
ข้อเสนอแนะเพอืป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการ 

ในการดําเนินการโครงการระบบบริหารจดัการทรัพยากรนําอย่างยงัยนืและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภยัของ

ประเทศไทย 

--------------------- 

 

๑. คาํนาํ 

 มหาอทุกภยัในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึงก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง

กว้างขวาง เป็นเหตสุาํคญัทีทําให้รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนเพือจัดให้มีการบริหารจัดการนําอย่างมีบรูณาการ

และ ต้องใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม “โครงการเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพือ 

ออกแบบกอ่สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนําอย่างยังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอทุกภยัของประเทศ

ไทย” ซึงรัฐบาลกําลงัดําเนินการอยู ่อาจจะมีผลทําให้เกิดการทุจริตและความเสียหายแก่ทางราชการ ดังเช่นที

เคยเกิดขึนกับการดําเนินโครงการขนาดใหญ่ในอดีต ดงันนั โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ (๑๑) แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแก้ไข

เพิมเตมิ (ฉบบัที ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นสมควรเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือพิจารณา

มาตรการป้องกนั       การทจุริตและความเสียหายของทางราชการในการดําเนินโครงการดงักลา่ว ดงันี 

 

๒. ข้อเทจ็จริง 

ในการบริหารจดัการทรัพยากรนําและแก้ไขปัญหาอทุกภยัให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนนั รัฐบาล

ได้จดัตงัองค์กรและได้ดําเนินการในสว่นทีเกียวข้องตามลําดบั สรุปได้ดงันี 

๒.๑ การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํา 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพือวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนํา        

พ.ศ. ๒๕๕๔๑ กําหนดให้มีคณะกรรมการยทุธศาสตร์เพือวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนํา (กยน.) และ      

มีหน้าทีจดัทําแผนแม่บทและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรนําอย่างเป็นระบบ  

ในการจดัทําแผนแมบ่ทฯ ดงักลา่ว กยน. ได้กําหนดวตัถุประสงค์และแผนปฏิบัติการทีสอดรับกบั

นโยบายของรัฐบาลดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญัคือ การให้ความสําคญัตอ่การป้องกนั บรรเทา และลดความ

เสียหาย    ทีเกิดจากอทุกภยัขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกนันําท่วม การบริหาร

จดัการ   อทุกภยัในยามคบัขนัโดยกําหนดให้มีแผนปฏิบัติการทีสําคญั คือ แผนปฏิบตัิการบรรเทาอทุกภยัใน

พืนทีลุม่นํา   แบบบรูณาการและยงัยืน (กรณีลุม่นําเจ้าพระยา) โดยได้กําหนดให้มีกิจกรรมทงัในพืนทีต้นนําด้วย

การให้ความสาํคญัในเรืองการชะลอนํา พืนทีกลางนําเน้นการบริหารจัดการนํา และพืนทีท้ายนําเน้นเรืองการ

ระบายนําและผลักดนันํามีกรอบวงเงินสําหรับดําเนินการรวม ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และในแผนปฏิบตัิการ

ดงักลา่วจะประกอบด้วย ๘ แผนงานหลกั ซงึมีทงัแผนงานทีต้องใช้และไม่ต้องใช้งบประมาณดําเนินการ ในจํานวน

นีมี ๔ แผนงานทีต้องใช้งบประมาณดําเนินการ คือ  

                                                             
๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 



๒ 
 

(๑) แผนงานฟืนฟูและอนรัุกษ์ป่าและระบบนิเวศงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เช่น โครงการ

สร้างอ่างเก็บนําในลุม่นํายม ลุม่นําสะแกกรัง ลุม่นํานา่น ลุม่นําป่าสกั  

(๒) แผนงานฟืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิงก่อสร้างเดิมหรือตามแผนทีวางไว้งบประมาณ 

๑๗๗,๐๐๐ ล้านบาท เช่น โครงการจัดทําทางนําหลาก (floodway) และหรือทางผันนํา (flood diversion 

channel) รวมทังถนนและเขือน ฝาย ประตูนําเพือรับนําหลากจากแม่นําป่าสัก และแม่นําเจ้าพระยาไปทาง

ตะวนัออก หรือทงั ๒ ฝังโครงการจัดทําผงัการใช้ทีดิน/และการใช้ประโยชน์ทีดินในผงั รวมทังจดัทําระบบป้องกนั

พืนที โครงการปรับปรุงสภาพลํานําสายหลกั และคนัริมนําส่วนทีเหลือ  

(๓) แผนงานพัฒนาคลังข้อมลู ระบบพยากรณ์ และเตือนภยังบประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท 

เช่น โครงการจัดทําระบบฐานข้อมลู ระบบคาดการณ์ ระบบเตือนภยั รวมทงัจัดตงัองค์กร กฎระเบียบทีจําเป็น

และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย และ  

(๔) แผนงานการกําหนดพืนทีรับนํานอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ทีได้รับผลกระทบจากการใช้

พืนทีเพือการรับนํางบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เชน่ โครงการปรับปรุงพืนทีเกษตรชลประทานให้เป็นแก้มลิง

ประมาณ ๒ ล้านไร่ สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ปีละ ๒  ครัง ประกอบด้วยพืนทีชลประทานของโครงการ

พิษณโุลกและโครงการเจ้าพระยาใหญ่ และพืนทีชุม่นําขนาดใหญ่  

๒.๒ แผนปฏิบัติการบริหารจัดการนาํ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติ  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการนําและอทุกภยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕๑

กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจดัการนําและอทุกภยั (กบอ.) มีหน้าทีจดัทําแผนปฏิบัติการบริหารการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาอทุกภยัแห่งชาติ ซึงในเวลาตอ่มาระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจดัการนําและ

อทุกภยัแห่งชาติ (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๒ กําหนดให้ กบอ. สามารถนําแผนแมบ่ทการบริหารจดัการทรัพยากร

นํา  ทีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วไปกําหนดเป็นแผนปฏิบติัการต่อไป  

ในส่วนของงบประมาณสําหรับใช้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดงักล่าวรัฐบาลได้ออกพระราช

กําหนด  ให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพือการวางระบบบริหารจดัการนําและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 

๒๕๕๕๓     มีบทบญัญัติทีสําคญั คือ ให้การกู้ เงินตามพระราชกําหนดนีมีมลูค่ารวมกันไม่เกินสามแสนห้าหมืน

ล้านบาทกระทําได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกินวนัที ๓๐ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบ

การใช้จ่ายเงินกู้ ต่อรัฐสภาเพือทราบก่อนเริมดําเนินการ ซึงต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือวนัที ๒๙ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ ได้กําหนดกรอบการใช้เงินจํานวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาทโดยให้จัดสรรเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) 

การลงทนุตามแผนปฏิบัติการบรรเทาอทุกภยัในพืนทีลุ่มนําแบบบูรณาการและยงัยืน (กรณีลุม่นําเจ้าพระยา 

ครอบคลมุพืนที ๘ ลุม่นํา)   วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ล้านบาท  (๒) การลงทุนตามแผนปฏิบัติการในพืนทีลุ่มนําอืน ๑๗ 

                                                             
๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๔ ง ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕ 

๒ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนทีพเิศษ ๑๑๒ ง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๓ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนท ี๑๐ ก ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
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ลุม่นํา วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท และ (๓) การลงทนุตามยทุธศาสตร์เพือการฟืนฟแูละสร้างอนาคตของประเทศ 

วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๒.๓ การดําเนินโครงการเสนอกรอบแนวคดิ (Conceptual Plan) เพือออกแบบก่อสร้าง

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนําอย่างยังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพือการวางระบบ

บริหารจดัการนําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๑ มีข้อกําหนดทีสําคญัประการหนึง คือ ใน

การเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพือพิจารณาอนุมตัิ ถ้าโครงการนันมีความจําเป็นเร่งด่วนในการบริหาร

