
การบรรยายเรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 

ในคราวสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย 
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น ชั้น 2 โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก 
******************** 

เรียนท่านปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  
ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
ในเขตพ้ืนที่ตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ ท่านที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งหลาย  
ท่านอาจารย์ ดร. ไชยา  ยิ้มวิไล ท่านกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งเครือข่าย  

ผมมีภารกิจ ๒ อย่างที่ต้องท าบนเวทีนี้ อย่างที่หนึ่ง คือเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม 
สัมมนากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือที่ เรียกกันว่า ก.ธ.จ. และขณะเดียวกันก็มีอีกภารกิจหนึ่ง  
คือกล่าวบรรยายเรื่องบทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งสองภารกิจนี้สามารถท า
ร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นจะขอยกรวมเป็นเรื่องเดียวกัน แทนที่จะกล่าวเปิดเสร็จแล้วบรรยาย ไม่อย่างนั้น 
จะสงสัยว่ากล่าวเปิดแล้วไม่กลับลงไปสักที ซึ่งผมจะนั่งต่ออีกประมาณ ๒ ชั่วโมง จึงจะพูดรวมกันไป  
และท้าย ๆ ถ้าไม่ลืมจะได้กล่าวเปิดในตอนนั้น 

ท่านกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดครับ ผมต้องขอบคุณท่านปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้จัดให้มีการ
สัมมนา ก.ธ.จ. ขึ้น ซึ่งเราไม่สามารถจะจัดพร้อมกันทั้งประเทศได้ ถ้าท าอย่างนั้นต้องไปเปิดสนาม 
ศุภชลาศัยประชุม หรือเปิดราชมังคลากีฬาสถาน ถึงจะพอนั่งเพราะว่า ก.ธ.จ. และเครือข่ายทั่วประเทศมีอยู่
หลายพันคน จึงใช้วิธีแยกจัดตามพ้ืนที่เขตตรวจราชการต่าง ๆ วันนี้เป็นรอบปฐมทัศน์ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัด
และครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการประชุม ก.ธ.จ. ขึ้น ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเอา ก.ธ.จ. ของจังหวัดที่อยู่
ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการของภาคเหนือตอนล่างได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร และอุทัยธานี มารวมกัน ณ สถานที่แห่งนี้และว่ากันรอบปฐมฤกษ์ เสร็จจากนี้
ต้นเดือนหน้าจะเคลื่อนไปจัดในเขตพ้ืนที่อ่ืนอีกหลายจังหวัด เข้าใจว่าจะไปจัดที่เชียงใหม่ และไปที่โน่นที่นี่จน
จัดได้ทั่วราชอาณาจักร ถามว่าท าไมต้องจัด แน่นอนค าตอบข้อที่หนึ่งสั้น ๆ ง่าย  ๆ  คือการได้พบปะกัน 
ในระหว่าง ก.ธ.จ. จังหวัดต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทางราชการ เช่น ผมเองจะได้รู้จักท่าน 
ท่านก็จะได้รู้จักผม ท่านปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะได้รู้จักท่าน ท่านก็จะได้รู้จักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ตรงนี้เป็นเรื่องของการคบหาสมาคม ซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่าไปนึกว่าเป็นงานไร้สาระ พระท่านบอกว่า วิ สา สา 
ปร มา ญา ติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น พบปะ รู้จัก คุ้นเคยกัน จะท าให้เกิดประโยชน์  
แก่ราชการได้ในเวลาที่ท่านมีปัญหาอาจติดต่อสอบถาม หรือขอความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ทางราชการจะขอ
ความอนุเคราะห์จากท่าน ก็จะได้นึกออกว่าคนที่มีความรู้ คนที่เป็นแหล่งปัญญา คนที่เป็นภูมิปัญญา คนที่เคย
มีผลงานในเรื่องนี้อยู่ที่ไหน จะได้เสาะ แสวงหาเอามาท างานด้วยกันได้ นั้นเป็นเป้าหมายข้อที่ ๑  



๒ 

 

เป้าหมายข้อที่ ๒ อาจจะส าคัญยิ่งกว่าเป้าหมายข้อที่ ๑ เพราะชื่อของท่านบอกอยู่แล้วว่า “กรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด” เรียกย่อ ๆ ว่า “ก.ธ.จ.” ค าส าคัญคือค าว่า “ธรรมาภิบาล” ค าว่า กรรมการ มีกันหลาย
ชนิด กรรมการกฐิน ผ้าป่าก็กรรมการทั้งนั้น และค าว่าจังหวัดก็เติมต่อท้ายเข้าไปให้รู้ว่าเป็นของจังหวัด  
ไม่ใช่อ าเภอ ไม่ใช่เป็นภาค ทีนี้จะเป็นกรรมการอะไร ค าตอบก็คือ “กรรมการธรรมาภิบาล” ตรงนี้ต้องมีการ
ประชุมสัมมนากัน หลังจากที่ปล่อยให้ท่านท างานกันมา ๙ – ๑๐ ปี แล้วว่า “ธรรมาภิบาล” คืออะไร และเรา
อยากให้ท่านท าอะไร หรือท่านคิดว่าท่านน่าจะท าอะไร แสดงว่าเป้าหมายข้อที่  ๒ เป็นเรื่องของเนื้องาน  
เนื้องานว่าด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งจะเรียนให้ทราบต่อไป เป้าหมายข้อที่ ๓ ของการจัดสัมมนาฯ สูงเหนือกว่า
เป้าหมายข้อที่ ๒ ขึ้นไปอีก เป้าหมายข้อที่ ๓ คือการพูดจากันในเรื่องพิเศษที่รัฐบาลฝากมา สั่งมา ขอร้องมา 
อยากให้ท่านช่วยท า คือตรวจสอบ สอดส่อง ดูแล การท างานของเจ้าหน้าที่และส่วนราชการในจังหวัดของท่าน 
ตรวจสอบหรือสอดส่อง ความจริงกฎหมายใช้ค าว่า “สอดส่อง” เพราะว่าไม่อยากให้จริงจัง หนักข้อจึงลดจาก
ค าว่า “ตรวจสอบ” ลงมาเป็นค าว่า “สอดส่อง และเสนอแนะ” ต้องการให้ท่านสอดส่องและเสนอแนะเรื่อง
เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด เมื่อพูดถึงการพัฒนา ก็คือ การท าให้เจริญ พอเจริญ ก็พูดถึงการใช้เงิน  
ใช้งบประมาณ พอใช้งบประมาณทีไรสิ่งที่ตามมาก็คือ การทุจริต หรือมิฉะนั้นก็คือการใช้เงินฟุ่มเฟือย  
ไม่จ าเป็น ไม่ต้องใช้งบถึงขนาดนั้น น่าจะใช้วิธีอ่ืน ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเงิน  ๆ ทอง ๆ เป็นเรื่องงบประมาณ  
เป็นเรื่องบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา เรื่องที่ ๓ เป็นเรื่องที่รัฐบาลฝากมา แล้วมีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ทีนี้ท่านก็มีหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว หลายคน
อาจนึกว่าเป็น ก.ธ.จ. เท่ดี เดิมให้ ก.ธ.จ. ท าหน้าที่เรื่องธรรมาภิบาล วันนี้มากกว่านั้นแล้ว เพราะเป็นเรื่องของ
การสอดส่อง เสนอแนะ อุดช่องโหว่ช่องว่าง ในการใช้งบประมาณ ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า จังหวัด  
จะโกง แล้วเอาท่านมาจับผิด แต่เราก าลังพูดถึงจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรมากมายหลายระดับ มีทั้งป่าไม้
จังหวัด ป่าไม้อ าเภอ สรรพากร สรรพสามิต สาธารณสุข อุตสาหกรรม คลัง ๒๐ กระทรวง เกือบจะมีเจ้าหน้าที่
อยู่ในจังหวัดด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นในการท างานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้มันก็ต้องใช้เงิน ใช้งบประมาณ 
ไม่อย่างนั้นงานจะเดินไปได้อย่างไร ตอนขับเคลื่อนผลักดันงาน เงินทอง อาจจะหายหรือรั่วไหล บางทีตั้งใจ 
บางทีก็ไม่ตั้งใจ นึกว่าท าได้ แต่ความจริงท าไม่ได้ หรือบางทีนึกว่าท าได้ ซึ่งจริง  ๆ ก็ท าได้ และนึกว่าเป็น
ประโยชน์แต่ความจริงไม่เป็นประโยชน์ ความจริงมีวิธีอ่ืนที่ฉลาดกว่า ซึ่งอย่างนี้บางทีเจ้าหน้าที่ซึ่งสุจริต แต่ก็ไม่รู้ 
เมื่อไม่รู้ก็ต้องบอก แล้วใครที่จะเป็นคนบอก มีมากมายคนที่จะบอก คนที่จะบอกว่าผิดแล้วนะ โกงแล้วนะ  
ท าไม่ได้นะ ท าอย่างนี้ฉลาดกว่านะ ท าอย่างนี้ไม่ดีกว่า ซึ่งมีคนแบบนี้มาก และมีมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ที่มีคน
ท าหน้าที่แบบนี้ แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของราชการตรวจสอบราชการกันเอง พูดง่าย ๆ ราชการจับผิดราชการ
เราถึงมี ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง. อะไรขึ้นต้นด้วย ป. น่ากลัวทั้งนั้น ป.ป.ช. ป .ป.ท. ปปง. และยังมี DSI  
ยังมีเจ้าหน้าที่ สตง. คนเหล่านี้ คือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรวจสอบรัฐ รัฐจับผิดรัฐ ซึ่งก็ได้ผล แต่ภายหลังมาคิดกันว่า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรัฐ จับผิดรัฐ พอเจอเข้าผิดเลย และให้โอกาสแก้ตัวก็ยาก ของอย่างนี้บางทีแนะน ากันก่อนได้ 
บอกกันก่อนได้ ตักเตือนกันก่อนได้ เราจึงคิดกลไกหนึ่งขึ้นมาเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว ไม่เรียกว่า “กลไกของรัฐ” ไม่เรียก 
“เจ้าหน้าที่รัฐ” มันเป็นเหมือนนกมีหู หนูมีปีก เพราะถ้าเป็นรัฐมันใช้อ านาจหน้าที่ ถ้าหากว่าพบว่าทุจริต 
ผิดพลาด ไม่เอาผิดก็จะกลายเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แต่ถ้าเป็นหน่วยอ่ืน องค์กรอ่ืน  



๓ 

 

ยังจะพออ้างอย่างอ่ืนได้ จึงตั้งหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งขึ้นมา เพ่ือที่จะสอดส่อง และเสนอแนะ สิ่งที่ได้ตั้งขึ้นมา
นั่นก็คือ “กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ถ้าท่านดูอ านาจหน้าที่ของท่านในกฎหมาย ซึ่งเป็นเหมือนคัมภีร์
พระไตรปิฎก ว่าด้วย ก.ธ.จ. นั้นก็คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 
๕๕/๑ พระราชบัญญัตินี้ส าคัญมาก ใครเป็นนายกฯ ใครเป็นรัฐมนตรี ใครเป็นผู้ว่าฯ อธิบดี ปลัดกระทรวง 
ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเปิดดูวันละหลาย ๆ หน แต่ส าหรับ ก.ธ.จ. รู้ไว้มาตราเดียวก็พอ คือมาตรา  
๕๕/๑ เพราะเป็นเรื่องของท่าน มาตรานี้ที่บอกว่าให้มี ก.ธ.จ. ขึ้นในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และให้
ท่านท าหน้าที่ ๒ อย่าง อย่างที่ ๑ ก็คือ สอดส่องและเสนอแนะเกี่ยวกับธรรมาภิบาล อีกอย่างหนึ่งก็คือ หน้าที่ใน
การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต อันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติซ้ าลงไปว่าหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตนั้น 
เนื่องจากรัฐบาลเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ ในระดับชาติถึงกับมีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานเอง และสั่งอะไรกันไปมากมายแล้ว สั่งพักงาน พักราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดไปแล้วหลายจังหวัด กระทรวงหลายกระทรวง อธิบดีหลายกรม นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กว่า ๑๐ แห่ง บางจังหวัดโดนหมด คือเอาออกจากต าแหน่งแขวนเอาไว้ แล้วตั้งกรรมการสอบ  
แม้กระนั้นก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องการความขมีขมันในการท างานจริงจังของ ก.ธ.จ. มาช่วยในฐานะที่ท่านไม่ใช่
ภาครัฐแท้ เขาตั้งท่านข้ึนมาเพ่ือท าหน้าที่นี้ด้วย  

ฉะนั้นย้อนกลับมาตามค ากล่าวของปลัดส านักนายกรัฐมนตรี การจัดประชุม ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ 
เพียงแต่แยกกันเป็นภาค ๆ มีเป้าหมาย ๓ ข้อ ๑) ให้พบปะรู้จักกัน ๒) ท าความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล  
๓) ท าความเข้าใจในเรื่องสอดส่อง ติดตาม ดูแลการใช้เงิน ใช้งบประมาณและการทุจริต ซึ่งเป้าหมายข้อที่ ๑ 
เรื่องการรู้จักกันนั้น เข้าใจว่าเดินไปด้วยทุกเวลา นาที ก่อนประชุม พักเที่ยงก็ได้รู้จักกัน หน้าที่ที่ ๒ คือการ
พูดจาในเรื่องธรรมาภิบาล เป็นหน้าที่ของผมในเช้าวันนี้ที่จะพูดกับท่าน เป้าหมายหรือหน้าที่ประการที่ ๓  
ในการจัดประชุม คือการพูดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การติดตามงบประมาณ ดูแลความฉลาดในการใช้เงิน  
และป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพูดกันในตอนบ่าย มีผู้แทนจาก ป. ทั้งหลาย ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง.  
และ DSI จะได้มาว่ากัน  

ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องที่ผมจะพูดจากับท่านคือเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ก่อนจะพูดเรื่องธรรมา 
ภิบาล ผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับว่า พวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็น ก.ธ.จ. สังเกตไหมครับว่าโครงสร้างของ  
ก.ธ.จ. ท่านลองมองดูซ้าย ขวา ของท่านในจังหวัดท่านก็จะเห็นว่า เป็นกรรมการชุดหนึ่งที่มีผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาครัฐเพียงคนเดียว นอกจากนั้น กรรมการล้วนแต่ไม่ใช่
ข้าราชการทั้งนั้น เป็นเอกชน เป็นประชาชน ไม่มีข้าราชการอีก ล้วนแต่เป็นภาคประชาสังคม ล้วนแต่เป็นผู้ที่ 
มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ล้วนแต่มาจากภาคธุรกิจเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมท่องเที่ยว มองซ้าย มองขวา มองหน้า มองหลัง กรรมการที่นั่งอยู่ใน ก.ธ.จ. ล้วนแต่เป็นภาคประชาชน
ทั้งนั้น มีข้าราชการอยู่คนเดียวคือประธาน แล้วตั้งใจให้มีคนเดียวด้วย และคน ๆ นั้นก็คือ ผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรีที่มาดูแลพื้นที่นั้น ถ้าเปลี่ยนตัวผู้ตรวจราชการก็เปลี่ยนตัวประธาน และพวกท่านที่เป็น
กรรมการก็นั่งกันอยู่ ๓ ปี ครบวาระอาจจะเป็นได้อีก ๒ วาระ ๖ ปี โครงสร้างอย่างนี้ออกแบบขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๐ 
สมัยรัฐบาลท่านนายกฯ สุรยุทธ์  ตั้งใจที่จะให้เป็นการจับมือกันท างานระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน  



๔ 

 

