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บทน้า (Introduction)
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการ เป็นหลักการสาคัญของระบบบริหารราชการ
ในการพัฒนาประเทศและการบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน โดยแนวทางดังกล่าว ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 (OPDC, 2009) และได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2554 ดังนี
“มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุ บเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่ต้อง
คานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปฏิบัติราขการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”1
จากการประชุมระดับโลก (Earth Summit) ณ กรุงเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ปี พ.ศ. 2535 ได้กล่าวถึง
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ในภาคธุรกิจ โดยแนวคิดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบรรษัทและกิ จการธุ รกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) ได้ ถูกเรียกร้องให้ ธุรกิ จใส่ ใจในด้ านสั งคม
โดยรวมและสิ่งแวดล้อม นอกจากการให้ความสาคัญเฉพาะบทบาทการเติบโตของธุรกิจด้านเดียว ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจข้ามชาติ โดยองค์กรความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development : OECD) รวมถึงธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank
:ADB) ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุ น การเงิ นระหว่ า งประเทศ (International Monetary Fund : IMF)
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ได้นาหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักธรรมาภิบาลกาหนดเป็นเงื่อนไขในการช่วยเหลือทางการเงินสาหรับ
ประเทศสมาชิก โดยประเทศดังกล่าวจะต้องสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึน มีการดาเนินการตามนโยบายสาธารณะที่ได้ตก
ลงไว้ในสัญญารับการสนับสนุนทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อ ให้การประสบปัญหาทางการเงิน ดังกล่าว กลับสู่
เสถียรภาพอย่างรวดเร็ว มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีภูมิคุ้มกันวิกฤติที่อาจจะเกิดขึนในอนาคต หลักการสาคัญของ
หลั ก ธรรมาภิ บ าล ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) การตรวจสอบได้
(Accountability) มี ค วามโปร่ ง ใส (Transparency) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) และมี ก รอบกฎหมาย
สาหรับการพัฒนา (Law) ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) ต้องการให้เป็น
มาตรฐานสากลในระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วย (SOC, 2016)
ประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจใน ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความหย่อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการบ้านเมือง การบริหารราชการ การกาหนดนโยบายสาธารณะ
และการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ อันเป็นความรับผิดชอบของภาคราชการทังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
ขณะเดียวกัน ในภาคประชาชนอันเป็นพลังอันสาคัญก็มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพิ่มขึน รัฐบาลได้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริ ห ารจั ดการภาคราชการและได้ป ระกาศระเบียบส านักนายกรัฐมมตรีว่าด้ว ยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ปี พ.ศ. 2542 และเริ่มมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542
เป็นต้นมา (SOC, 2016) โดยระเบียบปฏิบัติราชการดังกล่าว เพื่อให้การจัดระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้สังคมสามารถมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในระบบบริหารกิจการดังกล่าวด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและให้โอกาสตรวจสอบได้ ตลอดจน
ขยายการให้บริการภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม2
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ (พฤษภาคม 2542) ในการใช้คาว่าระบบการบริหารและการจัดการ
บ้านเมืองที่ดีห รือธรรมาภิบาล (Good Governance) (OPDC, 2013) ในการบริหารราชการ โดยธรรมาภิบาล
(Good Governance) หมายถึง “ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่างๆ ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือวางกฏเกณฑ์ความสัมพันธ์
ระหว่างเศษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อให้ส่วนต่างๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรม”
(SOC, 2016) และ The United Nations Development Program (UNDP) (1997) ได้ ใ ห้ นิ ย ามธรรมาภิ บ าล
