
โดย ผู้เข้าอบรม หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” (นยปส.) รุ่นที่ 13

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก
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 ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตนั้น สะท้อนภาพลักษณ์เชิงลบ
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1. ความส าคัญของปัญหา 

 รัฐใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนเงินมหาศาล 

 งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 จ านวน 839,004 ล้านบาท

 งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 จ านวน 1,000,204 ล้านบาท

 งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 จ านวน 1,215,910 ล้านบาท

 งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 จ านวน 1,375,260 ล้านบาท 

 งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 จ านวน 1,413,774 ล้านบาท BUY
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1. ความส าคัญของปัญหา 

 รัฐใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนเงินมหาศาล 
 งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65 จ านวน 855,018.26 ล้านบาท (8 เดือน) 

 10 จังหวัดที่มีมูลค่าโครงการสูงที่สุด เทียบกบัจ านวนโครงการ

https://govspending.data.go.th/dashboard/1
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 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนในชาติ 

จะ ย่ าแย่และอยู่ไม่ได้
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 ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตนั้น ประเมินค่าไม่ได้
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เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.2 

2.3 

2.1
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3.1 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้แก่

3.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.1.3 สื่อมวลชน

3.1.4 ผู้เข้าอบรม

3. ขอบเขตการศึกษา

3.1.2 นักวิชาการ

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

ที่มีผลงานวิจัยหรืองานวิชาการเกี่ยวกับการทุจริต
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่มีผลงานหรือมีการจัดท าสื่อเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ   
หรือการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาสาธารณะ
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3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

3. ขอบเขตการศึกษา (ต่อ)

3.2.1

3.2.3

3.2.2

สถานการณ์ปัจจุบันของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ช่วงภายหลังจาก 
พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 

แนวทางการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุกตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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4. นิยามปฏิบัติการ (ต่อ)
4.1 การทุจริต หมายถึง
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4. นิยามปฏิบัติการ (ต่อ)
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หมายถึง
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4. นิยามปฏิบัติการ (ต่อ)
4.3 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หมายถึง
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5. ประโยชน์ที่จะได้รับ

5.1 ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

5.2 ทราบถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม
พระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.3 ทราบถึงข้อเสนอยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตการจดัซือ้จัดจา้งภาครัฐเชิงรุก
ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

5.4 เป็นข้อมูลที่ส าคัญส าหรับน าไปใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐตามกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งตามพระราชบัญญตัิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 ตอนที่ 1 นโยบาย ค าสั่ง ยุทธศาสตร์ แผน กฎหมาย และระเบียบ

 ตอนที่ 2 ทฤษฎีการทุจริตคอร์รัปชัน

 ตอนที่ 3 แนวคิดพื้นฐานการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน 

 ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ตอนที่ 1 นโยบาย ค าสั่ง ยุทธศาสตร์ แผน กฎหมาย และระเบียบ

- แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 1 (2563-2565)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 50 (10)

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 

- ด้านป้องกันทุจริตเชิงรุก

- ด้านป้องกันทุจริตเชิงรับ 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 

- มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม 

- ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) โดยมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศเชิญชวนทั่วไป

- วิธีการคัดเลือก

- วิธีเฉพาะเจาะจง
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ตอนที่ 1 นโยบาย ค าสั่ง ยุทธศาสตร์ แผน กฎหมาย และระเบียบ (ต่อ)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (ต่อ)
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ตอนที่ 2 ทฤษฎีการทุจริตคอรร์ัปชัน

 ทฤษฎีการทุจริตที่พัฒนาตามแนวคิดของทฤษฎีความน่าจะเป็น

 Pf = D x O x M , D=Dishonesty O=Opportunity M=Motive

 ทฤษฎีหัวหน้า-ตัวแทน (Principal –Agent Problem Theory)

 เป็นการอธิบายการทุจริต โดยใช้โครงสร้างของแรงจูงใจ (เชิงบวก และ เชิงลบที่หัวหน้า 
(ผู้บงการ) ได้มอบหมายให้ตัวแทน (ข้าราชการ) ไปด าเนินการ

 ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud Triangle Theory) 

 1. การมีความกดดันหรือแรงจูงใจ

 2. การมีโอกาสในการท าความผิด

 3. การมีข้ออ้างหรือการใช้เหตุผล

 ทฤษฎีการขัดกันแห่งประโยชน์ (Conflict of Interests Theory)

 อธิบายถึงผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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ตอนที่ 3 แนวคิดพื้นฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

 1. แนวคิดการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีอ านาจด้านการป้องกัน 2 ด้านคือ 

- ด้านตัวระบบ มีอ านาจหน้าที่เสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา
ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

- ด้านตัวบุคคล มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการให้เบาะแส (Whistleblowing) 

เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายประเทศน ามาใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยให้บุคคลในองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนที่พบเห็นการทุจริต ออกมาแจ้งเบาะแสแก่หน่วยงานที่มี
หน้าที่และน าข้อเท็จจริงนั้นไปด าเนินการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือจริยธรรม อันจะน ามาซึ่งความ
สุจริตโปร่งใสในการบริหาร
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ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 งานวิจัยในประเทศ
 งานวิจัยต่างประเทศ

ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา

กรอบของการวิจัยที่เป็นผลสรุปจากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย  

 น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
 น าไปสรุปผลและข้อเสนอแนะ
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วิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ผลการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation Methods) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ตอนที่ 1  
การศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 2  
การศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงปรมิาณ 

(Quantitative Research)

 ประชากร
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 3  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล

ผู้ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) 

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
อธิบาย หรือบรรยายลักษณะ
ของตัวแปรโดยแปลงขอ้มูลดิบ
ให้อยู่ในรูปที่เข้าใจได้ง่าย 

วิธีการศึกษา
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ตอนที่ 1  
การศึกษาโดยวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative 
Research) 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)
 สัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่มี

ภารกิจเกี่ยวข้อง นักวิชาการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้การบันทึกเสียงและจดบันทึก

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 วิเคราะห์ปัญหางานวิจัย ศึกษาค้นคว้าความรู้ สร้างแบบสัมภาษณ์ตาม

กรอบแนวคิดของงานวิจัย ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ทดสอบโดยใช้กับผู้ให้ข้อมูล ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

 การวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการศึกษา (ต่อ)



FR

22

ตอนที่ 2  
การศึกษาโดยวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณ 
(Quantitative 
Research)

เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
ประชากร

 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนา
สาธารณะ เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ศึกษาเอกสาร แนวคิด สร้างแบบสอบถาม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 

5 ท่าน ตรวจสอบ ปรับปรุงแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการศึกษา (ต่อ) 
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ตอนที่ 3  
สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายลักษณะของตัวแปรโดยแปลง
ข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย
 ค่าร้อยละ ใช้อธิบายความหมายดูการกระจายตัวของข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ค่าเฉลี่ย ใช้เป็นตัวแทนข้อมูล หรือค่าส่วนใหญ่
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของ

ข้อมูล หากข้อมูลมีการกระจายมากแสดงว่า ข้อมูลมีตัวเลขที่
มีความแตกต่างกันมาก

วิธีการศึกษา (ต่อ)
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ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวขอ้ง กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการมีผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการเกี่ยวกับด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
และสื่อมวลชน จ านวน 10 คน ดังนี้

1.  ดร. มานะ นิมิตรมงคล 
ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่: เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรับชัน
ประเทศไทย

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 
ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.  ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ 
ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่: คณบดคีณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.  นายสมศักดิ์ ภู่สกุล 
ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่: รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

5.  นางสาวชุณหจิตร สังข์ใหม่ 
ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่: รองปลัดกระทรวงการคลัง
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6.  คุณสุภา ปิยะจิตติ 
ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่:
กรรมการ ป.ป.ช.

7.  คุณเนรัชราพิน สิทธิกันย์ 
ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่: นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน ป.ป.ช.