หรือภาคประชาชน ผมถึงบอก ก.ธ.จ. ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแท้ ๆ ไม่เหมือน ป.ป.ช. ปปง. ป.ป.ท. สตง. DSI 
นั่นรัฐแท้ ผมบอกแล้วว่าถ้ารัฐแท้มาตรวจสอบรัฐแท้ พบผิดก็ต้องว่าผิดละเว้นไม่ได้ แต่เราอยากให้อยู่กันฉันท์มิตร 
เพราะฉะนั้นมีอะไรเตือนได้ห้ามได้ ปรามได้ แนะได้ เสนอแนะให้เอาไปคิดได้ ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ผิด  
ไม่ถือว่าละเว้น ถ้าอยู่กันอย่างนี้บางทีมันอยู่กันง่ายกว่า เพราะมันอยู่กันอย่างกัลยาณมิตร แปลว่า   
มิตรที่สนิทรักใคร่กัน มีน้ าใจต่อกัน ถ้าเป็นสามีภรรยา เค้าเรียกว่า ปดิวรัดา ก.ธ.จ. ก็คือกัลยาณมิตรกับรัฐ 
ไม่ใช่ศัตรูของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือข้าราชการในจังหวัด ข้างผู้ว่าราชการจังหวัด หรือส่วนราชการในจังหวัด 
เราก็กลัวว่าท่านเหล่านี้จะนึกว่า ก.ธ.จ. เป็นผู้น าฝ่ายค้าน มาค้านแหลก มาจับผิด ไม่ได้ต้องการเห็นภาพนี้เลย 
แล้วที่จริง ๑๐ ปีก็ต้องชมนะครับ ว่าแม้ภาพแบบนี้จะมีบ้างแต่น้อย เมื่อดูไปใน ๗๖ จังหวัดแล้วนั้น ก็จะมีบาง
จังหวัด ได้รับรายงานมาเหมือนกัน น้อยมาก ครั้งแรกเราคิดว่ามันคงแบบนี้เยอะนะ เอาเข้าจริงมันไม่มาก  
แต่ต้องการให้อยู่อย่างนี้ โครงสร้างเราถึงออกแบบมาเป็นประชาชน หรือเอกชนหมด เอาผู้ตรวจราชการ 
คนเดียวไปใส่ มีคนถามว่าท าไมไม่เอาผู้ตรวจราชการออก แล้วเอาประชาชนใส่ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีสะพานเชื่อม
ไปหารัฐเลยแล้วก็จะอยู่กันอย่างศัตรู คู่อาฆาตทีนี้เพราะไม่มีคนกลางมาเชื่อม ท่านทราบแล้วว่าข้าราชการ
แบ่งเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีมานั่งเป็นประธาน เพราะเป็น
ส่วนกลาง และพวกท่านท างานอะไรก็ตามจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ตัวแทนของภูมิภาค แล้วใน ก.ธ.จ. ก็มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ มีประชาชนในส่วนของท้องถิ่นอยู่ และก็มีภาค
ธุรกิจเอกชนของท้องถิ่นอยู่ ตรงนั้นก็คือท้องถิ่น เพราะฉะนั้น ก.ธ.จ. เป็นเวทีภาคราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ถ้าเอาผู้ตรวจราชการออกก็ไม่มีส่วนกลาง ถ้าไม่ให้ท่านแนะน าผู้ว่าราชการจังหวัด  
ก็จะไม่มีส่วนภูมิภาค ถ้าเรามีแต่ประชาสังคม เอกชนใส่เข้าไป ไม่เอาสมาชิกสภาท้องถิ่นใส่ไป มันก็ไม่มีท้องถิ่น 
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบนี้ได้คิดค้นมาแล้วจึงได้ออกแบบ ก.ธ.จ. มาเป็นหน้าตาแบบนี้  

ถ้าอย่างนั้นถามว่า ก.ธ.จ. คืออะไร ค าตอบก็คือ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพ่ือจะท างานประสาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ด้วยกัน โดยเป็นการจับมือการท างานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  
ขีดเส้นใต้ค าว่าระหว่างภาครัฐกับเอกชน ถ้าใครอยากดูรูปแบบการท างานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนจับมือ
การท างานแล้วได้ผลดี มาดูที่  ก.ธ.จ. คณะรัฐมนตรีเอง มีโอกาสได้เห็น “รายงานประจ าปีของ ก.ธ.จ.  
ทั่วประเทศ ”ที่รายงาน ครม.ทุกปี ก็ได้ทราบความคืบหน้า ทราบว่า ก.ธ.จ. จังหวัดไหนเข้มแข็ง ท างานดี  
ครม. ทราบ และก็เพราะทราบ ดังนั้นในการรายงานการท างานของ ก.ธ.จ. ครั้งสุดท้าย ครม.ชุด นายกฯ ประยุทธ์ 
ถึงได้สั่งในวันนั้นว่า ดีมาก ต่อไปนี้ฝากเรื่องการติดตามงบประมาณให้กับ ก.ธ.จ. ด้วย เพราะวางใจให้ท่านท าหน้าที่
นี้ได้แล้ว โปรดสังเกตนะว่าหน้าที่นี้ไม่ได้มอบให้กับ อบต. อบจ. หรือเทศบาล มอบให้กับ ก.ธ.จ. การท างาน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ค าว่าภาครัฐ คือภาคที่เป็นเจ้าหน้าที่ ภาคที่มีอ านาจ ภาคที่ใช้งบหลวง เราเรียกว่า 
ภาครัฐ ภาคท่ีท าอะไรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ส่วนอะไรที่เป็นเรื่องของส่วนบุคคล อะไรที่เป็นเรื่องใช้งบเอง 
ใช้เงินเอง สติเอง ปัญญาเอง ความรู้เอง และไม่มีอ านาจอะไร แต่อยากจะเข้ามาท า และก็แน่นอนท าไป
บางอย่างตัวได้ประโยชน์ด้วย อย่างนั้นเรียกว่าภาคเอกชน  

เดิมที่ภาครัฐและเอกชนนั้นแยกกันอยู่คนละโลก คนละอาณาจักร ต่างฝ่ายต่างหวาดระแวงกัน ภาครัฐ
ก็ระแวงเอกชนว่าเอาแต่ก าไร คิดอะไรก็เอาแต่เข้าตัว ข้างเอกชนก็ระแวงภาครัฐว่าภาครัฐอ านาจบาทใหญ่  



๕ 

 

มีอะไรก็กดขี่ข่มเหง ปกครองสั่งอย่างเดียว ไม่ได้คิดถึงหัวอกประชาชน ว่าแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นั่นก็เป็นเรื่อง
ของประเทศไทยในอดีต พอเมื่อไหร่จะมาจับมือท างานกับภาคเอกชนก็บอกว่า มาแล้วขบวนการลักไก่มาแล้ว 
เมื่อก่อนเป็นแบบนี้ทั้งนั้น การจับมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนอย่างเป็นทางการและก็ได้ผลดีนั้น เริ่มต้นสมัย
นายกฯ เปรม หลายท่านอาจจะจ าไม่ได้แล้ว บางท่านอาจจะพอจ าได้ สิ่งที่เริ่มต้นในตอนนั้น นายกฯ เปรม 
เรียกว่า กรอ. ย่อมาจากค าว่า กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กรอ. มาก่อน ก.ธ.จ. นะ สมัยพลเอกเปรม  
เป็น กรอ. เพราะฉะนั้นเวลาจะท าอะไรก็จะตั้งกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเสมองานบางอย่างเป็นงานที่รัฐ
จะท าแท้ ๆ ท่านก็เรียกเอกชนเข้ามาช่วยท า และก็จับมือด้วยกัน ท่านนายกฯเปรม เป็นคนแรกที่เวลาไป 
ตรวจราชการ ไปเยี่ยมต่างจังหวัด ไปต่างประเทศ ท่านหอบหิ้วเอกชนไปด้วย เมื่อก่อนนายกฯ คนไหนไป
ต่างประเทศไม่กล้าเอาเอกชนไปด้วย เพราะว่าไปราชการเอาเอกชนไป เดี๋ยวก็ไปเจรจา เซ็งลี้ ค้าก าไรจะขาย
ของของตัวเองอย่างเดียว สมัยนายกฯ เปรม ท่านมาคิดใหม่ว่าเขาจะขายของอย่างเดียวก็ช่าง เขาก็ช่วยดึงเงิน
เข้าประเทศ เราก็เก็บภาษี มันก็มีประโยชน์ท าไมเราไม่ให้เขาไปขายของของเขาละ เวลาเขาไปขายของคนเดียว 
คนก็ไม่ซื้อ เวลาตามนายกฯ ไป คนก็ซื้อ อาจจะเห็นแก่นายกฯ มั้ง แต่พอซื้อ ถ้าซื้อมาก สั่งมากเราก็ผลิตมาก 
คนไทยก็มีงานท า คนไทยก็มีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษี อันนี้คือต้นความคิดให้เกิด กรอ.  ขึ้น เพราะฉะนั้น
จุดเริ่มต้นของ กรอ. ก่อนที่จะพัฒนามาเป็น ก.ธ.จ. พอมาถึงสมัยนายกฯ ทักษิณ ท่านไม่ใช้ค าว่า กรอ. ท่า น
ชอบใช้ภาษาอังกฤษก็เลยเกิดค าว่า P.P.P ขึ้นมา P ตัวแรก มาจากค าว่า Public แปลว่า รัฐ P ตัวที่ ๒ มาจาก
ค าว่า Private แปลว่า เอกชน P ที่ ๓ มาจากค าว่า Partnership แปลว่า การเป็นหุ้นส่วน การจับมือร่วมกัน
ท างาน เพราะฉะนั้น P.P.P ก็คือการจับมือท างานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ค านี้เข้ามาแทนค าว่า กรอ. แล้ว
ต่อมามันก็เกิด ก.ธ.จ. ขึ้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งเกิดข้ึนในปี ๒๕๕๐ นั้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
เวลานั้นพอดี เพราะบังเอิญรัฐธรรมนูญขณะนั้นคือ ฉบับ ๒๕๕๐ นั้นเขียนเอาไว้ว่า “รัฐจะต้องส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบ ให้มีการจับมือการท างานระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด จนถึง
ระดับชาติ” เพราะฉะนั้นระดับชาติอาจจะเป็น P.P.P ระดับชาติอาจจะเป็น กรอ. แต่วันนี้ระดับจังหวัด ระดับ
ท้องถิ่น เราคือ ก.ธ.จ. ท าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว วันนี้มาถึงสมัยรัฐบาลนี้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
มีค าใหม่เกิดขึ้น ถึงค าจะใหม่มันก็มีประวัติเก่า มันจะเก่าหรือจะใหม่ ก.ธ.จ. ฟังแล้วต้องยิ้มว่า อ๋อ เ ราท ามา
ก่อนแล้ว  

ถ้าท่านฟังท่านนายกฯ ประยุทธ์ พูดออกโทรทัศน์ จะได้ยินท่านพูดถึงค า ๆ หนึ่งบ่อยมาก เพราะเป็น
ค าส าคัญตราบที่รัฐบาลนี้อยู่ อย่างน้อยคือค าว่า “ประชารัฐ” ค านี้นายกฯ ประยุทธ์ ใช้บ่อยมาก ท่านกล่าวว่า
เราจะต้องท างานแบบประชารัฐ จะเดินรถไฟความเร็วสูงก็เดิ นแบบประชารัฐ แก้ไขภัยแล้งก็ประชารัฐ  
จะแก้ปัญหายางก็แก้แบบประชารัฐ จะแก้ปัญหาความยากจนก็แก้แบบประชารัฐ จะตรวจสอบการทุจริตก็
ตรวจสอบแบบประชารัฐ ค านี้จะเข้าหมดทุกเรื่อง เพราะมันเป็นวิธีท างาน เมื่อรัฐจะท างานอะไรก็ท าแบบ
ประชารัฐ เพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกฯพูดบ่อย เราก็จะรู้สึกว่าเป็นค าใหม่ เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยจะได้ยิน ไม่ค่อย
ได้สนใจว่าแปลว่าอะไร ความจริงนั้นไม่ใช่ค าใหม่นะ เพียงแต่เราไม่ทันนึกว่ามันเป็นค าเก่า เวลาฟังเพลงชาติไทย
ท่านเคยสังเกตเนื้อร้องเพลงชาติไทยไหม ที่บอกว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” และตามด้วยค า
ว่า “เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน” อะไรคือประชารัฐ ก็เขาบอกไว้ในเพลงชาติมาตั้งแต่ ๒๔๘๐ กว่า ๆ 
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สงครามโลกยังไม่เกิดเลย เรามีค าว่าประชารัฐอยู่ในเพลงชาติแล้ว ปีเดียวกับที่เราเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยาม
มาเป็นไทย เราก็แต่งเพลงชาติและเราก็ใส่ไปในเนื้อเพลงชาติว่า เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน ตอนนั้น  
ค าว่าประชารัฐเราเข้าใจกันว่า หมายความถึงรัฐของประชาชน ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมาก  
แต่เมื่อความคิดเรื่อง กรอ. เรื่อง P.P.P มันแพร่หลาย วันนี้ค าว่าประชารัฐถูกน ามาใช้และแปลความหมายใหม่ 
แปลว่า ความร่วมมือระหว่างประชา กับรัฐ ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ มันก็คือ P.P.P   
มันก็คือ กรอ. และมันก็คือ ก.ธ.จ. นั่นแหละ ก.ธ.จ. จะเป็นประชารัฐเพียงแต่ไม่ใช่ประชารัฐในเชิงเศรษฐกิจ 
แต่เป็นประชารัฐในเชิงการปกครอง ผมถึงเริ่มต้นโดยเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่า โครงสร้างของ ก.ธ.จ.  
มีภาครัฐอยู่คนเดียว คือผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  นอกนั้นก็คือภาคประชา ภาคประชานั้นมีตั้งแต่
ภาคประชาสังคม NGO ทั้งหลาย ภาคประชานั้น มีตั้งแต่ประชาที่อยู่ในท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล  
ภาคประชานั้นหมายถึง ภาคธุรกิจในท้องถิ่น เรานี้คือประชาแล้วมาจับมือกับรัฐ แล้วท างานเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านการปกครอง ไม่ใช่ในด้านเศรษฐกิจ มันก็เกิดเป็นกรรมการธรรมาภิบาล  