(Good Governance) ไว้ว่า “เป็นการใช้อานาจทางบริหาร เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อจัดการกิจการของประเทศ
ในทุกระดับ ระบบดังกล่าวประกอบด้วยกลไก กระบวนการ และสถาบัน ต่างๆ ที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลสามารถ
แสดงออกซึ่งผลประโยชน์ สิทธิตามกฏหมาย บรรลุถึงข้อตกลง และการมีฉันทามติจากความคิดเห็นที่ต่างกัน ”
(World Bank, 2013) โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ปี พ.ศ. 2542 (ข้อ 4.2) ได้กาหนดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่
บนพืนฐานหลักสาคัญอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี
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1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านัน โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทย
มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาชาติ
3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์ ก รทุ ก วงการให้ มี ค วามโปร่ ง ใส มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนได้
4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติ หรืออื่นๆ
5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
และความกลัวที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม
โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน3
ธรรมาภิบาลน้า (Water Governance)
ทรัพยากรนาเป็นทรัพยากรพืนฐานในการพัฒนาประเทศและเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ
รวมถึงการเพิ่มขึนของจานวนประชากรและความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ได้ส่งผลให้ปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรนามีความหลากหลายและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน (The Committee of stipulation of
policies and water resources management, 2016) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยกรนาแบบผสมผสาน
(Integrated Water Resources Management : IWRM) ได้ถูกประยุกต์ ใช้ในหลายประเทศ โดยได้มีการจัดตัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทานโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนา รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอืออานวย (Enabling Environment) ต่อการบริหารจัดการ (GWP, 2000) ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์กับการมีธรรมาภิบาลนา (Water Governance)
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รูปที่ 1 กรอบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลนา (Water Governance) และการบริหารจัดการทรัพยากรนา
(Ballabh, 2007)
หลักธรรมาภิบาลได้นามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรนา โดยหลักการดังกล่าว
ได้กล่าวถึง “ความสามารถของระบบทางสังคมในการบริหารจัดการด้วยความเห็นพ้องต้องกันสาหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของทรัพยากรน้า ซึง่ การบริหารจัดการดังกล่าวจะประกอบด้วยความสามารถในการจัดทานโยบายสาธารณะ
ที่สังคมยอมรับและมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในกระบวนการดังกล่าว” (Rogers, 2002) จากรูปที่ 1
ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลนา (Water Governance) และองค์ประกอบที่สาคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา (Ballabh, 2007) โดย Global Water Partner (GWP) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลนา (Water
Governance) ไว้ว่า “เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และระบบการบริหารจัดการ ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าว เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้า และส่งมอบบริการด้านน้าต่อสังคม” (Rogers & Hall, 2003) หรือ
ในอีกความหมายหนึ่ง ธรรมาภิบาลนา คือ “ระบบซึ่งควบคุมการตัดสินใจในการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยารน้า”
(Moench et al., 2003) ซึง่ กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนาดังกล่าว มีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจและสถานบันทางกฎหมาย (Iza & Stein, 2009)
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องค์ประกอบและธรรมาภิบาลน้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(Elements and Water Governance on Water Resources Management)
ส าหร้บ การพัฒ นาธรรมาภิบ าลน าในการบริห ารจัด การทรัพ ยากรนานั น องค์ก ารระหว่า ง
ประเทศเพือ่ การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
: IUCN) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการพัฒนาธรรมาภิบาลนา4 4 องค์ประกอบหลัก คือ
