CIPS เน้นท่ีการรับรอง ออกบัตรสมาชิกของ CIPS ตรวจสอบการให้คะแนน 
และมอบใบประกาศหลักสูตรรว่มยูเอ็นดีพี/CIPS

หลักสตูรประกาศนยีบตัรนีช้ว่ยสร้างกลุ่มก้อนของพนกังานท่ีมอีาชพีด้านจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงผู้มีอำานาจมอบหมายหนา้ท่ี
จัดซื้อจัดจ้างเข้ากับพนักงานระดับประกาศนียบัตร และมุ่งท่ีจะสร้างใบอนุญาตสำาหรับผู้ทำาหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
และพื้นท่ีต่างๆ

เจ้าหน้าท่ีมากกว่า 8,200 คนได้รับการฝึกอบรมในเจ็ดปีท่ีผา่นมา

มีข้อมูลเพิม่เติมในเว็บไซต์ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของยูเอ็นดีพี และแพลตฟอร์มของ CIPS

ภาพท่ี 8. ลักษณะของหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดโดย UNDP/CIPS

เรว็กว่า

ประหยดั ปรบัใหเ้หมาะ

5. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมในระดับองค์กร
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ท่ีม� หน่วยสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างยูเอ็นดีพี, 2560

รูปท่ี 9. เจ้าหน้าท่ีท่ีผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรรว่มของยูเอ็นดีพี/CIPS ถึงเดือนสิงหาคม 2559

ระเบยีบด้านการจัดซ้ือจัดจ้างมกัจะมีการบรหิารกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ความจำาเป็นท่ีต้องมีคณะกรรมการเตรยีมเอกสารประกวด
ราคา การจัดเปิดซองประกวดราคา และการประเมินและเลือกผู้ชนะการประมูล รวมถึงกำาหนดกฎในการให้อำานาจและอนุมัติการ
ดำาเนินการระดับต่างๆ วิธีการมีคณะกรรมการจำานวนมากเป็นลักษณะท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในหลายประเทศ ยึดตาม “หลักการส่ีตา” ซึ่ง
การตัดสินใจเร่ืองการบรหิารควรมคีนมากกว่าหนึ่งคนเพื่อสรา้งความมั่นใจว่าการตัดสนิใจน้ันถูกกฎหมายและมีประสทิธผิล “วิธกีาร
รวมกลุ่ม” นี้ อาจมีผลเสียต่อเรื่องต่างๆ เชน่ ประสิทธิภาพของการบริหาร ภาระรับผิดชอบและความรับผิดชอบ

สำาหรับภาระรับผิดชอบ การกำาหนดความรับผิดชอบอย่างถูกต้องตามสายงานหลักมีความสำาคัญมาก การข้ึนอยู่กับคณะกรรมการ
อย่างเคร่งครัดมีโอกาสทำาให้ความรับผิดชอบหย่อนลงซึ่งอาจทำาลายโอกาสในการสร้างภาระรับผิดชอบหากมีการทำางานบกพร่อง 
รวมท้ังทำาใหป้ฏิบติัยากข้ึนในกรณีท่ีสงสยัความไมป่กติของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั ในขณะท่ีการต้ังคณะกรรมการประกวดราคาเป็น
ความต้ังใจท่ีดีท่ีจะปรับปรุงท้ังคุณภาพและคุณธรรมของการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง แต่ยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารซอ่นอยูเ่บื้องหลัง
การตัดสินใจของคณะกรรมการและโทษคณะกรรมการหากมีข้อผิดพลาด มีเส้นแบ่งท่ีชัดเจนระหว่างคณะกรรมการประกวดราคา
ท่ีมีอำานาจและหน้าท่ีท่ีจะตัดสินใจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้มีอำานาจท่ีให้คำาแนะนำาได้เท่านั้น วิธีการหลังเป็นวิธีการท่ีควรใช้

ก�รตัดสินใจ คว�มรบัผดิชอบ และภ�ระรบัผดิชอบ

ปี ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 รวม

2553 529 0 0 529

2554 683 116 0 799

2555 850 360 43 1,253

2556 885 431 80 1,396

2557 853 275 181 1,309

2558 1,168 217 148 1,533

2559* 942 396 94 1,432

รวม 5,910 1,795 546 8,251
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5. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมในระดับองค์กร

กรอบที ่12. การป้องกันการทจุรติโดยสง่เสรมิความเชื่อใจ แนวคิดจากพฤติกรรมศาสตร์

วิธีการป้องกันการทุจริตบางวิธีเกิดจากความไม่เช่ือใจเจ้าหน้าท่ี และพนักงานซ่ึงถูกมองว่ามีโอกาสท่ีจะเป็นคนท่ีทำาทุจริต 
วิธีการเหล่านี้ซึ่งถูกมองว่ามีผลต่อการต่อสู้กับพฤติกรรมทุจริตท้ังในภาครัฐและเอกชนน้อยมาก และถูกวิจารณ์จากมุมมอง
ด้านวิทยาศาสตรเ์ชิงพฤติกรรม ผลทดสอบในหอ้งปฏิบติัการแสดงให้เหน็ว่าคน (สว่นใหญ)่ เชื่อถือได้และตอบสนองต่อการให้
กำาลังใจ ชมเชย การแสดงความสำานึกบุญคณุ และการวิจารณ์ การสันนิษฐานว่าทกุคนมีโอกาสมสีว่นรว่มในการทจุรติอาจจะ
ไมส่ร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศของความไมไ่ว้ใจซึ่งลดความเชื่อใจ แรงจูงใจภายใน และศักด์ิศรีอันเกิดจากการได้ทำาความดี 
ต่อสว่นรวมและทำางานอยา่งรับผิดชอบลง

จากหลักฐานด้านพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิด “การป้องกันการทุจริตโดยการส่งเสริมความไว้ใจ” ได้รับความสนใจมากข้ึน
เรื่อยๆ สนับสนุนแนวคิดท่ีว่าการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกสำาหรับพฤติกรรมท่ีดีจะชว่ยออกแบบนโยบายต่อต้านการทุจริตท่ีมี
ประสิทธิผลมากขึ้น

“หลักการสีต่า” ได้ผลหรอืไม่

“หลักการสี่ตา” คือแนวคิดท่ีมองว่าจะปรับปรุงพฤติกรรมได้หากจัดทีมสองคนท่ีจับตาดูกันและกัน พนักงานคนท่ีสองต้อง
รบัรองและเหน็ชอบกับการตัดสนิใจของเพ่ือนรว่มงานก่อนท่ีจะนำาไปใช้ การเปล่ียนการตัดสินใจคนเดียวมาเป็นการประเมนิ
โดยเพ่ือนร่วมงานเป็นวิธีมาตรฐานขององค์กรท่ีใช้เพื่อลดความผิดพลาดของปัจเจก การมีคนท่ีสองท่ีเป็นอิสระคอยดูแล
การตัดสินใจดูเหมือนเป็นการประกันว่ามีกลไกควบคุมอยู่ มักเสนอกันว่าหลักการสี่ตาเป็นหลักการท่ีดีพอในการจำากัดการ
ทุจริต รายงานเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตในภาครัฐมักอ้างอิงหลักการสี่ตาว่าเป็นวิธีการจำากัดวงการทุจริต เชื่อกันว่าการติด
สินบนคนสองคนได้สำาเร็จยากกว่าและมีโอกาสน้อยกว่าการติดสินบนผู้มีอำานาจตัดสินใจเพียงคนเดียว (Six et al., 2555).

อย่างไรก็ตามนักพฤติกรรมศาสตร์แสดงหลักฐานให้เห็นว่าวิธีการน้ีไม่เพียงแต่ลดการทุจริตไม่ได้ แต่อาจยังเพิ่มการทุจริต
ด้วย (Schikora, 2553; Li et al., 2558) เนื่องจากคนท่ีอยูเ่ป็นกลุ่มมักจะเห็นแก่ตัวกว่าคนคนเดียว (Charness and Sutter, 
2555).

หลักการสีต่านำาคนสองคนมาต้ังกลุม่ เกิดความเหน็ใจและเป็นหนึง่เดียวกัน เนื่องจากความเป็นหนึง่เดียวกัน เจ้าหนา้ท่ีคนหนึง่ 
อาจเกิดความโน้มเอียงท่ีจะทำาเป็นมองไมเ่หน็การทำาความผดิของอีกคน และสง่ผลใหติ้ดกับดักของเครอืขา่ยทจุรติ หลักการ
นีย้งักระจายความรบัผดิชอบโดยการใหข้อ้แก้ตัวและการอธิบายเหตุผลแก่พนกังานและเจ้าหนา้ท่ีเนื่องจากอาจคิดว่าสมเหตุ
สมผลถ้าจะเอาอะไรไปตราบเท่าท่ีพนักงานคนท่ีสองไมเ่ข้ามาแทรกแซง

ในขณะท่ีหลักการสี่ตาดูเหมือนน่าจะถูกต้องตามสัญชาตญาณสำาหรับคนท่ัวไป หลักการนี้กลับถูกการทดลองในห้องปฏิบัติ
การจำานวนมากท้าทาย

การไม่เชื่อใจพนักงานและหาวิธีการท่ีลดอำานาจการตัดสินใจของพวกเขาลงย่อมส่งผลท่ีไม่คาดคิดได้ง่ายๆ เหตุผลคือการ 
กระจายความรับผิดชอบลดความรู้สึกต้องรับผิดชอบต่อการกระทำาท่ีมีจรรยาบรรณลง บรรยากาศของความไมไ่ว้ใจท่ีกลไก
ควบคุมสร้างขึ้นอาจลดความไว้ใจระหว่างกัน แรงจูงใจภายใน และศักดิ์ศรีซึ่งคนเราได้มาจากการทำาดีเพ่ือส่วนรวม และ 
รับผิดชอบต่องานลง

การจำากัดดุลพินิจหยุดการทจุรติได้ผลหรอืไม่

วิธีการป้องกันการทจุริตท่ีพบบอ่ยอีกวิธหีนึ่งคือการจำากัดดุลพินิจ ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีมักจะต้องตัดสินใจตาม
เกณฑ์ท่ีเป็นภววิสยัและกำาหนดไว้แล้วซึ่งควรจะทำาใหเ้จ้าหนา้ท่ีท่ีทจุรติครอบงำากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยากขึ้น แต่วิธกีาร
นี้หมายความว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีซื่อสัตย์ใช้ประสบการณ์ของตนเลือกผู้จัดหาท่ีมีคุณภาพสูงและสุจริตไมไ่ด้



40พชิิตความเสีย่งต่อการเกิดทจุรติในสัญญาภาครฐั 
โอกาสเปิดประตูสูท่รัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก

ยิ่งไปกว่าน้ัน ความรู้สึกอยากกำาจัดอำานาจดุลพินิจทำาให้เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเลือกราคาต�ำาท่ีสุดโดยไม่สนใจประเด็นด้าน
คุณภาพเลย คุณภาพควรจะรับประกันโดยเอกสารประกวดราคาท่ีซับซ้อน ยาวมากกว่า 100 หน้า ซึ่งระบุรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องท้ังหมด แต่ยังเป็นตัวขัดขวางผู้เข้าประมูลด้วย ทำาให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่มีประสิทธิภาพและขัดขวางการแข่งขัน 
(Kelman, 2556) หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างคือลดลงไปตรวจสอบว่าซองประมูลสอดคล้องกับเอกสารประกวดราคา
หรือไม่

บางคนแย้งว่า (Bandiear et al., 2552; Wells, 2557) เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างควรมีอำานาจดุลพินิจมากกว่านี้ เพื่อเลือกวิธี
การท่ีเหมาะสมท่ีสุดแทนท่ีจะใช้ระบบท่ีถูกทำาให้ง่ายเกินไปและมีขั้นตอนเยอะเกินไป จากหลักพฤติกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าท่ี
จัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มท่ีจะจูงใจจากภายในและภูมิใจในการจัดซื้อสนิค้าและบรกิารท่ีคณุภาพดีดังนั้นควรได้ความเช่ือใจบา้ง

ท่ีม� ปรับจากการป้องกันการทุจริตโดยสง่เสริมความเชื่อใจ – แนวคิดจากนักพฤติกรรมศาสตร์, Johann Graf Lambsdorff, 2558

ในปรบิทของการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้นอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามท่ีผลประโยชนส์ว่นตัวของเจ้าหนา้ท่ีรฐัมีอิทธพิล 
ต่อการตัดสินใจของพวกเขาในระยะต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง16 ในระดับสากล ระเบยีบของการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเก่ียวกับผลประโยชน ์
ทับซ้อนทำาในลักษณะท่ีต่างๆ กัน บางประเทศอาศัยเพียงกฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและอาจจะรวมข้อบัญญัติ 
บางขอ้ท่ีมอิีทธพิลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ รวมกฎท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้นไว้ในกฎหมายและ 
กฎระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สว่นต่างๆ ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนี้อาจเป็นจุดท่ีเปราะบางท่ีสุด

การวางแผนและการเตรยีมประกวดราคา
• เจ้าหน้าท่ีรัฐออกแบบและตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรโครงการและงบประมาณโดยมีผลประโยชน์สว่นตัวและ 

ความสัมพันธ์พิเศษในสว่นต่างๆ เหล่านั้น
• เจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์สว่นตัวหรือความเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นคนกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
• คณะกรรมการกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคมีสมาชิกท่ีมีผลประโยชน์สว่นตัวในผลิตภัณฑ์และบริการ และ
• กำาหนดคุณสมบัติให้เป็นคุณต่อผู้จัดหาบางรายซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐมีผลประโยชน์

การประเมินและการตัดสนิผูช้นะการประกวดราคา

ถ้าในคณะกรรมการประเมนิมีเจ้าหนา้ท่ีของรฐัซ่ึงมผีลประโยชนท์างเศรษฐกิจ หรือผลประโยชนรู์ปแบบอ่ืนในบรษัิทท่ีประกวดราคา 
ใดๆ อาจมีผลต่อการประเมิน และการตัดสินผู้ชนะการประกวดราคาได้ ผลประโยชน์ดังกล่าวนี้อาจเป็นการถือหุ้น มีญาติหรือ
เพื่อนทำางานในบริษัทนั้นๆ เคยเป็นลูกจ้างบริษัทนั้นๆ หรือจะเป็นลูกจ้างในอนาคต อาจมีเหตุผลทางการเมือง เชน่ บริษัทต่างๆ ให้ 
ความสนับสนุนทางการเงินต่อพรรคหรือผลประโยชน์รูปแบบอ่ืนๆ ในระบบการเมือง

การปฏิบติัตามสญัญาและการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจมีผลต่อการเริ่มปฏิบัติตามสัญญาด้วยเหตุผลเดียวกับในระยะการวางแผนและการประเมิน แต่ไม่จำาเป็น
จะต้องเกิดจากเจ้าหน้าท่ีรัฐคนเดียวกัน บริษัทท่ีชนะการประมูลอาจจะควบคุมและดูแลโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ส่วนตัว ใน
บรษัิทซึ่งทำางานในแผนกตรวจสอบหรือการเงินซ่ึงอาจนำาไปสูก่ารยอมรบัขอ้ผดิพลาดหรอืการทำางานอ่ืนๆ ท่ีไมเ่ป็นไปตามสญัญาได้

ผลประโยชน์ทับซอ้น

16 ควรเข้าใจว่าผลประโยชน์ทับซ้อนไมเ่หมือนกับการทุจริต บางครั้ง มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยไมม่ีการทุจริต และมีการทุจริตโดยไมม่ีผลประโยชน์ทับซ้อน อยา่งไรก็ตาม มีโอกาสท่ีสองสิง่นี้ 

จะเชื่อมโยงกัน ดังนั้น จึงเป็นการดีท่ีจะรวมเอาการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตซึ่งกว้างกว่า เมื่ออยูใ่นปริบทนี้ นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
เครื่องมือสำาคัญสำาหรับการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ
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นอกจากนี้ การใช้ท่ีปรึกษาในชว่งการเตรียมการประกวดราคาอาจทำาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเหตุผลดังนี้ต่อไปนี้

• เมื่อท่ีปรกึษาเขา้มามสีว่นในการเตรียมการโครงการและการประกวดราคา เชน่ การเตรยีมการศกึษาความเป็นไปได้ การออกแบบ
โครงการ และแมแ้ต่การรา่งขอบเขตงาน ผูซ้ื้อภาครฐัต้องตัดสนิใจเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้นว่าบรษัิทท่ีปรกึษาเหล่านัน้เหมาะสม 
ท่ีจะเข้ามามีส่วนในการประกวดราคาท่ีจะตามมาหรือการเข้าร่วมทำาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ โดยท่ัวไป นโยบายคือ
บริษัทเหล่านั้นไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้ารว่มในการประกวดราคาซึ่งตนเคยมีสว่นรว่มอยา่งมีนัยสำาคัญมาก่อน 

• ความเป็นเจ้าของหรือมีความเก่ียวพันทางเศรษฐกิจซึ่งอาจนำาไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการประกวดราคา เบื้องหน้า
บรษัิทผูป้ระกวดราคาหรอืผูร้บัเหมาอาจปรากฏว่ามเีจ้าของเดียวกันหรอืมแีหล่งการเงินเดียวกันแต่ทำาตัวเป็นเหมอืนบรษัิทเด่ียวท่ี 

มีชื่อต่างๆ กัน อาจเป็นกรณีท่ีบริษัทผู้ผลิตเป็นเจ้าของบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งช่วยเตรียมการประกวดราคา (ขอบเขตงาน) แต่เพียง 
ผู้เดียวหรือบางสว่นในขณะท่ีบริษัทผู้ผลิตเข้ารว่มในการประมูล

• ผู้ประมูลอาจมีโอกาสท่ีจะมีพนักงานท่ีมีผลประโยชน์ และภูมิหลังด้านการบริหารรัฐกิจเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจมีผลต่อ
ความเท่ียงธรรมและทำาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับของดุลพินิจในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกำาหนดโดยการนำากฎและขั้นตอนไปใช้ กฎและเครื่องมือในการให้อำานาจและ
ตัดสินใจ และการออกแบบ ศักยภาพและความเป็นอิสระของหนว่ยงานกำากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อไมม่ีแรงจูงใจตาม
ธรรมชาติและกลไกควบคุมเหมือนภาคเอกชน (แรงผลักดันด้านกำาไร) มกีารวางกรอบการทำางานด้านกฎหมายและกรอบการบรหิาร
ภาครัฐเพื่อให้ระบบการเมืองรับผิดสำาหรับการตัดสินใจและการดำาเนินการของภาครัฐได้

ในปริบทและสภาพแวดล้อมท่ีการจัดซ้ือจัดจ้างทจุริตทางการเมอืง กรอบการทำางานด้านกฎหมายและกรอบการบรหิารภาครฐัทำางาน
ในทางตรงข้ามเพื่อช่วยเปิดให้ใช้ดุลยพินิจและการยกเว้นจากการแข่งขันประกวดราคาเกินควร รวมถึงเพ่ือลดผลท่ีเกิดจากเคร่ือง
มือวัดภาระรับผิดชอบลง สิง่แวดล้อมแบบนี้มักจะมีกรอบทางกฎหมายอ่อนแอ โครงสร้างการบริหารท่ีถูกการเมืองครอบงำาผู้บริหาร
หรือผูม้อิีทธพิลใชอ้ำานาจในการแต่งต้ังผูจั้ดการท่ีไมเ่หมาะสมระหว่างกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั การขาดวิธกีารท่ีจำาเป็นต้อง
ใชแ้ก้ไขโครงสรา้งการควบคุม และการขาดองค์กรตุลาการท่ีเป็นอิสระและมอีำานาจเพยีงพอ สิง่นี้นำาไปสูก่ารตัดสนิใจในการจัดซื้อท่ี
ไมถู่กต้องได้ ต้นทุนสว่นเกิน การสูญเสียความนา่เชื่อถือ และลดการแขง่ขันและความนา่ดึงดูดของตลาดลง

ดังท่ีอภิปรายไว้ในคู่มือเล่มนี้ วิธีการท่ีใช้กฎอยา่งเข้มงวดมากเกินไป ทำาให้องค์กรจัดซื้อจัดจ้างขาดความยืดหยุน่ท่ีจะทำาให้บรรลุผล 
ทางเศรษฐกิจสงูสดุ (“ภาวะท่ีกลืนไมเ่ขา้คายไมอ่อกในการเลือกนโยบาย”) ความท้าทายคือการออกแบบกรอบการกำากับดแูลท่ีสมดลุ
ระหว่างวัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีแตกต่างกันหรือแม้แต่ขัดแย้งกัน การวิเคราะห์ว่ากฎในปัจจุบันสนองวัตถุประสงค์เพียงใดหรือ
จำาเป็นต้องเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งสำาคัญ ภาระรับผิดชอบทางการเมืองและการบริหารควบคู่ไปกับความโปร่งใสเป็นกุญแจสำาคัญใน
การพัฒนาศักยภาพในการจัดซื้อท่ีแข็งแกรง่ (Beke et al., 2556)

