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มาตรการสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครฐั 

CoST: Construction Sector Transparency Initiativei 

           

รู้จกั CoST 

คอสต ์ (CoST) คือ แนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการคอรร์ปัชนัในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ของภาครฐั โดยมุ่งสร้างความโปร่งใสด้วยการ “วางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสม

เพียงพอ” เก่ียวกบัโครงการก่อสร้างต่างๆ ของรฐัสู่สาธารณชนในทุกๆ ระยะส าคญัของการ

ด าเนินงาน 

คอสต ์เป็นมาตรการเชงิป้องกนั ทีจ่ะเป็นพืน้ทีเ่พื่อการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และสรา้งการมสี่วน
รว่มระหว่าง รฐั ผูร้บัเหมาและประชาชน ใหเ้กดิขึน้อยา่งเหมาะสมและชอบธรรม (Legitimacy) ภายใต้
กฎหมายและกตกิาทีย่อมรบัรว่มกนั 

ขัน้ตอนส าคญัของมาตรการนี้เริม่จากการศกึษาสภาพแวดลอ้ม (Scoping Study) ทีเ่กีย่วกบัการ

จดัซือ้จดัจา้งและภาคการก่อสรา้งของประเทศ เช่น กฎหมาย กฏระเบยีบและมาตรการตรวจสอบของรฐัทีม่ ี

อยู ่ เช่น การก าหนดราคากลาง e-Auction, EGP. การควบคุมการก่อสรา้ง ขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยงานของรฐั

และผูเ้กีย่วขอ้งในธุรกจิก่อสรา้งความตื่นตวัและความสามารถในการรบัรูข้องภาคประชาสงัคม รวมทัง้ช่อง 

ทางการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นไปได ้ เพื่อทีจ่ะท าใหส้ามารถวางระบบใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์และ

มากเพยีงพอทีจ่ะจดัท ารปูแบบและวธิกีารการน าเสนอทีเ่หมาะสม งา่ยต่อการท าความเขา้ใจ วเิคราะหแ์ละ

ตดิตาม รวมทัง้อาจมกีารประเมนิสภาพปจัจบุนั (Current Level) ของการเปิดเผยขอ้มลูโครงการก่อสรา้ง

ภาครฐัในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นจดุอา้งองิทีใ่ชป้ระเมนิความเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาการของความโปรง่ใสทีเ่กดิ 

ขึน้เมือ่เริม่ใชม้าตรการนี้ 

คอสต ์ ตอ้งการใหเ้กดิพนัธะของทุกฝา่ยในการเปิดเผยขอ้มลูเพื่อความโปรง่ใสและความรบัผดิชอบ 

โดยการมสี่วนรว่มตดิตามตรวจสอบของภาคประชาชน ทีจ่ะช่วยใหเ้งนิลงทุนของรฐัเกดิความคุม้ค่ามากทีสุ่ด 

โดยเชื่อว่าความโปรง่ใสทีเ่กดิขึน้จะช่วยสนบัสนุนการพฒันาโครงการเป็นนไปอย่างรอบคอบ ขณะทีก่ระบวน 

การตรวจสอบจากสาธารณะ หากสามารถตรวจพบความผดิปกตใิดๆ กจ็ะสามารถเอาผดิกบัผูเ้กีย่วขอ้งและ

น าไปสู่การแกไ้ขปรบัปรงุเพื่อพฒันาโครงการใหด้ขีึน้ การเขม้งวดกวดขนัจากทุกฝา่ยจะช่วยขดัเกลาโครง 

การตลอดจนหน่วยงานเจา้ของโครงการใหด้ าเนินงานต่อไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและลดขอ้ผดิพลาดได ้ 



2 
 

คอสต ์รเิริม่โดย Department for International Development ของรฐับาลองักฤษ ภายใตก้ารสนับ 

สนุนจากธนาคารโลก เมือ่ปี พ.ศ. 2550 โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งกลไกและมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มลู

เกีย่วกบัการก่อสรา้งภาครฐัขึน้ในประเทศต่างๆ ทัง้นี้ในระยะเริม่ตน้ คอสตไ์ด้ถูกน าไปใชท้ัง้ในประเทศทีม่ ี

รายไดต้ ่า เช่น มาลาว ีแทนซาเนียและแซมเบยี ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เช่น องักฤษและเยอรมนั ประเทศที่

เพิง่ผ่านพน้ความขดัแยง้ทางสงัคม เช่น เอธโิอเปียและกวัเตมาลา  ประเทศทีภ่าคประชาสงัคมมบีทบาท