1.) นโยบาย (Policy) การบริหารจัดการทรัพยากรนาจาเป็นจะต้องกาหนดทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งนอกจากการพิจารณาการใช้นาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องคานึงถึง
ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน ในการใช้ประโยชน์ รวมถึงการมีส่ว นร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากนานัน สามารถสร้างโอกาสในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
การทบทวนแก้ ไขกฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ และการป้ องกั นภั ยพิ บั ติ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บน าในอนาคต ส่ งเสริ มและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน รวมถึงบทบาท หน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Iza.& Stein, 2009) พร้อมทัง
การพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลในการบริ หารจั ดการน านัน ยังเป็นกลไกที่ส าคัญ ที่ เอืออานวยต่อการจัดทานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านนาให้มีประสิทธิภาพจากการมีส่วนร่วม รวมถึงการตรวจสอบการดาเนินการที่โปร่งใสและผลสัมฤทธิ์
จากการดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์นา (GWP, 2013)
2.) กฎหมาย (Law) การบริหารจัดการทรัพยากรนาในหลายประเทศนัน กฎหมายมีส่วน
สาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการด้านธรรมาภิบาลนา ซึ่งประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกาหนดหลักเกณฑ์
ในสิทธิด้านนา การจัดสรรนา การควบคุมมลพิษทางนา การจัดตังองค์กรบริหารจัดการนา และกลไกในการบังคับ
ใช้กฎหมาย (Water law) (Iza & Stein, 2009)
3.) องค์กร/สถาบัน (Institutions) ประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลนา ต้องการองค์กร/
สถาบันที่รองรับ เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการ (GWP, 2003) รวมถึงการกาหนดบทบาท หน้าที่และภารกิจที่ชัดเจน
สามารถอธิบายและรับผิดชอบต่อการดาเนินการ รวมถึงการถูกตรวจสอบจากสาธารณะในการดาเนินงาน เพื่อทา
ให้แน่ใจได้ว่ามีธรรมาภิบาลนาที่ดีในการบริหารจัดการ (Rogers & Hall 2003)
4.) การดาเนิ นการ (Implementation) การสร้างสภาพแวดล้ อมที่เอืออ านวย (Enabling
environment) ที่เหมาะสม ได้แก่ การมีนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนา (Policy) กฎหมาย (Law)
และองค์กร/สถาบันด้านนา (Institutions) รวมถึงการดาเนินการ (Implementation) เป็นสิ่งสาคัญต่อธรรมาภิบาลนา
ระเบียบ ข้อกาหนด รวมถึงกลไกที่กาหนดไว้ เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการให้การบริหารจัดการทรัพยากรนา
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด (Iza.& Stein, 2009) การดาเนินการที่ล้มเหลวในเรื่องธรรมาภิบาลนาจะส่งผลให้ไม่สามารถ
ส่งมอบบริการที่ดีด้านนาได้ การบริหารจัดการขาดการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงและ
ความล้มเหลวในการดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ (GWP, 2003)
การพัฒนาประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลนาในการบริหารจัดการทรัพยากรนานัน มีมุมมองมากกว่า
การมีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจเท่านัน แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความสมดุลในด้านประสิทธิภาพทางการเมือง สังคม
และสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย การพัฒนาประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลนาโดยรวม อาจจะประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ
ซึ่งขึนอยู่กับรัฐที่จะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ส าหรับพืนฐานคุณลั กษณะของการมี
ประสิทธิภาพที่ดีในธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรนานัน Global Water Partnership (2003) สรุปไว้ ดังนี
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แนวคิดดังกล่าวได้พัฒนาจากศูนย์กฎหมายสิ่งแวลล้อม (IUCN’s Environmental Law Center : ELC) ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)
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1) การเปิดเผยและมีความโปร่งใส
องค์กร/สถานบันควรดาเนินงานด้วยความเปิดเผย สร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ
และการเข้าถึงได้ องค์กร/สภาบันที่มีธรรมาภิบาลที่ดีควรมีความโปร่งใสในการดาเนินการด้านนโยบายและการติดตาม
ตรวจสอบกระบวนการจัดทานโยบายได้
2) การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
คุณภาพของนโยบายของรัฐขึนอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึง่ เริ่มตังแต่
กระบวนการการจัดทานโยบาย การดาเนินงานและการประเมินผล การพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมจะเป็นการสะท้อน