สถาบันต่างๆ ควรกำาหนดกฎและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนและครอบคลุมสำาหรับการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงมีการแบ่งบทบาทท่ีชัดเจน
ระหว่าง (1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมาจากการเลือกต้ัง (2) เจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโสท่ีดูแลเก่ียวกับกำาหนดและปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎจัดซื้อ 
จัดจ้าง และ (3) เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้างแนวหน้ารับผิดชอบในการดำาเนินโครงการเฉพาะ กรอบทางกฎหมายควรจะแก้ไขช่องโหว่
หรอืความกำากวมในแง่ของวิธกีารตัดสนิใจจัดซื้อจัดจ้างและในแง่ของการยกเว้นการแขง่ประกวดราคา ท้ายท่ีสดุ องค์กรจัดซ้ือจัดจ้าง 
ควรเสริมความแข็งแกรง่โดยการฝึกอบรมและเพิม่ความเป็นมืออาชีพ

อำ�น�จดลุยพนิิจ

5. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมในระดับองค์กร
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ควรนิยามว่าการแทรกแซงทางการเมืองคืออิทธิพลทางการเมืองต่อกระบวนการตัดสินใจในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ17 ปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเกิดข้ึนเมื่ออำานาจทางการเมืองในการบริหารรวมกับอำานาจในการจัดการ ละเมิดหลักการพ้ืนฐานของเครื่องมือ
ของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงลบล้างเป้าหมายของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ นั่นคือ การส่งมอบบริการภาครัฐอย่าง 
“คุ้มค่าเงินอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม”

การเมืองอาจมอิีทธิพลต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัโดยตรง มีนักการเมอืงเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการเพ่ือรกัษาประโยชน์สว่นตน 
และพรรค (Trepte, 2548) เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องตัดสินใจใหส้มดุลระหว่างวัตถปุระสงค์ของตนเอง (เชน่ ความมปีระสิทธภิาพ 
มูลค่าทางการเงิน การแข่งขัน ฯลฯ) กับวัตถุประสงค์ทางการเมือง (เช่น เฉพาะภาคเศรษฐกิจ หรือ ผลประโยชน์ทางการเลือกต้ัง) 
อยา่งไรก็ดี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติทางการเมือง ภาครัฐ และการบริหารราชการซับซ้อน และความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลอาจ
ถ่วงดุลระหว่างความถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

ก�รแทรกแซงท�งก�รเมอืง

17 ประเด็นท่ีกลืนไมเ่ข้าคายไมอ่อกก็คือระบบการเมืองมีความชอบธรรมท่ีจะเข้ามามีสว่นในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในแง่สำาคัญๆ หลายแง่ เชน่ การกำาหนดนโยบายว่าจะใช้การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้เป็นเครื่องมือท่ีชว่ยทำาให้รู้ลำาดับความสำาคัญทางการเมืองได้อยา่งไร และการตัดสินใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ การศึกษา และสิง่แวดล้อม ดังนั้น ระบบการเมืองมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ท่ีจะสร้างความมั่นใจว่าหนว่ยบริหารราชการนำานโยบายท่ีเก่ียวเนื่องกับการตัดสินใจทางการเมืองไปใช้ในทุกระยะของกระบวนการประกวดราคา ดังนั้นจึงไมค่วรสับสนระหว่างการท่ีการเมือง
เข้ามาแทรกแซงกับอิทธิพลทางการเมืองอันชอบธรรม

ตัวอยา่งท่ีดีของระบบจัดการท่ีเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในระดับองค์กรพบในประเทศสโลวีเนยีและเนเธอรแ์ลนด์ (ดกูรอบ 13 และ 
14) ควรระลึกว่าระบบบริหารความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมไมไ่ด้เน้นท่ีองค์กรจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง แต่ท่ีการบริหารงานราชการ
โดยท่ัวไป
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5. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมในระดับองค์กร

กรอบที ่13. เครื่องมือประเมินตนเองสำาหรบัสถาบนัภาครฐัในเนเธอรแ์ลนด์

การประเมินความเสีย่งด้านการทจุรติบงัคับใช้กับสถาบนัภาครฐัท้ังหมดในเนเธอรแ์ลนด์ (กระทรวง จังหวัด กรรมการประปา 
เทศบาล ฯลฯ) การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตไม่ได้กำาหนดโดยกฎหมาย แต่สถาบันภาครัฐเห็นพ้องเป็นลายลักษณ์ 
อักษรท่ีจะดำาเนินการวิเคราะห์เหล่านี้ (แม้ว่าข้อตกลงไม่ใช่กฎหมาย แต่ก็ถือว่ามีผลผูกพัน) ไม่มีมาตรการลงโทษสำาหรับ 
การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต อย่างไรก็ตามหากสถาบันภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
การละเมดิความคณุธรรมจรยิธรรมและหากระบบคณุธรรมจรยิธรรมภายใน หรอื กลไกการควบคุมมีคณุภาพต�ำา ฝ่ายบรหิาร
รับผิดชอบกับผลท่ีตามมา

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตท่ีใช้กันมากท่ีสุดท่ีพัฒนาขึ้นสำาหรับองค์กรภาครัฐในเนเธอร์แลนด์คือการ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเอง (Self-Assessment Integrity หรือ SAINT) เครื่องมือนี้ชว่ยให้องค์กรภาครัฐประเมิน
จุดอ่อนและแรงต้านต่อการละเมดิคณุธรรมจรยิธรรมได้ และใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกับการบรหิารคณุธรรมจรยิธรรมใหดี้ขึ้น SAI
NTออกแบบมาเพื่อหาจุดอ่อนและความเสีย่งหลักต่อคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือเพิม่ความตระหนกัถึงคณุธรรมจริยธรรมอยา่งมี
นยัสำาคัญ และเพ่ือเสรมิสร้างแรงต้านขององค์กรเมื่อเผชิญกับข้อบกพรอ่งท่ีระบุ (ดังนั้นเครื่องมอืนีไ้มไ่ด้มุง่เป้าไปท่ีการตรวจ
จับและลงโทษการละเมิดคุณธรรมจริยธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม)

เนื่องจากเป็นเครื่องมือประเมินตัวเอง องค์กรต้องประเมินคุณธรรมจริยธรรมของตัวเองโดยใช้ SAINT ซึ่งหมายความว่า 
การประเมินยึดความรู้ ความเห็น แนวคิด และคำาแนะนำาของพนักงานเป็นหลัก พวกเขาได้รับคำาแนะนำาเชิงระเบียบวิธีใน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่ึงวันซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีพิจารณาจุดอ่อนและความเส่ียง รวมท้ังวิธีหาข้อแนะนำาท่ี 

จะลดจุดอ่อนและความเสี่ยงเหล่านั้น ผลลัพธ์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการคือรายงาน/แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารท่ี 

เป็นรูปธรรมพรอ้มคำาแนะนำาว่าต้องใชม้าตรการเพ่ือเสรมิแรงต้านขององค์กรท่ีจุดใดเพ่ือแก้ไขการละเมดิคุณธรรมจรยิธรรม 
วิธีการของ SAINT มีห้าขั้นตอน คือ

ขั้นตอนท่ี 1 การหาและประเมินส่วนท่ีเปราะบางอันเกิดจากกิจกรรมและกระบวนการขององค์กร (ข้อนี้รวมการทำาสัญญา 
การออกเอกสาร กิจกรรมทางกฎหมาย การนำากฎหมายไปปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับภาคเอกชน การบริหารทรัพย์สินของรัฐ 
ฯลฯ

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเปราะบางเพิม่ (เชน่ การเพิม่ความซับซ้อนของงาน ความเปล่ียนแปลงทาง
กฎหมาย หรือ ความเปล่ียนแปลงอ่ืนท่ีเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว การบริหารและบุคลากร)

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินระบบควบคุมตามคุณธรรมจรยิธรรม (มเีป้าหมายเพื่อสรา้งความทนแรงต้านขององค์กร แต่ละแหง่
ในแง่ของความเสี่ยงท่ีมีการทุจริตเพิม่ขึ้น)

ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบน (มุง่ท่ีสร้างความสมดุลระหว่างค่าความเปราะบางท่ีพบในขั้นตอนท่ี 1 และ 3 และ
ระดับของระบบควบคุมคุณธรรมจริยธรรม (ขั้นตอนท่ี 3) ว่าเพียงพอหรือไม่

ขั้นตอนท่ี 5 ใช้ต่อเมื่อขั้นตอนท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าจุดอ่อนท่ีระบุ และระบบควบคุมไม่สมดุลกัน ในกรณีนี้ใช้ผลของความ 
เบี่ยงเบนท่ีวิเคราะห์ได้ เตรียมแผนจัดการกระบวนการท่ีอันตรายท่ีสุด และหาว่ามาตรการใดท่ีจำาเป็นต้องใช้เพื่อปรับปรุง
ความทนทานต่อความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตขององค์กร อาจใช้ท้ังกระบวนการในแผนผังความเสี่ยงซึ่งแสดงให้เห็นความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ
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กรอบที ่14. แผนคณุธรรมจรยิธรรมในฐานะเครื่องมือสรา้งและประเมินคณุธรรมจรยิธรรมในสโลวเีนยี

ในสโลวีเนีย แผนคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างและหาคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรและสถาบันภาครัฐเป็น 
กระบวนการประเมนิระดับของความเปราะบางขององค์กรและการเผชญิกับการปฏิบติัที่ผดิจรรยาบรรณและทจุริตออกมา 
ในรูปแบบเอกสาร แผนน้ีทุ่มเทให้การหาความเส่ียงอันจะทำาให้เกิดการทุจริตในการทำางานสาขาต่างๆ ขององค์กรแต่ละ 
แหง่ การประเมินว่าจะเกิดอันตรายรูปแบบใดต่อองค์กร และหามาตรการเพื่อลด หรือ กำาจัดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต

วัตถุประสงค์หลักของแผนคุณธรรมจริยธรรมคือเพื่อนำามาตรฐาน หลักการ และวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตท้ัง 
ระดับชาติและสากลไปใช้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน ย่ิงไปกว่านั้น สถาบันต่างๆ ใช้แผนคุณธรรมจริยธรรมเพื่อหาสิ่งท่ี 

ตนเผชญิ รวมท้ังหาว่าองค์กร กระบวนการ และพนกังานเผชิญกับการทจุรติและพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรอืไรจ้รรยาบรรณ 
อ่ืนๆ ใดบ้าง

แนวคิดของแผนคุณธรรมจรยิธรรมเกิดจากขอ้เท็จจรงิท่ีว่ากระบวนการหาความเสีย่งและการวางแผนและการนำามาตรการ
ท่ีเพียงพอไปใช้เพื่อกำาจัดความเส่ียงเหล่านี้ควรทำาให้วัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตในภาค
รัฐแข็งแกร่งข้ึน เนื่องจากแผนคุณธรรมจริยธรรมหาและกำาจัดสาเหตุของการทุจริต หลักนิติธรรมและความเช่ือมั่นของ
ประชาชนจึงแข็งแกรง่ขึ้นด้วย

ในปี 2553 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริตฉบับใหม่และเสนอแนวทาง
ใหม่ในการจัดทำาแผนความคุณธรรมจริยธรรมโดยเพิ่มจำานวนสถาบันท่ีต้องมีแผนคุณธรรมจริยธรรมข้ึนจากฉบับก่อนหน้า 
จัดเตรียมวิธีการท่ีใหม่และเป็นเชิงพรรณนามากขึ้น จัดให้มีขั้นตอนท่ีละเอียดมากขึ้นในการจัดทำาแผนคุณธรรมจริยธรรม 
(การประเมินการการเผชิญ ตัวชี้วัดสำาหรับการแบง่ออกเป็นกลุ่ม ฯลฯ) และทำาให้มีความโปรง่ใสให้มากขึ้นเนื่องจากกำาหนด
ให้เปิดเผยแผนคุณธรรมจริยธรรม

แผนคุณธรรมจริยธรรมต้องมีข้อต่อไปนี้

• การประเมินการเผชิญกับการทุจริตของสถาบัน
• ชื่อและตำาแหนง่ของผู้ท่ีรับผิดชอบแผนคุณธรรมจริยธรรม
• คำาอธิบายเง่ือนไขขององค์กร เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทำางานท่ัวไป รวมท้ังการเผชิญกับความเสี่ยงท่ีจะมีการทุจริต
• การประเมินและการปรับปรุงท่ีเสนอเก่ียวกับ

• คุณภาพของกฎระเบียบ การจัดการ การบริหาร และอ่ืนๆ
• คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและสถาบัน
• ความโปรง่ใสและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
• มาตรการสำาหรับให้ตรวจสอบได้ทันการณ์ การป้องกัน และกำาจัดความเสี่ยงในการทุจริต
• สว่นอ่ืนๆของแผนกำาหนดไว้ในคู่มือซึ่งเตรียมโดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แหง่สาธารณรัฐสโลวีเนีย

ระเบยีบวิธีในการนำาแผนคณุธรรมจรยิธรรมไปใชดั้งท่ีบญัญติัไว้ในพระราชบญัญติัความซื่อสตัยสุ์จรติและการป้องกันทจุรติ
ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพัฒนาเป็นแนวทางตามอนุสัญญาฯ มาตรฐาน และ
หลักการระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริตซึ่งถ่ายโอนไปยังกฎหมายระดับชาติ
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5. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมในระดับองค์กร

สรุปความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในระดับองค์กร

1. หนว่ยงานและองค์กรจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นมืออาชีพและมีสถานะและอำานาจควบคุมน้อย

2. มีตัวชี้วัดชัดเจนว่านโยบายและกฎในการจัดซื้อจัดจ้างไมไ่ด้นำาไปใช้และปฏิบัติตามอยา่งถูกต้อง

3. ขาดการฝึกอบรมและโอกาสพัฒนาด้านอาชีพ

4. ขาดการยอมรับและมีปัญหาความนา่เชื่อถือท้ังภายในและภายนอก

5. ระบบบริหารและวางแผนดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างบกพรอ่ง

6. ขั้นตอนในการเตรียมและประเมินซองประกวดราคาและการเลือกผู้ชนะและนำาสัญญาไปใช้ไมช่ัดเจน หรือ 
ยุง่ยากเกินไป

7. ดูเหมือนขาดกลไกภาระรับผิดชอบและบังคับใช้

8. จัดการสถานการณ์ท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนไมไ่ด้

9.  การใช้ดุลพินิจท่ีระบุไว้ในทางท่ีผิด ตัวอยา่งเชน่ การใช้ขั้นตอนท่ีไมม่ีการแขง่ขันมากเกินไปและไมเ่คารพ 
กฎการให้อำานาจ และ

10. สัญญาณท่ีชัดเจนว่ามีการแทรกแซงทางการเมืองท่ีไมเ่หมาะสมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
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6.  ความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในระดับกระบวนการ 

6. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับกระบวนการ

ระดับกระบวนการหมายถึงระยะก่อนการประมลู ระหว่าง
การประมูล และหลังการประมูลรายการตรวจสอบเพื่อ
ตรวจหา และป้องกันความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรม 
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีครอบคลมุอยูใ่นภาคผนวก
ท่ี 3

ในระดับกระบวนการ แผนการทจุริตในการจัดซ้ือจัดจ้างเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบต้ังแต่การเรยีกรับเงิน การปลอมแปลงเพื่อ 
ปิดบังแผนนั้น การสมยอมราคา หรือ หลายอยา่งท่ีกล่าวมารวมกัน

• เรยีกรบั หรอื เสนอใหเ้งิน เจ้าหนา้ท่ีของรัฐเรยีกสนิบน หรอื เงินทอนจากบริษัท หรอื บุคคลเพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้สัญญาในกรณี
สว่นใหญ ่เจ้าหน้าท่ีท่ีทุจริตจะอนุญาตให้ผู้จ่ายสินบนโก่งราคาขึ้นเพื่อปกปิดสินบนและรักษากำาไรไว้ การจ่ายเป็นเงิน การจ่ายค่า
อำานวยความสะดวก และการจ่ายเพิม่ทางอ้อม

• ก�รปลอมแปลง เพื่อใหไ้ด้ค่าสินบนท่ีจ่ายไปคืนและเพื่อหาประโยชนจ์ากความสมัพนัธท์จุรติ ปกติแล้ว บรษัิทจะโก่งราคาเรยีกเก็บ
เงินสำาหรบังานท่ีไมไ่ด้ทำา ไมท่ำาตามคณุลักษณะเฉพาะท่ีกำาหนดไว้ในสญัญา หรือ สง่มอบผลิตภัณฑ์ต�ำากว่ามาตรฐานระหว่างการทำา
ตามสัญญาโดยมีเจ้าหน้าท่ีรัฐรู้เห็นเป็นใจซึ่งมักจะต้องจ่ายค่าอำานวยความสะดวกเพิม่ให้แก่ผู้ตรวจสอบ หรือ ผู้สอบบัญชี

• ก�รสมยอมร�ค� เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทท่ีจ่ายสินบน (ซึ่งตอนนี้โก่งราคาขึ้นไปเพื่อให้ครอบคลุมสินบนด้วย) จะชนะการประมูล 
ผู้ปฏิบัติงานครอบงำากระบวนการประมูล เพื่อให้คู่แข่งอ่ืน (คาดว่าจะราคาต�ำากว่า) หลุดไป การสมยอมราคามีหลายแบบ เช่น 
การประมูลมีหน้าฉาก การไม่เข้าประมูล การเวียนประมูล การแบ่งตลาดและการกำาหนดราคาตายตัว (ดูกรอบท่ี 15) อาจตรวจ 
ไม่พบการสมคบคิดกันสมยอมการประมูลเป็นเวลาหลายปีส่งผลให้ราคาสินค้า และบริการสูงขึ้น และขัดขวางไม่ให้ผู้ซื้อภาครัฐ 
และต่อเนื่องไปยังผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์จากการแขง่ขันท่ีแท้จริง

แม้ว่าการสมยอมการประมูลอาจเกิดขึ้นได้กับทุกภาคสว่น ตลาดบางตลาดกระทบกระเทือนง่ายกว่าตลาดอ่ืน เนื่องจากคุณลักษณะ
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ หรือ ตลาด หากมีปัจจัยต่อไปนี้ปรากฏขึ้น อาจจะต้องระแวดระวังมากขึ้น
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• มผีู้เข้�ประมูลน้อย ยิ่งมีผู้เข้าประมูลน้อย ยิ่งเกิดการสมยอมการประมูลง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีผู้เข้าประมูลรายเดิมๆ ในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง

• มผีูเ้ข้�ประมลูร�ยใหมน้่อยหรอืไมม่เีลย การท่ีไมม่ผีูเ้ข้าประมูลรายใหม่ๆ  เข้าสูต่ลาดการประมลู อาจเอ้ือต่อการสมยอมการประมลู
ท่ีมีอยู่

• ผลิตภัณฑ์ห�ได้ท่ัวไปหรอืไมต่่�งกันเลย ถ้าสินค้าและบริการท่ีจัดซื้อเป็นของพื้นฐาน ไมซ่ับซ้อน และไมเ่ปล่ียนเมื่อเวลาเปล่ียนไป 
จะง่ายต่อการท่ีบรรดาคู่แขง่ตกลงราคากันและทำาให้ข้อตกลงนั้นอยูไ่ปอีกนาน

• มขีองทดแทนน้อย เมื่อมีสินค้าและบริการท่ีเหมาะจะใช้ทดแทนได้น้อย บริษัทและบุคคลท่ีต้องการสมยอมการประมูลสบายใจท่ี
ได้ทราบว่ามีโอกาสสูงท่ีจะโก่งราคาได้สำาเร็จ

• ก�รประมูลเป็นประจำ�และเกิดขึ้นซ�ำ�ๆ การประมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมซ�ำาๆ ช่วยให้สมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์ จัดสรร
สญัญาในกลุ่มของตนได้ และยงัชว่ยใหก้ลุ่มผลประโยชน์ขูที่่จะลงโทษสมาชิกท่ีขัดผลประโยชน์ของกลุ่มโดยต้ังเป้าไปท่ีการประมลู
ท่ีเดิมจัดสรรให้สมาชิกรายนั้น และการทำาเชน่นี้จะลดการแตกแถวจากกลุ่มลงได้

• ก�รมสีม�คมก�รค้�หรอืก�รรวมกลุ่ม (วิช�ชพีหรอืสงัคม) อ่ืนๆ ซึ่งบรรด�คู่แขง่มโีอก�สท่ีจะรวมตัวกันและพดูคยุเรื่องต่�งๆ บวก
กับอุปสงค์ท่ีค�ดก�รณ์ได้ อุปสงค์ท่ีสม�ำาเสมอมีแนวโน้มท่ีจะการตกลงสมยอมประมูลเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการเปล่ียนอุปสงค์ หรือ
เง่ือนไขการจัดหาอยา่งมีนัยสำาคัญอาจทำาให้การตกลงท่ีมีอยูเ่ปล่ียนแปลงได้

การบอกว่าข้อใดเป็นความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระดับกระบวนการ กำาหนดโดยระยะของการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ดังแสดงไว้ตารางต่อไปนี้

