แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
.........................................
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่นถื อ เป็ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละวาระแห่ ง ชาติ เนื่ อ งจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการสร้างค่านิยมปลูกจิตสานึก
ให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการ
ป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้า งเพื่อ ให้ ไ ด้มาซึ่งสิ นค้ า งานบริการ และ
สิ่งก่อสร้าง เป็นช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่สาคัญ ดังนั้น สานักงานฯ จึงให้
ความสาคัญในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การคานวณ
ราคากลาง การประมูลงานหรือประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน การเบิก
จ่ายเงิน จึงได้กาหนดขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดังนี้
1. ขั้นตอนการประเมินความต้องการ เป็นขั้นตอนการกาหนดขอบเขตความเป็นไปได้ของ
โครงการ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่
การประเมินมูลค่าโครงการเกินความเป็นจริง การกาหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ข้าราชการ นักการเมือง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ขั้ น ตอนการเตรี ย มการ เป็ น ขั้ น ตอนพื้ น ฐานในการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ โ ครงการ โดย
หน่วยงานเจ้าของโครงการเตรียมแผนงานเอกสารและประกาศการประมูล และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
ถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชน์
หรือมีอคติกับผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทาให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล
3. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล เป็นขั้นตอนในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการ
และคัดเลือก ผู้ชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมประมูลรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลล่า ช้า
ทาให้ เกิดการได้เปรี ย บเสีย เปรี ย บระหว่างผู้เข้าประมูล รวมไปถึงการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
หลังจากได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว
4. ขั้นตอนการดาเนินการตามสัญญา เป็นขั้นตอนที่ผู้ชนะการประมูล หรือคู่สัญญาจะต้อง
ดาเนินการส่งมอบสินค้า หรือบริการตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การส่ง
มอบสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของโครงการที่กาหนด
ไว้ในสัญญา
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ไม่โปร่งใส จะนาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น ต่างๆ มากกมาย เช่น การติด
สินบน การสมรู้ร่วมคิด การฮั้วประมูล การเอื้อผลประโยชน์ ไปจนถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเกิดจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใช้อานาจ หรือตัดสินใจ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้กาหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เข้าร่วมประมูล คู่สัญญา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหลายในสัญญา
ดังนั้น...

-2ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรคานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส การประมูล
แข่งขันที่เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรครอบคลุม และเป็นที่
ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการกาหนดกฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติมาบังคับใช้เพื่อป้องกัน การ
ทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเปิดให้มีการประมูลสาธารณะ มีความเป็นธรรม ประกาศหลักเกณฑ์ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมไปพร้อมๆ กับระบบ
การบริการจัดการโครงสร้างภาครัฐ เพื่อให้การวางแผน และการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิ ทธิผลสูงสุด และจะต้อง
ถูกบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
3. การเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกันไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลการดาเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ หรือข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส และความเป็นธรรม
4. ระบบควบคุมการตรวจสอบ การควบคุมและการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากทั้งภายใน
และภายนอกเป็นรากฐานที่สาคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการควบคุม และ
ตรวจสอบที่ดีจะต้องมีการติดตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทาผิดเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่
บทลงโทษสาหรับการทุจริต จะต้องวางระบบไว้อย่างชัดเจน และมีการบังคับใช้
5. กลไกการอุทธรณ์ จะต้องมีหน่วยงานที่สามารถรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ โดยหน่ ว ยงานดังกล่ าวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบจัดซื้อจัดจ้าง และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยจะต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหน่วยงานที่เป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ ผู้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลโครงการ
6. การพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีความ
เป็นมืออาชีพที่เกิดจากการฝึกฝนการชี้แนะ และการส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร โดยระบบของราชการจะต้องเอื้อให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส
7. มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ โดยต้ อ งมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การคว่าบาตรเป็นหนึ่งใน
มาตรการที่รัฐสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้กระบวนการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับของตอบแทน ที่เป็นเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่การทางาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเอง
หรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตาแหน่งราชการ
เป็นการป้องกันมิให้ผู้ดารงตาแหน่งทางราชการนาข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลัง
ออกจากตาแหน่งแล้ว และป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยดารงตาแหน่ง
สาคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตรา 101-103
หลักการ...

-3หลักการ 4 ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ คือการทาเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนโดยรวมเป็นหน้าที่
หลัก ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน เช่น ทางานในขอบเขต
หน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ พิ จ ารณาความถู ก ผิ ด ไปตามกรอบ และมาตรฐานทางจริ ย ธรรม โดยไม่ ใ ห้
ผลประโยชน์ส่วนตนแทรกแซง ไม่ใ ช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้
ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง
2. การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความโปร่งในของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการจัดการที่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบได้ กระบวนการตัดสินใจเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ
3. การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การ
แก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องอาศัยข้อมูลจากทุกระดับในองค์กร กลุ่มนโยบายและแผนงาน ต้อง
รับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการจัดการเรื่องส่วนตน เพื่อ
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างอีกทางหนึ่งด้วย
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบาย ที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขั้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งการซื่อตรงต่อหน้าที่ เช่น
ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรม ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรอย่าง
เปิดเผย
โดยสรุป
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต และไม่คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็น
สาคัญ จะนาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น ในรูปแบบต่างๆ และในทุกระดับชั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐจานวนมหาศาล และไม่เพียงความเสียหายในรูปตัวเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึง
ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กร ดังนั้น สิ่งสาคัญที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คือความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการตรวจสอบ การแก้ไขกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานความผิดที่เกิดขึ้นด้วยวิธีต่างๆ เช่น การร้องเรียน
การเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส และปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน
หากทุกส่วนราชการภาครัฐให้ความสาคัญกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างจริงจัง ก็จะเกิดผลดีกับประเทศชาติโดยรวมในที่สุด
------------------