ความต้องการของสังคม ช่วยให้เกิดความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการ รวมถึงการมีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
จากการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะนาสั งคมไปสู่การมีธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหาร
จัดการทรัพยการนา
3) ความสอดคล้องของนโยบายและการปฎิบัติ
จากปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนาและการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกิดขึน
ส่งผลให้ธรรมาภิบาลนาต้องการความสอดคล้องระหว่างภาคการเมืองซึ่งกาหนดนโยบาย และความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานในแต่ละระดับของหน่วยงานภาครัฐ การมีธรรมาภิบาลนาที่ดีจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนาและการใช้ประโยชน์จากนาซึ่งมีความสัมพันธ์และสร้างผลกระทบระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4) ความเท่าเทียมและการมีจริยธรรม
ผู้หญิงและผู้ชายควรจะมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ในการปรับปรุงและพัฒนา
ความเป็นอยู่ให้ดีมากขึน มีความเท่าเทียมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วนในการติดตามตรวจสอบ
กระบวนการการจัดทานโยบายและการดาเนินการ รวมถึงการรับผิดที่เกิดขึน ธรรมาภิบาลนาตังอยู่บนพืนฐานของ
หลักจริยธรรมซึ่งเป็นหลักการทางสังคมและหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการใช้นา การเข้าถึง
และการครอบครอง ดังนัน กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ควรจะมีความยุติธรรมและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Rogers & Hall 2003)
ความต้องการธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(The Necessity of Good Governanace on Water Resources Management)
ปัญหาคอร์รัปชั่นในการบริหารจัดการนาเป็นปัญหาหลักในเกือบทุกประเทศ การดาเนินการดังกล่าว
ได้ลดประสิทธิภาพในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสสวรรษ (the Millennium Development
Goal : MDGs)5 เกี่ยวกับนาอุปโภคบริโภคและสุขอนามัยด้านนา เพิ่มต้นทุนให้แก่สังคมในการจัดหาบริการด้านนา
ลดคุณภาพการให้บริการ และส่งผลเสียต่อความยากจนของประชาชน จากการศึกษาของ The United Nations Development
Program : UNDP พบว่าการคอร์รัปชั่นด้านนาสามารถพบในการพัฒนาด้านนากินนาใช้ (Water drinking and Water use)
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เป้าหมายการพัฒนาแก่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) คือ เป้าหมายในการพัฒนาที่เกิดจากการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) ที่นครนิวยอร์ก โดยผู้นาของรัฐบาลที่เข้าร่วมได้ตกลงตังเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาด้านทรัพยากรนา
ที่ทุกประเทศจะต้องบรรลุให้ได้ภายใน ปี พ.ศ. 2558 โดยเป้าหมายสหัสวรรษดังกล่าว ประกอบด้วย 1.) ขจัดความยากจนและความหิวโหย 2.) ให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา 3.) ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ 4.) ลดอัตราการตายของเด็ก 5.) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 6.) ต่อสู้
โรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคสาคัญอื่นๆ 7.) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8.) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
อ้ า งอิ ง จาก UNICEF Thailand (2016) เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ (MDGs) retrieved from : http://www.unicef.org/thailand/tha/
overview_5963.html
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การสุขอนามัย (Sanitation) ระบบชลประทาน (Irrigation) การบริหารจัดการทรัพยากรนา (Water Management) และ
เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน า (hydropower) (UNDP,2011) โดยโครงการที่มีการคอร์รัปชั่นจะมีลักษณะโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ (Large-scale construction) และการผูกขาด (Monopolies) การใช้เทคนิคที่ซับซ้อน (Technical
complexity) ซึ่งจะลดการตรวจสอบและความโปร่งใสของสาธารณะ (Stalgren, 2006) โดยการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่
(Grand corruption) ประกอบด้วย การสมรู้ร่วมคิด (Collusion) การฉ้อฉลเงินงบประมาณและทรัพย์สินทางราชการ
(Embezzlement of government assets and funds) การรับเงินสินบนจากข้อตกลงระหว่างประเทศ (Bribery
in international deals) การสมยอมในการเสนอราคา (bid rigging) และการเห็ น แก่เ ครือ ญาติ (nepotism)
(UNDP,2011)
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.
