
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
เรื่อง  โครงการความโปร่งใสในการกอ่สร้างภาครฐั 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  (คณะกรรมการ  ค.ป.ท.)  
จึงออกประกาศก าหนดให้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐเป็นวิธีการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โดยมีแนวทางและวิธีการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกวา่  “ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต  เรื่อง  โครงการ
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครฐั”  (Infrastructure  Transparency  Initiative:  CoST)  

หมายความว่า  โครงการที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการก่อสร้างจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการโครงการก่อสร้าง   โดยมีคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย  และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบข้อมูล 
ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการ  เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  ซึ่งท าหน้าที่เป็นกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Multi-Stakeholder  Group:  MSG)  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของภาครัฐ  ภาคเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  และภาคประชาสังคม  เ พ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ   ค.ป.ท.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  ทั้งนี้  เรียกโดยย่อว่า  “โครงการ  CoST” 

“คณะท างานตรวจสอบข้อมูล”  (Assurance  Team:  AT)  หมายความว่า  คณะท างาน 
ที่กรมบัญชีกลางจัดให้มีขึ้นตามข้อ  6  (2)  โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
หลากหลายวิชาชีพในการวิเคราะห์  ติดตาม  และตรวจสอบโครงการก่อสร้าง  เช่น  วิศวกร  สถาปนิก  
นักเศรษฐศาสตร์  นักบัญชีและการเงิน   

“คณะอนุกรรมการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ”  หมายความว่า  
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ให้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับและ
ติดตามการด าเนินงานโครงการ  CoST  ทั้งนี้  เรียกโดยย่อว่า  “คณะอนุกรรมการ  CoST” 

ข้อ 4 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละปีงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว   ให้แจ้ง
ข้อมูลโครงการกอ่สร้างท่ีเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ  5  (1)  โดยส่งให้คณะอนกุรรมการ  CoST  ภายใน  
15  วันท าการ  นับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ   เ พ่ือพิจารณาคัดเลือก 
ให้เข้าร่วมโครงการ  CoST  ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้จัดท าตามแบบท้ายประกาศนี้ 
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ข้อ 5 ให้คณะอนุกรรมการ  CoST  พิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งโครงการใด 
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้เข้าร่วมโครงการ  CoST   

(1) โครงการก่อสร้างที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ที่มีลักษณะ  ดังนี้   

 (1.1) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงานราชการระดับกรม  
หรือเทียบเท่า   

 (1.2) ในกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องมีลักษณะ
ดังนี้ 

  (1.2.1) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (1.2.2) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่เจ็ดล้านบาทขึ้นไปของเทศบาล 
  (1.2.3) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่เจ็ดล้านบาทขึ้นไปของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
  (1.2.4) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดขององค์กรปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ 
 (1.3) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ห้าร้อยล้านบาทขึ้นไปของรัฐวิสาหกิจ 
 (1.4) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงานอื่นนอกเหนือจาก  (1.1) - (1.3)   
(2) โครงการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน 
(3) โครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะมีการด าเนินการแน่นอน 
(4) โครงการก่อสร้างที่หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเสนอให้เข้าร่วมโครงการ  CoST 
(5) โครงการก่อสร้างที่คณะอนุกรรมการ  CoST  เห็นสมควรให้เข้าร่วมโครงการ  CoST 
ข้อ 6 ในการด าเนินงานโครงการ  CoST  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการ   

โดยแบ่งการเปิดเผยข้อมูลเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก่  การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุก  
(Proactive  Disclosure)  และการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับ  (Reactive  Disclosure)  
ทั้งนี้  การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 

(2) ให้กรมบัญชีกลางรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการ  CoST  และจัดให้มี
คณะท างานตรวจสอบข้อมูล  โดยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ  
CoST  และคณะท างานตรวจสอบข้อมูลให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมบัญชีกลาง
หรือแหล่งเงินอื่น 
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(3) คณะท างานตรวจสอบข้อมูลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 (3.1) ตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผย  แบ่งการตรวจสอบออกเป็น  

2  ระดับ  ดังนี้ 
  (3.1.1) ระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการ  (Procurement  entity  level)  