มาถึงบัดนี้ท่านก็ทราบแล้วว่า ก.ธ.จ. นั้น นอกจากจะเป็นที่รวมของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น ก.ธ.จ. ยังเป็นเรื่องตัวอย่างของการท างานแบบประชารัฐในจังหวัด แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือ  
เราต้องการให้ ก.ธ.จ. ได้เป็นเหมือนกับพ่ีเลี้ยงของจังหวัด เป็นกุนซือของจังหวัด เป็นที่ปรึกษาของจังหวัด 
ดังนั้น ในฐานะพ่ีเลี้ยง กุนซือ ที่ปรึกษา ท่านพบ ท่านได้ยิน ได้เห็น ได้ฟังอะไรมา ที่มันไม่ถูกหรืออาจจะไม่ถูก 
ท่านก็ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัด บอกหัวหน้าส่วนราชการนั้น เตือนให้รู้ว่า พบว่าผิดบอกให้แก้ พบว่ามันไม่
ถูกน่าจะท าอย่างอ่ืนจะฉลาดกว่านี้ ประหยัดกว่านี้ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากกว่านี้ท่านมี
หน้าที่ต้องบอก ถ้าท่านไม่บอกท่านก็บกพร่อง ภาระที่ ให้ท่านท าเป็นเกียรติยศอย่างมาก เพราะภาระนี้  
คือภาระในการเป็นพ่ีเลี้ยง ในการเป็นกุนซือ ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัด จังหวัดในที่นี้ไม่ใช่แต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หมายถึงหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายในจังหวัด ที่มาตั้งอยู่ในจังหวัด จนแม้ถึงจังหวัดไหนที่มี
อธิการบดี มีมหาวิทยาลัย ท่านก็เป็นพี่เลี้ยง กุนซือ แก่อธิการด้วย เพราะว่าเป็นส่วนราชการทั้งหมดที่มาตั้งอยู่
แล้วท่านก็ต้องช่วยบอก บอก ๒ อย่าง คือ บอกให้มีธรรมาภิบาล กับบอกว่าอย่าทุจริต บอกเรื่องการใช้เงิน  
ใช้ทอง บางทีไม่ได้เกี่ยวกับทุจริต ก็บอกว่าท่านครับแม้ท าอย่างนี้มันไม่ผิด แต่ผมฟังมาแล้วชาวบ้านคิดว่าเขา
อยากได้อีกอย่างหนึ่งนะ อย่างนั้นก็ต้องบอกกัน นี่เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ.  เรื่องที่ให้ท่านประชุมกันปีละ ๓ หน 4 หน 
ก็คือให้ท่านท าหน้าที่เหล่านี้ และผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเวลารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีนั้น บางจังหวัด 
ท าหน้าที่ได้ดีมาก ได้ตักเตือนแนะน า สิ่งที่มีประโยชน์ ประหยัดงบประมาณได้หลายล้าน และประชาชนพอใจ
ในการต่อต้านคัดค้านไม่มี ล าพังปล่อยให้จังหวัดท าไปอาจจะมีปัญหา ได้ ก.ธ.จ. มาช่วยประสานเชื่อมโยง 
ปัญหาลดไปเยอะ อย่างนี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้น  ปัญหาต่อไปก็คือว่าที่บอกว่าให้ท่านเป็นกรรมการธรรมา  
ภิบาลจังหวัด มีหน้าที่ดูแล สอดส่อง เสนอแนะ เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลคืออะไร อะไรคือธรรมา  
ภิบาล ก.ธ.จ. นั้นสร้างขึ้นหรือตั้งข้ึนตามกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นคู่มือ
การท างานของรัฐทุกระดับ พ.ร.บ. นี้เป็นกฎหมายฉบับเดียวในประเทศไทยที่บอกว่า นายกฯ มีอ านาจอะไร 
รัฐมนตรีมีอ านาจอะไร ปลัดมีอ านาจอะไร อธิบดีมีอ านาจอะไร ผู้ว่ามีอ านาจอะไร ทั้งหมดเขียนอยู่ในกฎหมาย
ฉบับนี้ เวลาปลัดไม่อยู่ รัฐมนตรีไม่อยู่ นายกฯ ไม่อยู่ ใครรักษาการ เวลาผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ใครรักษาการ 
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ทั้งหมดค าตอบอยู่ใน พ.ร.บ. นี้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึงเป็นคู่มือหรือที่เรียกกันว่า “กฎหมาย
ปกครอง” ส าคัญที่สุดของประเทศ ในคณะรัฐมนตรี เลขาคณะรัฐมนตรีปากต้องคาบรัฐธรรมนูญเอาไว้ มือขวา
ถือ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และอีกมือจับปากกาเขียน เพราะต้องเปิดอยู่เรื่อย กฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนี้ ตั้ง ก.ธ.จ. ขึ้นมา แต่มีเรื่องเหลือเชื่อว่า ใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งฉบับ ไม่มีที่ใดพูดถึงค าว่า ธรรมาภิบาลเลย นอกจากพูดในที่เดียวคือพูดว่าให้มีกรรมการจังหวัด 
ชื่อว่า กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกจังหวัด นอกจาก กรุงเทพมหานคร แล้วเวลาก าหนดหน้าที่ท่าน ก็ไม่ได้
ก าหนดให้ท าเรื่องธรรมาภิบาลด้วย อ้าวตายจริงพูดกันมาเกือบตายนึกว่าให้ท าเรื่องธรรมาภิบาล ตกลง ก.ธ.จ. 
เขาไม่ให้ท า “ธรรมาภิบาล” นะ ท่านเคยสังเกตไหมครับ เขาให้ท่านมีหน้าที่สอดส่อง เสนอแนะโดยใช้ 
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค าว่า “บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี” เป็นค าที่เขียนอยู่ใน พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และไม่มี เลยสักแห่งที่ พูดถึงธรรมาภิบาล จริง  ๆ ชื่อท่านควรจะเรียกว่า 
“คณะกรรมการหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประจ าจังหวัด” ถ้าเรียกแบบนี้คงลาออกกันหมดแล้ว 
เพราะจ าชื่อกรรมการไม่ได้ เลยเรียกใหม่ว่า “กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” แต่ให้ท าหน้าที่เสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ้าวไหนบอกว่าให้เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลไม่ใช่หรือ อ้าวแล้วตกลงให้
ท าอะไรแน่ ค าตอบคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละ แต่ไม่ได้เรียก และที่ไม่ได้เรียกก็มีเหตุผลที่ ไม่ได้เรียก เพราะ
หน้าที่ของท่านนั้นเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ถ้าพูดสั้น ๆ ก็พูดได้ว่า เสนอแนะ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล เพราะฉะนั้นค าเดียวกัน จะเรียกว่าพี่ หรือเรียกว่า พระเชษฐา ก็คนเดียวกัน อยู่ที่ว่าดูลิเก  
หรือพูดกันในบ้าน จะเรียกว่านอน หรือบรรทม ก็หลับเหมือนกัน  

ขอใช้เวลาสักนิดที่จะอธิบายเรื่องของธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ท่านฟัง ท่าน
อาจจะเคยได้ยินมาแล้ว ก็ขออภัย ท่านเป็นกันมาคนละหลายปีบางท่านจะครบวาระก็คงเคยได้ยินกันมาแล้ว
ละว่าคืออะไร ฟังใหม่ก็แล้วกัน ถ้าฟังแล้วไม่เหมือนที่เคยได้ยินก็กรุณาเอาของผมเป็นหลัก สิ่งที่เราเรียกกันว่า 
ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่จริ งเป็นหลักที่รู้จักกันมาตั้งแต่โบราณ มันเป็น 
หลักเดียวที่เราเรียกกันในอดีตว่า ทศพิธราชธรรม ค าเดียวกันนะ ซึ่งดูไปดูมาท่านซึ่งเป็น ก.ธ.จ. จริง  ๆ แล้ว 
ถ้าหากว่าท่านไปเกิดเมื่อ ๒๐๐ ปีก่อน ท่านเป็นกรรมการทศพิธราชธรรมจังหวัดนะ เพราะว่าทศพิธราชธรรมนั้น  
ทศ แปลว่า ๑๐ พิธ แปลว่า สิ่งต่าง ๆ ราช แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน ธรรม แปลว่า ธรรมะ ธรรมะต่าง ๆ  
รวมสิบประการ ซึ่งเป็นของผู้ปกครอง สมัยก่อนผู้ปกครองคือพระราชา ก็เลยเรียกว่าราชธรรม แต่เมื่อใด
ผู้ปกครองไม่ได้เป็นพระราชา เป็นผู้ว่า เป็นรัฐมนตรี เป็นนายกฯ เราก็ถือว่า ทศพิธราชธรรม ก็เป็นธรรม 
ของคนเหล่านั้นนั่นเอง จริง ๆ มันเป็นค าเดียวกันกับ ทศพิธราชธรรมซึ่งมี ๑๐ ข้อ มีทาน มีศีล บริจาค มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีการพูดจาไพเราะ มีการอดทนอดกลั้น ไม่โกรธ ไม่แค้นพยาบาท อาฆาต และก็ไม่เบียดเบียน 
อันสุดท้ายคือ ไม่ประพฤติเบี่ยงเบนออกนอกกฎหมาย ๑๐ ข้อนี้เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” ความที่มันมาจากแขก 
ความที่มันเป็นของโบราณคนไทยก็อาจจะรู้สึกเชย นาน ๆ เลยลืม ๆ ไป ของอย่างนี้ถ้าฝรั่งพูดเราจะหูผึ่ง  
อะไรที่เป็นของเรา ๆ ก็จะลืม แต่พอดูแล้วฝรั่งก็เอาไปจากเรา อันนี้ก็เป็นความแปลกของคนไทยหรืออาจจะคน
ทั่วโลก ของของตัวเองไม่เห็นความส าคัญ พอไปถึงเมืองนอกกลายเป็นของส าคัญ และก็อิมพอร์ตสั่งซื้อ 
เข้ามาใหญ่แล้วก็ลืมนึกไปว่าจริง ๆ มันไปจากเรา  



๘ 

 

ตอนที่เราจะไปน าเข้ามาเก่ียวกับความคิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ๒๐ ปีที่แล้ว ก่อนหน้า ๒๐ ปี
คนไทยไม่รู้จักค าว่า ธรรมาภิบาล รู้จักแต่ ทศพิธราชธรรม แต่ว่าถือว่าเชยและลืมหมด เมื่อประมาณ ๒๐ ปี
มาแล้วหลายประเทศในโลก ไม่ใช่ไทย ประเทศอ่ืน ยากจน ล าบากจ าเป็นต้องไปกู้ยืมเงินจากธนาคารโลก เวลา
กูม้าท าถนน ท าสะพาน ท าเขื่อน กู้มาที สองหมื่นล้านบาท ห้าหมื่นล้าน มันไม่เหมือนท่านไป OD แบงค์กรุงเทพฯ 
แบงค์กสิกร เพราะเวลากู้ธนาคารโลกกู้กันเป็นหมื่น ๆ ล้าน เอามาพัฒนาประเทศ ดอกเบี้ยต่ า บางทีเกือบไม่มี
ดอกเบี้ยด้วย แต่ก็ไม่ปล่อยเงินกู้ง่าย ๆ เพราะกลัวกู้ไปแล้วเดี๋ยวไม่มีใช้ เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาประเทศใดก็ตาม
ไปกู้เงินธนาคารโลกใน ๒๐ ปีก่อนนะ ธนาคารโลกก็จะตั้งเงื่อนไขรับได้มั้ย ถ้ารับไม่ได้อย่ากู้ ถ้ารับได้ถึงยอมให้กู้ 
และถ้ารับได้ต้องท าตามนะ เงื่อนไขมีข้อเดียวในการเอาเงินไปท าอะไรก็ตามที จะต้องท าให้สอดคล้อง ถูกต้อง
ตามหลัก Good Governance ขออภัยขอถามนิดเดียวนะครับ มีใครไม่เคยได้ยิน Good Governance มาก่อน 
ยกมือขึ้น ธนาคารโลกตั้งหลักว่าต้องมี Good Governance ไม่งั้นไม่ปล่อยเงินกู้ Good Governance ๆ 
หมายถึงการจัดการบริหารการปกครองให้ดูดี ซึ่งจะต้องท าดังต่อไปนี้  

๑  ท าอะไรก็ตามต้องถูกกฎหมาย 
๒  ท าอะไรก็ตามต้องโปร่งใส 
๓  ท าอะไรก็ตามต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
๔  ท าอะไรก็ตามต้องรับผิดชอบก็ว่าไปตามผิด 
๕  ท าอะไรก็ตามต้องค านึงถึงความคุ้มทุน คุ้มค่า คุ้มเวลา ประหยัด 
๖  ท าอะไรก็ตามต้องให้มีความซื่อสัตย์และสุจริต 

๖ ข้อเรียกว่า Good Governance ท าได้ไหม ถ้าประเทศใดท าไม่ได้ก็ไม่ต้องกู้  ถ้าประเทศไหนท าได้ก็กู้  
แล้วเขาก็จะไปติดตามว่ามี  Good Governance จริงไหม Good ที่แปลว่า ดี  Governance แปลว่า  
การปกครอง ปรากฏว่าได้ผล ประเทศที่กู้ไปสามารถเอาไปท าเขื่อน ท าถนน ท าสะพาน ที่เคยคิดจะโกงกัน  
ไม่กล้า เพราะถ้าท าแบบนั้น ขัดต่อหลัก Good Governance มันก็เลยดูดีไปหมด จะท าโครงการอะไร 
ประชาชนก็เข้ามามีส่วนร่วม พอมีส่วนร่วมคนก็ไม่รังเกียจ จะไปท าเขื่อนก็โปร่งใส จะเปิดประมูลยังไงก็โปร่งใส 
เมื่อโปร่งใสคนก็ไม่ว่าอะไร รวมความมันก็เดินได้ราบรื่น เมื่อราบรื่นมันก็มีก าไร ในที่สุดก็มีเงินไปคืน มีเงินไปใช้
ดอกเบี้ยจึงกลายเป็นที่ยอมรับว่า Good Governance  นั้นเป็นหลักท่ีดีมีประโยชน์  

ความจริงหลัก Good Governance  นั้น ก็เหมือนหลักทศพิธราชธรรม เหมือนหลักธรรมะว่า โตไป
ต้องไม่โกง มันก็เหมือนหลักท าอะไรต้องโปร่งใส ท าอะไรต้องซื่อสัตย์ ซึ่งพระสอนกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว  
แต่แปลกนักบวช บาทหลวง สอนกันมาไม่มีคนเชื่อ ธนาคารโลกสั่งเท่านั้นแหละ คนเชื่อ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคน
กลัวเจ้าหนี้มากกว่ากลัวพระ มากกว่ากลัวต ารวจ มากกว่ากลัวรัฐบาล สมัยนายกทักษิณ ท่านเคยเล่าว่าตอน
ท่านเข้ามาท าธุรกิจใหม่ ๆ ล าบาก ยากจน ไปกู้เงินธนาคารไม่กี่บาท เพ่ือจะลงหุ้นท าธุรกิจ ธนาคารนั้นยอมให้กู้  
แต่ตั้งข้อแม้ว่าเงินนี้ต้องเอาไปท าธุรกิจห้ามเอาไปท าอย่างอ่ืน ท่านก็รับปาก และท่านก็สงสัยว่าทุกเสาร์ 
ธนาคารจะขอมากินข้าวที่บ้านทุกอาทิตย์ เสร็จก็เดินดูทั่วบ้าน เห็นโคมไฟก็ถามว่าสวยดีซื้อมาจากไหน ซื้อมา
เท่าไหร่ เห็นแจกันก็ถามว่าแจกันซื้อมาเท่าไหร่ ซื้อมาจากไหน ท่านไม่เคยเอะใจว่าถามท าไม มารู้ทีหลังว่า 
เขาถือว่าการที่ปล่อยเงินกู้ เขาตั้งหลักเรื่อง Good  Governance  ไว้แล้ว และเขามาดูว่าใช้เงินตามนั้นหรือเปล่า  
ถ้าไปซื้อโคมไฟประดับบ้านเขาเรียกเงินคืนเลย หลักเดียวกันแบบนี้คือหลักเดียวที่ธนาคารโลกเอามาใช้  



๙ 

 

เวลาที่ใครมากู้ก็ต้องมี Good  Governance  แปลว่า จัดการให้มันดูดี สุจริต ไม่โกง โปร่งใส ถูกกฎหมาย  
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม มีเสียงในการเสนอแนะบ้าง อย่าตัดสินใจเอง นี้คือ Good Governance เพราะฉะนั้น
ตั้งแต่นั้นมาหลัก Good Governance  ก็ดูจะเป็นของดี แม้ใครจะไม่กู้ธนาคารโลก แต่ก็รู้สึกว่าเป็นหลักที่ควร
จะต้องมี ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยก็จะพูดถึง Good  Governance  ตลอด เกี่ยวไม่เกี่ยวก็
อ้างไว้ก่อน Good  Governance  พูดให้ชิน ๆ เข้าไว้ดูเท่ดี  

จนมาถึงสมัยรัฐบาล ชวน หลีกภัย มีการประชุมคราวหนึ่งท่านนายกฯ ชวน เป็นประธาน ท่านพูดว่า 
Good Governance  ท าไมไม่มีใครคิดค าภาษาไทยขึ้นมาบ้าง จะได้เรียกกันเป็นภาษาไทย ผมก็ส่งไปให้
กรรมการเรียกว่า กรรมการบัญญัติศัพท์การปกครอง วันหนึ่งเขาก็บัญญัติมา และน าเข้า ครม.เพ่ือมีมติ
เห็นชอบ ค านี้บัญญัติว่า สุประศาสนการ ท่านไตรรงค์ถามว่า แปลว่าอะไร เขาแปลมาให้ว่า สุ แปลว่า ดี  
ตรงกับค าว่า Good ส่วน Governance แปลว่าการปกครอง ค าศัพท์แปลว่าการปกครองเรียกว่า ประศาสน 
เช่น การปกครองรัฐ เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตร์ ประศาสน แปลว่า การปกครอง เพราะฉะนั้น Governance 
แปลว่า การปกครอง Good Governance แปลว่า สุประศาสนการ รัฐบาลบอกว่าใครใช้ก็ใช้ ค าว่า สุประศาสนการ 
ก็เลยหายเข้ากลีบเมฆไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ใครชอบใจจะเอาไปตั้งเป็นนามสกุลก็ได้นะครับ  