2542 (และที่ แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ปี พ.ศ. 2550) มาตรา 4 ได้ใ ห้ คานิยามของคาว่ า ทุ จริต ต่อหน้าที่ หมายความว่ า
“ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์
ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือ
หน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ” องค์กรระหว่างประเทศด้านความ
โปร่งใส (Transparency International : TI) ได้นิยามความหมายของคอร์รัปชั่นไว้ว่า “การละเมิดอานาจที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ” โดยคอร์รัปชั่นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.) คอร์รัปชั่นขนาดเล็ก (Petty
Corruption) 2.) คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ (Grand Corruption) 3.) คอร์รัปชั่นทางนโยบาย (Policy Corruption)6
ซึ่งขนาดของการคอร์รัปชั่นจะขึนอยู่กับจานวนเงินที่เสียหายและภาคส่วนที่เกิดขึน (IT, 2015)
การบริหารจัดการทรัพยากรนาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ที่แตกต่างกันในระดับพืนที่และการบริหารจัดการ (ระดับพืนที่ ลุ่มนา ประเทศ และระหว่างประเทศ) รวมถึงธรรมาภิบาล
ภายในองค์กร นโยบาย และภาคการเมือง โดยระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของการคอร์รัปชั่น อาจจะเกิดขึน
ได้จากสาเหตุ ดังต่อไปนี
1.) การมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอืออานวย (Non-enabling environment) ทังทางด้านนโยบาย
(Policy) กฎหมาย (Law) องค์กร/สถาบัน (Institutions) และการดาเนินการ (Implementation)
2.) การมีระดับการตรวจสอบและความโปร่งใสที่ต่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการนา
3.) การมีความสามารถทางเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม
อาจจะเป็นการยากที่จะแยกระหว่างการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพและการคอร์รัปชั่น ในหลายกรณี การก่อสร้างและ
การบารุงรักษาทีล่ ่าช้าและมีคุณภาพต่าเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาด้านนา หรือการเกิดมลพิษทางนา อาจจะเกิดขึนได้จาก
การมีเครื่องมือที่ไม่ทันสมัยและมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ต่า รวมถึงการขาดแคลนงบประมาณ
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คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือ กระบวนการสร้างความชอบธรรม ที่เป็นสาเหตุสาคัญให้การคอร์รัปชั่นที่เกิดในภายหลัง มีกระบวนการดาเนินงาน
ที่สลับซับซ้อน และมีรูปแบบการดาเนินการที่มีความหลากหลายอย่างมาก ทังนีเพราะกระบวนการคอร์รัปชั่นจะผูกติดกับเงื่อนไขที่สร้างความชอบธรรม
ให้กับนโยบายและกฎหมายนันๆ จะสามารถเอือให้เกิดประโยชน์ต่อการนาไปใช้เป็นเครื่ องมือในการดาเนินการคอร์รัปชั่นของกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้ และทาให้
บางครังการคอร์รัปชั่นในลักษณะเช่นนี แทบจะไม่สามารถถูกตรวจสอบได้เลย เพราะไม่อาจจะพิสูจน์ได้ว่า การดาเนินงานดังกล่าวมีเจตนาหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริตหรือแสดงข้อสังเกตให้เห็นว่าได้เกิดการคอร์รัปชั่นขึน ทังนี แม้ว่าการดาเนินงานดังกล่าวอาจจะมีพฤติการณ์ อันชวนให้น่าสงสัยว่ามีการคอร์รัปชั่น
เกิดขันก็ตาม หรือหากว่าการคอร์รัปชั่นดังกล่าวได้ถูกสืบสาวไปถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวการใหญ่หรือผู้สร้างนโยบาย หรือกฎหมายที่ก่อให้เกิดช่องทางหรือ
โอกาสให้เกิดการคอร์รัปชั่นขึน ส่วนใหญ่แล้วกระบวนการตรวจสอบเอาผิดก็มักจะสินสุดอยู่ที่การดาเนินการกับกลุ่มบุคคลในระดับกลาง และระดับล่าง
จานวนหนึ่งเท่านัน อ้างอิงจาก เอกสารแนวโน้มของคอร์รัปชั่นในประเทศไทย (The Trend of Corruption in Thailand) โดย นางจารุวรรณ สุขุมาลพงษ์
วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย 2 สานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร) ปี พ.ศ. 2556
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4.) การมีอิทธิพลและการครอบงาทางการเมืองในนโยบายและโครงการด้านนา ซึ่งอานาจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายและเป็นการยากที่จะชีชัดว่าเป็นเรื่องผิดกฏหมาย