เป็นการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยและประสิทธิภาพการท างานโดยทั่วไป
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ   

  (3.1.2) ระดับโครงการ  (Project  level)  เป็นการตรวจสอบโครงการตามความสนใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง  ความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ  การตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชน   

 ทั้งนี้   คณะท างานตรวจสอบข้อมูลอาจลงพ้ืนที่ เ พ่ือตรวจสอบข้อมูลพร้อมจัดเวที 
ภาคประชาชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นส าหรับโครงการหนึ่งโครงการใดก็ได้   ตามที่คณะอนุกรรมการ  
CoST  เห็นสมควร   

 (3.2) น าผลการตรวจสอบข้อมูลมาจัดท าเป็นรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล  
(Assurance  Report)  เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  โดยรายงานดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบของภาษา
ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย   

 (3.3) ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ  CoST  ในการขอข้อมูลเพิ่มเติม  
จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

 (3.4) เสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการ  CoST  เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นและน าเสนอต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  เพ่ือพิจารณา
ต่อไป   

(4) เมื่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  รับรองรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูลแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง
เปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและสาธารณชนรับทราบผ่านทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ภายใน  15  วันท าการ 

(๕) ในกรณีที่คณะท างานตรวจสอบข้อมูลตรวจพบความไม่ถูกต้อง  ความไม่ครบถ้วนของข้อมูล   
ที่เปิดเผย  หรือตรวจพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจน าไปสู่การทุจริต   ให้รายงานผล 
การปฏิบัติงานให้คณะอนุกรรมการ  CoST  พิจารณา  หากคณะอนุกรรมการ  CoST  เห็นว่ามีความ 
ไม่ถูกต้อง  ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย  หรือเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือ 
อาจน าไปสู่การทุจริต  ให้รีบแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ  เพ่ือให้มีการชี้แจงหรือแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ  CoST  ก าหนด  หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ชี้แจงหรือแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้คณะอนุกรรมการ  CoST  แจ้งคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพ่ือมีข้อสั่งการต่อไป  หากคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจน าไปสู่การทุจริตได้  ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
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ข้อ 7 ให้การด าเนินงานโครงการ  CoST  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  10  มกราคม  2560  
ซึ่งยังด าเนินงานไม่แล้วเสร็จเป็นการด าเนินงานโครงการ  CoST  ตามประกาศนี้  และให้ผู้มีหน้าที่ 
และอ านาจด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวด าเนินงานต่อไปได้  โดยให้น าแนวทางและวิธีการด าเนินงาน
ตามประกาศนี้  มาใช้บังคับแก่ขั้นตอนที่อยู่ในระหว่างด าเนินงานหรือที่จะด าเนินงานต่อไป  จนกว่า 
จะด าเนินงานแล้วเสร็จ  เว้นแต่เป็นโครงการที่ไม่อาจน าแนวทางและวิธีการด าเนินงานตามประกาศนี้ 
มาใช้บังคับได้  ก็ให้ด าเนินงานตามแนวทางและวิธีการเดิมต่อไปจนกว่าจะด าเนินงานแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ประสงค์  พูนธเนศ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
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แบบการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วม 
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครฐั  

(Infrastructure Transparency Initiative: CoST)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …………… 

(เอกสารแนบทา้ยประกาศ) 
 

ลําดับ รายการ ข้อมูลโครงการ 
1 ชื่อหน่วยงาน  

 
 

2 ชื่อ กอง/สํานัก/แผนก  
ที่รับผิดชอบโครงการ 

 

3 ชื่อโครงการ 
 

 

4 วงเงินงบประมาณโครงการ 
(หน่วย : บาท) 

 

5 แหล่งเงินที่ใช้ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

6 ระยะเวลาของโครงการ 
 

 

7 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

 

8 สถานะปัจจุบันของ
โครงการ 

 

9 รายชื่อเจ้าหน้าที่ 
สําหรับติดต่อและ
ประสานงานโครงการ 

 

10 หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร  
และ E-Mail 

 

 
 
 
    ลงนามหัวหนา้หน่วยงาน   ............................................................. 
          (..........................................................) 
               ตําแหน่ง   ............................................................ 
                    วันที่   ............................................................ 



รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
(เอกสารแนบทา้ยประกาศ) 

 
1. ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย 

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
1.1 การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุก (Proactive Disclosure)  

การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุก (Proactive Disclosure) หน่วยงาน
เจ้าของโครงการจะต้องเปิดเผยข้อมูลตลอดระยะเวลาของโครงการก่อสร้างต้ังแต่กระบวนการจัดทําและ
นําเสนอโครงการ การเตรียมความพร้อมของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงการดําเนินการโครงการ และ
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีรายการข้อมูลโครงการที่ต้องเปิดเผยทั้งสิ้น จํานวน 40 รายการ ดังน้ี 

 รายละเอียดข้อมูลกระบวนการจัดทําและนําเสนอโครงการ (Project Identification) 
1. ช่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ (Project Owner) 
2. รายละเอียดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (Sector, Subsector) 
3. ช่ือโครงการ (Project Name) 
4. สถานที่ต้ังของโครงการ (Project Location) 
5. วัตถุประสงค์โครงการ (Purpose) 
6. รายละเอียดโครงการ (Project Description) 

 รายละเอียดข้อมูลการเตรียมความพร้อมของโครงการ (Project Preparation) 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ (Project Scope (main output)) 
8. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) (ถ้ามี) 
9. ผลกระทบการเวนคืนที่ดิน (Land and Settlement Impact) (ถ้ามี) 
10. รายละเอียดในการติดต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเจ้าของโครงการ (Contact Details) 
11.  แหล่งเงินงบประมาณ (Funding Sources) 
12.  งบประมาณโครงการ (Project Budget) 
13.  วันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ (Project Budget Approval Date) 

 รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) 
14. ช่ือหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (Procuring Entity) 
15.  รายละเอียดในการติดต่อของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (Procuring Entity Contact Details) 
16. ขอบเขตงาน (TOR) 
17. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Process) 
18. ประเภทของสัญญา (Contract Type) 
19. สถานะปัจจุบันของสัญญา (Contract Status (current)) 
20. จํานวนบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคา (Number of Firms Tendering) 
21. ราคากลาง (Cost Estimate) 
22. หน่วยงานบรหิารสัญญา (Contract Administration Entity) 
23. ช่ือสัญญาและเลขที่สัญญา (Contract Title and Contract Number) 

24. ... 
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24. ช่ือบริษัทที่ได้สัญญา (Contract Firm(s)) 
25. มูลค่าของสัญญา (Contract Price) 
26. ขอบเขตงานตามสัญญา (Contract Scope of Work) 
27. วันที่ลงนามในสัญญา วันเริ่มต้นสัญญา และระยะเวลาการดําเนินการตามสัญญา 

(Contract Start Date and Duration) 
 รายละเอียดข้อมูลการดําเนินการโครงการ (Implementation) 

28. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญา (Variation to Contract Price) 
29.  มูลค่าของสัญญาที่ เปลี่ยนแปลงจากการผันผวนของค่าเงิน (Escalation of 

Contract Price) 
30.  การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา (Variation to Contract Duration) 
31.  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตสัญญา (Variation to Contract Scope) 
32.  เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญา (Reasons for Price Changes) 
33.  เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา (Reasons 

for Scope & Duration Changes) 
34.  สถานะโครงการและความคืบหน้าของโครงการ (Project Status (current)) 

 รายละเอียดข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการและการจัดการข้อร้องเรียน (Project 
Completion and Conflict Management) 

35.  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ (Completion Cost (projected)) 
36.  วันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ (Completion Date (projected)) 
37.  ขอบเขตงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์ (Scope at Completion (projected)) 
38.  เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงโครงการ (Reasons for Project Changes) 
39.  การตรวจสอบและรายงานการประเมินผลโครงการ (Reference to Audit and 

Evaluation Reports) 
40. การจัดการข้อร้องเรียน (Conflict Management) 

1.2 การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับ (Reactive Disclosure) 
การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับ (Reactive Disclosure) เป็นข้อมูลที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการจะเปิดเผยเม่ือมีการร้องขอ แบ่งเป็น รายละเอียดของโครงการ (Project 
Information) และรายละเอียดของสัญญา (Contract Information) ดังน้ี 