8.  คุณสมโภชน์ โตรักษา 
ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่: ผู้จัดการฝ่ายข่าว บริษัทกรุงเทพ

โทรทัศน์และวิทยุ
9.  ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ 

ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่: กรรมการอิสระ ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อยจ ากัด (มหาชน)

10. คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช 
ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่: นายกสมาคมอุตสาหกรรม

ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(TCA)

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ)
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การวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ตอนส าคัญ คือ 

ผลการวิเคราะห์ 

สถานการณ์ปัจจุบันของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การประเมินความเป็นไปได้ของข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3
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ข้อมูลวงเงินของค ากล่าวหา ปี 2564
เรียกรับสินบน

จัดซื้อจัดจ้าง

ทุจริตในการจัดท างบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเป็น
เท็จ
ปฏิบัต/ิละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมชิอบ

ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ

ร่ ารวยผิดปกติ

เอกเอกสารสิทธิที่ดิน

การบริหารงานบุคคล

การขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม
ฝ่าฝืนจริยธรรม

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (1)

ของการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

8,792 ล้านบาท
11,000 ล้านบาท

5,840 ล้านบาท

จัดซื้อจัดจ้าง

8,792 ล้านบาท

2
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1. ปัจจัยน าเข้า
(Inputs)

8. ผลสะท้อนกลับระยะยาว

10. สภาพแวดล้อมภายนอก

3. ผลผลิต
(Outputs)

5. ผลลัพธ์
(Outcomes)

6. ผลกระทบ
(Impacts)

2. กระบวนการ
(Process) 

4. ผลสะท้อนกลับระยะสั้น
(Feedback1)

แผนภาพกรอบการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. สภาพแวดล้อมภายใน

7. ผลลัพธ์      
บั้นปลาย
(Ultimate) 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (2)

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 เพื่อการจัดท าภารกิจ และจัดท าบริการสาธารณะ
 โดยความต้องการในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในโครงการฯ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (3)

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. ปัจจัยน าเข้า
(Inputs)
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ก าหนด WHAT ครอบคลุมขั้นตอน
1. การก าหนดความต้องการ 
2. การต้ังงบประมาณ และ 
3. การก าหนด Term of Reference (TOR)

ก าหนด WHO ครอบคลุมขั้นตอน
4. การออกประกาศประกวดราคา 
5. การเสนอราคา และ 
6. การพิจารณาและตัดสิน 

ก าหนด OUTPUT การบริหารงานเพื่อให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการให้ได้ผลผลิตที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ 
ครอบคลุมขั้นตอน
7. การส่งมอบและติดต้ัง
8. การจ่ายเงิน

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (4)

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. กระบวนการ
(Process) 

ต้นน้ า

กลางน้ า 

 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 วิธีคัดเลือก
 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปลายน้ า 
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ก าหนดความต้องการแบบ Inside-out
ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน
ผู้ก าหนดไม่มีความรู้ทางเทคนิค ผู้ประกอบการเป็นผู้ให้ข้อมูล (Lock Spec)
ขาดการบูรณาการงบประมาณภาพรวม เช่น มิติพื้นที่
หลักการอาจขัดกัน เช่น หลักการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ขัดกับ

หลักความเสมอภาคในการแข่งขัน

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (5)

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. กระบวนการ
(Process) ต้นน้ า : ก าหนด WHAT
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 TORs ท่ี Lock Spec ก าหนดการใช้ดุลพินิจ
 เกณฑ์ Price Performance (Performance 90 : Price 10)

 ปัญหาในระบบ e-GP ไม่สอดคล้องกับระเบียบ เช่น 

- เปิดให้เห็นราคาก่อนตรวจสอบคุณสมบัติ 
- การเปิดข้อมูลผู้ซื้อซองประกวดราคา ท าให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้ซื้อซอง 

 การยื่นอุทธรณ์ในขั้นตอนตัดสินว่าใครคือผู้ได้รับงาน กลายเป็นปัญหาดาบสองคม (ตรวจสอบ

ความถูกต้องของกระบวนการ กับการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า)

 ช่องโหว่ของระบบ E-bidding ผู้ที่มีเจตนาทุจริตก็หาช่องทางได้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (6)

ของการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

: ก าหนด WHOกลางน้ า 
2. กระบวนการ

(Process) 
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การทุจริตที่พบบ่อย คือ ในรูปของเงินค่ารับรอง ค่าเดินทางไปตรวจงาน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ตลอดจนเงินพิเศษส าหรับคณะกรรมการตรวจรับงาน

ปัญหาของการใช้ดุลพินิจในการงดค่าปรับ การปรับลดค่าปรับ การใช้ดุลพินิจในการขยาย
ระยะเวลาของสัญญา โดยไม่มีเหตุผลสมควร

มุมของผู้ประกอบการภาคเอกชน เห็นว่า กลไกคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ในทางปฏิบัติอาจ
ท าให้เกิดการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกัน อาจเป็นช่องทางการรับสินบน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีองค์ความรู้ในเนือ้งาน อาทิ งานก่อสร้าง งานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

สถานการณ์ COVID : การปรับลดค่าปรับเหลือ 0 ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ไม่เร่งรัดงาน ล่าช้า ทิ้งงาน (กรมบัญชีกลางแก้ไขแล้ว)

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (7)

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

: ก าหนด OUTPUTปลายน้ า 2. กระบวนการ
(Process) 
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3. ผลผลิต : ผลที่เกิดจากสภาพปัญหา
 สินค้าหรือพัสดุไม่ตรงตามความตอ้งการ ไม่มีคุณภาพ ไม่คุ้มค่า

4. ผลสะท้อนกลับระยะส้ัน : 
 เพราะความต้องการในการหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง ท าให้เกิดพฤติกรรมการ ลด spec สินค้า หรือ เกิดการ

ใช้งานที่ไม่จ าเป็นและคุ้มค่า 

5. ผลลัพธ์ : 
 ท าให้ภาครัฐต้องออกระเบียบ ให้มีความรัดกุมมากขึน้ ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยาก และอาจเป็นการสร้างเงื่อนไข

ที่มากขั้น ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีช่องทางในเรื่องของสินบนมากขึ้นอีก 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (8)

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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6. ผลกระทบ : ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
 ผลกระทบต่อภาครัฐ ที่ส าคัญคือ การใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 ผลกระทบต่อภาคเอกชน คือ ขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ภาครัฐและความโปร่งใส 

 ผลกระทบต่อภาคประชาชน คือ ไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง 

7. ผลลัพธ์บั้นปลาย : ผลต่อสังคมและประเทศชาติ
 เกิดสังคมที่เราเรียกว่า มือใครยาวสาวได้สาวเอา 

 ประเทศชาติ สูญเสียเงินมหาศาล ภาพลักษณ์ ย่ าแย่ การลงทุนจากต่างชาติมีจ านวนลดลง 
กระทบต่อต่อเศรษฐกิจ และงานของคนในชาติ

8. ผลสะท้อนกลับระยะยาว :
 ประเทศไม่ได้รับการพฒันา

 ความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ดี

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (9)

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (10)

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบญัญัติพระราชบญัญัติการจดัซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9. สภาพแวดล้อมภายใน

SWOT Analysis

Strengths : จุดแข็ง
 หลักการส าคัญตามมาตรา 8 (S1)
 กลไกของกฎหมาย อาทิ 

ข้อตกลงคุณธรรม 
คณะกรรมการราคากลาง 
คณะกรรมการวินิจฉัย (S2)

 มีการเริ่มต้นน าระบบ e-GP 
มาใช้ (S3)

Weaknesses : จุดอ่อน
 เปิดช่องการใช้ดุลยพินิจ ตั้งแต่การก าหนดความต้องการ (W1)
 การขัดกันของหลักการตามมาตรา 8 (W2)
 ขาดความรู้ทางเทคนิค (W3)
 ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบจดัซือ้จัดจา้ง (W4)
 ระบบ e-GP ยังขาดการน าเทคโนโลยี Blockchain, AI มาปรับใช้ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและเปิดเพื่อการตรวจสอบ (W5)
 ระบบการจัดท าค าของบประมาณขาดการบูรณาการ (W6)
 องค์กรตรวจสอบภาครัฐขาดการท างานแบบบูรณาการกัน (W7)
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน (11)

ของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

10. สภาพแวดล้อมภายนอก

Opportunities : โอกาส
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจทิัล อาทิ 

Blockchain Artificial Intelligence (O1)
 ผลจากการรณรงค์ อาทิ STRONG 

ท าให้สังคนตื่นตัวมากขึน้ (O2)
 กลไกทางกฎหมายที่สนับสนุนหลักการ

ส าคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
พรฏ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (O3)

Obstacles : อุปสรรค
 ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย (T1)
 บทบาทของสื่อมวลชนที่ให้ความส าคัญ

กับการประกอบธุรกิจ (T2)
 ระบบการศึกษาของไทย (T3)
 ทิศทางการปรับระบบราชการที่เน้น

ความร่วมมือทุกภาคส่วน (T4)

SWOT Analysis
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการทุจริตการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ (1)

ยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับ 1

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ 

แผนระดับ 2

แผนระดับ 3

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางท่ี 3 ปราบปรามการทุจริต
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SWOT Analysis TOWS Matrix

จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการทุจริตการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ (1)
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SWOT Analysis TOWS Matrix

: จุดแข็ง

S1S2S3O1 : ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
S1S2O2 : เปิดเผยข้อมูล

จัดท า Part no. + ราคา
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ

S2O3 : สนับสนุนการใช้
แนวคิดข้อตกลงคุณธรรม

S1S2O3 : ส่งเสริมให้ ปชช 
มีส่วนร่วม/ตรวจสอบ

W1W2O2 : กลไกคณะกรรมการตัดสิน
W5O1 : ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
W1W3W4O2O3 : ศูนย์การจัดจ้างกรณีสินคา้/บริการที่ต้องใช้

ความรูท้างเทคนิค
W6O2O3 : บูรณาการกระบวนการพิจารณา

งบประมาณ ส าหรับพื้นที่ 
W1W4O2O3 : Data Center ส าหรับผู้ประกอบการ
W1O2 : ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
W7O2 :              การบูรณาการองค์กรตรวจสอบภาครัฐ

: จุดอ่อน

: 
โอกาส

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการทุจริตการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ (1)
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S1T4 : สร้างผู้น าที่มีคุณธรรม
S1S2T4 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่

ปลอดการทุจริต
S2T3T4 : พัฒนา Platform เพื่อ

ส่งเสริมให้ ปชช มีส่วนร่วม/
ตรวจสอบ

S2T2T4 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

S2T1 : ส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชน
S2T2T3 : ส่งเสริมการแจ้งเบาะแส

W1T1T3 :  หลักสูตรประชาชน
W1T1T4 : การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ/

การส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 
(คนด)ี

W3T1T4 : ระบบการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

W5T1T2T3T4 : เครือข่ายตรวจสอบภายนอก

: อุปสรรค

: จุดแข็ง : จุดอ่อน

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการทุจริตการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ (1)

SWOT Analysis TOWS Matrix
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พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เชื่อมโยงข้อมูล
ในการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

สรุปข้อเสนอยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก
ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ยกระดับ
การสร้าง

ความโปร่งใส
เชิงนโยบาย

สร้างนวัตกรรม
ในการต่อต้านทุจริต

ในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

2

3

สร้างการตระหนักรู้
ของประชาชน
ในการเป็นกลไก

ตรวจสอบการทุจริต

4
สร้างภูมิคุ้มกัน
สังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์

1

5

5
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ระบบ HR ที่ดี ผู้น า วัฒนธรรม
องค์กรที่ดี

ระบบ
การศึกษา

การบังคับใช้
กฎหมาย

การบูรณาการองค์กร
ตรวจสอบภาครัฐ

เป้าหมาย คือ การจัดหาสินค้า/พัสดุ เพื่อการจัดท าภารกิจ/บริการ
สาธารณะ อย่างรวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต

ต้นน้ า
• Data Center เช่น ข้อมูล Part no. ราคา
• ศูนย์การจัดซื้อจัดงานงานเทคนิค
• ระบบดิจิทัล : Blockchain, AI
• กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
• การเปิดเผยข้อมูล
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดซ้ืดจ้ดจ้าง