5.) มีช่องว่างทางการกฎหมายและนโยบาย ซึ่งเกิดขึนจากการกระจัดกระจายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรนา หรือความแตกต่างกันเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนาในแต่ละประเทศ
6.) ความสัมพันธ์ระหว่างการคอร์รัปชั่นระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านทรัพยากรนา อาจจะเกิดความเสี่ยงจากกฎหมายในแต่ละประเทศที่ไม่ครอบคลุมและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เพียงพอ
ของประเทศผู้ขอรับการลงทุน (UNDP, 2011)
จากความพยายามในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนา ซึ่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
ด้านวิชาการและการก่อสร้างนัน เริ่มไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ความต้องการใข้ประโยน์จากนารวมถึงต้นทุน
ที่เพิ่มขึน ได้ผลักดันให้หลายภาคส่วนของสังคมต้องการให้การบริหารจัดการทรัพยากรนาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนา
มากขึน (Moriaty et al.,2007) และลดปัญหาการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึนให้น้อยลง โดย Water Integrity Network ได้เสนอ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนา (Water sector) ดังนี
1.) การปฏิรูปด้านกฏหมายและการเงิน (Legal and finance reform) ประกอบด้วย
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงระบบการจัดซือจัดจ้าง (Procurement systems)
เนื่องจากการดาเนินงานดังกล่าว การชนะการประมูลอาจจะเกิดขึนจากการสมยอมในการเสนอราคา (Bid rigging)
ซึง่ นาไปสู่การมีผลตอบแทนที่มากขึนสาหรับการแบ่งปั่นในการคอร์รัปชั่น ระบบการจัดซือจัดจ้างจึงควรเป็นระบบ
ที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการจัดทาราคากลางเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น
1.2 การใช้มาตรการในการติดตามตรวจสอบและการควบคุม (Monitoring and Oversight)
ในการดาเนินงานโครงการที่ผิดปกติหรือมีความล่าช้า เช่น โครงการที่ใช้เทคโลยีที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
และเงื่อนไขสัญญาอย่างไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น
1.3 การป้องปราม (Deterrence) เป็นมาตรการที่สาคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
โดยการใช้มาตราการลงโทษทางกฎหมายด้วยการเพิ่มบทลงโทษหรือการเพิ่มค่าปรับจากการประพฤติทุจริตคอร์รัปชั่น
1.4 การเพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (Increase economic competition) ความต้องการ
ผูกขาดตลาด (Monopoly) ด้วยการคอร์รัปชั่นสาหรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นัน ได้ส่งผลให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึน
ในการพัฒนา แนวทางหนึ่งในการป้องกันและลดปัญหาคอร์รัปชั่น คือ การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ลดผูกขาดตลาดและการบิดเบือนกลไกราคา
2.) การปฎิรูประบบการส่งมอบบริการสู่สังคม (Reform public service delivery systems)
ประกอบด้วย
2.1 การปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Improved human resources
management) โดยการพัฒนาเงื่อนไขการทางานที่ดีให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน โดยทั่วไปแล้ว อัตราค่าจ้างที่ต่าอาจจะเป็น
แรงจูงใจในการคอร์รัปชั่นในการบริหารโครงการ การโยกย้ายหรือการซือตาแหน่ง เป็นต้น ดังนัน การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ได้มุ่งเน้นในการตรวจสอบและการใช้หลักจริยธรรมในการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย
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2.2 การปรับปรุงการเรียนรู้ด้านเทคนิควิชาการและระบบ (Improving technical knowhow and systems) เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสนับสนุนด้านข้อมูลและการตรวจสอบปัญหา
การคอร์รัปชั่น
2.3 การเสริมสร้ างขีดความสามารถของภาคสั งคม (Increase public sector capacity)
ซึง่ การขาดแคลนงบประมาณและขีดความสามารถทางเทคนิควิชาการของภาคสังคม ส่งผลให้ไม่มีความสามารถในการ
ตรวจสอบปัญหาการคอร์รัปชั่นได้ เช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีเทคนิคการก่อสร้างที่ซับซ้อน เป็นต้น