กล่องที ่15. ประเภทของข้อตกลงสมยอมราคา

ก�รประมลูมหีน้�ฉ�ก ผูแ้ขง่ขนัประกวดราคายื่นซองประกวดราคาท่ีราคาสงูกว่าคนท่ีกลุ่มผกูขาดทางธุรกิจต้ังใจใหช้นะหรอื
ซองประกวดราคามเีง่ือนไขท่ีผูซ้ื้อไมย่อมรบั การตกลงกันเชน่นี ้ทำาใหแ้นใ่จว่าผู้ซ้ือจะเลือกซองประกวดราคาของผูท่ี้ต้ังใจให้
ชนะในขณะท่ียังดูเหมือนว่ามีการแขง่ขันอยู่

ก�รไมเ่ข้�ประมลู ผู้แขง่ประกวดราคาเห็นพ้องกันไมส่ง่ซองประกวดราคาหรือถอนซองท่ีสง่ไปแล้วเพื่อให้คนท่ีกลุ่มผูกขาด
ทางธุรกิจต้ังใจให้ชนะการประกวดราคาชนะไป

ก�รเวียนประมลู ผูแ้ขง่ประกวดราคาเหน็พ้องกันผลัดกันเป็นผู้ชนะการประกวด อาจมกีารจัดสรรสัญญาในหมูผู่แ้ขง่ประกวด
ราคาให้เท่าๆ กันตามจำานวนหรือมูลค่า หรือการแบง่อาจแบง่ตามขนาดของแต่ละบริษัท

ก�รแบ่งตล�ด (หรอืก�รจัดสรรตล�ด) คู่แข่งเห็นพ้องกันแบ่งตลาดในหมู่พวกตน อาจทำาผ่านการจัดสรรลูกค้า ผลิตภัณฑ์ 
หรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ให้แก่สมาชิกรายใดรายหนึ่งของกลุ่มผูกขาดทางธุรกิจ ตามข้อตกลงประเภทนี้ สมาชิกของกลุ่ม
ผูกขาดทางธุรกิจจะต้องสร้างความมั่นใจว่าผู้ท่ีต้ังใจให้ชนะลูกค้า/ผลิตภัณฑ์/ภูมิภาคนั้นยื่นของประกวดราคาท่ีชนะ

ก�รกำ�หนดร�ค�ต�ยตัว ผู้แขง่ประกวดราคาเห็นพ้องเพิม่หรือตรึงราคา หรือ ทำาอยา่งอ่ืนท่ีจะคงราคาสินค้า และบริการไว้ 
โดยกำาหนดราคาขั้นต�ำา กำาจัดหรือลดการลดราคาลง ปรับสูตรการคำานวณราคา เพิม่ราคา หรือ ตรึงราคา
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ระยะก่อนก�รประกวดร�ค�

6. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับกระบวนการ

ระยะก่อน
ประกวดราคา

ระยะประกวดราคา

ระยะหลัง 
ประกวดราคา

• การรวมสิง่ท่ีไมจ่ำาเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ามาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
•  การใช้วิธีการกีดกันการแขง่ขัน และ/หรือ กฎท่ีเลือกปฏิบัติต่อผู้เข้าประกวดราคา

อยา่งไมเ่ป็นธรรม
• การแยกสัญญา
• การขายควบอยา่งไมเ่หมาะสม
• การสมยอมคุณลักษณะเฉพาะ
• เกณฑ์การประเมินลำาเอียง

• การยื่นซองประกวดราคาไมส่มดุล
• ข้อมูลลับรั่วไหล
• การตัดผู้เข้าประกวดราคาท่ีมีคุณสมบัติตรงออก
•  การประเมินและขั้นตอนการคัดเลือกถูกครอบงำา

• เปล่ียนเง่ือนไขสัญญาอยา่งมากเพื่อให้ได้เวลามากขึ้น และ/หรือ ราคาท่ีสูงขึ้น
•  การสับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ งานต�ำากว่ามาตรฐานไมต่รงตามคุณลักษณะ

เฉพาะท่ีสัญญากำาหนดไว้
• การโจรกรรมทรัพย์สินใหมก่่อนสง่มอบ หรือ เป็นทรัพย์สินท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว
• ขาดความนา่เชื่อถือ หรือ ใช้ผู้รับเหมาชว่ง หรือ ผู้ลงทุนรว่มโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร
• ขาดการกำากับดูแล หรือ การบันทึกบกพรอ่ง
• ใบเรียกเก็บเงินและกระบวนการชำาระเงินผิดพลาด หรือ ไมค่รบถ้วน
• ต้นทุนบานปลาย หรือ สง่งานล่าช้าจากสัญญาอยา่งมากและไมส่มเหตุสมผล

ตารางที ่3. ความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัระดับกระบวนการ

ท่ีม� ธนาคารโลก, 2557

การวางแผนและเตรียมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างรวมถึงการออกแบบเอกสารประกวดราคาและกลยุทธ์ในการตัดสินผู้ชนะกำาหนด
คุณภาพ (ความคุ้มค่าเงิน) ของกระบวนการการประกวดราคาท่ีจะเกิดขึ้นอยา่งมาก จุดเริม่ต้นคือระยะเตรียมในการใช้งบประมาณ
ประจำาปีและหลายปี รวมถึงการศึกษาการลงทุนและความเป็นไปได้ และการอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณและ
กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)

ในระยะนี้ พบความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมจากความเป็นไปได้ท่ีจะมีการแทรกแซงทางการเมือง แสดงออกในลักษณะของการ
เลือกโครงการอยา่งไมเ่ป็นธรรม รวมถึงการลงทุนเพื่อประโยชน์ท่ีเจาะจงการเมือง ภูมิภาค เมือง หรือ แม้แต่กลุ่มบริษัท ความเสี่ยง
ต่อคณุธรรมจรยิธรรมยงัอาจเกิดจากการอนมุติัให้เปล่ียนแผนการเงิน รวมถึงความรว่มมอืระหว่างรฐั-เอกชน ในระยะน้ี ผลประโยชน์
ทับซ้อนมักจะเป็นตัวการสำาคัญ
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กิจกรรมหลักของการจัดซ้ือในระยะประกวดราคารวมถึงการเชญิชวนให้ประกวดราคาโดยเผยแพรป่ระกาศประกวดราคา การชีแ้จง
การประกวดราคา การรบัและการเปิดซองประกวดราคา การขอคำาชี้แจง คณุลักษณะเฉพาะและการประเมนิการประกวดราคา การ
เจรจาท่ีเป็นไปได้ และการตัดสินใจเลือกผู้ชนะ หลังจากตัดสินใจเลือกผู้ชนะและสรุปสัญญาแล้ว ต้องให้ข้อมูลและชี้แจงอธิบายแก่
ผู้ประกวดราคาท่ีไมไ่ด้รับเลือกด้วย

ผู้ยื่นซองประกวดราคาควรตอบสนองต่อการเชิญชวนให้ประกวดราคาโดยขอคุณสมบัติหรือเอกสารการประกวดราคา และยืนยัน
ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมหากมีข้อกำาหนด ขั้นตอนอ่ืนรวมถึงการวางแผน และจัดเตรียมการประกวดราคา และทบทวนเอกสารการ
ประกวดราคา (โดยเฉพาะคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค) คำาแนะนำาสำาหรับผู้ย่ืนประกวดราคาและเง่ือนไขการร่างสัญญา ท้ังหมด
นี้ ทำาเพื่อให้สรุปได้ว่าบริษัทมีโอกาสในการท่ีจะยื่นการประกวดราคาท่ีตรงกับเทคนิคและถูกต้องตามสัญญาเพียงใด

งานเตรียมการยังประกอบด้วยการพูดคุยว่าบริษัทควรประกวดราคาด้วยตัวเองหรือต้ังกลุ่มลงทุนร่วมกับบริษัทอ่ืนๆ รวมถึงความ
จำาเป็นต้องมีผู้รับเหมาช่วง ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของการประกวดราคา งานภายในบริษัทอย่างอ่ืนรวมถึงการเลือกกลยุทธ์
ในการต้ังราคา การตกลงกับธนาคารเก่ียวกับหลักทรัพย์ประกันการประกวดราคา รวบรวมเอกสารด้านคุณสมบัติและเทคนิค 
และท้ายท่ีสุดรวบรวมซองประกวดราคาและเตรียมพร้อมท่ีจะยื่นในเวลาและสถานท่ีท่ีกำาหนด ในกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองประกวดราคาต้องเลือกกลยุทธ์ในการกำาหนดราคาด้วย

ในส่วนของการดำาเนินงานของระยะเตรียมตัว การออกแบบ และตัดสินใจเลือกแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมถึงกลยุทธ์ในการตัดสิน 
ผู้ชนะเป็นส่วนท่ีสุ่มเสี่ยงสำาคัญหลัก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และกลยุทธ์ในการตัดสินผู้ชนะกำาหนดว่าควรนำาวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างใด 
มาใช้ ไมว่่าจะเป็นสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ หรือ แบง่เป็นชุด วิธีการจัดการผูร้ับเหมาชว่ง วิธกีารซื้อควบสิง่ท่ีต้องการ และอ่ืนๆ สว่น
ท่ีเสี่ยงรองลงไปคือการเตรียมคุณลักษณะทางเทคนิคและเง่ือนไขอ้างอิง การออกแบบคำาแนะนำาสำาหรับผู้ยื่นประกวดราคาเก่ียวกับ
การกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะและเกณฑ์การคัดเลือก กำาหนดเวลายื่นประกวดราคา เง่ือนไขการรา่งสัญญา และอ่ืนๆ

ระยะหลังก�รประกวดร�ค� 

ระยะประกวดร�ค�

ระยะหลังประกวดราคามีขั้นตอนสำาคัญหลายขั้น เช่น การแจ้งผู้ชนะการประกวดราคา การชี้แจงต่อผู้ท่ีไม่ชนะการประกวดราคา 
การออกหนังสือค�ำาประกันสัญญา การสรุปและลงนามในสัญญาซึ่งครอบคลุมเง่ือนไขท่ัวไปและพิเศษ รวมถึงเอกสารแนบท้ังหมด 
การควบคุมและตรวจสอบการสง่มอบ การชำาระเงิน และท้ายท่ีสุดการปิดแฟ้ม

ความเสีย่งต่อคณุธรรมจริยธรรมอาจเกิดขึ้นในทกุขั้นตอนเหล่านี ้แต่ความเสีย่งหลักพบในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสญัญา โดยเฉพาะ
การเปล่ียนราคาและการใชผ้ลิตภัณฑ์ หรอื บรกิารซึ่งอาจไมเ่ป็นธรรมเชิงพาณชิย์หรอืไมเ่ป็นไปตามกฎท่ีเก่ียวข้องกำาหนด รวมถึงการ
ไมส่ง่มอบ หรือ ผู้รับเหมาหลัก หรือ ผู้รับเหมาชว่งไมป่ฏิบัติตามข้อผูกพันแหง่สัญญา ความเสี่ยงสำาคัญอ่ืนๆ เชน่ การอนุมัติให้ชำาระ
เงินและชำาระเงินไมถู่กต้อง การปลอมแปลงรายงานและแฟ้มข้อมูลซึ่งมักทำาเพื่อปกปิดการกระทำาผิดทางกฎหมาย ดังนั้นการตรวจ
สอบจากภายนอกและกลไกควบคุมทางการเงินท่ีเพียงพอเป็นเครื่องมือสำาคัญเพื่อหาความผิดปกติต่างๆ

ตัวช้ีวัดความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมประเมินว่า มีความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นหรือไม่ ตัวชี้วัด 
เหล่านีพ้สิจูนก์ารปลอมแปลงไมไ่ด้ แต่จะเนน้ใหเ้หน็ว่ามี “สญัญาณบอกเหตุ” หรอื “สญัญาณเตือน” สงูและจำาเป็นต้องมีการตรวจสอบ 
ต่อไป พูดอีกอยา่งหนึ่งคือ สัญญาณเตือนเป็นมาตรการตอบโต้เพื่อหาความเสี่ยง หากมีธงแดงมากเท่าใดยิง่ชี้ว่ามีโอกาสสูงของการ
ทุจริต แต่ไมไ่ด้บอกอะไรเก่ียวกับการทุจริตในแต่ละกรณี
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การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมสีญัญาณเตือนมากๆ ซ่ึงดังน้ันมโีอกาสสงูท่ีจะเกิดการทจุรติอาจจะไมม่กีารทุจรติก็ได้ ในขณะท่ีการจัดซื้อจัดจ้าง
ท่ีไมมี่สญัญาณเตือนซึ่งมีโอกาสต�ำาท่ีจะทจุรติอาจจะปรากฏว่ามกีารทุจรติ ในขณะท่ีโอกาสของการทุจรติและการปรากฏใหเ้หน็อาจ
ไมส่อดคล้องกันในแต่ละกรณี โอกาสท่ีจะทุจริตชว่ยให้ประมาณจำานวนรวมของกรณีทุจริตในกลุ่มใหญไ่ด้

รายการตรวจสอบสำาหรับระบุ และป้องกันความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมรวมไว้ในภาคผนวกที ่3 ยังมีรายการตรวจสอบของการ
ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการสมยอมการประกวดราคาในภาคผนวกที ่4
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6. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับกระบวนการ
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i รูปแบบโครงการเรง่รัดระดับประเทศ เป็นรูปแบบการแบง่ปันต้นทุนภาครัฐท่ียูเอ็นดีพีฟิลิปปินส์นำาไปใช้ ด้วยการปฏิบัตินี้ ยูเอ็นดีพีฟิลิปปินส์ชว่ยหนว่ยงานต่างๆ ของรัฐดำาเนินงาน
ตามโครงการโดยทรัพยากรของฝ่ายหนว่ยงานและชว่ยงานด้านการปฏิรูปและสร้างศักยภาพ 

กล่องที ่16.  การจับตาดูโดยภาคประชาชนช่วยสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการนำาสญัญาไปปฏิบติั 
ประสบการณ์จากประเทศฟิลิปปินส์

ในปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศฟิลิปปินสร์ว่มกับยูเอ็นดีพีในการนำาโครงการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียน
การสอนของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ โครงการนี้มีจุดประสงค์จัดหาคอมพิวเตอร์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้แก่โรงเรียน
รัฐเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและให้ความรู้และทักษะท่ีจำาเป็นต่อการแขง่ขันในระดับโลก

ตามความร่วมมือเพื่อเร่งให้เกิดความเปล่ียนแปลงระดับชาติi ด้วยการใช้ทรัพยากรจากกระทรวงศึกษาธิการ ยูเอ็นดีพี รับ
หน้าท่ีจัดหา ส่งมอบและติดต้ังคอมพิวเตอร์มูลค่า 2.8 พันล้านเปโซ (ประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในโรงเรียนเกือบ 
5,000 แหง่ท่ัวประเทศรวมถึงพื้นท่ีหา่งไกลและด้อยโอกาส

ยูเอ็นดีพีบริหารกิจกรรมจัดหาโดยยึดหลักท่ัวไปของความคุ้มค่าเงิน ยุติธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส การ
แขง่ขนัในประเทศท่ีมปีระสทิธิผล และผลประโยชนข์องยูเอ็นดีพีและหุน้สว่น เพ่ือให้แนใ่จว่าบรรลมุาตรฐานสูงสดุด้านความ
โปรง่ใสและความนา่เชื่อถือ และเพื่อลดความเสีย่งท่ีจะเกิดการทจุรติระหว่างท่ีนำาสญัญาไปปฏิบติั ยูเอ็นดีพีสรา้งระบบจับตา
โดยภาคประชาชนซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรประชาสังคมใช้เทคโนโลยีติดตามการสง่มอบและการติดต้ังอุปกรณ์ได้

สำาหรบัความพยายามนี ้ยูเอ็นดีพทีำางานรว่มกับองค์กรประชาสังคมซ่ึงมีประวัติดีในการจับตาดูการปฏิบติัตามสัญญาภาครฐั 
องค์การเหล่าน้ีฝึกอบรมผูต้รวจสอบในชุมชนซึ่งถูกสง่ไปเพ่ือตรวจสอบในสีด้่าน (1) ความพรอ้มของโรงเรยีน (2) การสง่มอบ
ผลิตภัณฑ์ใหโ้รงเรียน (3) การติดต้ังผลิตภัณฑ์ และ (4) การตอบสนองของผู้บรหิารโรงเรยีนต่อขอ้คิดเหน็ของภาคประชาชน
เก่ียวกับความพรอ้ม “ความพร้อม” ของโรงเรยีนในสถานการณน้ี์หมายถึงมหีอ้งสำาหรบัทำาหอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอรโ์ดยมี
เต้าเสียบและสายไฟเพียงพอ โต๊ะและเก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมไฟฟ้า และเหล็กดัด และกุญแจล็อก

องค์การประชาสงัคมต้ังกลุ่มในภมูภิาคของตนเพ่ือจัดการ เตรยีมพรอ้ม และระดมพลอาสาสมัครชุมชน เปิดใหตั้วแทนชุมชน
ท่ีหลากหลายเข้ารว่ม รวมถึงองค์กรเก่ียวกับความเชื่อ กลุ่มหญิงรักหญิง ชายรักชายและคนข้ามเพศ (ผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ) สมาคมผู้ปกครองและครู นักเรียนและศิษย์เก่า และภาคชายขอบ เชน่ ชาวประมง และคนพิการ

ยูเอ็นดีพีและองค์กรประชาสังคมหุ้นส่วน พัฒนาเคร่ืองมือออนไลน์และโทรศัพท์มือถือง่ายๆ เพ่ือใช้เปิดแพลตฟอร์ม เพ่ือ
เสริมกระบวนการตรวจสอบ มกีารสอนใหผู้ต้รวจสอบภาคประชาชนถ่ายภาพที่ระบุพิกัดโดยใช้โทรศพัท์มอืถือและการกรอก
แบบฟอรม์ตรวจสอบออนไลน ์ตัวอยา่งเชน่ มีการใช้กเูกิลมายแมปส์เพื่อสร้าง “วันแมป” แสดงใหเ้หน็ตำาแหนง่ของโรงเรยีน
ท่ีได้รับประโยชน์รวมท้ังข้อมูลอ่ืน เชน่ ความพร้อมของข้อมูลและรูปการสง่มอบและการติดต้ัง

ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ตรวจสอบภาคประชาชนเป็นประโยชน์ต่อยูเอ็นดีพีและกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารการส่งมอบ
และติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่ึงรวมถึงการปรับกำาหนดเวลาเพื่อให้โรงเรียนมีเวลาเตรียมพร้อมมากพอ ผู้ตรวจสอบใน
ชุมชนยังชว่ยเหลือเพิม่เติมโดยแจ้งความต้องการของชุมชนใหห้นว่ยงานรัฐบาลท้องถ่ินและผูมี้สว่นได้เสยีอ่ืนๆ ทราบสำาหรบั
ในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการกำาลังพิจารณาต้ังกองทุนเพ่ือช่วยโรงเรียนให้เตรียมพร้อมสำาหรับโครงการนำาคอมพิวเตอร์
มาในการเรียนการสอน
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ผู้ตรวจสอบภาคประชาชนยังส่งข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพและความทันการณ์ของส่งมอบและติดต้ังให้กระทรวงศึกษาธิการ
และยูเอ็นดีพีได้อยา่งทันการณ์และรายงานเก่ียวกับความเสียหายหรืออุปกรณ์ท่ีไมส่มบูรณ์ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีไมค่าดคิดซึ่ง
ขัดขวางกระบวนการ (เชน่ ไต้ฝุ่ นในภูมิภาคบีคอล และแผน่ดินไหวในภูมิภาคคารากา) การมีผู้ตรวจสอบภาคประชาชนจาก
ภายนอกและเป็นกลางช่วยหลีกเล่ียงการทุจริตและความเสี่ยงต่อความไร้ประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจว่าการจัดหา
สินค้าถึงมือผู้รับผลประโยชน์ตามท่ีต้ังใจไว้

ในปัจจุบนั กระทรวงศกึษาธิการ ยูเอ็นดีพ ีและองค์กรประชาสงัคมท่ีเป็นหุน้สว่นกำาลังเตรยีมระดมผู้ตรวจสอบภาคประชาชน
สำาหรับความรว่มมือชุดท่ี 4ii ซ่ึงครอบคลมุการสง่มอบและติดต้ังอุปกรณเ์ทคโนโลยขีอ้มูลขา่วสารและการสื่อสาร และระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนท่ีขาดพลังงาน 4,000 แหง่ท่ัวประเทศ กระทรวงศึกษาธิการยังหาวิธีการเพิม่ความ
มีสว่นรว่มของภาคประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารเงินสาธารณะ

ii ความรว่มมือประกอบด้วย 4 ชุด (1) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำาหรับโรงเรียนมัธยมปลายอยูไ่ด้ด้วยตัวเอง 184 แหง่ (2) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำาหรับโรงเรียน 
มัธยมปลายพิเศษ 889 แหง่ (3) คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและวางตักสำาหรับโรงเรียนในแผนกของกระทรวงศึกษาธิการ และ (4) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบพลังงานไฟฟ้าจาก 
แสงอาทิตย์สำาหรับโรงเรียนขาดพลังงานประมาณ 3,700 แหง่