จดัการนําหรือป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภัยอย่างเป็นระบบ หรือเป็นโครงการทีมีลกัษณะหรือสภาพเฉพาะ

เป็นพิเศษ    หาก กบอ. เห็นสมควรเพือให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ หรือ

เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพของโครงการ กบอ . อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพือให้พิจารณาอนุมตัิการ

ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามทีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแก้ไขเพิมเตมิ ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

ด้วยวิธีการอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือวนัที ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ

ตามที กบอ. เสนอ คือ เหน็ชอบขนัตอนการดําเนินโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยากร

นําอย่างยงัยืนและระบบแก้ไขปัญหาอทุกภยัของประเทศไทยและเห็นชอบประกาศเรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ

เกียวกบั   การพสัดใุนการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการ

ใช้จ่ายเงินกู้ เพือการวางระบบบริหารจดัการนําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้มีผลให้การดําเนินงานโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการ

บริหารจดัการทรัพยากรนําอย่างยงัยืนและระบบแก้ไขปัญหาอทุกภยัของประเทศไทย เป็นกรณีได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แตต้่องดําเนินตามประกาศเรืองหลกัเกณฑ์

และวิธีการเกียวกบัการพสัดตุามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้

เพือการวางระบบบริหารจัดการนําและและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕๒ ซึงเป็นประกาศทีได้กําหนด

หลกัเกณฑ์และวิธีการเกียวการจัดหาพัสดุสําหรับใช้ในการดําเนินโครงการเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual 

Plan) เพือการออกแบบและกอ่สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนําฯ เช่น กําหนดให้ผู้สนใจเสนอกรอบ

แนวคิด (Conceptual Plan)   การออกแบบก่อสร้าง กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกมีหน้าที

คดัเลือกกรอบแนวคิด ข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อเสนอด้านราคา เพือพิจารณาคัดเลือกผู้ ทีมีความเหมาะสมเป็น

ผู้ รับงานจ้างตามสญัญาทีสํานกังานอยัการสงูสดุตรวจพิจารณาและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แล้ว กับให้มีคณะกรรมการกํากับโครงการมีหน้าทีติดตามกํากับดแูลการดําเนินงานตามสญัญาทุกโครงการ 

                                                             ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๒

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๕ 



๔ 
 

ส่วนการตรวจการจ้าง การควบคมุงาน ยงัคงให้นําระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุฯ มาใช้บังคบั

โดยอนโุลม 

กบอ. ได้ดําเนินการตามโครงการเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพือการออกแบบ

และก่อสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนําฯ ให้เป็นไปตามประกาศดงักลา่วดงันี 

๒.๓.๑ การออกประกาศเชญิชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอกรอบแนวคดิ (Conceptual Plan) 

เพอืออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนําอย่างยังยืนและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ

ประเทศไทย 

กบอ. ได้ประกาศเชิญชวนผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงาน           

การออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนําทีเป็นทียอมรับในระดบันานาชาติ ให้มาเสนอกรอบ

แนวคิดฯ ตามแผนแมบ่ทบริหารจดัการทัพยากรนําอย่างยังยืน ทีกําหนดให้มีแผนบริหารจัดการนําในลุ่มแมนํ่า

เจ้าพระยา (๘ ลุม่นํา) และแผนการบริหารจดัการนําในลุม่นําอืนอีก ๑๗ ลุม่นํา 

ตามประกาศเชิญชวนฯ กําหนดให้มีแผนงาน/โครงการสําหรับดําเนินการออกแบบงาน

ก่อสร้างตามแผนบริหารจัดการนําในพืนทีลุ่มนําเจ้าพระยา ๖ แผนงาน/โครงการงบประมาณดําเนินการ  

๒๙๐,๐๐๐ ล้านบาท 

สว่นการดําเนินโครงการในลุม่นําอืน (๑๗ ลุม่นํา) มี ๔ แผนงาน/โครงการงบประมาณ

รวม ๓๔,๐๐๐ ล้านบาท 

ส่วนทีเป็นสาระสําคญัอีกประการหนึงในการประกาศเชิญชวนฯ คือ การกําหนดให้การ

จ้างออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรนําฯ เป็นการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ มีรูปแบบสญัญา         

Design-Build with Guaranteed Maximum Price 

๒.๓.๒ การจัดทําข้อกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) เพอืให้มีการจ้างออกแบบก่อสร้าง

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรนาํฯ 

หลงัจากทีมีกลุม่บริษัทจํานวน ๓๔ รายได้เสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพือ 

การออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรนําฯ แล้ว กบอ. ได้ประกาศกลุม่บริษัททีได้รับการคดัเลือก 

(Short List) เหลือ ๖ กลุม่ให้มีสิทธินําเสนอการออกแบบก่อสร้าง โดยในแตล่ะโครงการหรือกลุม่งาน (Module) 

จะมีกลุ่มบริษัททีมีสิทธิเสนอได้ ๓ กลุ่ม หลงัจากนัน กบอ.ได้จัดทําข้อกําหนดและขอบเขตงาน  (TOR)              

การดําเนินการจ้างออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรนําฯ ในทกุ Module ของลุ่มนําทงัสอง พร้อม

ทงัได้ปรับเพิม/ลดงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการจากวงเงินเดิมทีเคยกําหนดไว้ในประกาศเชิญชวนเข้า

ร่วมเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) จํานวน ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เหลือ ๓๐๑,๐๐๐ ล้านบาท๑  โดย

จดัแบ่งงานทงัหมดออกเป็น ๑๐ กลุม่ (Modules) สรุปได้ดงันี 

                                                             
๑

หนังสือคณะกรรมการบริหารจัดการนาํและอุทกภยั ด่วนทีสุด ที นร (กบอ) ๐๓๑๙/๐๘๕๒ ลงวนัที ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 



๕ 
 

(๑) Module A๑ การสร้างอ่างเก็บนําอย่างเหมาะสมและยังยืนในพืนทีลุ่มนําปิง ยม 

น่าน สะแกกรัง และป่าสกั ให้ได้ความจเุก็บกกัประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพือการบริหารจัดการนํา           

การชลประทาน โดยเน้นการป้องกันนําท่วม ใช้งบประมาณไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท (งบประมาณยงัคงเดิม)  

(๒) Module A๒ การจัดทําผงัการใช้ทีดิน/การใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีลุ่มนํา รวมทัง   

การจดัทําพืนทีปิดล้อม พืนทีชมุชนและเศรษฐกิจหลกั สําหรับพืนทีลุม่นําเจ้าพระยาเพือแก้ไขปัญหานําท่วมของ

พืนทีชมุชน เขตเศรษฐกิจหลกั พืนทีทีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ และโบราณสถาน ในพืนทีลุ่มนําปิง วงั 

ยม น่าน สะแกกรัง ท่าจีน ป่าสัก และเจ้าพระยา งบประมาณไม่เกิน ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท  (ปรับลดจาก

งบประมาณ    จากเดิมทีเคยกําหนดไว้ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท)  

(๓) Module A๓ การปรับปรุงพืนทีเกษตรชลประทานในพืนทีโครงการชลประทานเหนือ

จงัหวดันครสวรรค์ เพือเกบ็กกันําหลากชวัคราว (แก้มลิง) ในพืนทีโครงการชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค ์

หรือพืนทีลุ่มตําตามธรรมชาติ สําหรับเก็บกักนําหลากชัวคราวให้ได้ความจุเก็บกักประมาณ ๓,๐๐๐ ล้าน

ลกูบาศก์เมตร งบประมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (ปรับลดจากงบประมาณจากเดิมทีเคยกําหนดไว้ 

๖๐,๐๐๐ ล้านบาท)  