3.) การปฏิรูปภาคเอกชน (Reform in the private sector) จากการสารวจใน 15 ประเทศ (ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประเทศในแอฟริกา) การคอร์รัปชั่นเกิดขึนจากการให้สินบนของภาคเอกชนในกระบวนการจัดซือจัดจ้าง
(Procurement processes) เช่น การทาสัญญาใหม่ การให้สินบนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการปล่อยมลพิษ
ลงสู่แหล่งนา หรือการหลบหลีกระเบียบข้อบังคับในการทางานที่ไม่สามารถที่จะทาให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้
การปฎิรูปภาคเอกชนสามารถดาเนินการได้โดยการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล การมุ่งเน้นในการตรวจสอบและ
ความโปร่งใส รวมถึงการป้องกันการสมรู้ร่วมคิดในการคอร์รัปชั่นและการให้สินบน
4.) การเพิ่มการตระหนักรู้ของสังคมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Public Awareness and
Capacity Building) ประชาสังคม (Civil society) เป็นอานาจที่ยิ่งใหญ่ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ของสังคมถึงผลกระทบจากคอร์รัปชั่นและการสนับสนุนการตรวจสอบการดาเนินการของนโยบาย
ภาครัฐ เช่น การฝึกอบรมสื่อสารมวลชนในการตรวจสอบการคอร์รัปชั่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนา การสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น การจัดสัมมนาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชั่น
ในเชิงนโยบายและแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่นในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนา (Water sector) (Stalgren, 2006)
บทสรุป (Conclusion)
การบริ หารจั ดการทรั พยากรน าแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management :
IWRM) เป็ นการบริ หารจั ดการทรั พยากรน าเพื่อให้ เกิดความสมดุลย์ระหว่าง 1.) การมีประสิ ทธิภาพทางเศรษฐกิ จ
(Economic efficiency) 2.) ความเท่าเทียมกั นทางสั งคม (Social equity) และ 3.) ความยั่งยืนทางด้านสิ่ งแวดล้ อม
(Environment sustainability) (Rogers & Hall ,2003) ในปัจจุบัน หลายประเทศได้นาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในแก้ไขปัญหาด้านนา ซึ่งนอกเหนือปัญหาด้านการพัฒนา ภัยพิบัติ และการก่อสร้างแล้ว ปัญหาการขาดธรรมมาภิบาล
และคอร์รัปชั่นได้กลายมาเป็น ปัญหาส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรนา โดยการพัฒนาในด้านดังกล่าว
ยังคงต้องการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและการบริหารจัดการ การปรับปรุงกฎหมาย
และการบังคับใช้ที่ชัดเจนในสิทธิ การครอบครอง และการใช้ประโยชน์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในระบบ
การจัดซือจัดจ้างและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเกี่ยวกับความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึนจากปัญหาคอร์รัปชั่น
ด้านนา ซึง่ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนัน อาจจะประกอบด้วยหลากหลายแนวทางในการดาเนินการ และมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ แต่การดาเนินการทังหมดนัน มุ่งไปสู่การสร้างธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาขน รวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา
และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก (Appendix)
พฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวข้องกับการทุจริตในระบบจัดซือจัดจ้าง
(The reasonably dubious circumstances related to corruption in procurement systems)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของ
รัฐทุกแห่งดาเนินการจัดซือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procumbent : e – GP) ระบบดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย 1) ระบบข้ อ มู ล สิ น ค้ า
(Electronic Catalog : e-catalog) 2) ระบบตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Market : e-market) และ 3) ระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding) เพื่อให้การจัดซือจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซือจัดจ้างและมีมีมาตรฐานเดียวกัน (OAG, 2016)
โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้สรุปพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตในระบบจัดซือจัดจ้าง ดังนี