ท่ีม� ยูเอ็นดีพี ฟิลิปปินส์ 2560

6. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับกระบวนการ
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ข้อสรุปของความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในระดับกระบวนการ

1. ขาดความเข้าใจหรือความตระหนักถึงการบริหารคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ขาดแผนบริหารความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมท่ัวไปในองค์กรจัดซื้อจัดจ้าง

3. ไมม่ีหรือขาดเอกสารคำาแนะนำาเก่ียวกับความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ไมม่ีการอบรมเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรม

5. ไมม่ีกลไกควบคุมภายใน และ

6. ขาดการติดตามผลหรือละเลยความเห็นของผู้ตรวจสอบภายนอก
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7. ความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในระดับบุคคล 

7. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับบุคคล
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ระดับบุคคล หมายถึงข้อกำาหนดท่ีเจาะจงของพันธกรณี 
ขอ้ 9 ของอนสุญัญาฯ ซ่ึงรฐัภาคีควรมมีาตรการกำากับดูแล 
ด้านบุคลากร เพื่อรักษาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล 
ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเปิด 
เผยส่วนได้เสีย และทรัพย์สิน และการรับเอาประมวล 
จรรยาบรรณไปใช้



56พชิิตความเสีย่งต่อการเกิดทจุรติในสัญญาภาครฐั 
โอกาสเปิดประตูสูท่รัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก

พันธกรณี 9(1) ของอนุสัญญาฯ เสนอว่ารัฐท่ีดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ ควรมี “มาตรการในการกำากับดูแลในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ 
บุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง อาทิเชน่ การเปิดเผยเก่ียวกับสว่นได้เสียในการจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐ กระบวนการคัดเลือก 
และข้อกำาหนดการฝึกอบรมนั้นๆ” ในระหว่างการต้ังระบบการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไป ข้อกำาหนดนี้มักจะกำาหนดให้
บุคลากรจัดซื้อจัดจ้าง (รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐ) ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีจริยธรรม ยุติธรรม และไม่ลำาเอียง
สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และกฎการประกวดราคาสำาหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
พันธกรณขีอ้ 8 ของอนสุญัญาฯ เก่ียวกับประมวลจรยิธรรมของเจ้าหนา้ท่ีภาครฐัท่ีมสีว่นเก่ียวขอ้งกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัโดยตรง
รวมถึงบุคลากรจัดซ้ือจัดจ้าง ในวรรค 5 อ้างอิงไว้อย่างเจาะจงว่า “มาตรการและระบบท่ีกำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐจัดทำาคำาแถลง
ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง นอกจากประการอ่ืนแล้ว ได้แก่ กิจกรรมภายนอกการทำางาน การลงทุน สินทรัพย์ และของขวัญหรือผล
ประโยชนจ์ำานวนมากของตน ซ่ึงสิง่เหล่านีอ้าจทำา ใหเ้กิดการขดักันซึ่งผลประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในฐานะเจ้าหนา้ท่ีของ
รัฐ” นอกจากนี้ พันธกรณีข้อ 9(1) ของอนุสัญญาฯ ยังเสนอให้มีกระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีภาครัฐด้วย

การประเมินความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับบุคคลท่ีครบถ้วนจะต้องไม่เพียงแต่รวมบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวกับข้องกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง แต่ยังต้องรวมผู้ท่ีมีส่วนร่วมทางอ้อมหรือมีอิทธิพลต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและอาจควบคุม
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติเหล่านี้อาจจะรวมถึงเจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนและงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีบริหารและติดตามสัญญา และ
ผู้มีอำานาจตัดสินใจสำาคัญๆ อ่ืนๆ

คำ�ถ�มต่อไปนีช้่วยห�คว�มเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมของก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครฐัในระดับบุคคลสำ�หรบัผูเ้ก่ียวข้องทกุคน

อาจมกีารใช้กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อประเมนิผูท่ี้จะเข้ามาเป็นพนักงานในระหว่างกระบวนการแต่งต้ัง ยิง่ไป
กว่านั้น มีข้อเสนอแนะให้องค์กรต่างๆ กำาหนดให้มีการฝึกอบรมและให้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างชี้แจงสว่นได้เสีย
ใดๆ ท่ีอาจมีในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใดครั้งหนึ่งโดยเฉพาะ

กล่องที่ 17.  คำาถามตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อคุณธรรมจรยิธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 
ในระดับบุคคล

 ระบบจัดซื้อจัดจ้างของประเทศคุณมีมาตรการกำากับดูแลบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

 มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม ่หากมี มีการนำากระบวนการดังกล่าวมาใช้ระหว่าง 
การคัดเลือกบุคลากร และ/หรือตลอดชว่งการทำางานของบุคลากรเหล่านั้นหรือไม่

 มีข้อกำาหนดด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม ่การฝึกอบรมนี้ครอบคลุมถึงวิธีการเลือกสัญญา 
ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเก่ียวข้องหรือวิธีการเลือกสัญญาตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตหรือไม่

 บุคลากรจัดซื้อจัดจ้างต้องชี้แจงสว่นได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใดครั้งหนึ่งหรือไม ่
(เชน่ เนื่องจากอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน)

 กฎหมายกำาหนดให้มีประมวลหรือมาตรฐานจริยธรรมสำาหรับการทำางานอยา่งถูกต้อง มีเกียรติและเหมาะสมของ
บุคลากรจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
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การขาดความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือด้านการบริหารเป็นความเสี่ยงหลักต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับบุคคล ผู้จัดการ
และพนักงานท่ีขาดทักษะ ทำางานไม่เต็มท่ี และไม่มีแรงจูงใจเป็นปัญหาใหญ่ในปริบทระดับประเทศหลายด้าน ท้ังจากมุมมองด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและด้านการทำางาน กลยุทธ์พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างแหง่ชาติจำาเป็นต้องรวมการอบรมอยา่งเป็นทางการ โอกาส
ท่ีดีกว่าในการทำางาน และสภาพแวดล้อมในการทำางานดีท่ีดีกว่าสำาหรับเจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้างไว้ด้วย ควรทำาให้เกิดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหนา้ท่ีจัดซ้ือ รวมถึงเจ้าหนา้ท่ีจัดซ้ือจัดจ้างผา่นกระบวนการจ้างงานอยา่งมอือาชีพ และแผนพัฒนาบุคลากร รวมถึง
การรบัเอาประมวลจรยิธรรม กฎท่ีเหมาะสมด้านผลประโยชนทั์บซ้อน การช้ีแจงทรัพย์สนิ เมื่อเหมาะสม และการลงช่ือในคำาประกาศ
ความเป็นกลางระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกระบวนการไปใช้

7. ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในระดับบุคคล

ข้อสรุปของความเสี่ยงหลักต่อคุณธรรมจรยิธรรมในระดับบุคคล

1. ไมม่ีหรือมีกฎเก่ียวกับมาตรฐานจริยธรรมและพฤติกรรมสำาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างไมพ่อ

2. ไมมี่หรือกำาลังจัดทำานโยบายคัดเลือกบุคคลเขา้ทำางานและความก้าวหนา้ในหนา้ท่ีการงานสำาหรับเจ้าหนา้ท่ีจัดซื้อจัดจ้าง

3. ขาดการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ

4. ขาดกระบวนการคัดกรอง
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8.  การจัดการความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรม 
แผนปฏิบติัการพัฒนาศกัยภาพ
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8. การจัดการความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรม แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

การประเมินคุณธรรมจริยธรรมของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐในระดับประเทศตามแนวทางการวิเคราะห์และวิธีการต่างๆ ที่

อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้จะชว่ยรัฐบาลของประเทศต่างๆ ให้หาจุดแข็ง/จุดอ่อนและชอ่งโหว่ท่ีสำาคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ของตนได้ จึงไมค่วรมองว่าการประเมนิเป็นกิจกรรมท่ีแยกจากกิจกรรมอ่ืน หากแต่การประเมนิควรสง่ผลใหม้กีารกำาหนดกรอบลำาดับ
ความสำาคัญของการปฏิรูปคณุธรรมจรยิธรรมในการจัดซ้ือภาครฐัในระยะยาวซ่ึงครอบคลุมด้านและองค์ประกอบสำาคัญๆ ของระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวมถึงข้อกำาหนดท้ังหมดตามอนุสัญญาฯ ตามปริบทเฉพาะของแต่ละประเทศโดยมีรัฐบาลเป็นผู้นำาไปใช้ 
โดยปกติ กรอบลำาดับความสำาคัญรวมท้ังแผนพฒันากลยุทธ์และศกัยภาพเพื่อเสรมิความแข็งแกรง่ใหแ้ก่คณุธรรมจรยิธรรมและการ
ทำางานของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐจะกล่าวถึงกรอบกฎหมายและองค์กรก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงความจำาเป็นของการพัฒนา
ศักยภาพเป็นลำาดับท่ีสอง มีรายการตัวเลือกให้ข้างท้ายนี้ รัฐบาลต่างๆ อาจเลือกข้อท่ีเหมาะกับปริบทของประเทศตนท่ีสุดได้

1. สร้างความม่ันใจว่ามีการรับเอากฎหม�ยจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐท่ีสอดคล้องกัน สมเหตุสมผลและทันสมัยท่ีพร้อมด้วยกฎหมาย
ลำาดับรอง คำาแนะนำาและตัวอยา่งเอกสารซึ่งครอบคลมุองค์กรภาครัฐท้ังหมด (รฐับาล เจ้าหนา้ท่ีระดับภูมภิาคและท้องถ่ินรวมท้ัง 
บริษัทสาธารณปูโภค) เป็นไปต�มขอ้กำ�หนดของอนุสญัญ�ฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เชน่ UNCITRAL ข้อกำาหนดของ
องค์การการค้าโลก WTO GPA และแนวปฏิบัติท่ีดีสากลไปใช้

2. สร้างความมั่นใจว่ามอีงค์กรและขดีคว�มส�ม�รถในก�รออกกฎกล�ง ท่ีทำางานได้ดีและได้รบัทรัพยากรเพยีงพอ โดยการชีแ้จง
ความรับผิดชอบ หน้าท่ีและสถานะของเจ้�หน้�ท่ีจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครฐั ภายใต้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

3. สรา้งความมั่นใจว่าตล�ดจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครฐัทำ�ง�นได้ดี เเละน่�ดึงดดูใจ มีลักษณะเปิดกว้างและยุติธรรมโดยไมม่อุีปสรรคการ
เลือกปฏิบัติด้านกฎหมาย หรือ เทคนิคสำาหรับผู้ท่ีเข้ารว่ม



60พชิิตความเสีย่งต่อการเกิดทจุรติในสัญญาภาครฐั 
โอกาสเปิดประตูสูท่รัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก

4. พฒันาเทคนคิก�รจัดซื้อจัดจ้�งอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือเสรมิความโปรง่ใสและความมปีระสทิธภิาพ และสร้างพื้นฐานใหก้ารพฒันา
ระบบสถิติและตรวจสอบ ซึ่งควรเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ รายจ่าย และการชำาระเงิน

5. พัฒนาระบบสถิติและร�ยง�น ท่ีมีประสิทธิผลซึ่งมีข้อมูลเก่ียวกับตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมรวมอยูด้่วย

6. พิจารณานำาก�รจัดซื้อรวมศูนย์และคว�มตกลงกรอบก�รทำ�ง�นไปใช้เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพ และคุณธรรมจริยธรรม 
การซื้อรวมศูนย์ และความตกลงกรอบการทำางานท่ีนำาไปใช้อย่างถูกต้องจะสร้างราคาท่ีดีกว่า เนื่องจากได้ประโยชน์จากการ
รวมทำาให้ค่าใช้จ่ายในการทำาธุรกรรมลดลง เข้าใจง่ายขึ้น ความแนน่อนทางกฎหมายและการทำาสัญญาเพิม่ขึ้น และสอดคล้อง
และเป็นมาตรฐานมากขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือต่างๆ จะชว่ยลดจำานวนของการประกวดราคา (ลดความเสี่ยง) และพัฒนาการ
ควบคุมซึ่งสง่ผลดีต่อมิติด้านคุณธรรมจริยธรรมของการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

7. ลงทุนทำาให้หน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพนักงานเป็นมอือ�ชพี รวมถึงเสริมความนา่เชื่อถือของอาชีพจัดซื้อจัดจ้าง โดย
พัฒนายุทธศ�สตรฝึ์กอบรมและพัฒน�อ�ชพีด้�นก�รจัดซื้อจัดจ้�งระดับประเทศและม�ตรก�รสร�้งศกัยภ�พอ่ืนๆ ขึ้น (เช่น 
การรับรอง)

8. ต้ังกลไกรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเยยีวย� ท่ีมปีระสทิธิผลสอดคล้องกับพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ ภายใต้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ

9. ต้ังกลุ่มสนทน�ปรกึษ�เก่ียวกับคณุธรรมจรยิธรรมในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ซึ่งผู้มีสว่นได้เสียสำาคัญ เชน่ ผู้ซื้อจัด องค์กรภาคเอกชน
ประชาสังคม การควบคุมงบประมาณและการเงิน ผู้ตรวจบัญชี และองค์กรควบคุมอ่ืนๆ ของชุมชนจัดซื้อจัดจ้างสง่ตัวแทนมา
แลกเปล่ียนข้อมูลและพูดคุยเก่ียวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมท่ีสำาคัญได้

10. พัฒนาก�รวัดสมรรถนะและระบบชี้วัด ตามวิธีการของคณะกรรมการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแห่งองค์การ เพื่อความ
รว่มมือระหว่างประเทศ (ความจำาเป็นต้องมีระบบเก็บข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ)

11. เตรียมแนวท�งว่าด้วยวิธีการลดคว�มเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

12. เตรียมแนวท�งว่าด้วยวิธีการป้องกันและตรวจหาก�รสมยอมก�รประกวดร�ค�

13. พฒันาระบบฝึกอบรมพเิศษและเอกส�รก�รเรยีนก�รสอนเก่ียวกับก�รลดคว�มเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

14. เสริมความแข็งแกรง่ของกฎเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น โดยรับเอาประมวลจริยธรรมสำาหรับท้ังภาครัฐและเอกชนมาใช้

15. เริม่เอากลไกผูแ้จ้งเบ�ะแสมาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติอยา่งเพียงพอ

16. นำาข้อตกลงคณุธรรม มาใช้ระหว่างภาคเอกชนและองค์กรให้สัญญาเพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการประกวดราคา
ซึ่งควรจะสะท้อนให้เห็นในแบบฟอร์มท่ีใช้ยื่นประกวดราคา (เป็นสว่นหนึ่งของเอกสารประกวดราคา)

17. พฒันาระบบบรหิ�รคว�มเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรผูใ้หสั้ญญา 
ครอบคลุมแง่มุมสำาคัญของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง อธิบายการคัดเลือกพนกังานจัดซื้อจัดจ้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกวดราคา ขั้นตอนการตัดสินใจ การนำาสัญญาไปปฏิบัติ และอ่ืนๆ

18. เพิม่คว�มโปรง่ใสและก�รเข�้ถึงบนัทึกเเละเอกส�รภ�ครฐั ใหภ้าคประชาสงัคมเขา้มามสีว่นตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั
ด้วย

19. รเิริม่งานวิจัยเก่ียวกับขอบเขตและต้นทนุของก�รทจุรติและฉ้อโกง ในประเทศโดยใหม้หาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ
เข้ารว่ม
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20. เตรียมและนำาโครงก�รยกระดับคว�มตระหนักรูเ้ก่ียวกับคณุธรรมจรยิธรรม ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปใช้

21. พัฒนาระบบตัวชีวั้ดคว�มเสีย่งท่ีมสีัญญ�ณเตือน ซึ่งอาจสง่สัญญาณให้เห็นปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

22. พจิารณานำากลไกควบคมุต้ังแต่เริม่กระบวนก�รท่ีเจ�ะจง สำาหรบัการประกวดราคาท่ีมีผลประโยชน์ระดับชาติมาใช้การควบคมุ
ต้ังแต่เริม่กระบวนการหมายถึงปรบิทท่ีมกีารตรวจสอบความสอดคล้องของข้ันตอนหรอืกระบวนการท่ีองค์กรจัดซ้ือจัดจ้างต้ังใจ
ใช้ การควบคุมงบประมาณและความมั่นคงทางการเงิน หรือแง่มุมสำาคัญอ่ืนๆ ก่อนหรือระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ก่อนองค์กรจัดซื้อจัดจ้างตัดสินใจใดๆ

23. ทางเลือกอ่ืนจะทำาให้เกิดกลไกสังเกตก�รณ์พิเศษขึ้น ซึ่งผู้สังเกตการณ์มืออาชีพภายนอกภายใต้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเข้าถึง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างกระบวนการประกวดราคามีสิทธิท่ีจะออกความเห็นและร้องขอให้มีการแก้ไข18

ท้ายท่ีสุดแล้ว ความสำาเร็จของการประเมินการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐต่างๆ จะสำาเร็จเพียงใดขึ้นอยูกั่บว่าวางแผนและบริหารแผนการ
ประเมินได้ดีเพียงใด รวมท้ังการปรึกษากับชุมชนในระดับชาติและสากล

18
 ดูองค์กรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโรมาเนียเป็นตัวอยา่ง www.anap.gov.ro

8. การจัดการความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรม แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

กรอบที ่18. คำาแนะนำาจากการประชุมว่าด้วยคณุธรรมจรยิธรรมทางธุรกิจในภมูิภาคอาเซยีน

ระหว่าง การประชุมคุณธรรมจริยธรรมในการทำาธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ประชุมคุณธรรมจริยธรรมในการทำาธุรกิจระดับ
ภูมิภาคของอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 6-7 มีนาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ ยูเอ็นดีพีรว่มกับเครือขา่ยความรับผิดชอบต่อ
สังคมอาเซียนภาคเอกชนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “ก�รลดคว�มเสีย่งในก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครฐั เครื่องมือ
และก�รปฏิบติัท่ีดี” ผู้เข้ารว่มการประชุมมีท้ังตัวแทนรัฐบาล และผู้แทนจากภาคธุรกิจและสมาคมบริษัทเอกชนได้เข้ารว่ม
กลุ่มสนทนาเพื่อหาความอุปสรรคหลักท่ีบริษัทต้องเผชิญเมื่อพยายามเข้าถึงสัญญาภาครัฐในอาเซียน

อุปสรรคเหล่านี้รวมถึง
• การสมยอมการประกวดราคา (โดยเฉพาะการสมรู้รว่มคิด)
• การปรับคุณลักษณะเฉพาะในเง่ือนไขอ้างอิงเพื่อเอ้ือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
• การรั่วของข้อมูล (จากเจ้าหน้าท่ีรัฐเพื่อเอ้ือต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง)
• การติดสินบน
• การขาดนโยบายเก่ียวกับการรับของขวัญและการเล้ียงดูปูเสื่อ
• การขาดความชัดเจนด้านกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงกฎหมายท่ีขัดกันบางฉบับ
• การขาดความตระหนักเรื่องบัญญัติกฎหมาย โดยเฉพาะในหมูวิ่สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
• อุปสรรคท่ีกีดกันไมใ่ห้วิสาหกิจขนาดกลางและยอ่มเข้ารว่ม
• การขาดแรงจูงใจท่ีจะหยุดพฤติกรรมทุจริต
• ความลำาบากท่ีจะระบุตัวชี้วัดท่ีวัดได้เก่ียวกับความเสี่ยงเรื่องการทุจริตหรือความไมม่ีประสิทธิภาพ
• การท้ิงคุณภาพเมื่อเลือกเฉพาะราคาต�ำาสุดเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจสอบทางการเงินและการตรวจสอบรายละเอียด และ
• อิทธิพลครอบงำา (ผู้มีอำานาจตัดสินใจแฝง) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสื่อ อิทธิพลครอบงำาแสดงออกมาในรูปการพึ่งพา

ค่าโฆษณา

ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวว่าผู้มีส่วนได้เสียท่ีหลากหลายต้องเข้ามามีส่วนในการสร้างความมั่นใจว่าการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ดำาเนินไปอยา่งยุติธรรมและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแขง่ขันและสุจริต
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รูปท่ี 10. การปฎิบัติของผู้มีสว่นได้เสียเพื่อสร้างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ียุติธรรมเเละมีประสิทธิผล

      • รับเอาระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
         • กำาหนดคุณลักษณะอยา่งยุติธรรมและให้บุคคลท่ีสามมีสว่นรว่ม
            •  แบง่การประกวดราคาเป็นชุดยอ่ยเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลาง 

  และขนาดยอ่มมีสว่นรว่มในการแขง่ขัน
                  • ดูให้เเนใ่จว่ามีเวลาเตรียมการประมูลพอ
                     •  ประเมินการประมูลเพื่อหาสัญญาณเตือนเเละ 