(๔) Module A๔ การปรับปรุงสภาพลํานําสายหลกัและป้องกนัการกัดเซาะตลิงริมแม่นํา

ในพืนทีแมนํ่ายม น่าน เจ้าพระยาเพือปรับปรุงสภาพลํานําสายหลกั และป้องกนัการกัดเซาะตลิงริมแม่นํา (River 

Bank Protection) ในพืนทีแมนํ่ายม น่าน เจ้าพระยา ใช้งบประมาณไมเ่กิน ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท (ปรับเพิม

งบประมาณจากทีกําหนดไว้เดิมเพียง ๗,๐๐๐ ล้านบาท)  

(๕) Module A๕ การจัดทําทางผันนํา (Flood diversion channel) ขนาดประมาณ 

๑,๕๐๐ ลกูบาศก์เมตร/วินาที รวมทงัการกอ่สร้างถนน ด้านฝังตะวนัตกและฝังตะวนัออกของแมนํ่าเจ้าพระยา     

ให้สามารถผนันําลงสูอ่า่วไทยไมน้่อยกวา่ ๑,๕๐๐ ลกูบาศก์เมตร/วินาที รวมทงัการก่อสร้างถนนริมคลองทีขดุ

ใหมเ่พือรองรับการคมนาคมใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๕๓,๐๐๐ ล้านบาท (ปรับเพิมงบประมาณจากเดิมทีเคย

กําหนดไว้ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)  

(๖) Module A๖ และ B๔ ระบบคลงัข้อมูลเพือการพยากรณ์และเตือนภยั รวมทงัการ

บริหารจดัการนํา เพือการจดัหาพร้อมติดตงัอปุกรณ์ทงั Software และ Hardware เพือจดัตงั Single Command 

Center และการจัดทําระบบคลังข้อมลูในการพยากรณ์และเตือนภัย รวมทังการบริหารจัดการนํา โดยใช้

งบประมาณไมเ่กิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท (ปรับลดงบประมาณจากเดิมทีเคยกําหนดไว้ ๕,๐๐๐ ล้านบาท)  

(๗) Module B๑ การสร้างอ่างเก็บนําอย่างเหมาะสมและยงัยืนในพืนทีลุม่นํา ๑๗ ลุม่นํา

ให้ได้ความจเุก็บกกัประมาณ ๔๕๐ ล้านลกูบาศก์เมตร โดยใช้งบประมาณไมเ่กิน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท  

(๘) Module B๒ การจดัทําผงัการใช้ทีดิน/การใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีลุม่นํา รวมทงัการ

จดัทําพืนทีปิดล้อม พืนทีชุมชนและเศรษฐกิจหลกั สําหรับพืนทีลุ่มนํา ๑๗ ลุ่มนําเพือแก้ไขปัญหานําท่วมของ

พืนทีชมุชน เขตเศรษฐกิจหลกั พืนทีทีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ และโบราณสถาน งบประมาณไม่เกิน     

๑๔,๐๐๐ ล้านบาท  



๖ 
 

(๙) Module B๓ การปรับปรุงสภาพลํานําสายหลกัและการป้องกันการกัดเซาะตลิงริม

แมนํ่าในพืนที ๑๗ ลุม่นําเพือการปรับปรุงคลอง ร.๑ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ/หรือคลองระบายนํา

อืน ๆ ให้สามารถผนันําลงสู่อ่าวไทยได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลกูบาศก์เมตร /วินาที โดยใช้งบประมาณไมเ่กิน          

๕,๐๐๐ ล้านบาท (ปรับลดงบประมาณจากเดิมทีเคยกําหนดไว้ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) 

 

ผู้ได้รับคดัเลือกในขนัตอนของกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) จะต้องจดัทําข้อเสนอ

ในขนั Definitive Design สําหรับแตล่ะ module พร้อมทังเสนอราคาในการศึกษาออกแบบและก่อสร้าง ในรูป 

Design-build with Guaranteed Maximum Price หรือการออกแบบและก่อสร้างพร้อมประกนัราคาไม่เกิน

วงเงินสงูสดุ โดยมีสาระสําคญั ดงันี 

· ขอบเขตของงานหลกัประกอบด้วย การศกึษาความเหมาะสม  การวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อม – สงัคม/สขุภาพ  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจและการเงิน การออกแบบรายละเอียด      

การจดัหาทีดิน การก่อสร้าง การดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาผลกระทบ

ด้านตา่งๆ (สิงแวดล้อม – สงัคม/สขุภาพ) 

· การออกแบบในขนั Definitive Design เพือแสดงปริมาณวสัด ุอปุกรณ์ เครืองจกัร และ

ราคาให้ละเอียด โดยแสดงปริมาณงาน ทังในส่วนงานศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และราคาต่อหน่วยตาม

หลกัเกณฑ์ของราชการ 

· Guaranteed Maximum Price (GMP) หมายถึงราคาสงูสดุในการดําเนินโครงการให้

แล้วเสร็จตามวตัถปุระสงค์ โดยครอบคลมุทกุกิจกรรมในขอบเขตของงานหลกั   ในขนัตอนการดําเนินโครงการ

หลังจากได้รับคดัเลือกให้เป็นคู่สญัญาแล้ว ผู้ รับจ้างต้องศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการอีกครัง โดย

รายละเอียดอาจแตกตา่งจาก Definitive Design ทีเสนอไว้เดิม แตต้่องคงวตัถุประสงค์ของโครงการไว้ รัฐบาล

ไทยจะจา่ยเงินให้ ผู้ รับจ้างตามปริมาณงาน แตจ่ะจ่ายไมเ่กินราคา GMP ทีระบุในสญัญา ถึงแม้ราคาในขนัตอน

ออกแบบรายละเอยีดจะสงูกว่า GMP ก็ตาม 

· คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคเพือให้คะแนนและจัดลําดบั

ก่อน  โดยมีเกณฑ์ด้านแนวคิดวิธีการดําเนินงาน ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอ และด้านบุคลากรและ

ประสบการณ์  คณะกรรมการฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยนืทีได้คะแนนสงูสดุจากข้อเสนอทางเทคนิค

เพือเจรจาตอ่รองราคา  หากเจรจาไมไ่ด้ผล จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ ยืนทีได้คะแนนถัดไปตามลําดบั 

เพือเจรจาตอ่รองราคาตอ่ไป 

· กําหนดส่งข้อเสนอคือวนัที ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และคณะกรรมการฯ จะคดัเลือก

ภายในวนัที ๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ เพือให้สามารถทําสญัญาว่าจ้างได้ภายในวนัที ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๖ 

 

๓. ข้อพจิารณา 

 



๗ 
 

 การดําเนินโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนําฯ ของรัฐบาลตามทีกล่าวมา     

มีลกัษณะทีเร่งรีบและรวบรัดเมือเทียบกับการดําเนินโครงการตามปกติ โดยการดําเนินโครงการดงักล่าวมี

ลกัษณะสําคญั ดงันี 

· การจดัทําแผนแมบ่ทและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรนําของ กยน. ซึงใช้เวลาค่อนข้าง

สนั  เป็นเพียง “การรวมแผน” จากแผนงาน/โครงการทีเคยพิจารณากนัมาก่อน โดยมิได้มีการศกึษา

ในรายละเอียดเกียวกับความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างโครงการลงทุนตา่ง ๆ และความเป็นไปได้

ทางเทคนิค ทางเศรษฐกิจ ทางสงัคม และทางสิงแวดล้อมอย่างครบถ้วน 

· การคดัเลือกบริษัทออกแบบก่อสร้างใช้วิธีการแขง่ขนักันในการเสนอกรอบแนวคิด  (Conceptual 

Plan) และการเสนอแบบ Definitive Design และการก่อสร้างพร้อมประกนัราคาไมเ่กินวงเงินสงูสดุ   

(Design-build with Guaranteed Maximum Price) ทําให้ในแตล่ะสญัญาของแตล่ะ module        

มีการรวมงานต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน (ตังแต่การศึกษาความเหมาะสม  การวิเคราะห์ผลกระทบ

สงิแวดล้อม/  สงัคม/สุขภาพ  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจและการเงิน ไปจนถึงการ

ออกแบบรายละเอียด  การจัดหาทีดิน การก่อสร้าง และอืน ๆ) ซึงถือได้ว่าเป็นการจ้างเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จประเภทหนึง 

· การดําเนินการจัดจ้างโดยขอยกเว้นไม่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบอืน ๆ ทีทางราชการใช้บงัคบัในกรณีทวัไป 

· การดําเนินการคัดเลือกบริษัทออกแบบก่อสร้างมีช่วงเวลาทีจํากัด โดยรัฐบาลจะต้องทําสัญญา

ว่าจ้างภายในวันที ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๖ ซึงเป็นวนัสดุท้ายทีรัฐบาลสามารถกู้ เงินมาลงทุนแก้ไข

ปัญหานําท่วมตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้ เงินฯ  

 

ลกัษณะสําคญัดงักลา่วชีให้เหน็วา่ รัฐบาลต้องการดําเนินโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหาร

จดัการทรัพยากรนําฯ อยา่งรวดเร็ว โดยกําหนดให้เป็นโครงการทีต้องเร่งรัด เพือป้องกนัหรือบรรเทาปัญหานํา

ทว่มในอนาคตได้ทนัเวลา โครงการลงทนุในทกุ module ถูกกําหนดให้ต้องเสร็จสินภายในเวลาไม่เกิน ๕ ปี 

ผู้แทนจาก กบอ. ได้ชีแจงวา่มีความจําเป็นต้องขอยกเว้นระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดฯุ และต้อง

ใช้วิธีการ Design-build with Guaranteed Maximum Price ซึงรวมงานตา่ง ๆ ไว้ในสญัญาเดียวกนั ก็เพือทํา

ให้โครงการลงทุนเกิดขนึได้จริงภายในเวลา ๕ ปี เพราะหากดําเนินการไปตามวิธีการปกติ (คือ Design-bid-

build หรือมีการศกึษาและออกแบบก่อนทีจะประมลูหาผู้ก่อสร้าง) จะใช้เวลานานเกินไปและอาจเสร็จไมท่ันการ

แก้ไขปัญหา  นําท่วมในอนาคตได้ 

อนึง กบอ. เชือว่าขนัตอนการเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) ในช่วงแรกนนั นอกจากจะเป็น   

การกลนักรองบริษัททีมีคณุสมบตัิทีเหมาะสมในเบืองต้นแล้ว ยังทําให้มีการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในลกัษณะที

เป็นนวตักรรม (innovation) ซึงเป็นประโยชน์ตอ่การจัดทําข้อกําหนด (TOR) สําหรับการจัดจ้างในขนัตอนต่อไป

อีกด้วย 



๘ 
 

การป้องกันหรือบรรเทาปัญหานําท่วมเป็นเรืองเร่งดว่นสําหรับประเทศ และควรดําเนินการอย่างรวดเร็ว  

แตก่ารดําเนินโครงการออกแบบกอ่สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนําฯ ของรัฐบาลเท่าทีผ่านมาตงัแต่       

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  มีความเสียงทีอาจทําให้เกิดปัญหาการทุจริตและความเสียหายแก่ทางราชการ โดยมี

รายละเอียดดงันี 
 

๓.๑ การคัดเลือกผู้รับจ้าง 

การแขง่ขนักนัระหวา่งบริษัททียืนข้อเสนอมีไมม่ากเท่าทีควร เพราะแตล่ะ module มีวงเงินว่าจ้าง    

ทีสงูมาก (สว่นใหญ่ไมต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) ทําให้บริษัททีมีศกัยภาพในการรับงานมีจํานวนน้อยราย จะ

เหน็  ได้วา่มผีู้ผา่นการคดัเลอืกเสนอกรอบแนวคิดเพียง ๖ กลุ่มบริษัท โดยแยกเป็น module ละ ๓ กลุ่มบริษัท

ต่อมาปรากฏว่า ๒ กลุ่มบริษัททีได้รับคดัเลือก คือ “กิจการร่วมค้าญีปุ่ น - ไทย” และ “บริษัททีมไทยแลนด์ - 

บริษัท       ช. การช่าง” ได้ขอถอนตวัไมเ่ข้ายืนประมลู จึงทําให้เหลือกลุม่ผู้ยนืข้อเสนอทงัหมด ๔ กลุม่ และทําให้

ใน             ๘ modules มีบริษัทแขง่ขนักนั module ละเพียง ๒ รายเท่านนั 

นอกจากนัน การกําหนดขอบเขตและลกัษณะของงานยังทําให้กฎเกณฑ์ในการคัดเลือกมี

มาตรฐานทีไมแ่น่นอนและชัดเจน ตวัอย่างเช่น ใน module A ๑ ซึงมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาออกแบบและ

ก่อสร้าง        อ่างเก็บนําในพืนทีลุม่นําปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสกั ให้ได้ความจุเก็บกักประมาณ ๑,๓๐๐ 

ล้านลกูบาศก์เมตร โดยอา่งเก็บนําทีต้องดําเนินการให้คดัเลือกจากรายชือของพืนทีทีให้ไว้ ๑๖ รายการนัน 

คณะกรรมการคดัเลือกฯ       ยงัไมไ่ด้กําหนดกฎเกณฑ์ทีชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิค 

โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีบริษัทเลือกเสนอสร้างอ่างเก็บนําในพืนทีทีแตกต่างกันไป ความชดัเจนในการให้

คะแนนสําหรับข้อเสนอด้านเทคนิคว่ามีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดนันเป็นสิงสําคัญทีสุด เพราะความ

คลมุเครืออาจเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ เลือก   ทีจะใช้วิธีการทีไมโ่ปร่งใสและไมส่นบัสนนุให้เกิดการแขง่ขนั

ในตลาดการจดัซือจดัจ้างโดยเฉพาะใน ๘ modules ทีเหลือคูแ่ขง่อยู่ module ละเพียงแค ่๒ ราย 

อนึง ตามประกาศ เรืองหลกัเกณฑ์และวิธีการเกียวกบัการพัสดุในการดําเนินโครงการฯ ทีได้

กําหนดให้มีกระบวนการคดัเลือกผู้ รับจ้าง โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกรายงานผลการพิจารณาเพือ

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุติัผลการคดัเลือก เป็นกรณีทีอาจทําให้มีปัญหาดงัตอ่ไปนี 

(๑) การดําเนินการคัดเลือกผู้ รับจ้างตามประกาศฯ ซึงเป็นกระบวนจัดหาพัสดุ ซึงแม้จะได้รับ        

การยกเว้นในการถือปฏิบตัิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดฯุ ก็ตาม แต่การจัดหาพัสดตุาม

โครงการฯ ก็ยังคงต้องถือปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของการจัดทํารายงานการวิเคราะห์

สิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อม ซึงเป็นกรณีทีสว่นราชการ

เจ้าของโครงการจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุติัโครงการ 

(๒) การจดัหาพสัดใุห้เป็นไปตามประกาศฯ โดยการกําหนดให้ผู้ เสนอกรอบแนวคิดเพือออกแบบ

ก่อสร้างระบบบริหารจดัการนําฯ ไมไ่ด้เป็นการแขง่ขนัการเสนอราคางานจ้างทีมีรูปแบบรายการงานจ้างที          

ส่วนราชการเจ้าของโครงการได้จดัให้มีไว้ก่อน จึงอาจทําให้มีการพิจารณาจ้างงานทีไมเ่ป็นข้อเสนอด้านเทคนิค    

และด้านราคาทีดีทีสดุ 
 



๙ 
 

๓.๒ การจ้างเหมาแบบเบด็เสร็จในรูปแบบ Design-Build 

การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบ Design-Build เป็นการกําหนดให้ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบทงั  

การออกแบบและก่อสร้างในแต่ละ  Module โดยขอบเขตของงานครอบคลมุ การศึกษาความเหมาะสม            

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจและการเงิน   การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม-สงัคม/สขุภาพ            

การออกแบบรายละเอียด การจดัหาทีดินและการขออนุญาตใช้พืนที การก่อสร้างและควบคุมงาน รวมทัง          

การดําเนินการ  ด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน  การรวมงานทกุขนัตอนไว้ในสญัญาเดียวกันเช่นนี อาจ

ก่อให้เกิดปัญหาตา่งๆ ดงันี 

(๑) การเปรียบเทียบทางเลือกตา่งๆ ไมส่ามารถทําได้อย่างชัดเจน เนืองจากผู้ เสนอรูปแบบอาจมี     

การออกแบบทีตา่งกนัมาก และอาจไมมี่รูปแบบให้พิจารณาเลือกในจํานวนทีมากพอ จนทําให้ไม่สามารถเลือก

รูปแบบและทางเลือกทีดีทีสดุได้ 

(๒) การรวบรัดขนัตอนและเวลาในการดําเนินโครงการ อาจทําให้มีการคดัเลือกโครงการลงทุนที     

ไม่เหมาะสมตอ่สภาพปัญหาและสภาพพืนที  ทําให้โครงการไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ในทีสดุ ดงัปรากฏ    

ให้เห็นในอดตี เชน่ โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดบัในกรุงเทพมหานคร  และโครงการว่าจ้างแบบ    

เหมารวมเพือการออกแบบรวมกอ่สร้างระบบรวบรวมและบําบดันําเสียเขตควบคมุมลพิษจงัหวดัสมทุรปราการ 

(๓) การรวมงานการศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจและการเงิน       

การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม-สงัคม/สขุภาพ ไว้ในสญัญาเดียวกนักับงานออกแบบและก่อสร้าง ย่อมสร้าง

แรงจงูใจให้บริษัทผู้ รับจ้างใช้วิธีการศกึษาในด้านตา่งๆ ทีมีอคติในลกัษณะทีจะทําให้โครงการมีความคุ้มคา่และ    

ผา่นเกณฑ์ด้านสิงแวดล้อม-สังคม/สุขภาพ  โดยอาจใช้ข้อมลูทีไม่เป็นจริง ทังนีเพือให้ได้มีการออกแบบและ

ก่อสร้างในทีสดุ   

อนึง การศกึษาเพือจดัทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม-สงัคม/สุขภาพ ซึงรวมถึงการรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายหลงัจากทีมีการทําสญัญาซึงรวมไปถึงงานการออกแบบก่อสร้าง

แล้ว        อาจทําให้มีการยอมรับน้อยลงในหมูผู่้ได้รับผลกระทบเพราะโครงการจะถกูมองว่าเป็น “การกําหนดมา

ลว่งหน้าแล้วว่าจะก่อสร้างโดยไมค่ํานึงถึงทางเลือกอืน” หากเป็นเชน่นีจริงก็จะก่อให้เกิดกระแสตอ่ต้านโครงการ

จนทําให้ลา่ช้าหรือล้มเลิกไปได้ 

(๔) โดยทัวไปในโครงการลงทุนของรัฐ ขนัตอนการจัดหาทีดิน การขออนุญาตใช้พืนที และการ

เวนคืนทีดินมักใช้เวลานานเพราะการเจรจาระหว่างภาครัฐและเจ้าของหรือผู้ ใช้ประโยชน์จากทีดินเป็น

กระบวนการทียืดเยือ  ดงันนั การรวมเอาขนัตอนการจดัการด้านทีดินไปรวมไว้ในสญัญาเดียวกนักับงานอืน ๆ มี

แนวโน้มทีจะทําให้การดําเนินการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไปได้ และค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างอาจสงูขึนตาม

เวลา เป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตในลกัษณะต่าง ๆ ได้ (เช่น การจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าทีของรัฐเพือ

ยอมรบัให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในลกัษณะทีขดักบัทีระบุไว้ในสญัญา) 

(๕) การรวมงานทีมีลกัษณะทีหลากหลาย ทีดําเนินการในพืนทีหลายแห่ง และทีต้องใช้เงินเป็น

จํานวนมาก ให้มาอยู่ในสญัญาเดียวกัน มีแนวโน้มทําให้การตรวจรับงาน การควบคมุงาน และการเบิกจ่ายมี

ความยุ่งยากมากขนึ ผู้วา่จ้างจําเป็นต้องมีบคุลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และความซือสัตย์สจุริตอย่างสงู 



๑๐ 
 

หากทางราชการ    ไม่สามารถรองรับงานเหลา่นีได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นช่องทางให้เกิดการ

ทจุริตขนึได้ 
 

๓.๓ การประกันราคาไม่เกนิวงเงนิสูงสุด (Guaranteed Maximum Price) 

การกําหนดวงเงินสงูสดุเพือเป็นการประกันราคาไม่ให้ค่าใช้จ่ายทีรัฐบาลต้องจ่ายจริงให้กับผู้

รับจ้าง    สงูกวา่ GMP ตามทีระบไุว้ในสญัญา มีวตัถปุระสงค์เพือป้องกันไมใ่ห้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายสงูกวา่ทีควร

จะเป็น หรือปัญหา cost overrun อย่างไรก็ตาม การใช้ GMP เพือการนีอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ คือ 

(๑) ในกรณีทีบริษัทต้องเสนอราคาซึงจะใช้เป็นข้อมลูพืนฐานในการกําหนด GMP ทีระบุในสญัญา 

ข้อกําหนดทีว่า “รัฐบาลไทยจะจา่ยเงินให้ผู้ รับจ้างตามปริมาณงาน แตจ่ะจ่ายไมเ่กินราคา GMP ทีระบุในสญัญา 

ถึงแม้ราคาในขนัตอนออกแบบรายละเอยีดจะสงูกว่า GMP ก็ตาม” น่าจะทําให้บริษัทมีแนวโน้มทีจะเสนอราคา

ในเกณฑ์ทีค่อนข้างสงู ซึงอาจจะมีระดบัทีสงูใกล้กับวงเงินงบประมาณสูงสุดทีกําหนดไว้ใน TOR สําหรับแต่ละ 

module  ทังนี เพือเป็นการตงัราคาสงูเผือไว้ไมใ่ห้ราคาในขนัตอนออกแบบรายละเอียดสงูกว่า GMP นันเอง 

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือบริษัทคาดการณ์ได้ว่าการดําเนินโครงการมีโอกาสเกิดอปุสรรคทําให้ล่าช้าและคา่ใช้จ่าย

สงูขึนตามทีกล่าวมาแล้ว (เช่น ขันตอนการจัดหาทีดินมกัใช้เวลานาน) ดงันัน การมี GMP จึงไม่สามารถใช้

ป้องกนัปัญหาคา่ใช้จ่ายสงูกวา่ทีควรจะเป็นได้เสมอไป 

(๒) การระบุให้รัฐบาลจ่ายค่าจ้างไม่เกินราคา GMP ทีกําหนดในสญัญา แม้วา่ราคาในขนัตอน

ออกแบบรายละเอียดจะสงูกวา่ GMP นัน อาจทําให้ผู้ รับจ้างตงัใจออกแบบรายละเอียดโดยลดต้นทนุการ

ก่อสร้างให้มากทีสดุ  เป็นเหตใุห้รัฐได้ผลงานก่อสร้างทีไม่คุ้มค่าเพราะรัฐเองก็จะไม่มีทางเลือกทีดีกว่า งาน

ก่อสร้างทีมีต้นทนุการก่อสร้างตํา แตมี่คา่ใช้จ่ายการดําเนินการ (operating cost) ทีสงูมากจนกลายเป็นภาระ

ตอ่งบประมาณประจําปีของประเทศ  ในระยะยาว ปัญหาเช่นนีจะไมเ่กิดขึนหากมีการกําหนดแบบและราคา

กลางทีเหมาะสมโดยทางราชการก่อน       แล้วจึงประกวดราคาเพือคดัเลือกบริษัทก่อสร้างในอีกขนัตอนหนึง 

(๓) ในทางปฏิบัติ มีความเป็นไปได้ทีราคาในขันตอนออกแบบรายละเอียดจะสงูกว่า GMP            

อนัเนืองมาจากความลา่ช้าในการดําเนินโครงการ (เชน่ เกิดจากการประท้วงตอ่ต้านโครงการโดยชาวบ้าน หรือเกิด

จากขนัตอนการจดัหาทีดินทียืดเยือ) และราคาคา่กอ่สร้างอาจสงูขนึตามเวลา จนทําให้ราคาตามแบบรายละเอียด

สงูกวา่ GMP หากบริษัทก่อสร้างจริงตามแบบก็จะประสบภาวะขาดทุน ซึงในกรณีนีคงเป็นไปได้ยากทีจะเห็น

บริษัทเอกชนยอมดาํเนินการตามสญัญาต่อไป โดยมีผลประกอบการขาดทนุในทีสดุ (ซึงอาจจะทําให้บริษัทต้อง

ขาดทุนจนต้องล้มละลายในทีสดุ) บริษัทผู้ รับเหมาคงต้องพยายามหาทางออกโดยวิธีการต่าง ๆ ทีก่อให้เกิด

ความเสยีหายตอ่ทางราชการ เช่น การ “ล้มโครงการ” โดยอ้างเหตทีุทําให้โครงการล่าช้า การลดมาตรฐานการ

ก่อสร้าง หรือการทิงงาน 

ปัญหาทีเกิดจากการประกันราคาไมเ่กินวงเงินสงูสดุ (Guaranteed Maximum Price) ตามทีกล่าว

มาข้างต้น นอกจากอาจกอ่ให้เกิดเกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้ว  ยงัอาจนําไปสูก่ารเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที

ของรัฐ  ทีมีอํานาจหน้าทีทีเกียวข้องแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทผู้ รับเหมาได้ 
 

๓.๔ การจ้างเหมาช่วง 



๑๑ 
 

โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ใน  module ต่างๆ มีขนาดใหญ่และกระจายอยู่ในหลายพืนที ซึง

โดยทวัไปย่อมมีการจ้างเหมาช่วงหรือ Sub Contract ออกไปเป็นจํานวนมาก แตป่ระเดน็ปัญหาคือผู้ รับเหมา

ทีมารับช่วงงานต่อนันจะสามารถทํางานได้ตามแบบและระยะเวลาที “ผู้ รับงานหลกั”หรือ Main Contractor 

กําหนดไว้หรือไมเ่พียงใด  การดแูลให้เงินล่วงหน้าและเงินทีเบิกไปตามเนืองานตกถึงมือผู้ รับเหมาช่วงจริงๆ 

เพือให้งานไม่หยดุชะงักและได้คณุภาพถือเป็นภาระสําคญัมากในการควบคมุงานให้เสร็จได้ตามกําหนดเวลา

และข้อกําหนดด้านปริมาณและคณุภาพ  หากผู้ รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้ รับจ้างอาจถกูปรับจนไม่

คุ้มตอ่การทํางานและอาจสง่ผลให้  ต้อง “ทิงงาน” ในทีสดุ ดงัเช่นทีเกิดขึนในกรณีของโครงการก่อสร้างสถานี

ตํารวจจํานวน ๓๙๖ แห่งทวัประเทศ  การกํากับและควบคมุงานทีมีการจ้างเหมาช่วงจึงต้องใช้ความเอาใจใส่

ระมดัระวงัเป็นอย่างมาก เพราะหากผู้ รับงานหลกัเหน็วา่ทําแล้วไม่คุ้มคา่กบัต้นทนุ ก็อาจ “กดราคา” ผู้ รับเหมา

ช่วงรายยอ่ย และถ้าผู้ รับเหมาช่วงรายยอ่ยเหน็วา่ทําแล้วได้กําไรน้อย ก็อาจลดเนืองานและคณุภาพวสัดกุ่อสร้าง

ลง ทําให้ต้องเปลียนแปลงรูปแบบรายการซึงท้ายทีสดุทางราชการกจ็ะไมไ่ด้งานตามแบบเดิมทีผู้ รับงานหลกัได้

กําหนดไว้ ปัญหาเกียวกับความสมัพันธ์ระหว่างผู้ รับงานหลกักับผู้ รับเหมาช่วงจํานวนมาก  รวมทังเงือนไขที

กําหนดให้การจ้างช่วงต้องผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากบัโครงการ อาจนําไปสู่การทุจริตโดย

เจ้าหน้าทีของรัฐทีมีอํานาจหน้าทีทีเกียวข้องได้ 

๓.๕ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เกียวกับหลัก      

ความรับผดิชอบของเจ้าของโครงการ 

โดยทีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดฯุ ได้กําหนดไว้เป็นหลกัการให้หน่วยงานราชการ

เจ้าของงบประมาณมีหน้าทีและรับผิดชอบดําเนินการจัดหาพัสดทุุกขนัตอน แต่ในการดําเนินโครงการเสนอ

กรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพือการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนําฯ ตลอดจนการ

ออกข้อกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) การจ้างออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ทีม ี        

การกําหนดให้นําเอางานจ้างหลายลกัษณะและอยู่ในความรับผิดชอบดําเนินการของหน่วยงานราชการหลาย

แหง่   ให้มาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดําเนินการของคณะกรรมการบริหารจดัการนําและอทุกภยั (กบอ.) ตามที

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการนําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนด และต่อมา

คณะรัฐมนตรีใน   การประชุมเมือวันที  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบแทน โดยที สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรีเป็นหนว่ยงานทีไมมี่

ภารกิจเกียวข้องโดยตรงเลยกบังานจ้างในระบบบริหารจดัการทรัพยากรนําฯ และการมอบหมายดงักลา่วอาจทํา

ให้การดําเนินโครงการขนาดใหญ่     และใช้งบประมาณจํานวนมากขาดความสอดคล้องและตอ่เนือง และทําให้

การใช้จ่ายงบประมาณมีการรัวไหลและ      ไม่คุ้มคา่ได้ 

อนงึ โครงการนีอาศยัอํานาจตามความในข้อ ๑๓ วรรค ๔ แห่งระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพือการวางระบบบริหารจัดการนําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 



๑๒ 
 

๒๕๕๕โดยออก “ประกาศ เรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกียวกบัการพสัดใุนการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ

สํานกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพือวางระบบบริหารจัดการนําและสร้าง

อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕”  ซึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวนัที ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๕ และถกูนํามาใช้

ในการจดัหาผู้ รับจ้างแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วย  การพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้เหตผุลเรืองความรวดเร็วและ

ทนัต่อสถานการณ์ อีกทงัต้องกําหนดวิธีการเพือวางระบบทีมีความเหมาะสมกบัลกัษณะสภาพโครงการให้

เชือมโยงสอดคล้องกนั  

ต่อมาเมือวนัที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ กบอ. ได้เสนอเรืองขอแก้ไขประกาศฉบบันีซึงคณะรัฐมนตรีได้

มีมติเห็นชอบตามที กบอ. เสนอโดยขอให้แก้ไขบทนิยามทีว่า “สว่นราชการเจ้าของโครงการ” หมายความว่า 

สํานกังานนโยบายและบริหารจดัการนําและอทุกภยัแห่งชาติ (สบอช.) จากเดิมทีส่วนราชการเจ้าของโครงการ 

หมายถึง ส่วนราชการทีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นผู้ดําเนินโครงการ ขณะเดียวกันได้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรี” 

หมายถึงรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึงได้รับมอบหมายเป็นประธาน กบอ. จากทีเดิม หมายถึง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทีกํากบัดแูลสว่นราชการเจ้าของโครงการ 

การแก้ไขประกาศฉบับนีเป็นการเพิมอํานาจการบริหารจัดการนําทุกโครงการภายใต้วงเงินกู้          

๓.๕  แสนล้านบาทให้อยู่ในมือของ สบอช. เพียงหน่วยงานเดยีว และโดยที สบอช. เป็นหน่วยงานใหม่  จึงเห็น

วา่ สบอช. อาจจะยังไม่มีความพร้อมในการบริหารสญัญาทุกโครงการ ในขณะเดียวกันอํานาจในการแต่งตงั

คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกนนัดเูหมือนอยูภ่ายใต้การตดัสินใจของประธาน กบอ. เพียงคนเดียว จากทีเดิม

อํานาจอยูที่การตดัสินใจของรัฐมนตรีทีกํากบัดแูลส่วนราชการเจ้าของโครงการ 

๓.๖ การกระทาํทอีาจเป็นการขัดกับมาตรการป้องกันการทจุริตตามทกีฎหมายกําหนด 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และ  ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทํา

ข้อมลูรายละเอียดคา่ใช้จ่ายเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ใน

ระบบข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดไูด้ 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เรือง กําหนดให้ข้อมูลเกียวกับผลการ

พิจารณาการจัดซือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐทีต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการ

พิจารณาการจดัซือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกียวกับงานที

จดัซือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซือหรือจ้าง รายชือผู้ เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ ได้รับการ

คดัเลือกและราคา และเหตผุลทีคดัเลือก ผู้ เสนอราคารายนนัโดยสรุป เพือเป็นดรรชนีสําหรับการตรวจสอบโดย

ประชาชน 



๑๓ 
 

ราคากลางและการคํานวณราคากลางซงึเป็นกระบวนการหนึงในการจดัหาพัสดโุดยเฉพาะงานจ้าง

ก่อสร้างนนั เป็นกรณีทีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือวนัที ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ

หลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึงได้กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์การ

คํานวณราคากลางงานกอ่สร้าง คือ 

“ในการจ้างก่อสร้างทุกครัง ให้หน่วยงานทีจะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยราคากลางที

คณะกรรมการกําหนดราคากลางได้คํานวณไว้ในการประกาศสอบราคา หรือตามทีกําหนดสําหรับการจัดจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับรายละเอียดของการคํานวณราคากลางตาม  BOQ (หรือ Bill of 

Quantities) ให้หน่วยงานทีจะมีการจ้างก่อสร้างดําเนินการตามทีกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ 

ข้อบังคบั และหรือแนวทางปฏิบติัทีเกียวข้องกําหนดไว้ ให้หน่วยงานทีจะมีการจ้างก่อสร้างต้องจดัเตรียมไว้หาก

มีผู้สนใจขอตรวจดหูรือขอถ่ายสําเนาเอกสารดงักลา่วจะต้องดําเนินการตามคําขอนนัทนัที โดยให้ถือปฏิบติัตาม

พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

ตามนยัดงักลา่ว การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง จึง

เป็นกรณีทีหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณงานจ้างก่อสร้างต้องดําเนินการได้โดยทันทีเมือมีการออก

ประกาศประกวดราคางานจ้างนัน ๆ ทังเป็นกรณีทีหน่วยงานของรัฐได้ถือปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้วตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมือวนัที ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ทีเห็นชอบตามทีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบใน  วงราชการ (ป.ป.ป.) เสนอให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างไว้ใน

ประกาศประกวดราคาทุกครัง ส่วนรายละเอียดการคํานวณราคากลางเป็นกรณีทีหน่วยงานของรัฐต้อง

ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยข้อมลูขา่วสารราชการ ทีจะได้จดัเตรียมไว้สําหรับให้ผู้ ร้องขอดหูรือถ่าย

เอกสารได้ 

การเปิดเผยราคาและรายละเอียดการคํานวณราคากลางทีหน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการได้

โดยทนัทีตงัแต่มีการออกประกาศประกวดราคางานจ้างนัน จะเป็นกรณีของงานจ้างทีเป็นแบบ Design-Bid-

Build (ออกแบบ-เสนอราคา-ก่อสร้าง) แต่สําหรับการดําเนินโครงการจ้างออกแบบและก่อสร้างระบบบริหาร

จดัการทรัพยากรนําฯ ซึงได้ดําเนินการจ้างในรูปแบบ Design-Build with Guaranteed Maximum Price เป็น          

การดําเนินการจ้างทีหนว่ยงานของรัฐได้มอบให้เป็นหน้าทีรับผิดชอบของผู้ รับจ้างในการกําหนดรูปแบบรายการ

งานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างทงัหมด ประกอบกบั TOR กําหนดให้มีการยนืข้อเสนองานจ้างในขนั Definitive Design 

ที      ผู้เสนองานจ้างจะทําได้แค่การประมาณการราคา โดยไม่มีรายละเอียดของการคํานวณราคากลางตาม 

BOQ ไว้     แต่อย่างใด จึงไม่อาจทําให้หน่วยงานของรัฐอยู่ในวิสัยทีจะสามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตดงักลา่วได้ในลกัษณะเดียวกัน

กบังานจ้างแบบ       Design-Bid-Build 

อย่างไรก็ตาม สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรือง การเปิดเผยราคากลางของ

ทางราชการ โครงการเพือออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนําอย่างยงัยืนและระบบแก้ไข

ปัญหาอุทกภยัของประเทศไทย ลงวนัที ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ซึงมีข้อสงัเกตว่าประกาศดงักลา่วมีข้อความและ

ข้อมลูเกียวกบั “ราคากลาง” ซงึเป็นตวัเลขวงเงินงบประมาณทีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดและขอบเขตของงาน 



๑๔ 
 

(TOR)   ของโครงการฯ อยู่แล้ว เช่น ในประกาศระบวุ่า module A๑ ใช้งบประมาณไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท

ซึงก็เป็นตวัเลขเดียวกันกับทีระบุไว้ใน TOR ดงันัน จึงสรุปได้วา่ประกาศดังกลา่วไมไ่ด้เปิดเผยข้อมูลเกียวกับ 

“ราคากลาง” เพิมเติมจากทีปรากฏใน TOR และข้อมลูดังกล่าวก็มิใช่ราคากลางตาม BOQ ทีจะช่วยในการ

พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกว่าราคาทีบริษัทเสนอมามีความสมเหตสุมผลหรือไม่อย่างไร  อนึง การ

ประกาศในเวลาเพียงหนึงวนัก่อนถึงวนัทีกําหนดให้มีการยืนข้อเสนอ (คือวนัที ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖)  ก็คงไม่ได้

ชว่ยให้ผู้ ยืนข้อเสนอได้ใช้ข้อมลูเกียวกบั “ราคากลาง” ในประกาศดงักลา่วให้เป็นประโยชน์ในการจดัทําข้อเสนอ

อยูแ่ล้ว  ดงันนั การมีประกาศเกียวกับเปิดเผยราคากลางดงักล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ที

แท้จริงของกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

 

๔. ข้อเสนอแนะ 

 การดําเนินโครงการเสนอกรอบแนวคิด  (Conceptual Plan) เพือออกแบบก่อสร้างระบบการบริหาร

จดัการทรัพยากรนําอย่างยงัยืนและระบบแก้ไขปัญหาอทุกภยัของประเทศไทย และตามข้อกําหนดและขอบเขต 

(TOR) การออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนําฯ ทีได้ดําเนินการภายใต้กรอบเวลาทีจํากัด

และ   มปัีญหาในลกัษณะตา่ง ๆ ตามทีกล่าวไว้ในข้อพิจารณาดงักล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียงทีจะทําให้เกิด

การปฏิบติัราชการไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย การสร้างความเสียหายแก่ทางราชการ และการแสวงหาประโยชน์โดย

มิชอบ         จึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามอบหมายให้หนว่ยงานทีเกียวข้องพิจารณา และ

ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี 

๔.๑ การพิจารณาคดัเลือกผู้รับจ้าง 

(๑) ให้กําหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกให้ชัดเจนขนึ เพือให้การคดัเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและ

เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง หลกัเกณฑ์ทีใช้ในการให้คะแนนและจัดลําดบัคะแนนจากข้อเสนอด้านเทคนิค 

โดยควรมีหลกัเกณฑ์ทีมีรายละเอียดมากกว่าทีปรากฏในข้อกําหนดและขอบเขตงาน (TOR)  

(๒) ถ้าพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว  และด้วยเหตผุลใดก็ตาม ปรากฏว่าเหลือผู้ ยืนข้อเสนอที

ได้คะแนนผา่นเกณฑ์เพียง ๑ รายใน module คณะกรรมการควรเจรจาราคากบัผู้ ยืนข้อเสนอรายเดียวนนัอย่าง

เข้มงวดเป็นพิเศษ เพราะบริษัทคู่เจรจาจะมีอํานาจต่อรองคอ่นข้างสงู  หากเจรจาราคาแล้วและเห็นว่าราคา

สดุท้ายสงูเกินไป ก็อาจตดัสินใจยกเลิกการจดัจ้าง 

(๓) ให้ กบอ. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยรายงานผลการพิจารณาทังการพิจารณาในขัน              

Pre-qualification และหลกัเกณฑ์ทางเทคนิคในการคดัเลือก ให้สาธารณชนได้รับทราบหลกัเกณฑ์และดลุย

พินิจของคณะกรรมการ 
 

 

๔.๒ การทาํสัญญาว่าจ้าง 

(๑) ไมค่วรรวมงานทีมีความหลากหลายทงัในแง่ของลกัษณะงานและในด้านพืนทีก่อสร้างไว้ใน

สญัญาเดียวกนั (ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน module เดียวกนัก็ตาม)  แตค่วรแยกทําสญัญาเพือกระจายความเสียงด้าน

การบริหารจดัการ  (เชน่ ทําสญัญาแยกสําหรับการก่อสร้างอ่างเก็บนําออกเป็น ๔ สญัญา) 



๑๕ 
 

(๒) การทําสญัญาควรแยกงานศึกษา/วิเคราะห์ ออกจากงานออกแบบและงานก่อสร้าง โดย

กําหนดเวลาสําหรับงานตา่งๆ แยกกนัอย่างชดัเจน หากงานศกึษา/วิเคราะห์ใช้เวลาเกินกําหนด (อาจเป็นเพราะ

มีปัญหาด้านผลกระทบต่อสิงแวดล้อม) ก็อาจยตุิโครงการทงัหมดได้ เพือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจาก          

ความล่าช้าของโครงการ 
 

๔.๓ การกํากับโครงการและตรวจรับงาน 

การดําเนินโครงการฯ ทีเป็นโครงการขนาดใหญ่และได้รวบรวมเอาโครงการหลากหลายลกัษณะมา

รวมไว้ด้วยกัน อาจทําให้เกิดความเสียงต่อการทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการทุจริตได้ทุก

ขนัตอนดงัทีกลา่วแล้ว จงึเป็นกรณีทีมีความจําเป็นสําหรับการดําเนินการให้มีการกํากับโครงการและตรวจรับ

งานทีมีประสิทธิภาพสงูสดุด้วย คือ 

(๑) ให้มอบหมายหน่วยงานราชการทีมีภารกิจเกียวข้องโดยตรงกับงานในโครงการ เป็น

ผู้ รับผิดชอบดแูลการกํากบัโครงการและการตรวจรับงาน ทงันี ควรมีกลไกตรวจสอบแบบ check and balance 

เพือป้องกนัการทจุริต 

(๒) ดําเนินการจ้างบริษัททีปรึกษาทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทีเป็นอิสระ ไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน และมีค่าจ้างทีเหมาะสม ทําหน้าทีให้คําปรึกษาเพือชว่ยทางราชการในการกํากบัโครงการ   

และตรวจรับงาน รวมทังตรวจสอบการทํางานในลักษณะเหมาช่วง เพือแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าทีของ

รัฐ และช่วยให้การทํางานมีความโปร่งใสและประสิทธิภาพมากขึน 

(๓) ดําเนินการให้เครือข่ายภาคเอกชนต่อต้านการคอร์รัปชันได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการ

ดําเนินโครงการ 

 

อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุใดทีทําให้โครงการระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนําฯ ไม่สามารถ

ดําเนินการตอ่ไปได้ และรัฐยงัเห็นวา่มคีวามจําเป็นของการดําเนินโครงการทีว่านีในรูปแบบการจ้างเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จ ก็ให้หน่วยงานราชการทีเกียวข้องหรือทีได้รับมอบหมาย ได้พิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตาม “คู่มือ

การพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ”  ซึงคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเมือ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เห็นชอบ

ตามทีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้เป็นแนวทางดําเนินโครงการทีถูกต้องต่อไป 

(รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสดุ ที นร ๐๕๐๔/๑๗๒๓๓ ลงวนัที ๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๖) ซึงมีขนัตอนโดยสรุป คือ 

(๑) ทางการควรรับผิดชอบพฒันาแผนแมบ่ท กําหนดแนวทางและเครืองมือจดัการนําด้วยตนเอง      

ทางการควรสํารวจทางเลือกทีมีให้ครบถ้วน  และเลือกโครงการทีสอดคล้องกนัโดยมีการปรึกษาหารือกับ

ประชาชนและกํากบัดแูลการศกึษาความคุ้มคา่ ผลกระทบสิงแวดล้อมด้วยตนเอง   

(๒) จดัเตรียมรายละเอียดโครงการ (การให้หน่วยงานเจ้าของโครงการวิเคราะห์เหตผุลและความ

จําเป็นในการดําเนินโครงการโดยวิธีจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ความเหมาะสมทางด้านกายภาพ ความเชือมโยงกับ

โครงการอืน ๆ ความเหมาะสมทางเทคนิค การเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียของทางเลือก แนวทางการบริหารความ



๑๖ 
 

เสียง      (Risk Management) ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเงิน ผลทีจะได้รับจากการดําเนิน 

การศึกษาผลกระทบตา่ง ๆ ทงัด้านสิงแวดล้อมและชุมชน) การดําเนินโครงการตามกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด 

การนําเสนอรายละเอียดของโครงการสําหรับให้หน่วยงานราชการทีเกียวข้องเพือวิเคราะห์ความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอ่ไป 

(๓) การดําเนินโครงการ คือ เมือคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการดําเนินโครงการตาม (๒) 

แล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอ พร้อมทงัดําเนินการคดัเลือกผู้ รับ

จ้างเพือดําเนินโครงการตามข้อ ๕๔ ของระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแก้ไข

เพิมเติม รวมทงัการจดัทําสญัญา เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

(๔) กํากบัดแูลโครงการ  คือ มีการลงนามในสญัญาแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการ

ให้มีคณะกรรมการกํากับโครงการ เพือทําหน้าทีติดตามกํากับดแูลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามสญัญา 

รายงานผล/ปัญหา/เสนอแนวทางแก้ไขเป็นรายไตรมาสให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

อนึง หากผู้ มีหน้าทีรับผิดชอบไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขและดําเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ แต่

ยงัคงเสียงดําเนินการตามแนวทางทีมีการกําหนดไว้แล้วต่อไป จนเป็นเหตทํุาให้การดําเนินโครงการฯ เกิดผล

กระทบและความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทงัไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ อนัจะกอ่ให้เกิดความเสียหาย

แก่ประเทศโดยสว่นรวม ให้คณะรัฐมนตรีกําหนดให้มีบคุคลต้องรับผิดชอบตอ่การกระทําดงักลา่วด้วย 

 

---------------------------- 
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