1.2.1 รายละเอียดของโครงการ (Project Information) 
 รายละเอียดของโครงการที่จะต้องเปิดเผยในขั้นตอนกระบวนการจัดทําและ

นําเสนอโครงการ และการเตรียมการ (Identification and Preparation) ได้แก่ 
1. แผนการดําเนินงานระยะยาวและงบประมาณ (Multi-Year Program & Budget) 
2. รายละเอียดโครงการโดยย่อหรือการศึกษาความเป็นไปได้ (Project Brief or 

Feasibility Study)  
3. … 
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3. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental and Social Impact 

Assessment) (ถ้ามี) 
4. แผนการเวนคืนและการจ่ายค่าชดเชย (Resettlement and Compensation Plan) (ถ้ามี) 
5. เจ้าหน้าที่โครงการและหน้าที่ (Project Officials and Roles) 
6. ข้อตกลงทางการเงิน (Financial Agreement) 
7. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Plan) 
8. การอนุมัติโครงการ (Project Approval Decision) 

 รายละเอียดของโครงการที่จะต้องเปิดเผยเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Completion) ได้แก่ 
9. รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน (Implementation Progress Reports) 
10. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Budget Amendment Decision) 
11. รายงานปิดโครงการ (Project Completion Report) 
12. รายงานการประเมินโครงการ (Project Evaluation Report) 
13. รายงานการตรวจสอบทางเทคนิค (Technical Audit Reports) 
14. รายงานการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit Reports) 

1.2.2 รายละเอียดของสัญญา (Contract Information) 
 รายละเอียดของสัญญาที่จะต้องเปดิเผยในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) ได้แก่ 

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานและหน้าที่ (Contract Officials and Roles) 
2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Method) 
3. เอกสารประกวดราคา (Tender Documents) 
4. ผลประเมินการประกวดราคา (Tender Evaluation Results) 
5. รายงานการออกแบบโครงการ (Project Design Report) 

 รายละเอียดของสัญญาที่จะต้องเปิดเผยในขั้นตอนการทําสัญญา (Contract) ได้แก่ 
6. สัญญาการซื้อขายและเง่ือนไขของสัญญา (Contract Agreement and Conditions) 
7. รายละเอียดการจดทะเบียนและเจ้าของบริษัท (Registration and Ownership of Firms) 
8. คุณสมบัติและแบบก่อสร้าง (Specifications and Drawings) 

 รายละเอียดของสัญญาที่จะต้องเปิดเผยในขั้นตอนการดําเนินการ (Implementation) ได้แก่ 
9. รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข (List of Variations, Changes, Amendments) 
10. รายการที่อนุมัติเพ่ิม (List of Escalation Approvals) 
11. รายงานการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance Reports) 
12. บันทึกการเบิกจ่ายหรือใบรับรองการชําระเงิน (Disbursement Records of 

Payment Certificates) 
13. การแก้ไขสัญญา (Contract Amendments)  

ทั้งน้ี ... 
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ทั้งน้ี รายละเอียดของรายการข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุก และรายการ

ข้อมูลที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับจะกําหนดในคู่มือแนวทางการดําเนินงานโครงการ 
CoST ของกรมบัญชีกลาง และคณะอนุกรรมการ CoST สามารถกําหนดรายการข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เพ่ิมเติมหรือข้อมูลเชิงรุกได้ตามความเหมาะสม ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับ หากมี
ประชาชนร้องขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเปิดเผยได้ โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แต่หากมีการร้องขอรายการข้อมูลใดที่เก่ียวข้องกับความลับทางการค้า หรือส่งผล
กระทบต่อความม่ันคงของชาติให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งให้คณะอนุกรรมการ CoST พิจารณา              
ให้ความเห็น  

2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล  
หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุกของโครงการ

ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 12 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ  ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใส 
  ในการก่อสร้างภาครัฐ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

   ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใส 
  ในการก่อสร้างภาครัฐ 

 
  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

(หัวหนา้) 
วันท่ี 12 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี 12 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พศวีร์  วชัรบุตร 
(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 

นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 