  การสมยอม
                           • ต้ังเจ้าหน้าท่ีควบคุมการเเขง่ขันเพื่อ 
              หลีกเล่ียงการรวมกลุ่มผลประโยชน์
                                 •  ต้ังกลไกประเมินเเละร้องเรียนอิสระ
                                    •  ให้อำานาจเเละจูงใจเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

  ผา่นการอบรมเเละการให้รางวัลภาคประชาชน

ภาครฐั

ภาคเอกชน

      •  ฝึกให้ประชนชนชว่ยตรวจสอบสัญญา 
  ภาครัฐ

              •   รว่มมือกับภาคเอกชนเพื่อกดดันรัฐ 
  ให้มีภาระรับผิดชอบ

                         • ต้ังแพลตฟอร์มรว่มระหว่าง 
                         หลายๆ บริษัท

                  • วางกลไกป้องกันการทุจริตใน 
                   หว่งโซอุ่ปทาน

           • มีบริษัทข้ามชาติ ฝึกอบรมวิชา 
            วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
         เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมหว่งโซ ่
      อุปทานเเละการปฏิบัติตามมาตราฐาน 
      เเละกฎระเบียบสากล

• รับเอาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เเละ 
ให้ภาคประชาชนมีสว่นรว่ม 

เป็นผู้ตรวจสอบ

• รับเอาความคิดริเริม่
ภาครัฐท่ีเปิด 
กว้างมาใช้

ผู้เข้ารว่มการประชุมเเนะนำาการปฎิบัติหลายอยา่งให้เเก่ผู้ปฎิบัติท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ (รัฐบาล บริษัทเอกชน เเละภาค
ประชาสังคม) เพื่อให้เเนใ่จว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐยุติธรรม มีประสิทธิผล เเละปลอดจากการทุจริต ดังที่เเสดงไว้ 
ในภาพข้างท้ายนี้
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9. สรุป

9. บทสรุป

คู่มือเล่มน้ีเป็นการตอบสนองขอ้หนึ่งของยูเอ็นดีพีต่อการท่ีรฐับาลต่างๆ ในภมิูภาคต้องการปรบัปรุงระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างเพื่อเพิม่มูลค่าเงินอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังเพื่อให้มั่นใจว่าสง่มอบบริการให้ประชาชนอยา่งมีประสิทธิผล

คู่มอืเล่มนีใ้หวิ้ธกีารนำารอ่งสำาหรับการทำางานกับผูมี้สว่นได้เสยีต่างๆ ในการหาและลดความเสีย่งต่อการเกิดการทุจรติใน 
ระดับระบบ องค์กร กระบวนการ และบุคคล วิธีการนีป้ระสบความสำาเรจ็ในการทดลองใชใ้นระดับประเทศในประเทศไทย 
และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแผนการปฏิรูปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

คูม่อืเล่มนีตี้พมิพใ์นชว่งท่ีรฐับาลต่างๆ เตรยีมความพร้อมสำาหรบัการประเมินวงรอบท่ีสองของอนสุญัญาฯ เพ่ือสนบัสนนุ 
รฐับาลเหล่าน้ีใหย้กระดับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างและการต่อต้านการทุจรติ เราหวังว่ารฐับาลเหล่านี ้จะคิดว่าคู่มือเล่มน้ี 

เป็นแนวทางท่ีใชง้านง่ายซึ่งชว่ยใหเ้ขา้ใจการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรฐานคณุธรรมและมาตรการและเคร่ืองมอืต่างๆ ท่ีม ี
อยูใ่นปัจจุบัน

การจัดซ้ือจัดจ้างไมใ่ชเ่ป็นเพยีงกระบวนการ แต่ยงัเป็นเครื่องมือสำาคัญในยุทธศาสตรพั์ฒนาชาติ การพิชติความสุม่เสีย่ง 
ต่อการท่ีจะเกิดการทจุรติจะกระตุน้ใหเ้กิดวงจรความดีท่ีสรา้งความมัน่ใจว่าบรกิารของรฐัจะมคุีณภาพดีขึน้ รวมถึงนำาไป 
สูก่ารพัฒนาในวงกว้างขึ้น

ในปริบทของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน รัฐบาลต่างๆ ควรพิจารณาลงทุนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีปลอดจากการ
ทุจริตซึ่งจะชว่ยประหยัดงบประมาณและเปิดสูท่รัพยากรท่ีนำาไปสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ ทางการเงินได้

ยูเอ็นดีพพีรอ้มท่ีจะชว่ยเหลือรฐับาลประเทศต่างๆ ใหส้รา้งระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัท่ีดีเพื่อให้แนใ่จว่าประชาชนได้รับ
สาธารณูปโภคและบริการท่ีดีท่ีสุด และมีสว่นทำาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนก่อนปี พ.ศ. 2573
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คณะกรรมาธกิารสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ความตกลงว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างโดยรฐัขององค์การการค้าโลก

คู่มือสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทจุริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ 
การบริหารการเงินสาธารณะ

คู่มือด้านกฎหมายของสำานกังานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติว่าด้วยอนสุญัญาฯ

คู่มือด้านเทคนิคของสำานกังานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติว่าด้วยอนสุญัญาฯ

คำาแนะนำาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัขององค์การเพื่อความรว่มมอืและการพฒันาทางเศรษฐกิจปี 2558

ระเบยีบวิธใีนการประเมินระบบจัดซ้ือจัดจ้างพฒันาโดย OECD/DAC และธนาคารโลก

คู่มือพัฒนาศกัยภาพในการจัดซ้ือจัดจ้างปี 2553 ของโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ

องค์กรเพ่ือความโปรง่ใสนานาชาติ (Kuhn and Sherman), คูมื่อท่ีนำาไปปฏิบัติได้จรงิในการหยุดการทจุริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐ, 2557

ภาคผนวกที ่1.  รายการมาตรฐานสากลและแนวทางเกีย่วกับ
คณุธรรมจรยิธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั
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ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รจัดก�รก�รคลังของรฐั

1. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำาเนินขั้นตอนท่ีจำาเป็นในการจัดทำาระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเหมาะสม ท่ีมปีระสทิธผิล โดยนอกจากประการ
อ่ืนแล้วได้แก่ การป้องกันการทุจริต บนพื้นฐานของความโปร่งใส การแข่งขัน และหลักเกณฑ์ท่ีวัดได้ในการตัดสินใจ ท้ังนี้โดย
เป็นไปตามหลักพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน ระบบเชน่ว่า ซึ่งอาจคำานึงถึงวงเงิน ในการบังคับใช้ท่ีเหมาะสมด้วย นอกจาก
ประการอ่ืนแล้วต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิธีการและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน รวมท้ังข้อมูลข่าวสารเชิญให้เข้าร่วม
เสนอราคาและขอ้มลูขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้งหรอืสัมพันธโ์ดยตรงเก่ียวกับการได้รบัเลือกใหท้ำาสญัญา ท้ังนีโ้ดยใหผู้เ้สนอราคา
ท่ีอยูใ่นเกณฑ์มีเวลาเพียงพอในการเตรียมและยื่นเสนอราคาของตน

ข. การจัดทำาเง่ือนไขในการเข้าร่วมเสนอราคาไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมท้ังการคัดเลือก และการได้รับเลือกให้ทำาสัญญา และ 
กฎเกณฑ์ในการเสนอราคาและการประกาศให้ทราบท่ัวกันถึงเง่ือนไขดังกล่าว

ค. การใชห้ลักเกณฑ์ท่ีเป็นกลางและเป็นขอ้วินจิฉัยล่วงหน้าสำาหรบัการตัดสินใจจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐเพ่ืออำานวยความสะดวก
ในการพิสูจน์ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้บังคับกฎเกณฑ์และกระบวนการดังกล่าวในภายหลัง

ง. ระบบการทบทวนภายในท่ีมปีระสทิธผิล รวมถึงระบบการอุทธรณท่ี์มปีระสทิธผิลเพื่อประกันการไล่เบี้ยและการเยยีวยา
ความเสียหายในทางกฎหมายในกรณีท่ีไมม่ีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกระบวนการท่ีจัดทำาตามวรรคนี้

จ. ในกรณีท่ีเหมาะสม มาตรการในการกำากับดูแลในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง อาทิเช่น 
การเปิดเผยเก่ียวกับสว่นได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐกระบวนการคัดเลือกและข้อกำาหนดการฝึกอบรมนั้นๆ

2. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำาเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดการการคลังของรัฐ โดย
สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน มาตรการเชน่ว่า นอกจากประการอ่ืนแล้วต้องรวมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก. กระบวนการในการรับเอางบประมาณแผน่ดิน

ข. การรายงานรายรับและค่าใช้จ่ายในเวลาอันควร

ค. ระบบมาตรฐานด้านบัญชีและการสอบบัญชีและการควบคุมดูแลท่ีเก่ียวข้อง

ง. ระบบการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และ

จ. ในกรณีท่ีเหมาะสม การปรับปรุงแก้ไข ในกรณีไมด่ำาเนินการตามข้อกำาหนดซึ่งบัญญัติไว้ในวรรคนี้ไมไ่ด้

3. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำาเนินมาตรการทางแพ่งและทางปกครองเท่าท่ีอาจจำาเป็น เพ่ือรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี
บนัทึกรายงานการเงิน หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับรายจ่าย และรายรบัของรฐั และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว
ท้ังนี้โดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายของตน

 ภาคผนวกที ่2.  พันธกรณขี้อ 9 ของอนุสญัญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทจุรติ19

I9 สำาหรับข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับอนุสัญญา โปรดดูท่ี https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
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รายการตรวจสอบข้างท้ายนี้แบ่งตามความเสี่ยงและสถานการณ์ท่ีควรระวังตามท่ีอธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งแบ่งเป็นสามระยะตาม
วงจรการจัดซื้อจัดจ้าง คือ ก่อนการประมูล ระหว่างการประมูล และหลังการประมูล รายการตรวจสอบเริม่ต้นด้วยคำาอธิบายท่ัวไป
เก่ียวกับความเสี่ยงแต่ละด้าน ตามด้วย “สัญญาณเตือน” หรือสิง่ท่ีอาจผิดปกติในการประกวดราคาและมาตรการป้องกันแนะนำา

คำาตอบ “มี” สัญญาณเตือนมักจะเป็นข้อบ่งชีห้รอืคำ�เตือนว่�ต้องตรวจสอบอย่�งใกล้ชิด การตรวจสอบพิเศษนี้อาจรวมถึงการขอ
เอกสารหรือขอ้มลูเพ่ิมเติมจากผูป้ระมลู หรอืมองหาสญัญาณเตือนข้ออ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกันซ่ึงเป็นกรณีท่ีพบบอ่ย ตัวอยา่งเชน่ การได้รบั 
ซองประกวดราคาน้อยกว่าท่ีคาดไว้อาจจะเป็นตัวชี้ว่ามีการสมยอมคุณสมบัติ หรือ วิธีการอ่ืนท่ีจงใจใช้เพื่อกีดกันผู้ประมูลท่ีมี
คณุสมบติั หากตรวจพบ เจ้าหนา้ท่ีจัดซ้ือจัดจ้างควรมองหาว่ามขีอ้บง่ชีว่้ามแีผนการลักษณะนีข้อ้อ่ืนๆ ต�มคู่มอืเล่มนีห้รอืไม ่อย�่งไร
ก็ต�ม เจ้�หน้�ท่ีจัดซื้อจัดจ้�งไมค่วรสบืสวนก�รกระทำ�ที่อ�จผดิหรอืน่�สงสยัเอง ห�กหลังจ�กทบทวนขั้นต้นแล้วยงัมสิีง่ท่ีน่�กังวล
อย�่งจรงิจังอยู ่ควรส่งเรื่องนีต่้อไปยงัหน่วยง�นท่ีเหม�ะสม

ด้านทีเ่สีย่ง/สญัญาณเตือน ม/ีไมม่ี มาตรการป้องกัน

ด้�นท่ีเสีย่ง 1. บรรจุร�ยก�รท่ีไมจ่ำ�เป็นไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้�ง 
แผนจัดซื้อจัดจ้างควรเป็นไปตามงบประมาณและข้อกำาหนดท่ีอนุมัติไว้ เหตุท่ีทำาเชน่นี้เพื่อตัดรายการท่ีซื้อโดยงบประมาณของ
รัฐเพื่อประโยชน์สว่นตัวออก ตัวอยา่งเชน่ การประกวดราคาสำาหรับวัสดุอุปกรณ์ของอาคารอาจมีจำานวนหนึ่งซึ่งอาจวนกลับ 
มาหาเจ้าหน้าท่ีรัฐเพื่อใช้สว่นตัว อาจเป็นเรื่องค่าชั่วโมงทำางานในสัญญาท่ีปรึกษาซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์คล้ายกันด้วย

สญัญาณเตือน
• รายการสัญญาสำาหรับสินค้า งานก่อสร้าง และบริการ

ไมต่รงกับงบประมาณและข้อกำาหนดของโครงการ

• ระยะการเตรียมการด้านเทคนิคท่ีเหมาะสมและ 
ทำาเป็นเอกสารชัดเจนในหนว่ยงานให้สัญญา

• ควรใช้ขั้นตอนการอนุมัติของแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกรอบกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและมีการประเมิน
แผนจัดซื้อจัดจ้างเชิงป้องกันโดยมืออาชีพอิสระ
สำาหรับสัญญาท่ีมีมูลค่าขั้นต�ำาสูง

ระยะก่อนประมูล

ภาคผนวกที ่3.  รายการตรวจสอบสำาหรบัตรวจหาและ 
การป้องกันไม่ใหเ้กิดความเสีย่งต่อคณุธรรม
จรยิธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
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ด้านทีเ่สีย่ง/สญัญาณเตือน ม/ีไมม่ี มาตรการป้องกัน

ด้�นท่ีเสีย่ง 2.  ใช้วิธกี�รอ่ืนนอกเหนือจ�กก�รเปิดประกวดร�ค�โดยไมม่เีหตผุลท่ีสมควร 
(มกัจะเป็นก�รต่อรองและก�รใหส้ัญญ�ตรง) 

วิธีการเหล่านี้อาจเป็นวิธีการทำาสัญญาอยา่งถูกกฎหมายตามขั้นตอนอนุมัติพิเศษ อยา่งไรก็ตาม อาจมีการนำามาใช้เพื่อชว่ย
บริษัทท่ีตนสนับสนุนโดยเล่ียงไมใ่ห้มีการแขง่ประมูล เมื่อมีความพยายามหลีกเล่ียงไมใ่ห้มีการแขง่ขันยอ่มมีความเสี่ยงหลักต่อ
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างรัฐเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน กรอบด้านระเบียบมีกฎชัดเจนว่าเมื่อใดท่ีควรยอมให้มี 
การละเว้น (ยกเว้นจากหรือผอ่นคลายกฎ) การเปิดประกวดราคา อยา่งไรก็ตาม ความเป็นไปได้ท่ีจะมีการยกเว้นและ 
ความพยายามท่ีจะทำาให้เกิดการยกเว้นอาจดูนา่สนใจหากมีแรงจูงใจให้ปฏิบัติไมช่อบ ความเป็นไปได้ท่ีจะปฏิบัติไมช่อบ 
อีกอยา่งหนึ่งคือการกำาหนดเวลาให้สง่ซองประกวดราคาสั้นมากจนผู้จัดหาบางรายได้ประโยชน์

สญัญาณเตือน
• ระเบียบกำาหนดให้อธิบายหรือทำาเอกสารไมเ่พียงพอ

หรือทำาให้เข้าใจผิด

• สร้างความมั่นใจว่าการทำาเอกสารประกอบการ
พิจารณาอ่ืนนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาหรือ
การประกวดราคาแขง่ขันท่ียอมรับได้อ่ืนๆ สอดคล้อง
กับข้อกำาหนดทางกฎหมาย

• ออกคำาแนะนำาและนิยามให้ชัดเจนว่าใช้วิธีการท่ีได้รับ
การยกเว้นได้เมื่อใด

• เข้มงวดกับการให้เหตุผลและสร้างความมั่นใจว่า 
มีขั้นตอนการอนุมัติท่ีเหมาะสม

• นำาการยกเลิกสัญญาและการลงโทษมาใช้หากมี
การนำาขั้นตอนท่ีไมม่ีการแขง่ขันมาใช้ในขณะท่ีละเลย
ขั้นตอนท่ีถูกต้อง

• การแก้ไขสัญญาบางอยา่งทำาให้ได้ประโยชน์จาก 
การแขง่ขันหรือจากการท่ีควรจัดซื้อสินค้าแยก 
(เชน่ กิจกรรมเพิม่เติมซึ่งไมเ่ข้าลักษณะท่ีควรเป็น 
สว่นต่อของสัญญาท่ีมีอยู)่

ด้�นท่ีเสีย่ง 3. ก�รแยกสัญญ�
สว่นประกอบท้ังหมดของสัญญาออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ประมูลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้มากท่ีสุดเพื่อให้ได้ราคาและ
คุณภาพท่ีดีท่ีสุด การตัดสินใจทำาสัญญาอยา่งชอบธรรมพิจารณาว่าผู้ประมูลมีศักยภาพท่ีจะสง่มอบท้ังท่ีมีความเสี่ยงอันเกิดจาก
การขายสินค้าควบหรือแยกและจัดลำาดับการดำาเนินการจัดซื้อสอดคล้องกับความต้องการหรือไม ่การแบง่สัญญาอาจเป็น 
การจงใจจำากัดหรือหลีกเล่ียงการแขง่ขันอยา่งสิ้นเชิง เมื่อแบง่สัญญาออกเป็นสัญญายอ่ยๆ เป็นไปได้ท่ีจำาเป็นท่ีต้องมี 
การประเมินมากขึ้นและใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีแขง่ขันน้อยลง

สญัญาณเตือน
• แบง่สัญญาผิดปกติโดยออกสัญญาสองฉบับขึ้นไป 

ท่ีมีรายการเหมือนกันในระยะเวลาสั้นๆ โดยไมม่ี
เหตุผลท่ีชัดเจน สง่ผลให้นำาวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ท่ีมีการแขง่ขันน้อยลงมาใช้

•  ผู้มีวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าท่ีเทคนิค
ประเมินแผนและขอบเขตงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
อยา่งรอบคอบ

•  เปล่ียนคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งเตรียมขอบเขต
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำา

•  ให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สังเกตการณ์ภายนอกอยูใ่น 
คณะกรรมการประกวดราคา (อยา่งน้อยสำาหรับ
สัญญาท่ีมีมูลค่าสูง)

• แบง่รายการจัดซื้อออกเป็นหนว่ยยอ่ยท้ังท่ีควรจัดซื้อ
รว่มกัน 

• แบง่รายการซึ่งปกติจัดซื้อด้วยกันออกจากกัน 
เพื่อทำาให้มูลค่าของแต่ละชุดต�ำากว่ามูลค่าขั้นต�ำา 
ท่ีต้องเปิดประมูล

• มีสัญญาหลายฉบับท่ีต�ำากว่ามูลค่าขั้นต�ำาท่ีต้อง 
เปิดประมูลทำาสัญญาท่ีมีมูลค่าต�ำากว่ามูลค่าขั้นต�ำา 
ท่ีต้องเปิดประมูลเพียงเล็กน้อยจำานวนมาก 
จัดซื้อรายการท่ีเก่ียวข้องกันในเวลาเดียวกันจาก 
ซัพพลายเออร์รายเดียวกันในมูลค่าท่ีต�ำากว่ามูลค่า 
ท่ีต้องเปิดประมูลเพียงเล็กน้อยสองครั้งหรือมากกว่า
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ด้านทีเ่สีย่ง/สญัญาณเตือน ม/ีไมม่ี มาตรการป้องกัน

ด้�นท่ี 4. ก�รข�ยควบมชิอบ
ความเสี่ยงข้อนี้ตรงข้ามกับการแยกสัญญา แต่สง่ผลให้เกิดการแขง่ขันลดลงเชน่เดียวกัน รัฐประกวดราคาสินค้าหลากหลาย 
ซึ่งไมเ่ก่ียวข้องกันเป็นชุดเดียว (เชน่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สายไฟและอุปกรณ์วีดิทัศน์) โดยกำาหนดเป็นพิเศษว่าต้องมีสินค้า
ครบชุดและหากขาดจะถือว่าไมต่รงตามคุณสมบัติซึ่งทำาให้กระบวนการประกวดราคาไมยุ่ติธรรมเนื่องจากมีโอกาสน้อยท่ี 

ผู้ประกอบการหรือตัวแทนจำาหนา่ยอยา่งเป็นทางการจะมีสินค้าทุกประเภท โดยปกติแล้ว สัญญาจะตกแก่ผู้ประมูลท่ีได้รับ 
การสนับสนุนในราคาท่ีสูงกว่าราคาคาดการณ์พอสมควร

สญัญาณเตือน
• แบง่สัญญาผิดปกติโดยออกสัญญาสองฉบับขึ้นไป 

ท่ีมีรายการเหมือนกันในระยะเวลาสั้นๆ โดยไมม่ี
เหตุผลท่ีชัดเจน สง่ผลให้นำาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมี 
การแขง่ขันน้อยลงมาใช้ 

