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โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

ผู้เรียบเรียง นางสาวพิธุวรรณ กิติคุณ วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
ออกอากาศ ธันวาคม 2562
ในอดีต เมื่อเกิดปั ญ หาการทุจริตคอร์รัปชัน ในการก่อสร้างภาครัฐ ภาครัฐ ไทยจะใช้วิธี ดาเนินการ
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการก่อสร้างภาครัฐ เป็นส่วนใหญ่
ซึ่งในความเป็นจริงวิธีการตรวจสอบเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสกัดหรือลดการทุจริตคอร์รัปชัน
ในโครงการก่อสร้างภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐไทยจึงได้นาระบบ Construction Sector Transparency:
CoST ซึ่งเป็นเครื่องมือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งในระดับสากล
มีการวางระบบให้ มี ผู้ มีส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย 3 ฝ่ าย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม เข้ามาร่ว ม
ในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของภาครัฐสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะสาคัญ
ของการด าเนิ น งานอย่ างเหมาะสมและเพี ย งพอ มาปรับ ใช้ ในโครงการก่อ สร้างของภาครัฐ ไทย ในชื่ อว่ า
“โครงการความโปร่ งใสในการก่ อ สร้ างภาครัฐ ” โดยด าเนิ น การตามสภาพและเงื่อ นไขของประเทศไทย
เพื่ อแก้ปั ญ หาการทุจ ริตคอร์รั ป ชัน ในการก่อสร้างภาครัฐ และวางหลั กการให้ มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้ ง
มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโครงการก่อสร้างภาครัฐ ดังนี้
1. การแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการก่ อสร้ างภาครั ฐ (CoST Committee)
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่ วนเพื่อทาหน้ าที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประเทศไทยจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม จ านวน 15 คน มี อ านาจหน้ าที่ ในการพิ จ ารณาก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและกลไกอื่นในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ
2. หลักการกรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
1) การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการ ประกอบด้ ว ย (1) เป็ น โครงการก่ อ สร้ า งที่ มี ค วามส าคั ญ
และส่ งผลกระทบต่ อ สาธารณชนในวงกว้ า ง (2) เป็ น โครงการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ
และ (3) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
2) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล โครงการ หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการที่ เข้ า ร่ ว มจะต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ลั กษณะ คื อ (1) การเปิ ดเผยข้อ มูล โครงการต่อสาธารณะ
หรือข้อมูลเชิงรุก (Proactive Disclosure) (แบบไม่ต้องมีการร้องขอ) ตั้งแต่กระบวนการจัดทาและนาเสนอ
โครงการ การเตรียมพร้อมของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การดาเนินการโครงการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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และ (2) การเปิ ดเผยข้อมูล เมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูล เชิงรับ (Reactive Disclosure) (แบบมีการร้องขอ)
เป็นข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะเปิดเผยเมื่อมีการร้องขอ โดยแบ่ง ออกเป็นรายละเอียดของโครงการ
(Project Information) และรายละเอียดของสัญญา (Contract Information)
3) ช่ อ งทางการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส าหรั บ ช่ อ งทางการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของส่ ว นราชการให้ เปิ ด เผย
ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ในส่วนของรัฐวิสาหกิจให้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน
โดยจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และในอนาคตจะมีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูล
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐไว้ที่เว็บไซต์เดียวกัน
4) มีคณะทางานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเปิดเผย และแปลข้อมูลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย
5) การประเมิน ผล เพื่อติ ดตามประเมิน สภาพปัจจุบั น (Current Level) ของการเปิด เผยข้อมู ล
โครงการก่อสร้างภาครัฐในด้านต่าง ๆ ต้องกระทาเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของความโปร่งใสที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ใช้โครงการความโปร่งใสกับการก่อสร้างภาครัฐ
ทั้ งนี้ การน าโครงการความโปร่ งใสในการก่ อ สร้ างภาครั ฐ มาใช้ กั บ การก่ อ สร้ า งของภาครัฐ ไทย
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า และยกระดับความโปร่งใสในโครงการก่ อสร้าง
ภาครัฐของประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนองานโครงการก่อสร้างภาครัฐว่ามีการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง
____________________
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