1. การมีข้อร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประมูลและ/หรือฝ่ายอื่น
ข้อร้องเรียนเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญในการนาไปสู่การสืบสวนเกี่ยวกับการกระทาอันมิชอบ เช่น
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวัสดุที่มีข้อบกพร่อง อาจจะนาไปสู่การเปิดเผยพฤติกรรมในการรับวัสดุที่มีข้อบกพร่องเพื่อแลกเปลี่ยน
กับสินบน หรือข้อเรียกร้องอื่นๆของโครงการ
2. จัดทาสัญญาย่อยที่มีมูลค่าต่ากว่าวงเงินจัดซือจัดจ้าง
การดาเนินการดังกล่าวเกี่ยวกับการแบ่งแยกวงเงินในสัญญาจัดซือจัดจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
ที่สูงขึนและ/หรือการประมูลแข่งขันราคา โดยโครงการจะปรับสัญญาวงเงินจัดซือจัดจ้างให้ต่าลงเพียงเล็กน้อย
และ/หรือเจตนาแบ่งสัญญาโครงการให้ มีสัญญาโครงการที่มีลักษณะย่อยหลายสัญญาอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด
การตรวจสอบหรือทาให้เกิดการแข่งขันการประมูลราคาน้อยลง
3. การประกวดราคาที่ผิดปกติ
รูปแบบของการประกวดราคาที่ผิดปกติ อาจจะมีความเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตในการจัดซือจัดจ้าง ได้แก่
1.) ในการประกวดราคา ผู้ประมูลเสนอราคาสูงมาก โดยไม่สามารถอธิบายได้และ/หรือการเสนอ
ราคานันสูงกว่าราคาประเมินอย่างไม่สมเหตุสมผล
2.) มีการหมุนเวียนผู้ชนะการประมูล
3.) การพิจารณาผลการประกวดราคา การประกาศผล และการลงนามในสัญญาล่าช้า ซึ่งอาจจะ
บ่งชีได้ว่ามีการเจรจาและ/หรือยื่นเงื่อนไขในการทุจริตโครงการ
4.) ดาเนินการขยายหลักประกันซองประกวดราคาซา
5.) ให้บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทในเครือของตัวเอง เข้าประมูลงานและเสนอราคาสูงหรือเงื่อนไข
ที่รับไม่ได้ เพื่อให้บริษัทที่เสนอราคาได้ราคาที่ต่าสุด (จากการตรวจสอบของผู้สืบสวนระหว่างประเทศพบว่า การสมยอม
ราคาในบางอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างแพร่หลายและราคาประมูลมักจะสูงกว่าราคาประมาณของรัฐบาล ร้อยละ 30
หรือมากกว่า)
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4. ค่าธรรมเนียมของตัวแทน/นายหน้าสูงมากเกินไป
การดาเนินการจัดซือจัดจ้างอุปกรณ์ผ่านตัวแทน/นายหน้า ที่มีราคาสูงกว่าปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตจากการแบ่งส่วนกาไร
5. ผู้เข้าร่วมประมูลไม่มีสินทรัพย์ในการก่อสร้าง
ผู้ชนะการประมูลการจัดซือจัดจ้าง เป็นผู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ เครือ่ งมือและ/หรือเครื่องจักรในการทางาน
6. ผู้เสนอราคาขันต่าไม่ได้รับการคัดเลือก
โครงการที่มีผลประโยชน์แอบแฝงอาจจะกดดันคณะกรรมการให้พิจารณาผู้ชนะราคาต่าสุดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่กาหนด และพิจารณาผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงกว่า
7. การทาสัญญาจ้างงานอย่างไม่สมเหตุผล และ/หรือซาผู้จ้างรายเดียว
8. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือมูลค่าสัญญา
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือมูลค่าสัญญาอย่างไม่สมเหตุสมผล โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
ประเภทของงาน และการเพิ่มราคาในสัญญาเดิมที่ยื่นไว้ อาจจะเป็นเหตุบ่งชี ถึงการทุจริต เนื่องจากมูลค่าและ
ปริมาณงานไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
9. มีคาสั่งเปลี่ยนแปลงสัญญา
โครงการมีคาสั่งในการเปลี่ยนแปลงสัญญาหลายครัง หลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาไปแล้วและ/
หรือระหว่างการดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้า งสมยอมในการเพิ่มมูลค่า
สัญญา แต่ไม่มีผลผลิตหรือปริมาณงานที่เพิ่มขึนมาเลย
10. การส่งมอบสินค้า/บริการที่มีคุณภาพต่าหรือไม่มีการส่งมอบ
จากการสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศ เมื่อผู้รับจ้างให้สินบนหรือสมยอมกับผู้ประมูลรายอื่น
การส่งมอบสินค้า/บริการที่น้อยกว่าปกติ มีคุณภาพต่า และ/หรือ มีการเพิ่มราคาสินค้า/บริการในสัญญา เป็นการดาเนินการ
เพื่อให้โครงการที่ได้รับมีต้นทุนที่ต่าลง และคงไว้ซึ่งผลกาไร ดังนัน สินค้า บริการ และปริมาณ จึงเป็นสิ่งบ่งชีที่ดีในการ
ตรวจสอบการทุจริตการจัดซือจัดจ้าง (NACC, 2016)
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