วันหนึ่งประชุม ก.พ. นายกฯ ชวน เข้ามาเป็นประธาน ท่านก็บ่นว่า Good Governance ไปบัญญัติ
มาก็ได้ค าว่า สุประศาสนการ ใครช่วยคิดค าง่าย ๆ ไม่ได้หรือ ผมนั่งติดอยู่กับกรรมการ ก.พ. คนหนึ่ง คือ 
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล หรือหม่อมเตา่ ท่านก็บ่นว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้ เอาอย่างนี้แล้วกันเอาค าว่า 
“ธรรมาภิบาล” แล้วกัน ทุกคนตบมือกราวเลย เออค านี้เพราะเอาค านี้ ผมยังจ าได้นายกฯชวนถามว่า ค านี้
แปลว่าอะไร หม่อมเต่าตอบว่า ไม่รู้แปลว่าอะไร แต่ผมเห็นว่ามันเพราะดี อะไรที่มีธรรม ๆ บาล ๆ เพราะทั้งนั้น 
ก็เลยกลายเป็นค าว่าธรรมาภิบาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่นักภาษาจริง ๆ เขาไม่ชอบค านี้ เพราะค าว่า ธรรมาภิ
บาล ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับค าว่า Good Governance ไม่ได้แสดงอะไรกับการปกครองที่ดีเลย Good แปลว่า ดี 
Governance แปลว่า การปกครอง ที่จริงค าที่ถูกต้องที่สุดคือค าว่า สุประศาสนการ แต่มันหะรูหะราเกินไป  
พอมาถึงธรรมาภิบาล มันมาจากธรรมะบวกอภิบาล อภิบาล แปลว่า รักษา รักษาธรรมะ มันเหมือน ธมฺโม 
หเวรกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ฟังแล้วเข้าวัดไม่รู้เกี่ยวอะไร แต่มันดูดีดูเท่ก็เลยใช้ค านี้ 
เราก็เลยไม่สนใจค าแปล พวกท่านหวิดจะเป็นกรรมการสุประศาสนการจังหวัดกันแล้วนะ ตกลงก็เรียกกันว่า 
ธรรมาภิบาลแต่กฎหมายไม่ยอมเรียก เพราะเขาถือว่าค าว่าธรรมาภิบาลมันผิดมันแปลออกมาไม่ได้ความ  
มันแปลว่า ผู้ประพฤติธรรม ธรรมาภิบาล แปลว่า ผู้รักษาธรรม หรือธรรมเป็นเครื่องคุ้มครอง ซึ่งฟังแล้วเหมือน
ห้อยพระนางพญา  

ต่อมาเมื่อมีการจัดท ากฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเขาก็เลยใส่ค าหนึ่งเข้า ไป เป็นครั้งแรก
ในประเทศไทยและก็เป็นศัพท์ราชการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คือเขียนไว้ในมาตรา 3/1 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินว่า ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นอันว่าหมดเรื่อง บัดนี้ค าว่า Good Governance ได้ความหมายใหม่ว่า หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และตรงเป๊ะกับค าว่า Good Governance ของภาษาอังกฤษ แต่แม้กฎหมายจะเขียนอย่างนั้นก็ไม่มีใครเรียก
เพราะมันยาว ทุกคนเรียกหมดว่า ธรรมาภิบาล ก็เลยดูเหมือนว่าค าว่า ธรรมาภิบาลจะเป็นศัพท์ราชการไปเสีย 



๑๐ 

 

ทีนี้ท่านไม่ต้องกังวลแล้วว่าอันไหนจะถูกจะผิดเพราะว่าเมื่อตอนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 รัฐธรรมนูญ  
เอาค าว่า ธรรมาภิบาลไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วใส่ทั้งสองค าคือรัฐธรรมนูญเขียนว่า “ในการท างานนั้นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐต้องมีธรรมาภิบาลและจะต้องมีหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ” คือเขียนมันเป็นทั้งคู่ บัดนี้เลย
เข้าใจแล้วว่า สองค านี้เป็นค าเดียวกัน เรียกอย่างราชการเรียกว่า หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เรียกอย่างชาวบ้านเรียกว่า ธรรมาภิบาล เรียกอย่างโบราณเรียกว่าทศพิธราชธรรม มันเป็นค าเดียวกัน เรียกอย่าง
ฝรั่งเรียกว่า Good Governance ทีนี้มันจะเรียกอะไรก็ตาม ความส าคัญอยู่ที่ว่าแล้วมันคืออะไร มันได้แก่อะไร 
เนื้อหามันส าคัญกว่าครับ มันจะเรียกอะไรท่านอย่าไปติดใจ ส าหรับท่านเขาเรียกกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
แต่หน้าที่ของท่านเขาเรียกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะ แต่เนื้อหาต่างหากที่มันส าคัญ  

เนื้อหาของธรรมาภิบาลข้อที่หนึ่งก็คือ ท าอะไรก็ตามต้องให้ถูกกฎหมาย ที่เขาเรียกว่ามีหลักนิติธรรม 
เพราะฉะนั้นในฐานะ ก.ธ.จ. ที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ท่านก็มีหน้าที่ต้องดูว่าการท างานของ
จังหวัดเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่า แล้วที่นี่ไอ้ที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย พูดกันตามหลักความเป็นจริง
รัฐควรที่จะรู้จริงกว่าท่านถูกไหมครับ รัฐเป็นผู้รักษากฎหมาย รัฐเป็นคนอ่านกฎหมาย รัฐเป็นคนเขียนกฎหมาย 
เขาคงรู้ดีกว่าท่านว่าถูกหรือผิด แล้ว ก.ธ.จ. จะไปท าอะไรได้ในเรื่องนี้ ท าได้ครับฟังให้ดีนะ เพราะค าว่าหลักนิติธรรม
หรือค าว่าท าอะไรให้ถูกกฎหมาย ไม่ได้หมายว่าท าถูกกฎหมายตามตัวบทกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่า 
กฎหมายว่าอย่างไรให้ท าอย่างนั้น ตรงนี้ส าคัญมาก ที่ข้าราชการเดือดร้อนถูกฟ้องศาลปกครองแล้วแพ้กันเป็นแถว 
ข้าราชการหลายคนไปยื่นให้การศาลปกครอง ศาลที่เคารพผมก็ว่าท าตามกฎหมายแล้วนะ ศาลบอกว่าใช่แต่ผิด 
ปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคนไปให้การกับศาลปกครองว่า ผมก็ท าตามผู้ว่าฯ  เจ็ดคนก่อน 
ผมก็ท าตามอธิบดีสิบคนก่อน ผมเข้ามาทีหลังเขาก็ท าอย่างนี้มาไม่เห็นมีปัญหาท าไมผมท าจึงมี ปัญหา 
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ข้าราชการก็พลาดได้ ยิ่งถ้าไปอ้างว่าผมท าตามอธิบดีเจ็ดคนก่อนผมเป็นคนที่แปด 
เขาท ามาอย่างนี้ไม่เห็นผิดท าไมผมท าจึงผิด ศาลตัดสินมาเยอะแล้วครับผิดกันทั้ งหมดนั่นแหละ แต่เขาไม่ฟ้อง
คนอ่ืนเขาฟ้องคุณนั่นแหละ เหมือนกับที่ตรงนี้เขาห้ามจอดรถไปจอดกันเป็นแถว เราเห็นเขาจอดเราก็จอดบ้าง
เขาก็มาจับคุณ เรามีสิทธิ์พูดไหมครับว่า ทีคนอ่ืนท าไมไม่จับมาจับผม ไม่มีสิทธิ์พูดก็เขาจะจับคุณ ถ้าเมื่อไหร่เขา
บอกว่าคนอ่ืนจอดไม่ผิดคุณจอดผิดอย่างนี้คุณต้องเถียงเพราะเลือกปฏิบัติ แต่คนโน้นก็ผิดคนนี้ก็ผิด แต่วันนี้ 
จับคุณก่อนสะดวกดีอย่างนี้ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ เป็นเรื่องเลือกท าทีละราย เพราะฉะนั้นอธิบดีที่บอกว่า ผมก็ท า
เหมือนอธิบดีคนก่อน ศาลตัดสินมาเยอะแล้วว่าอธิบดีคนก่อนก็ใช่ว่าจะท าถูกนะ แต่บังเอิญเขาเกษียณไปหมดแล้ว 
คุณนะยังไม่เกษียณยังอยู่ แล้วคนอ่ืนเขาไม่ถูกฟ้องคุณถูกฟ้อง  

ค าว่าหลักนิติธรรมนั้นไม่ได้แปลว่า ท าถูกตามกฎหมายเท่านั้นนะครับ ฟังให้ดีนะอันตรายอยู่ตรงนี้นะครับ 
แต่ค าว่าหลักนิติธรรมนั้นหมายความว่า ท าอะไรไม่เกินกฎหมาย  ท าอะไรถูกขั้นตอนของกฎหมาย 
และท าอะไรก็ตามมีเหตุมีผล ฟังให้ดีนะครับ ค าทั้งหมดที่ผมพูดมามีความหมายและขึ้นศาลกันมาเยอะแล้ว 
เวลาขึ้นศาลปกครองข้าราชการจะไปบอกว่าผมท าตามกฎหมาย ศาลก็จะบอกว่าใช่แต่กฎหมายเขาให้คุณท าแค่คืบ 
แต่คุณท าวา มันเกินกฎหมาย มันผิด เขาขีดวงกลมให้คุณเดินอยู่ในวงกลมคุณผ่าออกนอกวงกลมมันผิด นี่ไง 
ที่บอกว่าท าตามกฎหมาย เขาบอกว่ามีเจ็ดขั้นตอนคุณท าสามขั้นตอน เขาบอกให้มีสี่ขั้นตอนคุณไปสร้างขั้นตอน
เพ่ิมเป็นหกขั้นตอนทั้งหมดนะผิด ก.ธ.จ. จึงมีหน้าที่ดูตรงนี้ ขณะเดียวกันเขาเปิดกฎหมายเขาท าตามกฎหมาย 
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และเขาเชื่อว่าเขาท าตามทุกค า ปรากฏว่าไปศาลปกครองผิดเยอะแล้ว เพราะศาลบอกว่าท าตามกฎหมายก็จริง
อยู่แต่ไม่สมเหตุสมผล ท าตามกฎหมายแล้วท าไมต้องสมเหตุสมผลด้วย เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง  นอกจาก
ท าตามกฎหมายถูกตามกฎหมายเป๊ะต้องสมเหตุสมผลด้วยสมเหตุสมผลแปลว่าไม่มีทางเลือกอ่ืน ถ้ายังมี
ทางเลือกอ่ืนการเลือกทางเลือกนี้อาจจะผิด เลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้จริง สมมติว่าเราเลี้ยวซ้ายศาลเห็นว่า
ความจริงควรเลี้ยวขวา การเลี้ยวซ้ายนั่นผิดนะ ก.ธ.จ. จึงต้องมีหน้าที่ดูว่า ท่านผู้ว่าฯ  ครับ เลี้ยวซ้ายก็ได้ 
เลี้ยวขวาก็ได้ ผมว่าน่าจะเลี้ยวขวานะท าไมละ หน้าที่ ก.ธ.จ. ต้องบอกตรงนี้ ถ้าท่านผู้ว่าฯ ยืนยันว่าต้องเลี้ยวซ้าย
เขาก็ชนะ แต่ถ้าวันหนึ่งมีการไปฟ้องร้องแล้วศาลบอกว่าเลี้ยวซ้ายผิดมันก็คือผิดนะ แล้วตัดสินมาเยอะแล้วที่เลี้ยวผิด 
ก็มีเหมือนกันที่ผู้ว่าฯ เลี้ยวขวาตาม ก.ธ.จ. เนี่ย แล้วชาวบ้านไปฟ้องเข้าแล้วศาลตัดสินว่าผิด ที่เลี้ยวซ้ายตอนแรก
นะถูกแล้ว ผู้ว่าฯ ดันผ่าไปท าตาม ก.ธ.จ. ค าว่าหลักนิติธรรมจึงมีความหมายมากกว่ากฎหมายเขียนอย่างไรแล้ว
เอาตามกฎหมาย  

ผมเล่าอะไรให้ฟัง พระราชบัญญัติเรือเขาบอกว่า เจ้าของเรือที่บรรทุกผู้โดยสารจะต้องมีอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย ส่วนอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง คือกฎหมายไม่สามารถไป
ก าหนดในรายละเอียด เรือบรรทุกคน ข้ามแม่น้ าข้ามทะเลอะไรก็ตามทีข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาอย่างนี้เนี่ยนะ 
ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ส่วนมาตรการนั้นมีอะไรบ้างให้ไปเขียนในกฎกระทรวง  
แล้วพอกฎกระทรวงเขียนเรือล าใดฝ่าฝืนไม่มีมาตรการนั้นเจ้าของเรือผิดติดคุก ท่านก็คงนึกออกว่าบนเรือต้อง 
มีอะไรบ้าง มีชูชีพ เรือจะต้องมีชูชีพ ปรากฏว่าก็มีกันหมดทุกล า ชูชีพก็ต้องมีเท่าจ านวนผู้โดยสาร อยู่มา 
วันหนึ่งเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ าเจ้าพระยาล่มลงกลางแม่น้ าไปชนกับเรือล าอ่ืนเข้าผู้โดยสารตายเยอะแยะมี  
ชูชีพทั้งนั้นแต่ตาย ญาติเขาก็เลยฟ้องเจ้าของเรือปรากฎว่าฟ้องไม่ได้หรอกเพราะเจ้าของเรือเขาจัดให้มีชูชีพเขา
ก็ท าถูกแล้วนี่ เรือล านี้ก็ไม่ได้เป็นเรือล าที่ผิดเรือล าอ่ืนมาชน ฉะนั้นไปฟ้องเรือล าอ่ืนสิ แต่เรือล านี้มีชูชีพมีเชือก
แต่ก็ตาย พวกญาติก็เลยฟ้องเรียกค่าท าศพ เจ้าของเรือไม่มีเงินจะจ่ายยอมล้มละลาย พวกญาติก็เลยไปร้อง
กรมเจ้าท่าให้รัฐบาลจ่าย กรมเจ้าท่าก็เลยตื่นขึ้นมานึกขึ้นได้เออมันจริง ว่าแล้วก็เลยไปแก้กฎกระทรวงว่า 
เรือนั้นนอกจากจะมีชูชีพแล้วต้องท าประกันชีวิตผู้ โดยสารด้วย เพราะถ้าท าประกันชีวิตผู้ โดยสาร 
เมื่อเรือโดยสารล่มมันก็ไปเอากับประกันได้ใช่ไหม งั้นก็ไปบังคับให้เรือประกันด้วย ก็มีการหารือไปยังกฤษฎีกาว่า 
การที่เรือไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิตผู้โดยสาร ผิดกฎกระทรวงหรือไม่ ถ้าผิดจะต้องมีโทษจ าคุกตาม
พระราชบัญญัติเรือหรือไม่ กฤษฎีกาตอบว่า การที่กฎกระทรวงบอกว่าต้องท าสัญญาประกันชีวิตผู้โดยสารแล้ว
ไม่ท าย่อมผิดกฎกระทรวง แต่ผิดกฎกระทรวงแล้วจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหรือไม่ กฤษฎีกาตอบว่าไม่มี
โทษ เพราะว่าพระราชบัญญัติเรือก าหนดให้ออกกฎกระทรวงเฉพาะการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ไม่ได้ให้ก าหนดเรื่องอ่ืน การที่กฎกระทรวงบอกว่าต้องมีชูชีพเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย คือมีชูชีพแล้ว
มันปลอดภัย แต่การประกันชีวิตไม่ใช่มาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ใช่ว่าการประกันชีวิตแล้วจะไม่ตาย
มันตายอยู่ดีแต่ตายแล้วมันได้เงิน แต่มันไม่ใช่มาตรการรักษาความปลอดภัย กฎกระทรวงจึงเป็นการออกโดย
การใช้อ านาจเกินกฎหมาย นี่แหละครับคือค าว่าหลักนิติธรรม เพราะฉะนั้นอย่านึกว่าท าตามกฎหมายก็พอแล้ว
เมื่อสิบปีที่แล้วผมเป็นรองนายกฯ ครั้งแรก เขาฟ้อง ก.พ. ให้ยกเลิกค าสั่ง ตอนนั้นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กติกาคือใครจะสอบให้มาสอบข้อเขียน ถ้าตกก็ตก  
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ถ้าใครผ่านข้อเขียนเข้ารอบจะได้ไปสอบสัมภาษณ์พอสอบสัมภาษณ์ผ่านก็จะได้ไปบรรจุอยู่กรมโน้นกรมนี้กรมนั้น 
กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ เด็กคนหนึ่งก็ไปสอบคัดเลือก ก.พ. สอบเสร็จแกก็ไปนั่งนอนรอที่หน้า ก.พ. ตอนนั้น 
ก.พ. อยู่หน้าท าเนียบรัฐบาล จนถึงวันเกิดเหตุเด็กคนนี้ก็มา ก.พ. มายืนดูก็ไม่เห็นประกาศ อย่ากระนั้นเลย
พรุ่งนี้วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันจันทร์หยุดชดเชย กลับบ้านดีกว่า บ้านอยู่อีสานว่าแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านไปที่
อีสาน บ่ายวันนั้นคะแนนมา มาปั๊บเจ้าหน้าที่รวมปุ๊บปิดประกาศทันที รวมคะแนนเสร็จปิดประกาศบ่ายวันศุกร์
ทันที ต่อไปนี้รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ใครผ่านข้อสอบข้อเขียนกรุณามาสอบสัมภาษณ์ภายในวันนั้นวันนี้
ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามโมง ใครไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ วันสอบเด็กคนนั้นนั่งรถไฟกลับถึงหัวล าโพงนั่งแท็กซี่ไป ก.พ. 
ลงรถปับ๊แกไป ก.พ. ทันที แกมาถึง ก.พ. บ่ายสามโมงพอดี เห็นชื่อดีใจมากไปขอเข้าสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่
บอกช้าไปแล้วน้อง กรรมการกลับกันหมดแล้ว เขารอน้องอยู่จนบ่ายสามท าไมน้องไม่มา เด็กคนนี้ก็ไปนั่งร้องไห้
อยู่หน้า ก.พ. ก็ปรากฏว่ามีผู้ปรารถนาดี เมืองไทยมีผู้ปรารถนาดีมากสะกิดว่าหนูไม่ต้องร้อง ฟ้องมันเลย  
ก็ฟ้อง ก.พ. ศาลปกครองตัดสินคดีนี้ว่า จริงอยู่แม้จะเห็นได้ว่าส านักงาน ก.พ. มีอ านาจตามกฎหมาย นี่ไงผม
ก าลังบอกอยู่ว่า ต่อให้ถูกกฎหมาย จริงอยู่แม้ส านักงาน ก.พ. มีอ านาจตามกฎหมายที่จะปิดประกาศวันไหน
และนัดสอบสัมภาษณ์วันไหนก็ได้ และ ก.พ. เองก็ปฏิบัติต่อทุกคนเสมอภาคกันไม่ได้ล าเอียงไม่ได้เลือกปฏิบัติ 
ไม่ใช่ว่าเด็กคนนั้นมาสายแล้วเข้าสอบได้ เด็กคนนี้มาสายแล้วเข้าสอบไม่ได้ มันก็ไม่ได้ทั้งนั้นเหมือนกันหมด  
ศาลบอกว่า จริงอยู่แม้ส านักงาน ก.พ. มีอ านาจจะก าหนดวันสอบสัมภาษณ์วันไหนก็ได้ แล้วการประกาศให้รู้
ล่วงหน้าก็ประกาศให้รู้ล่วงหน้าพอสมควรแล้วทุกคนก็รู้อย่างเสมอภาค แต่การปิดประกาศในวันศุกร์ หยุดเสาร์
อาทิตย์ จันทร์ ไม่กี่วันแล้วสอบสัมภาษณ์เลย ไม่คิดถึงหัวอกของคนที่อาจจะไม่รู้ จึงเป็นการก าหนดวันโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร จึงให้ยกเลิกการประกาศผลสอบข้อเขียนนั้นทั้งหมด แล้วให้ปิดประกาศใหม่แล้ว
ทิ้งเวลาสักระยะ จึงจะสอบสัมภาษณ์ได้ เป็นธรรมไหม เป็นธรรม แล้วท าไม ก.พ. ถึงไม่รู้ ก็เพราะไปยึดว่า
ตัวเองมีอ านาจตามกฎหมายไง แต่ไม่นึกถึงความสมเหตุสมผล นี่แหละคือหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องช่วยสะกิดว่า  
ไอ้ที่ท านะผมว่ามันถูกกฎหมาย แต่มันไม่สมเหตุสมผล มันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้ หน้าที่ของท่านอยู่
ตรงนี้ ท่านมีกันตั้งหลายหัว ภาคประชาสังคม ภาคท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ก็บอกเขาไปแนะน าเขาไป  

อีกคดีหนึ่งใครจะไปนึกว่าหน่วยงานนี้จะถูกฟ้อง ส านักงานอัยการสูงสุดโดนฟ้อง อัยการมีหน้าที่ฟ้อง
คนทั้งประเทศ คดีนี้เขาฟ้องส านักงานอัยการสูงสุด ๆ เปิดรับสมัครสอบ เริ่มต้นให้ตรวจโรคถ้าตรวจโรคไม่ผ่าน
ตกคือตกเลย ถ้าผ่านตรวจโรคไปสอบข้อเขียน ถ้าผ่านข้อเขียนไปสอบสัมภาษณ์ ผ่านสัมภาษณ์ไปเป็นอัยการ 
ผู้ชายคนหนึ่งแกไปตรวจโรค ตกตรวจโรครอบแรกเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นโปลิโอ โปลิโอเป็นโรคต้องห้ามมา
ห้าสิบปีแล้ว ห้ามเป็นอัยการ ห้ามเป็นผู้พิพากษา คนนี้ก็ตก เมื่อตกเป็นเราถ้าตกนี่กลับบ้านแล้วนะ แต่คนนี้ไป
ฟ้องศาลปกครองส านักงานอัยการสูงสุดเป็นจ าเลย คดีขึ้นไปถึงศาลปกครองสูงสุด ๆ ตัดสินว่า จริงอยู่แม้
ส านักงานอัยการสูงสุดจะมีอ านาจออกกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ และจะก าหนดโรคอะไรเป็นโรคต้องห้ามก็ได้ และ
ก าหนดมาตั้งห้าสิบปีแล้ว ตกกันมาไม่รู้กี่คนแล้ว แต่ศาลเห็นว่า การจะก าหนดโรคใดเป็นโรคต้องห้ามนั้นต้อง
สมเหตุสมผล มิฉะนั้นจะเป็นการล าเอียงเลือกปฏิบัติขัดหลักนิติธรรม โปลิโออาจจะเป็นโรคต้องห้ามที่ไม่
สมควรเป็นอัยการ เป็นผู้พิพากษาเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้ว แต่โลกทุกวันนี้เจริญขึ้นคนเป็นอัยการไม่จ าเป็นต้อง
สวมชุดครุยเดินว่าความในศาล นั่งตรวจสัญญาไม่ให้คนเห็นก็ได้ ให้ค าแนะน ากฎหมายก็ได้ วิจัยก็ได้  



๑๓ 

 

เพราะฉะนั้นการที่ส านักงานอัยการสูงสุดก าหนดให้โรคโปลิโอเป็นโรคต้องห้ามนั้น ศาลไม่เห็นด้วยถือว่าเป็น
การใช้อ านาจตามกฎหมายทีไ่ม่เป็นธรรมปราศจากเหตุผลอันสมควรจึงให้ยกเลิกการตรวจโรคนั้น นี่คือตัวอย่าง
ที่ถูกกฎหมายแต่ผิด หลักธรรมาภิบาลข้อที่หนึ่ง Good Governacne 

หลักธรรมาภิบาลข้อที่สองก็คือ ความโปร่งใส หมายความถึงการอธิบายได้ ใครเขาสงสัยว่ามันมีลับลม
คมในอะไรลับลวงพลาง เราต้องอธิบายให้เขาฟังได้ ก.ธ.จ. เห็นว่ามีเรื่องใดของส่วนราชการใดในจังหวัด  
ของท่าน อาจจะเป็นเทศบาล อาจจะเป็น อบต. อาจจะเป็น อบจ. มีโครงการอะไร ก่อสร้างอะไร ประมูลอะไร 
หรือท าเรื่องอะไรมุบมิบซุบซิบ อาจจะไม่โปร่งใสท่านต้องเตือนแล้วต้องบอก แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
ที่พูดไม่ใช่ว่าผู้ว่าฯ ผิด แจ้งในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการ เป็นซีอีโอของจังหวัด ท่านจะได้แจ้งต่อได้
หรืออธิบายให้เราฟังได้ ว่าเข้าใจผิดความจริงมันท าได้ปรึกษากระทรวงแล้วอะไรก็จะได้ว่ากันไป อย่างนี้คือ
ความโปร่งใส ๆ แปลว่าอธิบายได้ ตรวจสอบได้ ไม่ปิดบัง ไม่ใช่เป็นเรื่องลับ ลับมาก ลับที่สุด 

ธรรมาภิบาลข้อที่สาม ก็คือ การมีส่วนร่วม เรื่องนี้ความส าคัญมาก เพราะนิติธรรมเรื่องถูกกฎหมาย 
ผิดกฎหมายโดยมากเจ้าหน้าที่เขาจะแม่นเก่งกว่าเราเยอะ โปร่งใสวันนี้เขาก็ระวัง เพราะถ้าขืนไม่ระวังก็โดน 
ป.ป.ช. มาตรวจ โดน ป.ป.ท. มาตรวจ เขาต้องระวังเขาเองอยู่แล้วเขาไม่รอให้เรามาเตือนเขาหรอก แต่เรื่อง
การมีส่วนร่วม บางที ป.ป.ช. ก็ไม่เตือนเพราะไม่ใช่เรื่องของเขา สตง. DSI ก็ไม่เตือน จึงเป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. 
ที่จะต้องเตือน ที่จะสร้างธรรมาภิบาลด้วยกัน เตือนว่าเรื่องนี้ควรที่จะมีการรับฟังให้คนเขามีส่วนร่วม ค าว่า 
รับฟังความคิดเห็นไม่ใช่ว่าเชื่อ ที่เอาชาวบ้านเป็นใหญ่ไม่ใช่นะครับ ให้เขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ส่วนจะ
เอาไม่เอา ให้เป็นข้อมูลในการตัดสิน ผมเคยเห็น ก.ธ.จ. บางจังหวัดยังชมเลย เรื่องนี้ผู้ว่าฯ มาเล่าให้ผมฟังเอง  
ท่านผู้ว่าฯ มาเล่าว่า ก.ธ.จ. ไปเตือนท่านว่า โครงการที่ท่านผู้ว่าฯ จะท าลองฟังเสียงชาวบ้านเขาหน่อยนี่คือ การมี
ส่วนร่วม แต่ท่านผู้ว่าฯ อย่าไปฟังเองนะครับ ถ้าไปฟังเองเดี๋ยวจะถูกกดขี่บีบคั้น พวกเรา ก.ธ.จ. จะไปท ามาให้ 
เพราะฉะนั้นท่านอย่ารีบท ารอพวกเรานิดหนึ่ง ส่วน ก.ธ.จ. จะไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเอามาเสนอแล้ว
ท าไม่ท าเอาไม่เอาแล้วแต่ท่าน อย่างนี้มีประโยชน์มากในฐานะที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็ลงมาท า ในฐานะที่ท่านมี
เครือข่าย ในฐานะที่ท่านมีแนวร่วม ในฐานะที่ท่านมีพันธมิตร ในฐานะที่ท่านมีมวลชน ท่านลงมาท า นี่ค าว่า
การมีส่วนร่วม  เคยมีคดีเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ คดีขึ้นไปถึงศาล ศาลตัดสินว่า แหมประโยคนี้ส าคัญเหลือเกิน
ผมไม่คิดว่าในชีวิตผมจะได้ยินประโยคอย่างนี้ ศาลตัดสินว่า จริงอยู่แม้ส่วนราชการนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมาย
ทุกประการ คนเราถ้าปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการแล้วคุณจะเอาอะไรอีก มันก็จะต้องถูกใช่ไหมครับ จริงอยู่
แม้ส่วนราชการนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ แต่เห็นได้ว่าไม่มีธรรมาภิบาล กลายเป็นว่าไม่มีธรรมาภิบาล 
นี่ผิด ผมก็ไปดูว่าไม่มีธรรมาภิบาลตรงที่ว่าขาดการรับฟังความเห็นการมีส่วนร่วม ประชารัฐมันเข้ามาตรงนี้คือ
ท าให้มีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นต่อให้ถูกกฎหมายแต่ไม่ได้รับฟังความเห็นมีปัญหานะ มันมีโครงการ ๆ หนึ่ง  
ไปสร้างเขื่อนใหญ่โตมโหฬาร มีคนไปฟ้องว่า ในการสร้างเขื่อนนั้นไม่มีการรับฟังความเห็นของประชาชน แล้ว
ถ้ามีการพิสูจน์ออกมาได้ว่า ไม่มีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อน การสร้างเขื่อนนั้นต้องยกเลิกนะครับ 
ปรากฏว่าศาลตัดสินว่า เมื่อดูไปแล้วสืบพยานไปแล้วเห็นว่า มีการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้ วแม้จะท า
การรับฟังความเห็นของประชาชนน้อยไม่ได้กว้างขวางมากแต่ก็ถือได้ว่ามีการรับฟังความเห็นพอสมควร  



๑๔ 

 

จึงถือว่าโครงการนี้ท าได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล นี่เป็นตัวอย่างเวลาตัดสินเขาก็จะใช้ค านี้ เพราะฉะนั้น  
ก.ธ.จ. ก็มีบทบาทในเรื่องนี้ เรื่องการระดมการมีส่วนร่วม การรับฟังความเห็น 

ธรรมาภิบาลข้อต่อไปคือ ความรับผิดรับชอบ นี่หมายถึง ถ้าผิดก็ต้องรับว่าผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง  
ถ้าถูกต้องบอกว่าชอบ ใครจะว่าอย่างไรก็ต้องยืนยันอย่าไปแก้ อย่าเป็นไม้หลักปักขี้เลน 

ข้อต่อไปของธรรมาภิบาลคือ การท าอะไรต้องค านึงถึงความประหยัด คุ้มทุนคุ้มค่าคุ้มเวลา ค าว่าคุ้ม
หรือประหยัดในที่นี้คือ ประหยัดทั้งเงินหลวงประหยัดทั้งเงินราษฎร  

และข้อสุดท้ายคือ ความซื่อสัตย์สุจริต หัวใจของธรรมาภิบาลอยู่ตรงนี้แหละครับ ความซื่อสัตย์สุจริต  
เมื่อพบว่ามันไม่สุจริต หรือมันอาจจะมีการทุจริต ท่านก็ต้องเข้าไปแนะน า เริ่มต้นก็พูดกันใน ก.ธ.จ. แล้วจึงแจ้ง
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องนี้ต้องขอร้องให้ท าตามขั้นตอนคือต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการก่อน มีบางแห่งพอพบมีอะไรก็รายงานข้ามไปยังส่วนกลางเข้าไปที่กระทรวง ถ้าเราถือหลักว่าเราท างาน
อย่างประชารัฐก็ไม่ควรที่จะข้ามขั้นตอนอย่างนั้น มันต้องไปที่ผู้ว่าฯ เสียก่อน เว้นแต่เป็นการกล่าวหาผู้ว่าฯ 
อย่างนั้นท่านไปบอกเขาก็คงล าบาก แต่ถ้าพบว่ามีอะไรผิดปกติในจังหวัดบอกกับผู้ว่าฯ อย่ารายงานตรงไปที่
รัฐมนตรีมหาดไทย อย่ารายงานตรงไปที่รองนายกฯ อย่ารายงานตรงไปที่นายกฯ เพราะในที่สุดมันต้อง
ย้อนกลับมาถามผู้ว่าฯ อยู่ดี แล้วความรู้สึกกัลยาณมิตรความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันจะหมดไปเปล่า ๆ ราชการเอง 
เขาก็มีระเบียบว่า ท าอะไรต้องไม่ข้ามข้ันตอน นี่เป็นเรื่องของธรรมาภิบาล  

สิ่งที่รัฐบาลได้ฝากมาที่ผมจะพูดเป็นเรื่องสุดท้าย ก็คือเรื่องที่อยากให้ท่านท านอกจากเรื่องของ 
ธรรมาภิบาล วันนี้มีโครงการหลายโครงการที่ลงมาที่จังหวัด เช่น โครงการต าบลละห้าล้าน หรือ โครงการ
ต่อต้านการทุจริต หรือโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้เช่นเรื่องภัยแล้ง เรื่องข้าว เรื่องยาง ภาคเหนือตอนล่าง
อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องยาง แต่ที่มีมากเป็นพิเศษคือเรื่องภัยแล้งโดยเฉพาะพิษณุโลกมีปัญหาอยู่มาก ทั้งหมด
เป็นเรื่องของทางภาครัฐที่จะต้องจัดการแก้ไข วันนี้ก็จัดการกันอยู่แล้ว การใช้งบประมาณในการขุดลอก การที่
จะหาน้ าบริโภค น้ าเกษตร น้ าอุตสาหกรรมมาให้ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ระดับชาติ เกินกว่าที่จังหวัดจะท าเองได้ 
แต่เมื่อโครงการเหล่านี้มันตกมาถึงในจังหวัด ก็อยากจะพ่ึงพาบทบาทของ ก.ธ.จ. ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในเรื่อง 
แนะน า ตรวจสอบ ว่าการใช้เงินมันเป็นไปตามเป้าหรือไม่ มาตรการต่างๆ มันถูกไหม มันมีอะไรที่ควรจะท าที่ดีกว่า
นี้ไหม ที่ประหยัดกว่านี้ไหมที่ถูกใจประชาชนกว่านี้ไหม  เรื่องอย่างนี้ไปถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถามเทศบาล ถาม อบจ. ถาม อบต. แต่ก็ได้ค าตอบมาแบบหนึ่ง เราอยากฟังค าตอบจากหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงาน
ทางการเมือง พวกท่านไม่ใช่หน่วยการเมือง จริงนะมีสมาชิกสภาท้องถิ่นนั่งอยู่ด้วยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่  
เป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของการปกครอง เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีพรรคมันจะไม่มีพวก เราก็อยาก  
จะฟังความเห็นของท่านด้วย แล้วก็เอามาประมวลเอามาคิดว่าจะท าอย่างไรกันต่อไป นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องการ 
จะฝากไว้เป็นบทบาทของพวกท่าน ผมทราบว่าส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ลงนามใน MOU แปลว่า
ลงนามในข้อผูกพันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ป.ป.ช. นี่ทุจริต ป.ป.ท. ทุจริตภาครัฐ เขาแบ่งกันนะ  
ถ้าเป็นนักการเมือง เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มันต้องไปที่ ป.ป.ช. ถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมันก็จะไปที่ 
ป.ป.ท. ขณะเดียวกันส านักงานส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI 
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กับ สตง. หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกันในการที่จะมาตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานต่าง ๆ 
ซึ่งเราก็หวังพ่ึง ก.ธ.จ. ในเรื่องอย่างพวกนี้ ในการเป็นหูเป็นตากว้ างขวางมากพอที่จะบอกได้ว่า มันมีจุดโหว่ 
มีจุดอ่อนมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่ตรงไหน  

มันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอพูดเป็นเรื่องสุดท้ายรายละเอียดผมอาจจะต้องไปพูดในช่วงบ่าย  
เมื่อประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสี่ห้าจังหวัด พูดตรงนี้สักนิดหนึ่ง ท่านอาจจะเคยได้ยินทาง คสช. ได้ออก
ค าสั่งมาฉบับหนึ่ง ค าสั่งที่ 5/2559 ก าหนดเรื่องการประเมินข้าราชการระดับอธิบดีขึ้นไป ค าว่าอธิบดีขึ้นไป
คือ อธิบดี ผู้ตรวจ ผู้ว่าฯ พวกซี10 ขึ้นไปจนถึงซี 11 คือปลัดกระทรวง ความจริงข้าราชการผู้ใหญ่เหล่านี้ 
ท่านถูกประเมินอยู่แล้วในอดีต แต่ท่านนายกฯ ท่านต้องการประเมินอีกแบบหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
เพราะว่าในอดีตนั้นการประเมินมันเป็นการประเมินแบบครูให้นักเรียนออกข้อสอบเองแล้วครูมาตรวจ 
ความหมายคืออย่างนี้ การประเมินเมื่อก่อนเขาประเมินอย่างนี้คือ ท่านอธิบดีอยากท าอะไร หนึ่งปีต่อจากนี้
อยากท าอะไรบอกมา ท่านอธิบดีก็บอกว่าในหนึ่งปีเราจะลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังลงกี่เปอร์เซ็นต์ ในหนึ่งปีเรา
จะขุดบ่อน้ าเพ่ิมกี่บ่อ ในหนึ่งปีเราจะคิดสินค้าโอทอปออกมาได้เพ่ิมขึ้นมาได้อีกสองตัว อะไรอย่างนี้ เรียกว่า
นักเรียนออกข้อสอบแล้วเขาก็จะมาประเมินว่าท าได้ตามท่ีออกข้อสอบไหม คือคุณอยากท าอะไรคุณสัญญาแล้ว
เขามาดูว่าคุณท าได้ตามสัญญาไหมคุณก็ได้คะแนน นี่คือการประเมินในเวลาที่ผ่านมา ผมเรียกว่าเป็นแบบ
นักเรียนออกข้อสอบเองเข้าใจใช่ไหมครับ แล้วท่านนายกฯ ก็มาคิดแล้วท าไมต้องอย่างนั้นละ ความจริงหลาย
ประเทศเขาก็ท ากันอย่างนี้นะ ผมไปดูที่อังกฤษ ถามส านักงานต ารวจแห่งชาติอังกฤษว่าปีนี้เราต้องการประเมิน
คุณ คุณต้องการให้ประเมินอะไรเขาก็เอาสัญญามาให้ดู เขาบอกว่าในกรุงลอนดอนพอจอดรถเดี๋ยวเดียวก็หาย 
ปีหนึ่งรถหายในลอนดอนประมาณสองร้อยสามสิบคัน ปีนี้จะลดลงให้เหลือร้อยห้าสิบ มันเหมือนกับสงกรานต์
ปีนี้ตายกี่คนปีที่แล้วตายกี่คนปีนี้จะให้ลดลงกี่คนแต่มันก็ตายอยู่ดี อย่างนี้แปลว่าออกข้อสอบเอง แล้วพอถึง
เวลาที่เขามาประเมินถ้าถึงเป้าของคุณก็ได้คะแนน เพราะฉะนั้นรถเคยหายสองร้อยสามสิบคัน เขาคุมไว้ให้ไม่
เกินร้อยห้าสิบคัน พอครบหนึ่งปีมาดูปรากฏว่ารถหายจริง ๆ นะ ร้อยสี่สิบคัน ได้คะแนนเต็มแล้ว ถ้าเมื่อไหร่รถ
หายร้อยเจ็ดสิบคันถูกหักคะแนนเพราะเกินเป้าที่ตัวเองตั้งไว้ อย่างนี้เรียกว่ามาตรวจข้อสอบในสิ่งที่ตัวเองออก
ข้อสอบ ท่านนายกฯบอกไม่เอาแล้วต่อไปนี้ ครูต้องเป็นคนออกข้อสอบ อยากให้ท าอะไรต้องไปออกข้อสอบมา 
ท าไม่ได้ก็ตก ต่อไปนี้การประเมินจะเป็นแบบนี้ ส่วนในรายละเอียดต้องพูดกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องเป็นผู้ถูกประเมิน ที่ผมมาเล่าให้พวกท่านฟังเพราะในการประเมินผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้น รัฐบาลได้สั่งแล้วว่า ให้ฟังความเห็น ก.ธ.จ. ด้วย อาจจะฟังไม่มากแต่ฟังด้วย ท่านก็ต้องคิดว่าผู้ว่าฯ  
ของท่านเป็นอย่างไร แน่นอนเขาไม่ได้ฟังท่านคนเดียวก็ต้องฟังคนอ่ืนด้วย อย่างน้อยเขาก็เห็นแล้วละ เขานี่ใคร 
เขาคือนาย คนที่จะประเมินมีสามคนในประเทศไทย กรรมการประเมินมีอยู่สามคน คือ 1. รัฐมนตรี 
เจ้ากระทรวงของข้าราชการคนนั้น อธิบดีของกรมไหนก็ไปว่ากันเอง ผมให้เขาออกแบบฟอร์มแล้ว แบบฟอร์ม
ประเมินจะมีลายเซ็นอยู่สามลายเซ็น 1. ลายเซ็นรัฐมนตรี 2. ลายเซ็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงนั้นหรือ
คุมจังหวัดนั้น อย่างผมคุมจังหวัดของพวกท่านเก้าจังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี อีกคนหนึ่งก็คือเลขาธิการ ก.พ. เป็นคนประเมิน แต่เลขา ก.พ.  
จะไปรู้จักใครเขาได้หมดให้เลขาคุยกับปลัดกระทรวงแล้วประเมินด้วยกัน การประเมินนั้นจะเอาไปท าอะไร 
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เอาไปสู่ความดีความชอบ แต่งตั้งโยกย้าย เช่นการคัดคนที่จะไปอยู่กรมไหนหรือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ใด 
เราเรียกว่าพิจารณาความดีความชอบจะอยู่ตรงผลการประเมิน หนึ่งเอาไปเป็นความดีความชอบ สองเอาไป
พิจารณาเลื่อนขั้น สามเอาไปพิจารณาที่จะจัดเงินงบประมาณเพ่ิมให้หน่วยงานนั้นเพ่ิมเติมในปีงบประมาณต่อไป  
สิ่งควรที่จะให้อยู่ในหน่วยงานนั้นต่อไปหรือควรจะยุบหรือควรจะเปลี่ยนหรือควรจะเลิก เรื่องนี้อาจจะ  
ไม่ใช้กับกรม หรือผู้ว่าฯ แต่อาจจะใช้กับรัฐวิสาหกิจอะไรต่ออะไรพวกนั้น ท่านนายกฯ  ได้สั่งแล้วว่าปีนี้ 
จะประเมินสองครั้งคือ 1 เมษายน ครั้งหนึ่ง และ 1 ตุลาคม อีกหนหนึ่ง เพราะฉะนั้นแน่นอนผมเป็นรองนายกฯ  
ดูจังหวัด ปีหนึ่งผมมาสักหนหนึ่ง ผมก็ดูเท่าเอกสารที่รายงานไปรายงานมาในที่สุดผมก็ต้องฟัง ก.ธ.จ. ใช่ไหมครับ 
ซึ่งอีกหน่อยจะมีแบบฟอร์มมาถึงท่าน กรุณาประเมินท่านจะใส่ไฟอะไรก็ใส่ไปเถอะเพราะเขาก็จะไปเช็คกับ
อย่างอ่ืนด้วย  ถ้าเช็คไปเช็คมาเกิด ก.ธ.จ. เป็นฝ่ายผิดดาบนั้นคืนสนองนะ ถ้าประเมินไปประเมินมามีน้ าหนัก
เออมันสอดคล้องกับคนอ่ืนที่ประเมินมีเหตุมีผล แน่นอนถ้าผมประเมินผมก็ต้องถามเจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าฯ  
บางท่านเข้ากับเจ้าคณะจังหวัด ๆ ก็ต้องให้คะแนนเต็ม ไปประเมินกับหอการค้าจังหวัด บังเอิญหอการค้า
จังหวัดไม่ชอบขี้หน้าผู้ว่าฯ แกให้สอบตก ไปประเมินกับ ก.ธ.จ. ฟัง ก.ธ.จ. เขาหน่อย ฟัง อบต. ฟังเทศบาล  
ฟังหัวหน้าส่วนราชการ ฟังผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินแบบนี้เขาเรียกว่าประเมินสามร้อยหกสิบองศาคือดูหมด  
ดูบนคือให้นายเป็นคนดู ดูข้าง ๆ ดูข้างล่างคือถามประชาชนผู้ใช้บริการว่าพอใจไหม ผมยังนึกไม่ออกว่า 
จะออกแบบประเมินให้ประชาชนประเมินอย่างไร จะมาเดินเที่ยวแจกใบปลิวหน้าศาลากลางก็ไม่ได้ เดี๋ยวต้องดู
ว่าจะมีการรับฟังสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการอย่างไร เราไม่เคยท าแบบนี้มาก่อน แน่นอนครับ 
คงขลุกขลักบ้างในระยะแรก แต่ท่านนายกฯท่านได้ตั้งใจแล้ว แล้วเวลาประเมินโจทย์มีสามข้อเท่านั้น  
ผมประชุมกับหลายส่วนราชการช่วยกันคิดว่าจะมีโจทย์อย่างไรดี ซึ่งโจทย์นั้นบัดนี้นายกฯเห็นชอบเอาไปใส่ใน
ค าสั่ง คสช. ประกาศแล้วว่า การประเมินจะวัดจากสามตัวต่อไปนี้ ค าว่าสามตัวมันมาจากวันหนึ่งผมประชุมว่า
จะก าหนดอะไรดีส าหรับเป็นตัวชี้วัด ที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า KPI ท่านอย่าไปสนใจมันจะเรียกว่าอะไร  
ท่านเรียกว่าตัวชี้วัดก็แล้วกัน ท่านปลัดกฤษฎา ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาประชุมด้วย ท่านก็เสนอความคิดว่า 
ตัวชี้วัดใช้สามตัวนี้ ผมฟังแล้วปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยว่า เรายึดอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่ค่อยเอามาพูดให้เป็นระบบ  

ท่านปลัดกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านแนะว่า ตัวชี้วัดตัวที่ 1 ข้าราชการไทยมี
ภาระหน้าที่ต้องท าตามปกติอยู่แล้ว กฎหมายว่าอย่างไร มติครม.ว่าอย่างไรเขาก็ต้องท าตามอย่างนั้นอยู่แล้ว 
ตัวนี้คือตัววัดตัวที่ 1 ว่า ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติได้ดีเรียบร้อยหรือไม่ เพียงใด ซึ่งมันจะมีสอบตก ปานกลาง ดี 
อะไรท านองนั้ น ย้ านะว่ าหน้ าที่ ปกติ  ไม่ ว่ าจะสั่ งอะไรหรื อไม่  เขาก็ ต้ องท าหน้ าที่ เหล่ านี้ อยู่ แล้ ว  
รู้ได้ไงว่าเขาต้องท าอยู่แล้ว ก็หน้าที่ตามกฎหมาย หน้าที่ตามมติ  ครม. อธิบดีมีหน้าที่อะไรเขาก็มีบอกอยู่แล้ว 
ผู้ว่าฯมีหน้าที่อะไรเขาก็มีหน้าที่เขาก็มีสเปกของผู้ว่าฯ อยู่แล้วก็ท าไป ผู้ว่าฯ กี่คนๆก็ท าอย่างนี้ นี่เราเรียกว่า 
หน้าที่ปกติ นี่คือตัวที่หนึ่ง วันหนึ่งผมก็จะมาถาม ก.ธ.จ. ว่าผู้ว่าฯ ของท่านท าหน้าที่ปกติอย่างไร ในจังหวัด 
มันมีซี 10 อยู่คนเดียวคือ ผู้ว่าฯ เกณฑ์นี้ใช้ประเมินผู้ว่าฯ อธิบดี ทูต ประเมินผู้ตรวจราชการ พวกนี้ ซี 10 ทั้งนั้นนี่ 
หนึ่งหน้าที่ปกติ  ข้อทีส่อง ท่านปลัดกฤษฎา ท่านบอกว่า ดูจากหน้าที่ปกติอย่างเดียวมันไม่พอ เพราะว่าบางครั้ง
บางคราบางคน ข้าราชการบางคน บางกรม บางหน่วย ผู้ว่าฯ บางจังหวัด มีภารกิจพิเศษที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษ 
สั่งการเป็นพิเศษ ยุทธศาสตร์พิเศษ ภารกิจพิเศษ ก็ต้องมีตัวนี้มาเป็นตัวชี้วัดตัวที่สองด้วย เรียกว่าปฏิบัติหน้าที่



๑๗ 

 

พิเศษตามยุทธศาสตร์ หรือปฏิบัติภารกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์ได้ผลเพียงใด มันไม่มีทุกคนมันมีบางคน  
ผมถามท่านปลัดกฤษฎาว่า ตัวที่หนึ่งนั้นพอเข้าใจได้ แต่ตัวชี้วัดตัวที่สองนี้หมายความว่ายังไง ท่านปลัดกฤษฎา
ท่านพูดให้ฟังผมปิ๊งขึ้นมาเลย ท่านอธิบายยกตัวอย่างว่า เช่นปัญหาภัยแล้ง การแก้ปัญหาภัยแล้งมันไม่มี 
ทุกจังหวัด มันไม่มีทุกปีบางปีน้ าท่วมจึงเป็นภารกิจพิเศษ เช่น เมื่อมันมีภัยแล้งจังหวัดไหนตื่นตัวในการขุดบ่อ
ขุดสระได้มากได้คะแนน จังหวัดชักชวนประชาชนตามนโยบายประชารัฐมาลงทุนลงเงินลงแรงขุดบ่อขุดสระ
เก็บกักน้ าได้คะแนน หรือแม้แต่จังหวัดไหนผู้ว่าฯ สามารถชักชวนให้ประชาชนลดการปลูกข้าวนาปรังลงได้  
ข้าวนาปรังใช้น้ าเยอะถ้าลดลงได้มันก็ประหยัดน้ าไปได้ รัฐบาลไม่ได้ห้ามปลูกข้าวนาปรังนะครับ แต่ขอร้องว่าอย่า
ปลูกเพราะมันเสี่ยง ถ้าคุณไม่เชื่อแล้วมีทางหาน้ าได้ก็แล้วไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่จับคุณ ไม่มีข้อหาปลูกข้าว
นาปรงั แต่คุณจะเดือดร้อนเองเพราะคุณไม่มีน้ า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีชักชวน นี่คือยุทธศาสตร์พิเศษที่จะ
เป็นตัววัดว่าท าได้ผลไหม มันมีตั้งหลายจังหวัดที่ชั่วนาตาปีเกิดมาเขาก็ไม่เคยปลูกข้าวนาปรังก็แสดงว่าจังหวัดนั้น 
ก็ไม่มีคะแนนพิเศษส าหรับยุทธศาสตร์พิเศษ คือข้อ 2 ไม่มีคะแนน ก็ไม่ต้องให้คะแนน ไม่ต้องประเมิน ปลัดกฤษฎา
ยกตัวอย่างอีกว่า บางจังหวัดตอนลอยกระทงมีแฟชั่นปล่อยโคม การปล่อยโคมมันไปท าให้เรือบินมีปัญหา  
เราก็พยายามให้ผู้ว่าฯ ไปรณรงค์ให้ไม่มีการปล่อยโคม เพราะฉะนั้นภารกิจห้ามปรามการปล่อยโคม ในช่วงลอยกระทง
เป็นภารกิจพิเศษนี่คือข้อ 2 ภารกิจที่ 1 ที่ผมบอกว่าหน้าที่ปกติทั่วไปฝรั่งเขาก็มีตัวนี้เขาเรียกว่า Function 
แปลว่าหน้าที่ ส่วนภารกิจพิเศษฝรั่งเขาเรียกกว่า Agenda แปลว่า ระเบียบวาระ มีวาระแห่งชาติพิเศษเรียกว่า 
Agenda อันที่ 3 อันจะเป็นตัวชี้วัด ฝรั่งเขาเรียกว่า Area แปลว่า พื้นที่ หมายความว่า ในบางพ้ืนที่มันมีเรื่องที่
ต้องจัดการพิเศษแต่บางพ้ืนที่ไม่มี เพราะฉะนั้นใครที่ไปอยู่ในพ้ืนที่แล้วสามารถบริหารจัดการได้ผลในพ้ืนที่นั้น
แก้ปัญหาพ้ืนที่นั้นคนนั้นก็ได้คะแนน พ้ืนที่อ่ืนไม่เกี่ยวไม่มีคะแนน สองตัวอย่างเช่นผู้ว่าฯ ที่ไปอยู่สามสี่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้พ้ืนที่นั้นมันพิเศษ อย่างเช่นปล่อยโคม พูดไปแล้วมีสอง สามจังหวัดเท่านั้นแหละ คืออะไร เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคะแนน Area คือพ้ืนที่ส าหรับสามจังหวัดนี้เป็นพิเศษ คุณจะไป
ให้คะแนนผู้ว่าฯ ยะลาท าไม เพราะนอกจากไม่ปล่อยโคมแล้ว โคม คืออะไร ปล่อยท าไมจังหวัดยะลายังไม่รู้จักเลย 
เพราะฉะนั้น จะดูจากหน้าที่ภารกิจปกติ หน้าที่พิเศษ หน้าที่ตามพ้ืนที่ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Function 
Agenda  Area ผมฟังผมก็ปิง๊ทันที คสช.ออกมาเป็นค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 5 บอกว่า ต่อไปนี้การประเมิน
จะวัดจากสามตัว คือ 1. หน้าที่ทั่วไปตามปกติ 2. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย 3. พ้ืนที่ที่มีปัญหาพิเศษ  
และเราจะใช้ตัวนี้วัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในการจัดงบประมาณลงพ้ืนที่เขาก็จะจัดตามหลักนี้  

ที่จริงวันนี้ตอนบ่ายท่านนายกฯ ให้ผมกับท่านผู้อ านวยการส านักงบประมาณจัดประชุมกับ
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง อธิบดีทุกกรม ผู้ว่าฯทุกจังหวัด แต่บังเอิญมันซ้อนกันผมไม่ว่างมาที่นี่ก็ให้เขาท ากัน
ทางกรุงเทพ แล้วก็ต้องมี Teleconference ไปทั่วประเทศคือสื่อสารทางไกลในเรื่องงบประมาณต่อไปนี้การ
จัดสรรงบประมาณจะจัดสรรตามภารกิจปกติ ภารกิจพิเศษ และภารกิจตามพ้ืนที่ ใช้หลักสูตรเดียวกันในการ
จัดสรรงบประมาณ เหลือเชื่อนะวันนี้ฝรั่งพูดถึง Function หน้าที่ตามปกติ Agenda ภารกิจพิเศษ Area 
ภารกิจตามพ้ืนที่ ฝรั่งก็พูด มหาดไทยก็พูด ปลัดกฤษฎาก็พูด คสช. ก็พูด ผมก็ก าลังพูดเอามาบอกกับท่าน  
เรื่องอย่างนี้ยังกะเป็นเรื่องวันสองวันนี้พูดกัน มีคนถ่ายเอกสารหนังสือฉบับหนึ่งมาให้ผม เสียดายผมไม่ได้เอามา
ด้วยแต่ผมจ าได้แม่น เป็นพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรั ชกาลที่  5  



๑๘ 

 

ท่านเขียนไว้ร้อยสี่ยิบปีแล้ว พวกท่านยังไม่เกิดผมยังไม่เกิดนายกฯ ก็ยังไม่เกิด ปลัดกฤษฎาก็ยังไม่เกิด รัชกาลที่5 
ท่านไม่เคยเรียนเมืองนอก ท่านไม่เคยเรียนอ๊อกซฟอร์ด ไม่เคยไปฮาเวิร์ด ท่านมีจดหมายเรียกว่า 
พระราชหัตถเลขา สั่งไปถึงข้าราชการทั่วประเทศเวียน ตอนนั้นแฟกซ์ก็ไม่มี โทรเลขก็ไม่มี โทรศัพท์ก็ไม่มี 
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็ไม่มี ท่านจึงต้องใช้วิธีมีพระราชหัตถเลขาให้เอาไปอ่าน ผมว่าหลายคนเคยได้ยิน
ประโยคนี้ แต่ไม่ทันได้คิด ผมอ่านมาหลายครั้งแล้วผมก็ไม่ได้คิด แต่คนที่ซีร็อกซ์มาให้ผมเขาต้องการให้ผมคิด 
ผมก็คิดได้ ผมก็ขนลุก รัชกาลที่ 5 ท่านเขียนร้อยยี่สิบปีมาแล้วว่า การจับโจรผู้ร้ายได้นั้นไม่ถือว่าเป็นความดี
ความชอบ หากแต่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ปกติได้เรียบร้อย ต่อเมื่อได้คุ้มครองป้องกันคนให้ปราศจากภัย  
จึงจะถือว่าเป็นความดีความชอบพิเศษ โดยเฉพาะการจัดการในพ้ืนที่ที่ มีปัญหานั้น ๆ ได้ส าเร็จ รัชกาลที่ 5 
ท่านพูดถึงเรื่องการท างานตามหน้าที่ปกติ หน้าที่พิเศษ หน้าที่ตามพ้ืนที่ ตรงไหนคือ Function ตรงไหนคือ 
Agenda ตรงไหนคือ Area การจับโจรผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความดีความชอบ หากแต่ถือว่าเป็นเพียงการปฏิบัติ
หน้าที่ปกติได้เรียบร้อย นี่คือ Function หรือหน้าที่ปกติไม่ถือว่าเก่งมากแต่ก็เก่ง ต่อเมื่อได้คุ้มครองป้องกันคน
ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้จึงจะถือว่ามีความดีความชอบพิเศษ คือ Agenda และโดยเฉพาะการจัดการในพ้ืนที่ 
ที่มีปัญหานั้น ๆ ในพ้ืนที่เฉพาะนั้น ๆ ได้ส าเร็จ Area เพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่เราจะใช้ในการประเมินก็คือสิ่งที่
ผู้ใหญ่ท่านคิดมานานแล้ว การที่ต ารวจจับโจรผู้ร้ายนั้นได้คือหน้าที่ธรรมดาเท่านั้นถือว่าเก่งแต่ไม่ได้เก่งมากก็มี
คะแนนแต่ไม่มาก ต่อเมื่อคุ้มครองป้องกันให้คนมีความสุขไม่ใช่ปล่อยให้มีโจรแล้วค่อยจับโจร ต้องอย่ามีโจรแต่แรก 
อย่างนั้นสิเก่งก็คือให้คนอยู่ดีกินดี มีฐานะดี มีศีลธรรมต้องไม่มีโจรสิเก่งถือเป็นความดีความชอบพิเศษ นี่คือ 
Agenda นี่คือการห้ามปล่อยโคม นี่คือการช่วยกันขุดบ่อขุดสระ นี่คือภารกิจพิเศษ โดยเฉพาะการท าในพ้ืนที่ที่มี
ปัญหา หลักแบบนี้คนเป็นผู้ปกครองบริหารราชการแผ่นดินรู้ทั้งนั้นเราต้องใช้สูตรของพระพุทธเจ้าหลวงใช้ใน
การประเมิน ใช้ในการท างาน  

ผมอยากฝากข้อนี้ให้แก่ ก.ธ.จ. ทั้งหลาย 
1. ท าให้สิ่งเหล่านี้เกิดกับตัวท่าน ในการที่ท่านจะท าหน้าที่ท่านเองก็ต้องท าให้ถูกตามหลัก หน้าที่ปกติ  

หน้าทีพิ่เศษ หน้าที่ตามพ้ืนที ่
2. ช่วยสอดส่องดูแล เพราะนี่คือตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเพ่ือประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด 

ท่านใช้สูตรอย่างเดียวกันในการประเมินเจ้าหน้าที่เพ่ือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะที่เป็นหัวหน้า 
ส่วนราชการให้รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนสอบผ่าน ผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนได้เพียงแค่จับโจรผู้ร้าย 
ผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนสามารถป้องกันไม่ให้มีโจรผู้ร้ายได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนดูแลพ้ืนที่จนสงบเรียบร้อย 
คนกินอ่ิมนอนหลับได้ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ตั้งใจในการพบปะ ก.ธ.จ.  หวังว่าต่อไปนี้จะได้เห็น ก.ธ.จ. ในบทบาท
ใหม่ ๆ ที่กระฉับกระเฉง ตามหลักหรือตามนโยบายประชารัฐที่ท่านนายกฝากไว้ ประเทศที่เข้าสู่การปฏิรูป  
จะค่อย ๆ เกิดจากฐานเหล่านี้ ปฏิรูปต้องเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปเริ่มจากจังหวัด เริ่ มจากท่านทั้งหลาย  
ถ้า 76 จังหวัด มีระบบธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งประเทศไทยก็มีธรรมาภิบาลท าให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน อย่างท่ีนายกประกาศ สามค านี้ไม่ได้มาจากไหนหลอกมาจากการมีธรรมาภิบาล เพราะธรรมาภิบาล
เป็นหัวใจสุดยอดแห่งความปรารถนาของคนอยู่แล้ว  

******************** 



๑๙ 

 

1. ถาม นายโสภา เปรมโสภณ : พวกเราได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องแต่กระบวนการแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ฝากให้คิดว่าต่อไปเราจะท ายังไงให้กับขบวนการแนวคิดว่าเราจะวิวัฒน์ร่วมกันได้อย่างไร ส่วนใหญ่
นั่งฟัง รับ รับ รับ ถาม แล้วกลับบ้าน แต่เราจะท ายังไงกับกระบวนการที่เกิดขึ้นกับสังคมจาก 60:40 ที่ห้าล้าน
ก าลังจะเกิดข้ึน บางกอกจะรับเรื่องราวต่าง ๆ จากสังคมชนบทไปยังไง ในขบวนการจัดการแก้ไข ซึ่งรัฐเราเป็น
รัฐที่อยู่ส่วนกลางทั้งหมดโดยไม่กระจาย ไหน ๆ ไม่กระจาย จากส่วนกลางจะรับยังไงที่เกิดความวิวัฒน์ขึ้นจาก
ชนบทอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกอย่างเท่ากันไม่มีอะไรที่สูงกว่ากันและต่ ากว่ากัน แต่กระบวนการปัญหาที่
เกิดขึ้นเราจะรับทราบได้อย่างไร จาก 60 :40 ที่เขียนเงื่อนไขมา แต่เวลาท าจริง ๆ ไม่ใช่ กลายเป็นว่าร้อย
เปอร์เซ็นเป็นเรื่องของกระบวนการที่ท าแล้วไม่ถูกต้อง เราเห็น เราทราบ เรารู้ แต่เราไม่สามารถท าอะไรได้เลย 
กับรัฐที่เราเห็นว่ามันเกิดความผิดพลาดแล้วแต่เริ่มต้น อันนี้สินี่คือกระบวนการที่เราจะท าอย่างไร การสอดส่อง
อย่างตรงไปตรงมาไม่สามารถท าได้จริงเราเห็นเราทราบ กระบวนการแก้ปัญหาคือ เราจะต้องแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยกัน เรามีประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่จะเสนอต่อท่านรองนายก ชนบทต้องเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เท่านั้น อย่างนี้ประชารัฐจึงจะเกิดขึ้น กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่านั้น 
ตอบ รองนายก : ที่ท่านพูดถูกต้องนะครับ เห็นด้วยทั้งหมด สิ่งที่เราอยากเห็นคือสิ่งที่ท่านเสนอแนะนั่นแหละ 
ผมเชื่อว่าการปูพ้ืนในวันนี้มันเป็นการปูจากการที่ไม่เคยปูมาก่อน ท่านอาจจะเคยปูกันเองแต่อาจไม่เคยมา
พร้อมเพรียงกันอย่างนี้ สิ่งที่ท่านปลัดกับผมได้พูดคุยกันคือเราท าอย่างนี้ในวันนี้และจะท าต่อไปจนครบเนี่ย นั่น
เป็นก้าวหนึ่ง พอก้าวต่อจากนั้นไปท่านมีวาระ 3 ปี คนนึงเป็นสองวาระเนี่ย มันไม่มีอะไรที่ต้องท าอย่างนี้อีก
แล้วล่ะ สิ่งที่ควรท าต่อไปคือท าอย่างที่ท่านว่านั่นแหละ และก็ไม่ต้องมาท าพร้อมกันอย่างนี้เสียเวลาในการ
เดินทาง สิ้นเปลืองเปล่า ๆ ท าในจังหวัดหรืออาจสองจังหวัดสามจังหวัดที่เดินทางติดต่อถึงกันได้โดยสะดวก แต่
ท าในจังหวัดเองนั่นแหละดีที่สุด และก็ยกเป็นปัญหาขึ้นมาเป็นตัวตั้งโดยเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างเช่นว่าปี
หรือสองปีท่ีผ่านมา ก.ธ.จ. ได้เคยเสนอแนะอะไร หรือตรวจสอบพบว่าอะไรไม่ชอบมาพากล หนาหูหนาตาที่สุด
ในจังหวัดนั้น ตั้งขึ้นมาเป็นประเด็นหนึ่ง สอง สาม แล้วก็มาถกกัน คิดกัน เพียงแต่ว่า ก.ธ.จ. เนี่ย ไม่ใช่
หน่วยงานเดียวที่ท างานประชารัฐ ก.ธ.จ. ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่จะตรวจสอบการทุจริต ก.ธ.จ. ไม่ใช่หน่วยงาน
เดียวที่แนะน าเรื่องธรรมาภิบาล มันยังมีอีกเยอะ ผมถึงได้ปูพ้ืนเมื่อกี๊ว่า มันเริ่มจากภาครัฐตรวจสอบภาครัฐ
ด้วยกัน เดี๋ยวบ่ายนี้นั่งเต็มหน้าเวทีท่านก็เห็น นั่นแหละภาครัฐทั้งนั้นแหละ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐ  แต่พวกนี้
ท างานไม่ได้หลอกเขาต้องพ่ึง ก.ธ.จ. ก.ธ.จ. ก็ท างานไม่ได้ต้องพ่ึงเครือข่ายของ ก.ธ.จ. เองอีก เพราะฉะนั้นใน
เวลาที่มาตั้งวงอย่างที่ท่านพูดเนี่ย ขอแนะน าเลยนะครับว่าท าให้นะฮะต่อไปหรือท่านจะจัดกันเองก็ได้แล้วก็
บอกมา ผมนะคงมาลงมาท ากับท่านตลอดทุกครั้งไม่ได้ แต่ในจังหวัดนั้น ก.ธ.จ. มีผู้ตรวจเป็นประธานอยู่แล้วนี่
คือสะพานที่เชื่อมโยงอยู่แล้ว ท่านเองอาจจะไม่รู้ว่าท่านผู้ตรวจท่านต้องรายงานทุกครั้งว่า ก.ธ.จ. ได้ท าอะไร 
พูดอะไร คิดอะไร เห็นอะไร ไปให้ทางส่วนกลางเขาทราบ ก็จัดขึ้นมา โดยถ้าเป็นไปได้ต่อไป ท าอย่างที่ท่านพูด
เมื่อกี๊นี่นะ เอา ก.ธ.จ. และองค์กรทั้งหลายเช่นสมมุติว่าเวลาพูดถึง เพชรบูรณ์ เอา ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ สตง. 
เพชรบูรณ์ ป.ป.ช. ป.ป.ท. ที่ดูแลพ้ืนที่นั้นมาด้วยกัน และก็มาถกกันแต่ต้องตั้งปัญหาเราจะคุยกันสามเรื่อง และ
ก็เป็นสามเรื่องที่ สตง. ตรวจสอบพบบ่อย สามเรื่องที่ ก.ธ.จ. บ่นมาหลายปียังไม่เห็นได้ผลอะไรเลย หรือเป็น
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สามเรื่องท่ีเกิดในจังหวัดบ่อย จังหวัดเราไม่มี เดี๋ยวมันก็คงมาเตรียมรับมือเถอะ เอาอย่างนี้มาพูดกันเป็นเรื่อง ๆ 
ถ้าอย่างนั้นเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมให้ท า และผมสนับสนุนให้ท า ฝากท่านปลัดและท่านผู้ตรวจด้วยนะครับ  
ได้ทราบว่า ก.ธ.จ. หลายจังหวัดก าลังจะหมดวาระ ทุกอย่างอาจจะต้องเริ่มเมื่อมี ก.ธ.จ. ชุดใหม่ ที่นั่งอยู่นี่มีใคร
ก าลังจะหมดวาระช่วยยกมือขึ้นหน่อยสิฮะ จะหมดห้องอยู่แล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเดี๋ยววันนี้ก่อนจะ
หมดวาระผมตั้งใจเลยที่เอาท่านมา แล้วมานั่งฟังทั้ง ๆ ที่รู้ทั้งรู้ ว่าท่านจะหมดวาระเนี่ย ก็เพราะว่าพบกันเสีย
แล้วทิ้งเป็นเชื้อเอาไว้ส าหรับ ก.ธ.จ. หน้า ไปถึง ก.ธ.จ. หน้าเราก็ไม่เชิญมาอย่างนี้แล้วละครับท าอย่างที่ท่านเขา
ค้อพูดเมื่อกี๊นี้ ตั้งเป็นปัญหาแล้วก็ว่ากันต่อเมื่อรู้สึกว่ามันหลงทางมากไปค่อยกลับมาสัมมนาแบบนี้เสียอีกทีนึง 
อีกสามปีข้างหน้าก็ได้ ก็ขอบพระคุณในค าแนะน าครับ 

2. ถาม นายสุนทร เทพเทวิน (ท่ีปรึกษา ก.ธ.จ. นครสวรรค์ด้านวิชาการ)การบรรยายวันนี้พิเศษมาก ท าให้พวก
เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของธรรมาภิบาลและที่ส าคัญมากคือวิธีที่จะน าไปใช้ ผมมีข้อที่เสนอท่าน การลง MOU 
ของ5 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและมีความส าคัญ เช่น ป.ป.ช. ก็เชิญ ก.ธ.จ. ไปตรวจติดตามด้วยกัน
ข้อเสนอ อยากให้ยกฐานะ ก.ธ.จ. เป็นกฏหมายไม่ต้องเอาพระราชบัญญัติเอาพระราชกฤษฎีกาจะได้มีศักดิ์ศรี
ในการท างานหรือจะขอเพ่ิมงบประมาณได้โดยตรงนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ เคยเสนอ อีกข้อหนึ่งให้มีก าร
ประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ท าขอเวลาได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ออกอากาศได้เป็นชั่วโมง อยากเอาความรู้ที่ได้รับพูดให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งข้ึน มากที่สุด 

ตอบ รองนายก : ก.ธ.จ. เป็นองค์กรตามกฎหมายอยู่แล้วระบุในมาตรา 55/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ความจ าเป็นที่จะยกฐานะคงไม่มีนอกจากออกระเบียบส านักนายกก าหนดวิธีปฏิบัติวิธีท างาน 
แต่ว่าอย่างอ่ืนที่ส าคัญกว่าคือการเผยแพร่ผลงาน ท่านเชื่อไหมว่าในระบบราชการไทยถ้าพูดถึงคนเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดรู้จัก ก.ธ.จ. ดี แต่ในระบบราชการอ่ืนนอกกระทรวงมหาดไทย ไม่รู้จัก ก.ธ.จ. อธิบดีบางทีท่านก็
ไมรู่้จักว่า ก.ธ.จ. คืออะไร เป็นใคร ท าอะไร มาดีหรือมาร้าย ฝ่ายรัฐหรือฝ่ายค้าน พอดีพอร้ายหมายหัวว่าเป็น
ฝ่ายค้านด้วยซ้ าไป เพราะชื่อมันท าท่าเหมือนพวกมาจับผิด ต้องใช้เวลากันนานในการท าความเข้าใจ ตรงนี้ก็
ย้อนกลับมาฝากท่ีส านักงานปลัดฯ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยส านักงานเลขานุการของ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ น่าจะต้อง
เพ่ิมบทบาทในส่วนของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ ทีนี้พอพูดขึ้นมาอย่างนี้ก็เหมือนกับเรื่องอ่ืนๆ พอให้เน้น
ประชาสัมพันธ์ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเน้น คือบอกเนื้อหาไม่มี ถ้าเนื้อหามีก็ส่งไป ผลักดันไป อาจจะออกจดหมาย
ข่าว ก.ธ.จ. เวียนกัน เพราะแค่ ก.ธ.จ.บวกที่ปรึกษาบวกเครือข่าย ผมว่าก็หลายพันนะ มันเป็นวงการหนึ่งที่
น่าจะรวมก าลังขับเคลื่อนอะไรได้อย่างเป็นทางการได้ ในส่วนของงบประมาณนั้นก็จะพยายามช่วยกันต่อไปนะ
ครับ ท่านเคยได้งบมากกว่านี้ตอนหลังด้วยความจ าเป็น ช่วงหลังงบประมาณโดนตัดทอนไปเยอะในการตรวจ
งาน ลงพ้ืนที่ ต้องเจียดจ่ายงบประมาณไปให้หน่วยงานอ่ืนที่ท าหน้าที่คล้าย ๆ ท่าน รัฐบาลก าลังดูผลงานท่าน
อยู่ด้วยความคิดว่าควรจะเดินในลักษณะใดต่อไป ควรจะพัฒนา ก.ธ.จ. ไปให้แน่นหนาถาวร อย่างที่ท่านพูดเมื่อ
สักครู ่ยิ่งกว่านี้ หรือควรจะรักษาบทบาทไว้เพียงนี้ พูดง่ายๆ เขาก าลังประเมิน ก.ธ.จ.อยู่เหมือนกัน และผมเอง
ในฐานะที่มีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ ก็ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องไปลองศึกษากฏระเบียบด้วยซ้ า   ทุกวันนี้เราตอบ
แทน ก.ธ.จ. เขายังไง ที่ที่ดูคือการตอบแทนจากเบี้ยประชุม ครั้งละเท่าไหร่ 1600 บาทใช่มั๊ยฮะ อาจจะมีงบ
ในการลงพ้ืนที่บ้าง แต่ว่าส าหรับการตอบแทนเป็นเกียรติยศอย่างอ่ืน เหมือนกับต าแหน่งอ่ืนก็อาจจะต้องมีการ
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พิจารณาให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูอยู่ในการตอบแทนความดีความชอบ อันนี้ไม่ได้มาติดสินบนท่านนะฮะ แต่เป็น
เรื่องที่พวกท่านได้เรียกร้องอยู่นานแล้ว ลองไปดูในเครื่องของราชอิสริยาภรณ์ ว่าจะพิจารณาให้ได้อย่างไร 
แก้ไขระเบียบส านักนายกเรื่องเครื่องราชฯ อย่างไร แต่ข้อส าคัญคือจะตั้งเกณฑ์ได้อย่างไร คงให้ทุกคนไม่ได้ มัน
จะต้องให้ตามล าดับ ตามอายุ อาวุโส การท างานกี่ปหีรืออย่างไรจะใช้ผลงานเป็นตัววัด ผมก าลังให้เขาประเมิน
กันอยู่ ซ่ึงจะได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

3. ถาม นายโกวิท ทรงคุณ (รองประธาน ก.ธ.จ. สุโขทัย) : เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ของส านักนายกฯ มีอยู่แล้ว ก.ธ.จ.ทุกคนรับทราบมีปัญหาที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากมี
ปัญหาภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ถามรองนายกว่า ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติต่างจาก ก.ธ.จ. 
อย่างไร 
ตอบ รองนายก : ผมไม่รู้ ไม่ทราบด้วย  รู้แต่ ก.ธ.จ. และเครือข่ายของท่าน 
ถาม นายโกวิท ทรงคุณ:  ตรวจสอบไปทางผู้ว่าราชจังหวัดว่าเป็นของเถื่อน 
ตอบ รองนายก : ผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเถื่อนผมก็ว่าเถื่อน ผมไม่รู้จะว่าอย่างไร ผมไม่รู้เรื่องจริง ๆ แต่ของท่าน
ของแท้ 

4. ถาม นายส ารอง เยี่ยงยง (เครือข่าย ก.ธ.จ. นครสวรรค์) : งบประมาณ 5 ล้านบาทของรัฐบาล ซึ่งเป็น
งบประมาณที่เหมาะสมอย่างยิ่งและคณะท่านนายกรัฐมนตรีฝากกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่างบนี้ไม่ทุจริตได้ไหม 
ไม่โกงได้ไหม แต่หารู้ไม่คณะท่านรองนายกครับ โกง ครับ นี่ส าคัญผมเป็นเครือข่ายผมไม่ต้องการอ านาจอะไร 
แต่ต้องการให้งบประมาณแผ่นดินของรัฐเข้าออกไปบ้านนอก บ้านนา สมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วย ผมเป็น
เครือข่ายสอดส่องทุกโครงการ ไม่รู้จะท าอย่างไร มีการทุจริต แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ที่ดีก็มี ไม่ดีก็เยอะมาก 
เพราะฉะนั้น ก.ธ.จ. ที่ท่านให้โอกาสเราจะท าหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ฝากรัฐบาลไปด้วย 

5. ถาม นายอ านวย สีชมภู(ก.ธ.จ. ก าแพงเพชร) : เราได้งบประมาณล้านเศษร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล   
ผมประทับใจตอนนี้ท าสะพานข้าม ส่วนหนึ่งก็ท าเป็นถนน ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านของก าแพงเพชรฝากมาถึง
ท่านรองนายกที่ท าดีท าไป ถ้าเรากลัวเราจะท าอะไรไม่ได้นอกจากได้รับงบประมาณเคยวิ่งให้เกิดอ าเภอใน
ท้องที่ของจังหวัดก าแพงเพชรคือโกสัมพีนคร และบึงสามัคคี ยกระดับก่ิงให้เป็นอ าเภอ และโรงพยาบาลอีกสอง
แห่ง และส่วนหนึ่งท าถนนลูกรังทุกคนท างานด้วยใจ งบประมาณที่พูดตรงนี้มีนายกถึง 6 คนแล้ว แต่ไม่ได้ ในที่
เป็นอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรเขาสนเขาสนามเพรียง ใช้เนื้อที่ 400 ไร่ งบประมาณ 150 ล้านถึง 300 ล้าน 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าปิง พยายามติดตามเป็นแหล่งการท่องเที่ยว แหล่งการเรียนรู้อีกจุดหนึ่ง ซึ่งใช้
งบประมาณ 395 ล้าน ส่วนนึงก่อสร้างทางรถไฟจากนครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก ระยะทาง 187 กม. 
จ านวน 24 สถานี เป็นช่วงแรก ช่วงที่สอง จากตาก แม่สอด 68.50 กม. จ านวน 5 สถานี ซึ่งจะเปิดท าการ 
2566 ขอขอบคุณท่านที่ให้ก าลังใจและดึงงบประมาณมาช่วย 
ตอบ รองนายก : ขอบคุณทั้งสองท่าน ส าหรับท่านจากนครสวรรค์ขอบคุณที่พูดถึงโครงการต าบล 5 ล้านบาท 
ถ้าหากว่าท่านมีข้อมูลว่ามีอะไร ไม่ชอบมาพากลช่วยส่งให้ผมด้วยคุณพิจารณ์ ท่านผู้ตรวจลองสอบถามขอ
รายละเอียดถ้าได้ถ้าไม่กล้าให้ส่งตรงให้ผมก็ได้ ท่านนายกก าชับเป็นพิเศษเรื่อง 5 ล้านบาท อย่าให้มีการทุจริต 



๒๒ 

 

เข้าใน ครม.หลายครั้ง สิ่งที่ยอมรับคือการจ่ายเงินช้า แต่มีก าหนดเวลา ต้องแยกว่าช้าหรือโกง  ถ้าโกงไม่เอาไว้
ต้องมีมาตรการจัดการ ส่วนท่านจากก าแพงเพชรมีอะไรมอบให้ผม ผมขอบคุณมาก ถือเป็นการแนะน าทั้งสอง
ท่านไม่มีอะไรต้องตอบมากกว่านี้คงจบและครบถ้วนนะครับ 

ผมเองยังไม่ท าพิธี เปิด บัดนี้ ได้ เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว  ขอเปิดการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของ ก.ธ.จ. ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 55/1 และขอให้ประสบความส าเร็จสมความตั้งใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพและท าประโยชน์ตามที่ท่านตั้งใจให้บังเกิดแก่จังหวัดและท้องถิ่นของท่านด้วยความผาสุขราบรื่น
ตลอดไป ขอบคุณมากครับ 

 