• ผู้มีวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าท่ีเทคนิค
ประเมินแผนและขอบเขตงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
อยา่งรอบคอบ

• เปล่ียนคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งเตรียมขอบเขต
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำา

• ให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สังเกตการณ์ภายนอกอยูใ่น 
คณะกรรมการประกวดราคา (อยา่งน้อยสำาหรับ 
สัญญาท่ีมีมูลค่าสูง)

• รายการของท่ีจะจัดซ้ือในชุดเดียวกันไมเ่ก่ียวข้องกัน 

•   เมื่อทำาสัญญาควบแล้ว จำานวนผู้ท่ีอาจเข้าประมูลหรือ 
ผู้เข้าประมูลจริงลดลงอยา่งมาก

• หนว่ยงานทำาสัญญาอธิบายการทำาสัญญาควบ 
ในแง่ของการลดต้นทุนหรือการลดการรว่มกลุ่มไมไ่ด้

ด้�นท่ี 5. ขอบเขตก�รทำ�ง�นมชิอบ
ในตลาดท่ีมีการแขง่ขันสูงด้านสินค้าและบริการ ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะท่ีดูเหมือนว่าเขียนขึ้นเพื่อเอ้ือต่อ 
บางบริษัทอยา่งใกล้ชิด ตัวอยา่งเชน่ ขอบเขตการทำางานซึ่งแคบเกินไป อาจใช้เพื่อตัดผู้ประมูลท่ีมีคุณสมบัติหรือเพื่อทำาให้
การเลือกแหล่งแหล่งเดียวมีความชอบธรรม คุณสมบัติเฉพาะท่ีคลุมเครือหรือกว้างเกินไปอาจทำาให้ไมม่ีผู้ประมูลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าแขง่ขันหรือสร้างความชอบธรรมให้การเปล่ียนแปลงโดยมิชอบหลังจากได้สัญญามาแล้ว บางครั้ง มีความเสี่ยงว่า
เจ้าหน้าท่ีโครงการจะไปไกลถึงขั้นยอมให้ผู้ประมูลท่ีตนสนับสนุนเป็นคนรา่งคุณสมบัติเฉพาะ

ก�รปรบัคณุสมบติัเฉพ�ะ สญัญาณเตือน
• คุณสมบัติเฉพาะและสินค้าหรือบริการของผู้ชนะ 

การประมูลใกล้เคียงกันอยา่งมาก

• รา่งขอบเขตการทำางานโดยใช้มาตรฐานสากล
• ใช้คุณสมบัติเฉพาะท่ียึดตามการทำางานหรือผลลัพธ์
• ตรวจสอบให้แนใ่จว่าใสค่ำาว่า “หรือเทียบเท่า” เสมอ
• ประเมินขอบเขตการทำางานอยา่งรอบคอบและ 

เป็นอิสระ
• มีขั้นตอนท่ีเหมะสมสำาหรับอนุมัติขอบเขตการทำางาน

ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการกำากับดูแล
• เปล่ียนคณะกรรมการทำาเอกสารการประกวดราคา 

เป็นประจำา

•  คุณสมบัติเฉพาะกำาหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไมไ่ด้ 
ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” แย้งกับกฎการจัดซื้อระดับ
ประเทศ

• ผู้ประมูลรายอ่ืนร้องเรียนว่าคุณสมบัติเฉพาะของ
การประมูลตรงกับคู่แขง่รายเดียวมากเกินไปหรือมีผู้
เข้าประมูลเป็นผู้เตรียมคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับการ
ประมูล 
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ด้านทีเ่สีย่ง/สญัญาณเตือน ม/ีไมม่ี มาตรการป้องกัน

คณุสมบติัเฉพ�ะไมไ่ด้ม�ตรฐ�น สญัญาณเตือน
• คุณสมบัติเฉพาะท่ีกำากวม คลุมเครือ หรือ ไมส่มบูรณ์ 

• คุณสมบัติเฉพาะแคบ หรือ กว้างกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง
คล้ายกันท่ีผา่นมามาก

• มีผู้ประมูลน้อย

• มีบริษัทท่ีซื้อเอกสารการประมูลเพียงสองสามแหง่ 
ยื่นซองประมูล โดยเฉพาะหากสง่ไมถึ่งครึ่ง 

•  มีบริษัทเพียงไมแ่หง่ยื่นประมูลเปรียบเทียบกับ 
การประกวดราคาท่ีคล้ายกันครั้งท่ีผา่นๆ มา

• มีผู้อาจเข้าประมูลขอให้สอบคุณสมบัติน้อยกว่าปกติ
หรือ น้อยกว่าท่ีคาด

ด้�นท่ีเสีย่ง 6. คณุสมบติัเฉพ�ะและเกณฑ์ก�รประเมนิก�รประกวดร�ค�ไมเ่ป็นกล�ง
การวางเกณฑ์การประเมินและคณุสมบัติเฉพาะท่ีไมเ่ป็นกลางเป็นอีกวิธกีารหนึง่ท่ีใชเ้พ่ือให้ผูป้ระมลูท่ีตนสนับสนนุได้สัญญา

สญัญาณเตือน
• ผู้ประมูลร้องเรียนว่าคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือก

ไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญาและต้ังใจ 
เอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทบางแหง่ เป็นเหตุผลของ
การร้องเรียนท่ีพบบอ่ยในทุกประเทศ

• ผูมี้วิชาชพีด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหนา้ท่ีเทคนิค
ประเมินแผนและขอบเขตงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
อยา่งรอบคอบ

• เปล่ียนคณะกรรมการประกวดราคาซึง่เตรียมเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงคุณสมบติัเฉพาะและเกณฑ์
การประเมนิการประมลูเป็นประจำา

• สร้างความมัน่ใจว่าเกณฑ์คุณสมบติัเฉพาะเป็นธรรม
และสะท้อนธรรมชาติและขนาดของสัญญา

•  หากใชเ้กณฑ์อ่ืนนอกจากราคาในการประเมนิ 
การประกวดราคา สรา้งความมัน่ใจว่าบอกเป็น 
ปรมิาณได้ วัดได้ และเรยีกอธบิายในแง่ของเงินได้

• ใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญหรอืผู้สงัเกตการณภ์ายนอกอยูใ่น 
คณะกรรมการประกวดราคา (อยา่งน้อยสำาหรับ 
สญัญาท่ีมมีลูค่าสงู)

• รายงานและทำาเอกสารใหส้อดคล้องตามกรอบการ
กำากับดแูล
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ด้�นท่ีเสีย่ง 7. ก�รประมลูท่ีเจตน�ใหร้�ค�ไมถู่กต้อง
เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลท่ีตนสนับสนุนโดยผู้ประมูลอ่ืนไมไ่ด้รับ ตัวอยา่งเชน่ ข้อมูลว่าจะยังไม่
ต้องการของหลายรายการในข้อกำาหนดการประมูลจนกว่าจะชนะการประมูล หรือข้อมูลว่ายอมรับการดำาเนินการราคาต�ำา 
บางอยา่งได้ ข้อมูลนี้ทำาให้ผู้ประมูลรายดังกล่าวได้เปรียบโดยยอมให้บริษัทของตนลดราคาลงหรือปรับซองประมูลให้ชนะคู่แขง่
ท่ีไมท่ราบข้อมูลได้ เจ้าหน้าท่ีโครงการอาจเอ้ือต่อแผนการนี้โดยรา่งคุณลักษณะท่ีกำากวมให้คู่แขง่ท่ีเสียเปรียบ การประมูลท่ี
เจตนาให้ราคาไมถู่กต้องยังใช้เพื่ออธิบายการปฏิบัติท่ีผู้ประมูลต้ังราคาบางรายการต�ำามากและบางรายการสูงมากเพื่อคาดหวัง
ให้หนว่ยงานจัดซื้อซื้อรายการท่ีโก่งราคาขึ้นไปจำานวนมาก ผลก็คือผู้ประมูลท่ีราคาต�ำาสุดในเวลาท่ีพิจารณาเลือกผู้ชนะ อาจจะ
ไมใ่ชท่างเลือกท่ีราคาต�ำาสุด

สญัญาณเตือน
• รายการสินค้าบางอยา่งท่ีราคาต�ำาอยา่งไมส่มเหตุสม

ผลเมื่อเทียบกับราคาตลาดถูกดึงออกจากรายการตาม
สัญญาในเวลาต่อมาหรือใช้กลไกชดเชยอยา่งอ่ืนแทน

• วางแผนและกระบวนการอนุมัติอยา่งรอบคอบใน
ระยะก่อนการประมูล

• ตรวจสอบให้แนใ่จว่ามีข้อตกลงคุณธรรมอยูใ่น 
แบบฟอร์มยื่นประกวดราคา

• สร้างความมั่นใจว่ามีคณะกรรมการประเมิน 
การประกวดราคาท่ีเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระ

• การลงนามในคำาประกาศว่าจะเป็นกลางและยึดมั่น 
ในคุณธรรมจริยธรรม

• กลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีแข็งแกรง่และ 
เชื่อถือได้

• กระบวนการควบคุมและตรวจสอบท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ

• รายงานการประเมินการประกวดราคาตามกรอบ 
การกำากับดูแล

• การเผยแพรผ่ลการประมูลอยา่งเปิดเผย

• ราคาประมูลกว้างและอธิบายไมไ่ด้เมื่อพิจารณาจาก
ประเภทของงานก่อสร้าง สินค้า หรือบริการท่ีจัดซื้อ

• เจ้าหน้าท่ีโครงการตอบสนองหรืออธิบายข้อร้องเรียน
จากผู้ประมูลเก่ียวกับความกำากวม คลุมเครือ หรือ
คุณสมบัติไมส่มบูรณ์ได้ไมดี่พอ

ระหว่างการประมูล
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ด้�นเสีย่งท่ี 8. ข้อมลูลับรั่วไหล
เจ้าหน้าท่ีรัฐอาจทำาข้อมูลเก่ียวกับการประมาณต้นทุนและราคาท่ีเสนอแขง่กันรั่วไหลไปยังผู้ประมูลท่ีตนสนับสนุนเพื่อให้เกิด 
ความได้เปรียบ เชน่ ทำาให้ปรับแต่งราคาท่ีเสนอเพื่อชนะการประมูลได้

สญัญาณเตือน
• การประมูลใกล้เคียงกับทางแก้ปัญหาด้านทางเทคนิค 

งบประมาณ การตีราคา และอ่ืนๆ ท่ีหนว่ยงาน 
ต้องการอยา่งมาก

• ลงนามข้อตกลงไมเ่ปิดเผยข้อมูลกับผู้ประมูล
•  วางแผนและกระบวนการอนุมัติอยา่งรอบคอบ 

ในระยะก่อนการประมูล
•  ตรวจสอบให้แนใ่จว่ามีข้อตกลงคุณธรรมอยูใ่น 

แบบฟอร์มยื่นประกวดราคา
•  สร้างความมั่นใจว่ามีคณะกรรมการประเมิน 

การประกวดราคาท่ีเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระ
•  การลงนามในคำาประกาศว่าจะยึดมั่นในคุณธรรม

จริยธรรม (เป็นกลางและรักษาความลับ)
• กลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีแข็งแกรง่และ 

เชื่อถือได้
•  กระบวนการควบคุมและตรวจสอบท่ีเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ
•  รายงานการประเมินการประกวดราคาตามกรอบ 

การกำากับดูแล
• การเผยแพรผ่ลการประมูลอยา่งเปิดเผย

• ราคาท่ีชนะการประมูลอยูใ่กล้กับราคาต�ำาสุด 
ลำาดับถัดไปมาก

ด้�นคว�มเสีย่งท่ี 9. ตัดผูป้ระมลูท่ีมคีณุสมบติัออกโดยไมเ่ป็นธรรม 
เจ้าหน้าท่ีเอ้ือให้คัดเลือกผู้เสนอราคาท่ีตนชอบโดยตัดผู้ประมูลรายอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติออกโดยมิชอบ เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น
ได้ทุกระยะต้ังแต่การรา่งเอกสารการประมูลไปจนถึงการรับซองประมูล การตัดผู้ประมูลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมออกมักนำาไปสู่
การร้องเรียน เนื่องจากผู้ท่ีมีโอกาสเข้าประมูลลงท้ังเวลาและเงินไปกับการเตรียมการประมูล

สญัญาณเตือน
• เกณฑ์กำาหนดคุณสมบัติท่ีไมส่มเหตุสมผล (เชน่ 

ยอดขายรายปี หรือ เงินสำารองดำารงสภาพคล่อง หรือ 
จำานวนปีของประสบการณ์ในประเทศสูงผิดปกติ) 

• สรา้งความมัน่ใจว่ามกีลไกท่ีมปีระสิทธภิาพใน 
การตรวจสอบข้อรอ้งเรยีน

• ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าเกณฑ์คณุสมบติัท่ีใชน้ัน้ 
สอดคล้องกับเอกสารการประกวดราคา

• ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าการตัดสนิใจไมร่บัผูป้ระมลูเป็นไป
ตามข้อกำาหนดของกรอบการกำากับดแูลท่ีเก่ียวข้อง

• ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าผูจั้ดการท่ีมอีำานาจในหนว่ยงาน
เป็นผู้ตัดสนิใจไมร่บัผูป้ระมูลโดยทำาตามขัน้ตอน 
การประเมนิท่ีเหมาะสมรวมถึงอยูใ่นเอกสารของ 
คณะกรรมการประเมนิการประกวดราคา

• ผู้รับเหมาท่ีมีคุณสมบัติเข้าประมูลไมไ่ด้ ชี้ว่าอาจมี 
การสมยอมในการเสนอราคาประมูล

• บริษัทต่างๆ ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิเสธท่ีจะให้
เอกสารการประมูลแก่ผู้ท่ีมีโอกาสเข้าเสนอราคา หรือ
ไมร่ับยื่นซองประมูล (เชน่ บริษัทต่างๆ ถูกบีบบังคับ 
ให้งดเสนอราคาโดยการบอกเป็นนัย คำาพูดท่ีชัดเจน 
หรือ การขม่ขูแ่ละการคุกคามทางกาย)
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ด้านความเสีย่ง/สญัญาณเตือน ม/ีไมม่ี มาตรการป้องกัน

ด้�นเสีย่งท่ี 10. ครอบงำ�ก�รประเมนิและขั้นตอนก�รตัดสิน

การยื่นซองประมูล
การยื่นซองประมูลเป็นสว่นท่ีอ่อนไหวซึ่งมีการรับซองประมูลท่ียื่นช้า หรือ มีการแทรกแซง หรือ ตัดการประมูลออกอยา่ง 
ไมเ่ป็นธรรมหนว่ยงานต้องได้รับซองก่อนวันเวลาท่ีกำาหนดไว้ในเอกสารการประมูล เจ้าหน้าท่ีโครงการท่ีทุจริตอาจ 
(1) ยอมรับซองประมูลท่ียื่นช้ากว่ากำาหนดจากผู้ประมูลท่ีตนพอใจซึ่งได้รับข้อมูลเก่ียวกับราคาจากผู้ประมูลรายอ่ืน 
(2) แทรกแซงการรับซอง เชน่ เอาสิง่ท่ีอยูใ่นซองประมูลออกเพื่อทำาให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ หรือ 
(3) ตัดสิทธิ์ผู้เข้าประมูลโดยไมย่อมให้เข้าถึงจุดสง่ซองประมูล หรือ โดยไมย่อมเปิดซองประมูล

การเปิดซองประมูล
ความเสี่ยงสำาคัญในระยะเปิดซองประมูลคือการครอบงำาราคาประมูล การเปิดซองประมูลจะต้องทำาอยา่งเปิดเผย ณ ท่ีอยู ่
วันเวลาท่ีระบุไว้ในเอกสารการประมูล ควรเปิดซองประมูลทันทีหลังจากหมดเวลายื่นซอง มีการใช้กลยุทธ์หลายอยา่ง 
เพื่อทำาให้ผู้ประมูลท่ีตนสนับสนุนได้สัญญา เชน่ อ่านราคาของผู้ประมูลไมต่รงกับในกับท่ีระบุไว้ในซอง หรือ เขียนราคา “ใหม”่ 
เข้าไปในซอง

รายงานประเมินการประมูล
อาจมีการประเมินท่ีนา่สงสัยและรูปแบบการประมูลท่ีไมป่กติในรายงานประเมินการประมูล หลังจากกระบวนการประเมิน 
เสร็จสิ้น คณะกรรมกรรมการประเมินการประมูลควรนำาเสนอรายงานซึ่งสรุปการประเมินการประกวดราคา อธิบายผลลัพธ์ 
และกระบวนการท่ีคณะกรรมการประเมินซองประมูลท่ีได้รับ รายงานอาจรวมข้อบง่ชี้ว่ามีการสมยอมในการเสนอราคา 
เชน่ การขาดคุณสมบัติท่ีนา่สงสัยและรูปแบบการเสนอราคาท่ีผิดปกติ

ก�รยื่นซองประมลู สญัญาณเตือน
• การยื่นซองประมูลช้า

• สร้างความมั่นใจว่าองค์กรและขั้นตอนการรับ 
การเปิดและการประเมินซองประมูลเป็นไปตามกรอบ
การกำากับดูแลโดยเฉพาะองค์ประกอบและการทำางาน
ของคณะกรรมการประเมินการประมูล และรายงาน
ประเมินผลการประมูล

• สร้างความมั่นใจว่ามีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพใน 
การตรวจสอบข้อร้องเรียน

• ตรวจสอบให้แนใ่จว่าเกณฑ์คุณสมบัติท่ีใช้นั้น
สอดคล้องกับเอกสารการประกวดราคา

• ตรวจสอบให้แนใ่จว่าการตัดสินใจไมร่ับผู้ประมูล 
เป็นไปตามข้อกำาหนดของกรอบการกำากับดูแล 
ท่ีเก่ียวข้อง

• ตรวจสอบให้แนใ่จว่าผู้จัดการท่ีมีอำานาจในหนว่ยงาน
เป็นผู้ตัดสินใจไมร่ับผู้ประมูลโดยทำาตามขั้นตอน 
การประเมินท่ีเหมาะสมรวมถึงอยูใ่นเอกสารของ 
คณะกรรมการประเมินการประกวดราคา

• จัดให้มีเวลา (อยา่งน้อย 10 วัน) หลังจากตัดสินใจ
เลือกผู้ชนะการประมูลและก่อนท่ีจะสรุปสัญญา 
เพื่อให้ผู้ท่ีไมไ่ด้รับเลือกมีโอกาสได้รับคำาอธิบาย 
หรือ ร้องเรียน

• สร้างความมั่นใจว่าการอธิบายชี้แจงผู้ประมูล 
ท่ีไมไ่ด้รับเลือกเป็นไปอยา่งเหมาะสม

• สร้างความมั่นใจว่าราคาของสัญญาสอดคล้องกับ 
งบประมาณ

• ไมน่ำาซองประมูลทุกซองมาท่ีพิธีเปิดซอง

• ไมไ่ด้ใสร่าคาประมลูในซองท่ีปิดสนิท

• ไมไ่ด้เก็บซองประมูลไว้ในท่ีปลอดภัยซึ่งเข้าถึงได้จำากัด 

• ขยายกำาหนดเวลาสง่ซองหลังจากมีการยื่นบางซอง 
มาแล้ว

• การประมูลท้ังหมดเป็นโมฆะเนื่องจาก “ข้อผิดพลาด”

• ผู้เข้าประมูลร้องเรียนว่าไมไ่ด้รับอนุญาตให้สง่ 
ซองประมูล 

ก�รเปิดซองประมลู สญัญาณเตือน
• ไมเ่ปิดซองประมูลอยา่งเปิดเผย

• มีหน้าท่ีหายไปจากซองประมูลหนึ่งซอง หรือ มากกว่า 

• เอกสารการประมูลบางหน้าพิมพ์แตกต่างกัน 

• การเปล่ียนแปลงราคาประมูลและรายการหลักทรัพย์
ค้ำาประกันเขียนด้วยมือ

• ขาดลายมือช่ือจริงของตัวแทนบรษัิทท่ีควรมา 
ปรากฏตัวท่ีพธีิเปิดประมลู
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ร�ยง�นประเมนิก�รประมลู สญัญาณเตือน
• เกณฑ์การประเมินท่ีนำามาใช้แตกต่างจากท่ีอยูใ่น

เอกสารการประมูล

• รายงานประเมินและเอกสารสนับสนุนขัดแย้งกัน 

• จัดทำาเกณฑ์ยอ่ย หรือ ขั้นตอนการประเมิน 
ท่ีไมเ่หมาะสม หรือ โดยพลการในขณะท่ีประเมิน 
ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลท่ีเผยแพร ่

• คณะกรรมการประเมินไมใ่ช้เกณฑ์การประเมิน 
ในเอกสารการประมูลท่ีเผยแพรแ่ละสร้าง 
วิธีการประเมินขึ้นมาเอง

• แจ้งว่าผู้ประมูลราคาต�ำาสุดไมติ่ดต่อกลับ 
(ด้วยเหตุผลท่ีไมช่ัดเจน) 