อยา่งมาก เช่น ฟิลปิปินส ์รวมทัง้ประเทศทีภ่าคประชาสงัคมมบีทบาทน้อยมากอย่างเอธโิอเปียและเวยีดนาม 

เป็นตน้ ท าใหพ้บว่ากลไกและมาตรฐานเหล่านี้สามารถน าไปปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มอนัหลากหลาย

ของแต่ละประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี คอสตจ์งึไดพ้ฒันาบทบาทมาเป็นองคก์รสากลทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืแก่

ประเทศใดกต็ามทีต่อ้งการน ากลไกและมาตรฐานไปใชใ้นการสรา้งความโปรง่ใสในโครงการก่อสรา้งภาครฐั

ของประเทศอยา่งในปจัจบุนั 

คอสตส์ากล จะใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคและประสบการณ์จากผูเ้ชีย่วชาญแก่ประเทศต่างๆ ใน

การวางกลไกและมาตรฐานของการเปิดเผยขอ้มลูไปจนกว่ากลไกและมาตรฐานเหล่านัน้จะถูกแปรเขา้เป็น

ส่วนหน่ึงของระบบ กฎหมายและวฒันธรรมของประเทศนัน้ๆ จะสามารถด าเนินต่อไปไดเ้องอยา่งยัง่ยนื 

 

กลไกการด าเนินงาน 

การด าเนินงานในแต่ละประเทศจะอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดย “คณะอนุกรรมการมาตรการสรา้ง

ความโปรง่ใสในโครงการก่อสรา้งภาครฐั” ซึง่เป็นคณะผูแ้ทนของผูม้สี่วนไดเ้สยีจากการด าเนินโครงการ 

(Multi-Stakeholder Group - MSG) ซึง่ประกอบไปดว้ยตวัแทนของภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา

สงัคม โดยคอสตจ์ะเป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหผู้แ้ทนของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ เหล่านี้ สามารถมาท างานรว่มกนั

เพื่อขบัเคลื่อนสิง่ทีเ่ป็นวตัถุประสงคร์ว่มของทุกฝ่ายอยู่แลว้คอืการลดความสญูเสียจากการบริหารจดัการ

ท่ีผิดพลาดหรือด้อยประสิทธิภาพ การรัว่ไหลจากคอรร์ปัชนั รวมทัง้ต้องการให้เงินงบประมาณของ

ประเทศถกูใช้จ่ายไปอย่างมีคณุค่าสงูสดุ  

ในแต่ละโครงการก่อสรา้งทีใ่ชม้าตรการคอสต ์ คณะอนุกรรมการฯ (MSG) จะแต่งตัง้คณะท างาน

ประจ าโครงการท่ีเรียกว่า “คณะบริหารความโปร่งใสของโครงการ (Assurance Team - AT)” ดงันัน้

การที ่คณะรฐัมนตรี คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการนโยบายและก ากบั
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ดแูลรฐัวิสาหกิจไดม้มีตใิหโ้ครงการสนามบนิสุวรรณภูม ิ เฟสสอง (คาดว่ามมีลูค่าประมาณ 6 หมืน่ลา้น

บาท) เขา้รว่มมาตรการนี้ กจ็ะตอ้งมกีารตัง้คณะท างาน (AT) คณะหนึ่งทีม่คีวามเป็นอสิระและเป็นผูม้ ี

ประสพการณ์เพื่อท าหน้าทีใ่นการบรหิารใหเ้กดิกระบวนการในการศกึษา ตดิตาม วเิคราะหแ์ละประเมนิ

ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินงานของโครงการ ตดิตามการเปิดเผย รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มลู แลว้จดัท าใหเ้ป็นหมวดหมู่ในรปูของภาษาหรอืขอ้มลูทีเ่ขา้ใจงา่ย เพื่อใหทุ้กคนสามารถอ่านท าความ

เขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนครบถว้น แลว้ส่งให ้MSG และทุกฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งไดท้ราบก่อนทีจ่ะเผยแพรสู่่สาธารณะ 

MSG จะใหก้ารสนบัสนุนและจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญทีค่อยสนบัสนุนการท างานและตดิตามตรวจสอบ

ของ AT ในกรณทีีพ่บความพยายามใดๆ หรอืการกระท าใดทีล่ะเมดิขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขของโครงการ จะมี