• ระบบดิจิทัล  (Blockchain, AI)
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้ดจ้ดจ้าง
• กลไกคณะกรรมการตัดสินกรณี

หลักการขัดกัน

• การเปิดเผยข้อมูลในแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อการตรวจสอบ

• ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้ดจ้ดจ้าง

• สนับสนุนข้อมูล 
Data Center

• ความรู้ความเข้าใจ
และการน าแนวคิด
เกี่ยวกับข้อตกลง
คุณธรรมมาใช้

• Platform ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

• ช่องทางการตรวจสอบ
และแจ้งเบาะแส

• ส่งเสริมจิตส านึกสร้าง
ความร่วมมือ อาทิ ร่วม
ส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน 
Social Media เพื่อการ
ตรวจสอบ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน
ภาคประชาชน

ลดการสูญเสีย งบประมาณ
และผลกระทบ

ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์
นยปส. 13

กลางน้ า 

ปลาย
น้ า 
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นี ้อาจจะมีมาก…
อาจจะมีของหรูหราก็ได ้แตว่า่ตอ้งไมไ่ป
เบียดเบียนคนอ่ืน …ตอ้งใหพ้อประมาณ
ตามอตัภาพ… พดูจาก็พอเพียง 
ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบตัิตนก็พอเพียง 

พระราชด ารสั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 
พระราชวงัดสุิต วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2541
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พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วนัท่ี 2 สิงหาคม 2533

...เม่ือคิดเรื่องใดสิ่งใดตอ้งท าใจ ใหม้ั่นคง
เป็นกลาง มีเหตมีุผล ความจรงิใจและ

สจุรติ
เพ่ือความคิดจกัไดก้ระจ่างแน่วแน่ เหน็ถงึ
จดุหมายและประโยชนท่ี์แทข้องภารกิจของตน 
อยา่งถกูตอ้งครบถว้นมีอิสรภาพ...
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พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้  าเรจ็
การศกึษาจากมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ณ สวนอมัพร
วนัท่ี 22 มิถนุายน 2522

...คณุสมบตัิพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัทกุคนนัน้ 
ท่ีส  าคญัไดแ้ก่ ความรูจ้กัผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่ว

กลวับาป ความ สจุรติ ทัง้ใน

ความคิดและการกระท า ความไมเ่หน็แก่ตวั ไมเ่อารดั
เอาเปรยีบผูอ้ื่น ความไมม่กัง่ายหยาบคาย กบัอีก
อยา่งหนึ่งที่ส  าคญั เป็นพิเศษคือความขยนัหมั่นเพียร
ดา้นความซ่ือสตัยส์จุรติ...
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พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2528

...ความเจรญินัน้จะเกิดขึน้ได ้ยอ่มตอ้ง อาศยั
เหตปัุจจยัประกอบกนัหลายอยา่ง นอกจาก
วิทยาการท่ีดีแลว้ จะตอ้งอาศยัความยตุิธรรม

เท่ียงตรง และความสะอาด

ซึง่ตอ้งเป็นไป พรอ้มทัง้ในความคิด
และการกระท า...
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...จ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าดว้ยจิตใจท่ี

ปราศจากอคติ
ตอ้งกระท าดว้ยความคิดความเห็นท่ีอิสระ
เป็นกลาง ถกูตอ้งตามหลกัเหตผุลจงึจะ
มีความกระจ่างแจ่มแจง้เกิดขึน้ เป็นปัจจยัส าคญั
ช่วยใหส้ามารถมองเห็นถึงกระบวนการปฏิบตัิทัง้ปวง
ไดโ้ดยตลอด ซึง่จะยงัผลใหง้านทกุอยา่งลลุว่ง
ถงึจดุประสงคแ์ละบรรลปุระโยชนท่ี์ตอ้งการ
โดยครบถว้นแทจ้รงิในที่สดุ...

พระบรมราโชวาท 19 สิงหาคม พ.ศ. 2517
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THANK YOU
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การวิพากษแ์ละร่วมแสดงความคิดเหน็ 
ยุทธศาสตรป้์องกันการทจุริตการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐเชิงรุก


