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การสัมมนา  “ดัชนชีี้วัดสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย”



หัวข้อที่นําเสนอ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540

การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ: การศึกษาเชิงประจักษ์
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1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3
ภาพ: คดีทุจริตรถดับเพลิง 
ที่มา:TPBS
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มีขึ้นเพื่อช่วยลด...
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ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ



มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

ประกาศ สขร. 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543

• 1. “หน่วยงานของรัฐ”จัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างทุกๆ
เดือน 

• 2. รายละเอียดที่ต้องแสดง
• รายละเอียดของงานที่จัดซื้อจัดจ้าง

• วงเงินงบประมาณ

• วิธีซื้อหรือจ้าง

• รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

• ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

• เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก (โดยสรุป)

6ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)



มติ ครม. 7 เมษายน พ.ศ. 2553

• ให้หน่วยงานที่มีเว็บไซต์นําข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาลง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
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ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน
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2. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ: การศึกษาเชิงประจักษ์

2.1 ผลการสํารวจของ สขร.

2.2 ผลการสํารวจของ ทีดีอาร์ไอ

ภาพ: โครงการโฮปเวลล์
ที่มา: th.wikipedia.org
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2.1 การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง:

ผลการสํารวจของ สขร.
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สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

สขร. มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ของ “หน่วยงานของรัฐ” 
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หน่วยงานของรัฐ  ?
ราชการส่วนกลาง

ราชการส่วนภูมิภาค

ราชการส่วนท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ

ราชการส่วนสังกัดรัฐสภา

ศาล (เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพจิารณาคดี)

องค์กรการควบคุมการประกอบวิชาชีพ

หน่วยงานอิสระของรฐั

อื่นๆ ตามกฎกระทรวง

 สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)



การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรฐั
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ดําเนินการทางวินัย
7%

จัดซื้อจัดจ้าง
30%

การใช้อํานาจของหน่วยงาน
รัฐ
19%

ข้อมูลส่วนบุคคล
1%

ประเมินผลงาน
6%

สอบแข่งขัน
4%

ดําเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรม
3%

อื่นๆ
30%

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

จํานวนเรื่องร้องเรียนต่อ สขร. (ปี 2555)



0 10 20 30 40 50 60 70 80

ส่วนท้องถิ่น

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

สัดส่วนต่อจํานวนหน่วยงานทั้งหมดของแต่ละภาคส่วน (ร้อยละ)

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่เปิดเผยข้อมูลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของตน

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ส่วนท้องถิ่น

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

สัดส่วนต่อจํานวนหน่วยงานทั้งหมดของแต่ละภาคส่วน (ร้อยละ)

หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานที่เปิดเผยข้อมูลสอบราคา-ประกวดราคาในเว็บไซต์ของตน

ที่มา: สขร. (สิงหาคม 2556)
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การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรฐั

ผลสํารวจปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และมติ ครม. (พ.ศ. 2555) 
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การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรฐั

รายงาน
75%

ไม่รายงาน
25%

หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง : 288 แห่ง แบ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจ: 57 แห่ง*
• ที่ส่งรายงานต่อ สขร. 43 แห่ง

• ไม่ส่ง 14 แห่ง

ผลสํารวจปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และมติ ครม. พ.ศ. 2555 

หมายเหต:ุ * จํานวนที่ปรากฎในรายงานประจําปี 2555 ของ  สขร. 
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2.2 การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง:

ผลการสํารวจของ ทีดีอาร์ไอ



เว็บไซต์ของหน่วยงานที่สํารวจ

รัฐวิสาหกิจ “แม”่ 57 แห่ง
รัฐวิสาหกิจ “ลูก” 2 แห่ง

16

การสํารวจเว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2556* 

หมายเหต:ุ *ทําการสํารวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

“รัฐวิสาหกิจ” ตามคํานิยามของ
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 



•  การนําเสนอหน้าโฮมเพจ     
(Visibility)  25 %

•  คุณภาพของข้อมูล
   (Content Quality) 40 %

• การเก็บและการค้นหาข้อมูลเก่า               
(Data Searchability)35 %
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การสํารวจเว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2556

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินเว็บไซต์ (เชิงคุณภาพ)

หมายเหต:ุ ทําการสํารวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: tippatrai@tdri.or.th



� ตัวอย่าง 1: การนําเสนอหน้าโฮมเพจ  (Visibility)  
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� ตัวอย่าง 2: การนําเสนอหน้าโฮมเพจ  (Visibility)  

? ? ? 



� ตัวอย่าง 3: คุณภาพของข้อมูล (Content Quality) 
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� ตัวอย่าง 4: 
คุณภาพของข้อมูล 
(Content Quality) 
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� ตัวอย่าง 5: 
การเก็บและการค้นหา
ข้อมูลเก่า 
(Data Searchability)
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� ตัวอย่าง 6: การเก็บและการค้นหาข้อมูลเก่า (Data Searchability)
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มีแค่ปี 2556-2557



5

8

26

17

3

แย่มาก (19-0)

แย่ (39-20)

พอใช้ (59-40)

ดี (79-60)

ดีมาก (100-80)

ระดับ (คะแนน) หน่วย: จํานวนแห่ง

24
หมายเหตุ : ผลสํารวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

การสํารวจเว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2556
ผลการประเมิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: tippatrai@tdri.or.th



12 (7 แห่ง)

25 (15 แห่ง)

8 (5 แห่ง)

0 5 10 15 20 25 30

ไม่มีหนังสือหรือประกาศเชิญชวน

ไม่เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่เผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างใดๆ

ร้อยละอุปสรรคที่พบ

25

หมายเหตุ : ผลสํารวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

การสํารวจเว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2556



ตัวอย่างหน่วยงานที่ถูกสํารวจ
ระดับความ

โปร่งใส 
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด

คะแนนที่ได้รับ

(/100)
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หมายเหตุ : ผลสํารวจเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

ต่ํามาก

 (19-0)

โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 13

อู่กรุงเทพ กลาโหม 13

สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว การคลัง 0

ปตท. สผ. พลังงาน 0

ไออารพ์ีซี พลังงาน 0

ดีมาก 

(100-80)

โรงงานยาสูบ การคลัง 92

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

89

การประปาส่วนภูมิภาค มหาดไทย 80

ดูข้อมูลเพิ่มเติม :tippatrai@tdri.or.th



สิ่งที่ต้องพัฒนาสําหรับการสํารวจนี้
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� ขาดฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่สมบูรณ:์ 
ไมส่ามารถตรวจสอบจํานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งได้
• G-procurement (กรมบัญชีกลาง) :

� ไม่บังคับรัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์ลงข้อมูล
� ไม่สามารถตรวจสอบไดว้่าหน่วยงานรัฐลงข้อมูลครบถ้วนหรือไม่

• Procurement-oag.in.th (สตง.):
� นับรวมโครงการจัดซื้อจัดจ้างทีย่กเลิก

� ขาดรูปแบบเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐาน:
ไม่มีมาตรฐานของเว็บไซต์สําหรับการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
• สขร. กําลังพัฒนา Template ของเว็บไซต์



สรุป
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หน่วยงานของรัฐ - ยังถูกร้องเรียนเรื่องไม่เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/เปิดเผยช้า

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เกินร้อยละ 70 – ไม่เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์

รัฐวิสาหกิจ 13 จาก 59 แห่ง (ร้อยละ 22) – จัดอยู่ในระดับที่แย-่แย่มาก ในการ
เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์



29