• มีการประมูลท่ีไมด่ำาเนินการต่อจำานวนมาก

• คำาแนะนำาและการตัดสิทธิ์เป็นไปอยา่ง 
ไมส่มเหตุสมผล

• ปฏิเสธซองประมูลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบ เชน่ 
ไมม่ีแคตาล็อก หรือ แผน่พับสำาหรับสินค้าท่ีเสนอ

• เปล่ียนแปลงการให้คะแนนซองประมูล หรือ 
ให้คะแนนตามอำาเภอใจ

• กรรมการถูกกดดันจากเจ้าหน้าท่ีภายนอกให้เลือก 
ผู้รับเหมาบางราย

• ผู้ประมูลร้องเรียนเก่ียวกับกระบวนการประเมิน

• ซองท่ีชนะการประมูลไมส่มเหตุสมผล

• คัดลอกคุณสมบัติด้านเทคนิคจากเอกสารการประมูล
หรือ ไมส่มบูรณ์

• ใบอนุญาตของผู้ผลิตไมม่ี ขาดอายุ หรือ ไมเ่พียงพอ

• การประมูลไมต่รงกับข้อกำาหนด 
(เชน่ ด้านคุณภาพ ปริมาณ และคุณสมบัติ)

• เอกสารประมูลมีหน้าไมค่รบและไมล่งชื่อ 
(ตรงท่ีต้องลง)

• รูปแบบการประมูลผิดปกติ
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ด้านความเสีย่ง/สญัญาณเตือน ม/ีไมม่ี มาตรการป้องกัน

ด้�นท่ีเสีย่ง 11. ก�รบรหิ�รและก�รปฏิบติัต�มสัญญ�ได้ไมดี่ 
ความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงการท่ีผู้รับเหมาละเมิดการทำางานตามสัญญา โดยเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวเนื่องกับคุณภาพ 
ราคาและเวลา เจ้าหน้าท่ีรัฐขาดการกำากับดูแล และ/หรือ การสมรู้รว่มคิดกันระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าหน้าท่ีท่ีกำากับดูแล 
ผู้รับเหมาชว่งและหุ้นสว่นไมโ่ปรง่ใส หรือ ขาดความนา่เชื่อถือ และขาดการควบคุมจากเจ้าหน้าท่ีรัฐและการแบง่หน้าท่ี 

ทางการเงินไมม่ีประสิทธิผลโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงิน

สญัญาณเตือน
• มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาอยา่งมาก 

ทำาให้มีเวลามากขึ้นและราคาสูงขึ้น

• สร้างความมั่นใจว่าหนว่ยงานท่ีทำาสัญญา 
มีระบบดำาเนินการและหน้าท่ีประจำาเก่ียวกับ 
การบริหารสัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ

• สร้างความมั่นใจว่าการบริหารสัญญาทำาโดยพนักงาน
คนละชุดกับท่ีเตรียมและเลือกผู้ชนะการประมูล

• ใช้รูปแบบการทำาสัญญาสากล อยา่งน้อยสำาหรับ
สัญญาขนาดใหญ่

• กำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีบริหารสัญญาลงชื่อในคำาประกาศ
ว่าจะปฏิบัติงานอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม

• สร้างความมั่นใจว่ามีขั้นตอนควบคุมท่ีมีประสิทธิผล
ตลอดระยะเวลาของสัญญา

• การเปล่ียนแปลงสำาคัญๆ ใดๆ ในสัญญาต้องตัดสินใจ
โดยคณะกรรมการบริหารสัญญา

• สร้างความมั่นใจว่ามีกลไกระงับข้อพิพาทของสัญญา 
• แนะนำาและแจ้งผู้รับสัญญาว่ามีขั้นตอนการประเมิน

การทำางานอิสระ (สำาหรับสัญญาขนาดใหญ ่และ 
ทำาโดยการสุม่)

• แจ้งผู้ประมูลว่าการปฏิบัติตามสัญญาได้ไมดี่ หรือ 
การกระทำาท่ีผิดปกติอาจจะนำาไปสูก่ารขึ้นทะเบียน
ห้ามประมูลในอนาคต

• มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน บริการ หรือ งานก่อสร้าง 
ไมไ่ด้มาตรฐานไมต่รงกับคุณสมบัติท่ีกำาหนดไว้ 
ในสัญญา 

• ทรัพย์สินใหมถู่กโจรกรรมก่อนสง่มอบ หรือ 
ถูกลงทะเบียนไว้ในทะเบียนทรัพย์สิน

• เปล่ียนผู้รับเหมาชว่ง หรือ หุ้นสว่นลงทุนรว่ม 
โดยไมม่ีเหตุอันสมควรและอยา่งไมน่า่เชื่อถือ

• ขาดการกำากับดูแลและบันทึกข้อมูลท่ีดี

• การเรียกเก็บเงินและขั้นตอนการจ่ายเงินผิด หรือ 
ผิดพลาด

• จ่ายเงินเกินราคาอยา่งมากและโดยไมส่มควร หรือ
ปฏิบัติตามสัญญาล่าช้า

ระยะหลังการประมูล

ด้านความเสีย่ง/สญัญาณเตือน ม/ีไมม่ี มาตรการป้องกัน

• หมายเลขโทรศัพท์ หรือ โทรสารเดียวกัน หรือ 
คล้ายกัน หรือ ผู้ประมูลหลายคนมีท่ีอยูเ่ดียวกัน

• ผู้ประมูลท่ีไมไ่ด้รับคัดเลือกยื่นราคาสูง 
อยา่งไมม่ีเหตุผลโดยไมม่ีคำาอธิบายท่ีชอบธรรมและ 
ไมไ่ด้เกิดจากความผิดพลาด

• ราคาประมูลต่างกันเป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัว
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วิธกี�รลดคว�มเสีย่งท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นในก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครฐั

มาตรการท่ีใช้บอ่ยท่ีสุดรวมถึงมาตรการดังต่อไปนี้

1. สร้างความมั่นใจว่ามีนโยบายและกรอบกฎหมายท่ีเข้มงวดเก่ียวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2. กำาหนดนโยบายและกฎท่ีชัดเจนว่าจะจัดการอยา่งไรหากเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น

3. นำาการประกาศผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อตกลงรักษาความลับซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคนท่ีมีสว่นในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงชื่อมา
ใช้ ซึ่งรวมถึง

• สมาชิกทุกคนของคณะจัดซื้อจัดจ้าง

• สมาชิกทุกคนของคณะประเมิน

• ท่ีปรึกษาใดๆ ท่ีให้คำาแนะนำาแก่คณะ

• ใครก็ตามท่ีเสนอแนะ หรือ เลือกผู้ชนะ และ

• ใครก็ตามท่ีอนุมัติด้านการเงิน หรือ ด้านสำาคัญๆ อ่ืนระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4. การหมุนเวียนสมาชิกในคณะกรรมการประกวดราคา

5. สร้างความมั่นใจว่าเอกสารประกวดราคามีกฎเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

6. กำาหนดให้การยื่นประกวดราคามีคำาประกาศของผู้ประมูลเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อน

วิธกี�รลดคว�มเสีย่งท่ีจะเกิดก�รสมยอมในก�รเสนอร�ค�ในก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครฐั

แนวทางของโออีซีดีเพื่อรับมือกับการสมยอมในการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแหล่งท่ีดีท่ีจะสร้างความเข้าใจและ
แนวทางป้องกันและตรวจจับการกระทำาดังกล่าว แนวทางนี้ให้ภาพรวมท่ีชัดเจนของข้ันตอนหลักตลอดจนรูปแบบและพฤติกรรม 
ท่ีนา่สงสยัในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไปนีเ้ป็นตัวอยา่งของการปฏิบติัท่ีชว่ยลดความเส่ียงต่อคณุธรรมจรยิธรรมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างลง อาจลดความเสีย่งของการต่อต้านการแขง่ขันในการจัดซ้ือจัดจ้างลงได้โดยการออกแบบการประกวดราคาในลักษณะ
ท่ีลดโอกาสสมรู้รว่มคิดลง สำาหรับผู้ซื้อภาครัฐรวมถึงการปฏิบัติท่ีดีในการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้

• เรียนรู้เก่ียวกับตลาด วิธีนี้จะชว่ยให้ผู้ซื้อสังเกตเห็นสัญญาณเตือนของพฤติกรรมสมรู้รว่มคิดได้ดีกว่า รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ซัพพลายเออร์และเง่ือนไขต่างๆ ในตลาด โดยเฉพาะราคาและต้นทุนของผู้ท่ีมีโอกาสได้เป็นซัพพลายเออร์ เก็บข้อมูล
เก่ียวกับราคาในพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์อ่ืนๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการประกวดราคาครั้งท่ีผา่นๆ มา 
และหากอยูใ่นภาครัฐให้ค้นหาข้อมูลจากผู้ซื้อภาครัฐรายอ่ืนท่ีเพิง่ซื้อสินค้า หรือ บริการท่ีคล้ายคลึงกันเพื่อทำาให้เข้าใจได้ดีขึ้น

ภาคผนวกที ่4.  การปฏิบติัเพื่อลดความเสีย่งเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซอ้นและ 
การสมยอมการเสนอราคา 



77 พชิิตความเสีย่งต่อการเกิดทจุรติในสัญญาภาครฐั 
โอกาสเปิดประตูสูท่รัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก

• ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อเองมีขั้นตอนท่ีใช้ได้จริงหลายข้อท่ีคุณนำาไปใช้เพื่อลดความเสี่ยงของการสมรู้รว่มคิดได้

• รวมเนื้อความเก่ียวกับการต่อต้านการสมรู้รว่มคิดและผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในข้อตกลงคุณธรรมจริยธรรม

• เตือนผู้ประมูลว่าจะรายงานข้อสงสัยว่ามีการสมรู้รว่มคิดท้ังหมดไปยังหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

• กำาหนดให้เปิดเผยการจัดการรับเหมาชว่งท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารระหว่างคู่แขง่

• กำาหนดให้ผู้เสนอราคาต้องลงนามรับประกันว่าพัฒนาการเสนอราคาอย่างเป็นอิสระ และไม่มีการสื่อสารใดๆ กับคู่แข่ง 
ตลอดจนไมม่ีสัญญาข้อตกลง หรือ ความเข้าใจใดๆ กับคู่แขง่เก่ียวกับราคา การยื่นเสนอราคา หรือ เง่ือนไขของการเสนอ
ราคา รวมถึงคุณภาพและปริมาณของสินค้า หรือ บริการ และ

• หากลงนามในการรับประกันดังกล่าวไมไ่ด้ ให้เปิดเผยการติดต่อกับคู่แขง่เก่ียวกับการเสนอราคา

• สงวนสิทธิ์ในการไมเ่ลือกผู้ชนะหากมีข้อสงสัยว่ามีการสมคบคิด

• สร้างความมั่นใจว่ามีผู้เข้าประมูลมากท่ีสุด โอกาสท่ีจะสมยอมในการประมูลสูงขึ้นถ้าผู้ท่ีอาจเข้าประมูลมีน้อย

• ทำาให้ข้อกำาหนดของการประกวดราคาชัดเจนและปฏิบัติตามได้ง่ายซึ่งจะกระตุ้นให้มีบริษัทเข้ารว่มประมูลมากขึ้น

• พิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีข้อกำาหนดท่ีไม่จำาเป็นเก่ียวกับการประมูล ซ่ึงจะทำาให้บริษัทท่ีจริงๆ แล้วมีคุณสมบัติเข้าประมูลไม่ได้ 
หรือไม่

• อำานวยความสะดวกใหก้ารประมลูและรักษาต้นทนุในการประมูลใหต้�ำา ใหเ้วลาเตรยีมการประมลูมากพอ ใช้ชอ่งทางอิเล็กทรอนกิส ์
ไมข่อข้อมูลท่ีมีประโยชน์น้อย และแก้ไขแบบฟอร์มและกระบวนการให้น้อยท่ีสุด

• สร้างความมั่นใจว่าไมม่ีการเปิดเผยตัวผู้ประมูล

• ให้มีการประมูลต่อเมื่อกำาหนดสัดสว่นของสัญญาใหญ ่(แบง่ออกเป็นชุด) ดังนั้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กมีโอกาสเข้ารว่ม

• ทำาให้ผู้ยื่นประกวดราคาสื่อสารและตกลงกลยุทธ์กันได้ยากขึ้น โดยเฉพาะใน

•  หลีกเล่ียงการให้โอกาสผู้ยื่นประกวดราคาสื่อสารกันท่ีไม่จำาเป็น (เช่น การประชุมแบบเจอหน้ากันก่อนการประกวดราคา 
หรือ การตรวจสอบสถานท่ี)

• ถ้าจำาเป็นต้องมีการประชุมก่อนการประกวดราคา ลดความเสี่ยงของการสมรู้ร่วมคิดโดย ตัวอย่างเช่น เตือนผู้เข้าประชุม
ถึงข้อผูกมัดของตน (ดูข้างต้น) และ

• หากเป็นไปได้และทำาได้ เก็บตัวตนของผู้ยื่นประกวดราคาไว้เป็นความลับเพื่อให้กลุ่มผูกขาดทางธุรกิจติดต่อผู้ยื่นประกวด
ราคาท้ังหมดยากขึ้น

• พยายามหลีกเล่ียงรูปแบบการจัดซ้ือท่ีคาดเดาได้ซ่ึงเอ้ือต่อแผนการสมยอมราคา (เช่น เปล่ียนขอบเขตของสัญญาฉบับท่ีต่อเนื่อง
กันโดยการรวมหรือการแยกสัญญา)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ีปรึกษาภายนอกท่ีใช้ได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับและปฏิบัติตามข้อกำาหนดให้รายงานเก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมของคู่แขง่

• กำาหนดเง่ือนไขอ้างอิงโดยกำาหนดว่าคุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ทำาอะไรได้แทนท่ีจะอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์บางชิ้น ใช้มาตรฐานสากล

• จัดการอบรมใหเ้จ้าหนา้ท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกคนใหต้รวจหาและยบัยั้งการรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ และใหอ้อกแบบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีสุม่เสี่ยงต่อการสมรู้รว่มคิดน้อยลง
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ภาคผนวกที ่5. เครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ 

เครื่องมอืจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนกิส ์กรอบความตกลงการทำางาน และการจัดซ้ือจัดจ้างรวมศนูย์เป็นตัวอยา่งของเคร่ืองมอืการจัดซื้อ 
จัดจ้างซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในชุมชนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศซ่ึงอาจลดความเส่ียงต่อคุณธรรมจริยธรรมในกระบวน 
การจัดซื้อจัดจ้างลง

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซ้ือจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการปฏิรูป และทำาให้กรอบการทำางานของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ทันสมัยในหลายประเทศท่ัวโลก (UNODC, 2556) การใช้การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์อาจมีประสิทธิภาพมากในการเพ่ิมการ
แขง่ขันและความโปรง่ใส และดังนั้นอาจชว่ยลดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างลงได้อยา่งมาก

เคร่ืองมอืจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนกิสร์วมถึงการประกาศแจ้งขา่วการจัดซ้ือจัดจ้าง การกระจายเอกสารการประกวดราคา และการสง่
ซองประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสำาคัญ เครื่องมือท้ังหมดของการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (เชน่ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การสง่ซองทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆ) มีผลท่ีสำาคัญหนึ่งข้อคือ ชว่ยกำาจัดหรือ ลดการติดต่อ
กับมนษุย์โดยตรงระหว่างผูย้ื่นซองประกวดราคาและเจ้าหนา้ท่ีจัดซ้ือจัดจ้างลง การปฏิสมัพนัธเ์ชน่นีเ้ป็นแหล่งสำาคัญแหล่งหน่ึงของ
พฤติกรรมทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ในด้านท่ีเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตยังสำาคัญเพราะเหตุผลอ่ืนๆ ด้วยโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีในการชว่ยกระจายข้อมูลและบริหารข้อมูล ข้อดีนี้เป็นประโยชน์ในการประเมินราคาท่ีเสนอมาเป็นพิเศษ เพื่อ
ประเมินว่าราคาประมูลสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับอัตราของตลาดหรือไม ่(เชน่ โดยการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีเก็บไว้ เชน่ ราคา/
ราคาช้ินในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับราคาท่ีผู้ยื่นประกวดราคาบางคนเสนอเพ่ือตรวจหาการต้ังราคาสูงเกินไป หรือ การสมยอม
ราคา) การเก็บรวบรวมข้อมลูอิเล็กทรอนิกสแ์ละการจัดการขอ้มลูด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัอาจทำาใหเ้กิดเครื่องมอืสำาคัญท่ีชว่ยให้
ปฏิบัติตามพันธกรณีข้อ 9(3) ของอนุสัญญาฯ ซึ่งกำาหนดให้รัฐภาคีรักษาเอกสารบันทึกให้ไมม่ัวหมอง รวมถึงสมุดบัญชี หรือ เอกสาร 
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับรายจ่ายสาธารณะ

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นนี้ รัฐภาคีของอนุสัญญาฯ รับเอามติ 3/2 ว่าด้วยมาตรการป้องกัน มติข้อนี้เชิญชวนให้รัฐภาคี 
“พิจารณาการใช้ระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกำากับการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ” การใช้การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์เหมาะท่ีจะช่วย
ให้ประเทศต่างๆ สร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ียึดหลักความโปรง่ใส การแขง่ขันและการตัดสินใจอยา่งตรงไปตรงมา ตามท่ี
กำาหนดไว้ในพันธกรณีข้อท่ี 9 ของอนุสัญญาฯ

คว�มตกลงกรอบก�รทำ�ง�น

ความตกลงกรอบการทำางานเป็นความตกลงระหว่างหนว่ยงานใหส้ญัญาหนึง่หนว่ยงาน หรอื มากกว่าและบรษัิทหน่ึงแหง่ หรอืมากกว่า 
วัตถุประสงค์ของความตกลงก็เพื่อสร้างเง่ือนไขกำากับสัญญาต่างๆ ท่ีจะให้ระหว่างช่วงเวลาท่ีกำาหนด โดยเฉพาะในด้านราคาและ
คุณภาพท่ีเล็งไว้ ความตกลงกรอบการทำางานเป็นการจัดให้มีการจัดซื้อซึ่งจะเป็นไปตามกฎของกระบวนการประกวดราคาซึ่งกรอบ
กฎหมายเล็งเหน็ไว้ทุกระยะของสัญญาตามความตกลงกรอบการทำางาน (ในทางปฏิบัติ ในกรณสีว่นใหญจ่ะใชข้ั้นตอนประกวดราคา
เปิด) การจัดให้มีการจัดซื้อประกอบด้วยขั้นตอนหลักสองขั้นตอน การให้ตัวความตกลงกรอบการทำางานเองแก่บริษัทหนึ่งแหง่ หรือ 
มากกกว่า และการสง่มอบสญัญาตามความตกลงกรอบการทำางานท่ีสรุปแล้ว ระยะเวลาของความตกลงกรอบการทำางานมกัจะนาน
ถึงสี่ปี
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มกีารนำาความตกลงกรอบการทำางานไปปฏิบติัเป็นปกติและเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างหลายแหง่ท่ัวโลก วิธกีารนีม้ขีอ้ดี
หลายประการท่ีได้รับการยอมรับ ชว่ยลดความยุง่ยากในกระบวนการจัดหาอยา่งมากและลดจำานวนการประกวดราคา ซึ่งสง่ผลเชิง
บวกต่อต้นทนุการทำาธุรกรรม จากมมุมองด้านคณุธรรมจริยธรรมจะชว่ยลดความยุง่ยากในการตรวจสอบและการควบคมุทางการเงิน 
ในทางกลับกันอาจสง่ผลเสียต่อการแขง่ขันและอาจทำาให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มการมีสว่นรว่มยากขึ้น

ก�รจัดซื้อรวมศนูย์

หนว่ยงานจัดซื้อกลางมักนิยามในระดับสากลว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสัญญาซึ่ง16

• จัดหาสินค้าหรือบริการท่ีต้องการให้แก่หนว่ยงานสัญญาต้ังแต่หนึ่งหนว่ยงานขึ้นไป

• เลือกผู้ชนะการประกวดราคาสำาหรับงาน สินค้าหรือบริการท่ีต้องการให้หนว่ยงานสัญญาหนึ่งหนว่ยงานขึ้นไป หรือ

• สรุปกรอบข้อตกลงการทำางานสำาหรับงาน สินค้าหรือบริการท่ีต้องการสำาหรับหนว่ยงานสัญญาหนึ่งหนว่ยงานขึ้นไป

หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างอาจจัดจ้างงาน ซ้ือพัสดุหรือบริการจาก หรือ ผ่านหน่วยงานจัดซื้อรวมศูนย์สำาหรับสินค้า และบริการท่ีมี
ประโยชน์ร่วมกันในการดำาเนินงานของรัฐ องค์กรจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงจ้างงาน จัดหาพัสดุหรือบริการจากหรือผ่านองค์กรจัดซ้ือจัดจ้าง 
กลางควรปฏิบัติตามกรอบกฎหมายในระดับเดียวกับท่ีหนว่ยงานจัดซื้อจัดจ้างกลางปฏิบัติ
 
การประหยัดในแง่ของราคาท่ีดีกว่า และมีต้นทุนการทำาธุรกรรมต�ำา เป็นเหตุผลหลักของการต้ังและดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแบบ
รวมศูนย์ ปัจจัยอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจคือ ความเรียบง่าย กฎหมาย เทคนิค และความแนน่อนของสัญญา และความ
จำาเป็นในการสร้างมาตรฐานและการสนับสนุนเป้าหมายทางนโยบายท่ีสำาคัญของรัฐบาล เชน่ นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสิง่แวดล้อม
และประเด็นทางสังคม จากมุมมองด้านคุณธรรมจริยธรรม รัฐบาลอาจมีโอกาสท่ีดีกว่าในการควบคุมกระบวนการมากกว่าระบบที่

กระจายศนูยอ์ยา่งเต็มท่ี แต่ควรสงัเกตว่าการซื้อแบบรวมศนูย์ควรใช้กับสินค้าและบรกิารท่ีเป็นประโยชน์รว่ม เชน่ อุปกรณ์สำานักงาน
และเภสัชกรรม

ข้อตกลงการทำางานและการซื้อรวมศูนย์เป็นเครื่องมือท่ีดีเยี่ยมในปริบทของการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
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16 คำาส่ังสหภาพยุโรป, 2557/24/EU.

ภาคผนวกที ่6.  กรอบการทำางานด้านกฎหมายและระเบยีบ 
เน้ือหาพื้นฐานและแนวปฏิบติัทีด่ี

ตัวเลือกสำ�หรบัก�รใช้ระเบยีบข้อบงัคับ

กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั (พพีแีอล) จะทำาใหเ้กิดความแนน่อนทางกฎหมายระดับสงูสดุและรับรองว่าจะมกีารปฏิบติัตามอยา่ง 
ถึงท่ีสุด เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้ยากท่ีจะแก้ไขเพราะต้องให้รัฐสภาเป็นผู้แก้ไข นอกจากนี้ กฎหมายเหล่านี้ยังแก้ไขย้อนหลังไม่ได้ 
ผู้มีสว่นได้เสียมักจะเชื่อมั่นในกฎหมายระดับสูงเหล่านี้และมีแนวโน้มท่ีจะนำาไปใช้

จึงเป็นเรื่องสำาคัญท่ีตลาดอุปสงค์ ชุมชนธุรกิจและผู้ประมูลควรรู้กฎที่เก่ียวข้องท้ังหมด นี่ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มเหล่านี้ควรจะถูก
กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตีกรอบ แต่หมายความว่าควรได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ

ในแง่ของการบังคับใช ้เป็นไปได้ท่ีจะมกีรณท่ีีผูย้ื่นประมูลนำาบรรทัดฐานทางกฎหมายท้ังหมดมาบงัคับใช้ หากบรรทัดฐานท่ีมสีถานะ
ต�ำากว่า เชน่ ระเบียบอาจจะไมเ่อ้ืออำานวยต่อการนำามาใช้

องค์กรบญัญติักฎหม�ย

กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจะก่อใหเ้กิดสถาบนัท่ีจำาเป็น เชน่ ผูม้หีนา้ท่ีกำากับดแูลและจะกำาหนดการทำางาน อำานาจ และหนา้ท่ี (ดูสว่น
ต่อไป) นอกจากนี้ยังอธิบายบทบาทและอำานาจของผู้มีหน้าท่ีอนุมัติตามความเหมาะสมซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูก่ารมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ทางการเงิน ท่ีสำาคัญกฎหมายดังกล่าวจะกำาหนดบทบาทของหนว่ยงานจัดซื้อจัดจ้างและอธบิายระเบยีบวิธกีารจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
ท่ีมีหน้าท่ีโดยเน้นท่ีสายความรับผิดชอบและภาระรับผิด ในขณะท่ีมีการใช้กรรมการชุดต่างๆ (เชน่ การเปิดประมูลการประเมินการ
ประมูล) ซึ่งจะอธิบายไว้เชน่กัน ท้ายท่ีสุด กฎหมายดังกล่าวจะกำาหนดสถานะและขั้นตอนของเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย (เพื่อร้อง
เรียน) และอธิบายบทบาทเสริมของเจ้าหน้าท่ีกำากับดูแล (เชน่ ผู้สอบบัญชี หรือ ต่อต้านการทุจริต)

คณุธรรมจรยิธรรม

กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจะกำาหนดขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งกับคณุธรรมจริยธรรมและความชอบธรรม จะบัญญัติระเบยีบที่เก่ียวข้องกับ
การฉอ้โกง การทจุรติและผลประโยชนทั์บซอ้น นอกจากนี้ยงัจะอธบิายขอ้กำาหนดพเิศษท่ีใชกั้บคณะกรรมการ (เชน่ แถลงว่าไมม่ผีล
ประโยชน์ทับซ้อน) เจ้าหนา้ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง และเจ้าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซ่ึงอาจนำาไปสูก่ารดำาเนนิการ
ทางวินัยเชน่เดียวกับผู้ประมูลซึ่งรวมถึงตัดสิทธิ์การยื่นประมูล

ขอบเขตและคว�มคุ้มครอง

กฎการจัดซื้อจัดจ้างจะใช้กับบางองค์กร และบางกิจกรรมเท่านั้น เชน่ หนว่ยงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะกำาหนดตามสถานะ หน้าท่ี หรือ 
การใช้เงินงบประมาณของประเทศ รวมท้ังรัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภค กฎหมายนี้จะกำาหนดว่าครอบคลุมสัญญาใดบ้างตาม
ลักษณะของสัญญา (งาน พัสดุ บริการทางกายภาพ และบริการท่ีปรึกษา) รวมท้ังในด้านรูปแบบ (เช่น ซื้อ เช่า เป็นต้น) กฎหมาย 
จัดซื้อจัดจ้างฉบับหนึ่งมักจะนำาไปใช้เมื่อมีมูลค่าเกินวงเงินขั้นต�ำา และจะกำาหนดระดับท่ีแตกต่างกันตามประเภทสัญญา และจะรวม
วิธีการคำานวณ กฎการรวมซื้อเพื่อให้ได้ราคาถูกเมื่อซื้อจำานวนมาก และการห้ามการแยกสว่น

ขอบเขตของการนำาไปใช้จำาเป็นต้องกำาหนดอยา่งชัดเจนในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างรวมท้ังระบุสถานการณ์ท่ีกฎหมายยอมรับการ
ยกเว้น การยกเว้นท่ีเข้มงวดน้อยกว่าต่อกรอบกฎหมายทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อคุณธรรมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



81 พชิิตความเสีย่งต่อการเกิดทจุรติในสัญญาภาครฐั 
โอกาสเปิดประตูสูท่รัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก

ก�รกำ�หนดก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

ต้องมีการอธบิายกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างอยา่งละเอียด รวมถึงประเด็นการวางแผน (เชน่ ก่อนการเผยแพรข้่อกำาหนดประจำา
ปีเพื่อแจ้งฐานอุปสงค์ของการจัดหาท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน) การจัดเตรยีมและเนื้อหาของเอกสารประกวดราคา ความเป็นไปได้ท่ีจะจัดการ
เยี่ยมชมสถานท่ีและการประชุมก่อนประมูล วิธีจัดการกับคำาช้ีแจงและคำาตอบ (เช่น ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ประมูลท้ังหมด
พร้อมกันเท่านั้น) และผลกระทบท่ีอาจตามมาหากมีการขยายเวลายื่นเสนอราคา

วิธกี�รจัดซื้อจัดจ้�ง

วิธกีารเหล่านีจ้ะกำาหนดไว้ในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขสำาหรบัการใช้วิธีการอ่ืน โดยท่ัวไป
ขั้นตอนการประกวดราคาแบบเปิดจะเป็นวิธีการแรก และใช้กับคุณสมบัติเบื้องต้น หรือ สามารถดำาเนินการในสองข้ันตอนสำาหรับ
การจัดซื้อท่ีซับซ้อน วิธีการจัดซื้อทางเลือก เชน่ ขั้นตอนการจัดซื้อแบบจำากัด หรือ ขั้นตอนการเจรจาจะถูกคาดการณ์ไว้ เพื่อให้เกิด
ความยืดหยุน่ แต่จะมีให้เฉพาะในบางเง่ือนไขและจะเสนอความเป็นไปได้ต่างๆ (เชน่ การทำาสัญญาโดยตรงในสถานการณ์ฉุกเฉิน)

คณุลักษณะท�งเทคนิค

มกัเป็นต้นเหตขุองปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ังในแง่ของความเสีย่งต่อคณุธรรมจรยิธรรมด้วย ดังนั้น กฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้าง
และบริหารพัสดุจะต้องกำาหนดความต้องการอยา่งรอบคอบ กฎหมายจะกำาหนดคณุลักษณะท่ีอนุญาต เชน่ ด้านการออกแบบ (รวมถึง 
การออกแบบรายละเอียด คณุลักษณะของวัสด ุบญัชแีสดงปรมิาณวัสดแุละราคา เป็นต้น) หรอื ด้านการใช้งาน กำาหนดสมรรถนะและ 
การทำางานในวัตถุประสงค์เฉพาะ นอกจากน้ียงักำาหนดคณุสมบติัทางกายภาพและวัสดท่ีุจะใชเ้ชน่ ในกรณขีองสนิค้า กฎหมายดังกล่าว 
จะครอบคลมุถึงการใชม้าตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงมาตรฐานท่ีจำาเป็นสำาหรบัการทดสอบ การรบัรอง การตรวจสอบและอ่ืนๆ ท่ี
สำาคัญกฎหมายจะต้องกำาหนดอยา่งเป็นกลางเพื่อไมใ่หผู้ป้ระมูลเลือกใช้ยีห่อ้ หรอื กระบวนการท่ีเจาะจง ในกรณีท่ีกำาหนดโดยไมก่ล่าว 
ถึงยี่ห้อ หรือ วิธีการผลิตไมไ่ด้ควรใสค่ำาว่า “หรือเทียบเท่า”

เกณฑ์คัดเลือก

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดจุะกำาหนดคณุสมบติัท่ีอนญุาตใหผู้ป้ระมลูเขา้รว่มในการจัดซื้อจัดจ้างได้ กฎหมาย
ไมเ่พียงแต่มีประเด็นทาง ความชอบธรรมทางกฎหมาย เชน่ แหล่งท่ีมาของสินค้าและสัญชาติ (รวมถึงการห้ามสง่สินค้า) ตลอดจน 
เหตผุลในการยกเว้น (เชน่ การไมช่ำาระภาษี ปัญหา การล้มละลาย หรอื กรณงีดสทิธกิารประมลู) แต่จะพดูถึงศกัยภาพและประสบการณ ์
ด้านเทคนิค หรอื วิชาชพีอยา่งละเอียด ความเหมาะสมในการดำาเนนิกิจกรรม ทางวิชาชพีและสถานภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ 
ผู้ประมูล จะครอบคลุมการขอหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และควรจัดกำาหนดให้แสดงหลักฐานท้ังผู้ประมูลเด่ียว
และผู้ประมูลรว่ม

เกณฑ์ก�รตัดสิน

แน่นอนว่าข้อนี้เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง และกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุจะกำาหนดวิธีการท่ีใช้
ตัดสินขึ้นอยู่กับรูปแบบสากลท่ีใช้ เช่น ราคาต�ำาสุด หรือ ราคาประเมินต�ำาสุด หรือ ข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด
นอกจากนี้ยังกำาหนดเกณฑ์ท่ีใช้ได้ (เชน่ การยอมรับข้อผูกพันเก่ียวกับอะไหล่ ความปลอดภัยต่อสิง่แวดล้อม เป็นต้น) และวิธีการวัด 
ไมว่่าจะเป็นโดยมูลค่าทางการเงิน ระบบแต้มคุณธรรม และค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน กฎหมายจะครอบคลมุประเด็น เชน่ การตั้ง 
ราคาสำาหรับความยั่งยืนและการให้ความสำาคัญในประเทศ สิง่ท่ีต้องทำาหากมีผู้ยื่นซองประกวดราคาน้อยผิดปกติ และวิธีการรองรับ
ความแตกต่าง
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หนังสือเชิญเข้�รว่มประกวดร�ค�

กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบรหิารพสัดุกล่าวถึงการใหแ้ละรูปแบบของเอกสารประกวดราคาแก่ผูป้ระมลูซึ่งต่างกันไปตาม
วิธีการ เชน่ การประกวดราคาสองระยะ (วิธีการเจรจาแขง่ขนั) การเชญิให้ผูป้ระมลูเข้ารับการประเมนิ การขอใบเสนอราคา การเชญิ 
ให้ทำาสัญญาตรง และการขอข้อเสนอในกรณีของการปรึกษา กฎหมายจะเตรียมเอกสารไว้พร้อมใช้ (รายละเอียดการติดต่อและ
ต้นทุนการซื้อ) และให้วิธีการท่ีทันสมัยในการสง่มอบผา่นการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งดาวน์โหลดเอกสารได้

ก�รโฆษณ�และกำ�หนดเวล�

กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างยังมีข้อกำาหนดสำาหรับการประกาศแบบต่างๆ ท่ีจำาเป็น เชน่ สำาหรับข้อกำาหนดรายปี (ประกาศท่ัวไป) และ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเฉพาะ) รวมท้ังกำาหนดรายละเอียดขั้นต�ำาของเนื้อหา อาจกล่าวถึงระดับของการประชาสัมพันธ์ท่ี
จำาเป็น เชน่ อาจผา่นสื่อสิง่พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ โดยการสง่ประกาศให้แต่ละรายหลังจากประชาสัมพันธ์ออกไปแล้ว กำาหนด 
ระยะเวลาข้ันต�ำาสำาหรับการส่งซองประมูลซึ่งทำาให้แตกต่างกันระหว่างการแข่งขันในประเทศและระหว่างประเทศ การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มักมีข้อดีกว่า และจะให้กำาหนดเวลาสั้นลงในกรณีพิเศษอย่างกรณีฉุกเฉิน ลักษณะและขนาดของสัญญาจะกำาหนด
ขอบเขตของกำาหนดเวลาสำาหรับการสง่ซองประกวดราคา โดยปกติอยูร่ะหว่างอยา่งน้อย 10 ถึง 40 วัน

เง่ือนไขสำ�หรบัก�รเข้�รว่มประมลู

หมายถึงข้อกำาหนดอยา่งเป็นทางการ เชน่ การใช้แบบฟอร์ม การใสซ่องประมูลในซอง ลายมือชื่อท่ีต้องการและหนังสือมอบอำานาจ 
ใบรับรอง ชว่งเวลาท่ีประมูลได้ และหลักทรัพย์ค�ำาประกันการประมูล

ก�รยื่นและก�รเปิดซองประกวดร�ค�

การปฏิบัติอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรับประกันว่ากระบวนการเป็นไปอยา่งสุจริตยังนำามาใช้กับการยื่นและเปิดซอง
ประกวดราคา กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจะใหร้ายละเอียดเก่ียวกับเวลาและสถานท่ียื่นซอง ข้อกำาหนดการย่ืนอยา่งเป็นทางการ (เชน่ 
ซอง จำานวนสำาเนาและวิธีการทำาสญัลักษณ์) และการปรับเปล่ียน และการถอนก่อนหมดเวลาย่ืน และยังกำาหนดว่าจะเป็นการเปิดซอง
อย่างเปิดเผยหรือไม่ และถ้าใช่ จะมีการจัดเตรียมส่ิงต่างๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา การประกาศ และการบันทึก
ข้อมูล จะมีการเปิดซองหลายครั้งหรือไม ่(ด้านเทคนิคและด้านการเงิน) และการจัดการกับปัญหาการยื่นซองช้า

ก�รประเมนิซองประกวดร�ค�

ส่วนนี้เก่ียวข้องกับกระบวนการประเมินอย่างเป็นทางการซ่ึงกฎหมายจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ เช่น การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
ถ้าเหมาะสม วิธีการประเมนิ (รว่มกัน เป็นเอกเทศ) และจะใหต้ารางเกณฑ์การประเมิน จะพจิารณาเสยีงสว่นใหญแ่ละความเหน็ค้าน
และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีท่ีเชี่ยวชาญด้านเทคนิค นอกจากนี้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุยังพิจารณาเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เชน่ ความจำาเป็นท่ีจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดทางการคำานวณและการชี้แจง ตลอดจนปัญหาการเก็บบันทึก

ก�รเลือกผูช้นะก�รประมลู

สว่นนีเ้ก่ียวขอ้งกับอำานาจในการตัดสนิใจเลือกผูช้นะและรูปแบบของการติดต่อซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแหง่ชาติซึ่งกำาหนดแบบแผน
และลายมือชื่อเพื่อทำาสัญญา การนำาไปใช้ และเง่ือนไขท่ีอาจเกิดขึ้น กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุจะกล่าวถึงความจำาเป็น
ท่ีผู้ชนะการประมูลต้องวางทรัพย์สินค้ำาประกันตามเหมาะสม ถ้าระยะเวลารอลงนามอยู่ในกลไกบังคับใช้ด้วย จะต้องกำาหนดไว้ใน
สว่นนี้
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ก�รอธิบ�ยก�รตัดสิน

ขอ้น้ีเป็นสว่นสำาคัญของระบบและกำาหนดไว้ด้วยวัตถปุระสงค์สองข้อ คือ เพ่ืออธิบายใหผู้้ประมลูทราบเหตุผลท่ีพวกเขาไมไ่ด้รบัเลือก
และวิธีการปรบัปรุง และหากม ีเพื่อใหห้ลักฐานสิง่ท่ีไมเ่ป็นไปตามกฎ กฎหมายจะกำาหนดว่าใครท่ีอาจขอใหม้กีารอธิบาย เมื่อใดท่ีขอ
คำาอธิบายได้ และขอบเขตของการอธิบาย รวมท้ังประเด็นท่ีเก่ียวกับการรักษาความลับ

ก�รบงัคับใช้

มีการกำาหนดองค์ประกอบสำาคัญของการบังคับใช้ไว้ในกฎหมาย ซึ่งจะกล่าวถึงสิทธิในการร้องเรียน เวทีสำาหรับการร้องเรียน ข้อ
กำาหนดในการยื่นเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนท่ีต้องปฏิบัติและระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ ตลอดจนผลท่ีตามมาจากการ
ร้องเรียน และครอบคลุมการอุทธรณ์การตัดสินการร้องเรียนระดับแรกด้วย

บทบญัญติัสุดท้�ย

บทบัญญัติเหล่านี้จะรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ข้อกำาหนดในการรายงานและการบันทึก อำานาจในการออกข้อบังคับ การยกเลิกท่ีจำาเป็น
ใด การสงวนและการแก้ไข การอ้างอิงวันท่ีมผีลใช้บงัคับบทบญัญติัอยา่งชัดเจน และการเตรยีมการในชว่งเปล่ียนผา่นท่ีคาดการณ์ไว้
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ขอ้ต่อไปนีเ้ป็นโครงของร�ยง�นก�รประเมนิคว�มสุม่เสีย่งต่อก�รเกิดก�รทจุรติในก�รจัดซื้อจัดจ้�งระดับช�ติท่ีแนะนำ�ใหใ้ชโ้ครงนีจ้ะ
รวมแผนพฒัน�ศกัยภ�พไว้ด้วย

1. บทนำา

2. วัตถุประสงค์และระเบยีบวิธี

3. ข้อกำาหนดของยูเอ็นซีเอซีรวมถึงกระบวนการของการประเมนิรอบท่ี 2

4. การประสานงาน องค์กร และการวางแผนสำาหรับการประเมนิความสุม่เสีย่งต่อการทจุริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง

5. ภาพรวมของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั – สถานะปัจจุบนั

6. ระบบประเมนิความสุม่เสีย่งต่อการทจุริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – กรอบกฎหมายและรฐัธรรมนูญ

7. ระบบประเมนิความสุม่เสีย่งต่อการทจุริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ – ศกัยภาพในการดำาเนนิงานและการทำางานของตลาด

8. ระบบประเมนิความสุม่เสีย่งต่อการทจุริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ – โครงสร้างการควบคมุและกลไกของความซื่อตรง

9. ระบบประเมนิความสุม่เสีย่งต่อการทจุริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐในระดับองค์กร

10. ระบบประเมนิความสุม่เสีย่งต่อการทจุริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระดับกระบวนการ

11. ระบบประเมนิความสุม่เสีย่งต่อการทจุริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระดับบุคคล (สว่นตัว)

12. การวิเคราะหช์อ่งโหว่ของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัโดยรวม

13. ชอ่งว่างศกัยภาพสำาคัญระบุตามหมวด 9(1) ของยูเอ็นซีเอซแีละมาตรฐานสากลอ่ืนๆ

14. แผนปฏิบัติการพัฒนาศกัยภาพเพื่อแก้ปัญหาความเสีย่งในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ภาคผนวกที ่7.  รายงานประเมินความเสีย่งต่อคณุธรรม
จรยิธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั
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