การรายงานเหตุใหส้าธารณชนไดท้ราบเพื่อมารว่มระดมความรูใ้นการตดิตามตรวจสอบเพิม่เตมิหรอืใหข้อ้ 

เสนอแนะหรอืรว่มกนักดดนัแทรกแซงตามแต่กรณี 

เนื่องจากขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการงหนึ่งๆ นัน้มกัมจี านวนมาก ซบัซอ้น และมาจากหลากหลายแหล่ง 

หรอืบางครัง้เป็นขอ้มลูทางเทคนิคทีย่ากต่อการท าความเขา้ใจ บางครัง้กพ็บว่าขอ้มลูทีถู่กเผยแพร่จากภาค 

รฐันัน้อาจถูกตกแต่งจนดสูวยงามเกนิจรงิหรอืกวา้งและเตม็ไปดว้ยหลกัการ แต่อาจพบว่ายงัขาดขอ้มลู  บาง 

อยา่งทีม่คี่ามคีวามส าคญัและจ าเป็นหรอืบางครัง้ขอ้มลูนัน้กถ็ูกสรา้งขึน้โดยขาดความรบัผดิชอบของบางคน 

ดงันัน้จงึส าคญัมากทีผู่ใ้หข้อ้มลูตอ้งมคีวามจรงิใจ ใหค้วามรว่มมอืและเหน็ความส าคญัของการใหชุ้ดขอ้มลูที่

ถูกตอ้งเหมาะสม มุง่ใหเ้กดิประโยชน์รว่มกนั มใิช่ใหแ้ต่เพยีงเพื่อตอบค าถามหรอืสกัแต่ว่าจ าตอ้งให้ 

 

ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น  

จากประสพการณ์ทัว่โลกพบว่าการเปิดเผยใหส้าธารณชนไดท้ราบความเป็นไปและร่วมแสดงความ

คดิเหน็ต่อโครงการอยา่งต่อเนื่องครอบคลุมตัง้แต่ เป้าหมาย รปูแบบ การลงทุน วธิกีารด าเนินการ 

เทคโนโลยแีละระยะเวลาทีใ่ช ้ จะช่วยใหป้ระชาชนเกดิความเชื่อใจเกดิการยอมรบัและสรา้งความรว่มมอืแบบ

ยดืหยุ่นต่อโครงการของรฐัจนน าไปสู่การพฒันาไดอ้ยา่งยัง่ยนืได ้ 

ประเทศยงัไดร้บัประโยชน์ เช่น การลงทุนมคีวามคุม้ค่ายิง่ขึน้ โครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีุณภาพมากขึน้ 

การประหยดังบประมาณจนเหลอืเพยีงพอทีจ่ะน าไปใชใ้นภาระกจิทางเศรษฐกจิและสงัคมอื่น ตลอดจนสรา้ง

ความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนต่อการท าธุรกจิในประเทศ อนึ่งเนื่องจากการก่อสรา้งในภาครฐัมกีารใชเ้งนิเป็น

จ านวนมหาศาลและมผีูเ้กีย่วขอ้งจ านวนมาก โครงการคอสตจ์งึช่วยส่งเสรมิโครงการปฎริปูอื่น เช่น การ

บรหิารงบประมาณหรอืกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งไดเ้ป็นอยา่งด ี
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ความส าเรจ็ของคอสตท่ี์ส าคญัย่ิง คือการเร่ิมต้นของวฒันธรรมในการด าเนินโครงการของ

ภาครฐัอย่างโปร่งใสและเปิดกว้าง ยอมรบัการมีส่วนร่วมคิดร่วมตรวจสอบโดยภาคประชาชน เกิด

มาตรฐานการท าธรุกิจอย่างรบัผิดชอบของภาคธรุกิจ เกิดค่านิยมใหม่ จิตส านึกใหม่ของประชาชน

ท่ีใส่ใจในสมบติัของชาติและอนาคตของประเทศ  

 

             องคก์รต่อต้านคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
           4 มนีาคม 2558 

                                                
i ผู้เรยีบเรยีง ดร.มานะ นิมติรมงคล เลขาธกิาร องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ โดยศกึษาจากเอกสาร การท าการศึกษา
ขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ CoST ของ สคร. เอกสารแนะน าโครงการเพื่อความ
โปรง่ใสในโครงการก่อสรา้งภาครฐั เขยีนโดย บรรยงค ์พงษพ์านิชและธนากร จ๋วงพานชิ และ เอกสารประกอบการ
บรรยาย ของ Mr. Petter Matthew, CoST   


