
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสรา้งธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนช่ัน ช้ัน ๒  
โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

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

 โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
และเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบแนวคิดของรัฐบาลเก่ียวกับบทบาทของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ รับทราบเก่ียวกับแนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมท้ังการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ซ่ึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนางานตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ท้ังนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวได้กําหนดให้มีการจัดสัมมนา ก.ธ.จ. และ
เครือข่ายท่ัวประเทศ รวมจํานวน ๘ คร้ัง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๕๙  

 บัดนี้ การจัดสัมมนาคร้ังท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนช่ัน ช้ัน ๒ 
โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้   

 ๑. การกล่าวรายงานการสัมมนาฯ 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์) ได้กล่าวรายงานว่า การสัมมนาคร้ังนี้ 
เป็นการจัดสัมมนาคร้ังท่ี ๑ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างรวม ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก 
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร กําแพงเพชร และอุทัยธานี ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวนท้ังส้ิน  
๔๑๐ คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผู้ตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ ก.ธ.จ.  
ท่ีปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. เครือข่าย ก.ธ.จ. หัวหน้าส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
ส่ือมวลชน และผู้สังเกตการณ์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา 
และเป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล” สําหรับภาคบ่าย 

เ ป็นการอภิปรายเ ร่ือง  “การสอดส่องแผนงาน/โครงการ  และการใ ช้ จ่ ายงบประมาณของ รัฐ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ี” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ผู้แทนจาก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล เป็นวิทยากร
ดําเนินการอภิปราย 

 ๒. การเปิดการสัมมนาและการบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล” โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กล่าวเปิดสัมมนาและบรรยายมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 คําว่า หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี = Good Governance = สุประศาสนการ = ธรรมาภิบาล 
= ทศพิธราชธรรม มีความหมายเหมือนกัน คือ การจัดการบริหารการปกครองให้เป็นไปตามหลัก ๖ ประการ ดังนี้ 
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 ๑. หลักนิติธรรม คือ การกระทําส่ิงใดต้องให้ถูกกฎหมาย ถูกขั้นตอนของกฎหมาย มีเหตุมีผล 

 ๒. หลักความโปร่งใส คือ การกระทําท่ีสามารถอธิบายได้ ตรวจสอบได้ ไม่ปิดบัง 
 ๓. หลักการมีส่วนร่วม คือ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 ๔. หลักความรับผิดชอบ คือ การกระทําหากเกิดความผิดพลาดจะต้องยอมรับผิด และหาทาง
แก้ไขให้ถูกต้อง 
 ๕. หลักความคุ้มค่า คือ การกระทําจะต้องคํานึงถึงการประหยัด คุ้มทุน คุ้มค่า คุ้มเวลา เป็นการ
ประหยัดท้ังเงินหลวงและเงินราษฎร์ 

 ๖. หลักความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นส่ิงสําคัญ เป็นหัวใจของธรรมาภิบาล 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
โดยกําหนดไว้ในมาตรา ๘๗ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐทุกระดับ ซ่ึงต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า 
ก.ธ.จ. ทําหน้าท่ีสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และเป็นไปตามหลักการท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ 

  สําหรับมาตรา ๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ  
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 ก.ธ.จ. มีอํานาจหน้าท่ี ๓ ประการ คือ 

 ๑. การสอดส่องและเสนอแนะเก่ียวกับธรรมาภิบาล (เป็นหู เป็นตา) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 ๒. การติดตาม ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต 

 ๓. ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

ก.ธ.จ. เป็นผู้แทนภาคประชาชนท่ีมีกฎหมายรองรับ แต่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแท้ ๆ เป็นเหมือน “นกมีหู หนูมีปีก” 
เพราะถ้าเป็นหน่วยงานรัฐใช้อํานาจหน้าท่ีตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยท่ีถูกตรวจสอบกระทําการทุจริต ผิดพลาด 
หากไม่เอาผิด ก็จะเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนั้น การตั้งหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งขึ้นมา 
เพ่ือทําหน้าท่ีสอดส่อง และเสนอแนะ ส่ิงท่ีได้ตั้งขึ้นมานั่นก็คือ “กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” 

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสําคัญกับคําว่า “ประชารัฐ” คือความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน
กับภาครัฐ  ก.ธ.จ. จึงเป็นประชารัฐในเชิงการปกครองเป็นท่ีรวมของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ก.ธ.จ. ยังเป็นตัวอย่างของการทํางานแบบประชารัฐในจังหวัด ซ่ึงรัฐบาลต้องการให้ ก.ธ.จ. เป็นเสมือน
พ่ีเล้ียงของจังหวัด เป็นกุนซือของจังหวัด เป็นท่ีปรึกษาของจังหวัด ทําหน้าท่ีประสานเช่ือมโยงซ่ึงกัน 

และกัน ดังนั้น เม่ือ ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
ก.ธ.จ. มีหน้าท่ีเสนอแนะหรือแนะนําผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ให้แก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นการทํางานแบบกัลยาณมิตร หมายถึง มิตรท่ี
สนิทรักใคร่กัน มีน้ําใจต่อกัน ไม่ใช่ศัตรูของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือข้าราชการในจังหวัด หาก ก.ธ.จ. ทุกคณะ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวทางดังกล่าวก็จะเป็นการลดปัญหาในพ้ืนท่ีได้ในระดับหนึ่ง รวมท้ังเร่ืองท่ีรัฐบาลจะขอ
ความคิดเห็นจาก ก.ธ.จ. ในการประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในพ้ืนท่ี  
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  ๓. การอภิปรายเรื่อง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนที่” วิทยากรประกอบด้วย นายจิรายุ นันท์ธราธร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. นางสาวเสริมศรี 
บุญคง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดพิษณุโลก 

และนายกนก นมะหุต นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการพิเศษ สํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๐  
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล เป็นวิทยากรดําเนินการอภิปราย  
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ กําหนดให้ ก.ธ.จ. มีอํานาจหน้าท่ีในการสอดส่องทุกแผนงาน/โครงการ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด ท้ังในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัด แผนงาน/โครงการในจังหวัด และปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน (เร่ืองร้องเรียน) โดยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดปฏิบัติภารกิจให้ใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงหาก ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบว่า มีความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี ระเบียบฯ 
ข้อ ๒๘ กําหนดว่า หาก ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต 
ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ท่ีเ ก่ียวข้องแล้วแต่กรณี ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้วรายงานผลการดําเนินการให้ทราบภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ จะเห็นได้ว่า ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. เพ่ือพิจารณาว่า แผนงาน/โครงการ 
หรือเร่ืองร้องเรียนใด ๆ ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี ก.ธ.จ. จะต้องทําเป็นมติท่ีประชุม นั่นแสดงว่า 
การขับเคล่ือนการดําเนินการต่าง ๆ ของ ก.ธ.จ. ต้องมีการประชุมพิจารณาเร่ืองนั้น ๆ และให้ ก.ธ.จ. มีมติร่วมกัน  

ท้ังนี้ ก.ธ.จ. จะทํางานตามลําพังโดยไม่มีมติท่ีประชุมรองรับไม่ได ้

   ๓.๒ จุดเช่ือมโยงการปฏิบัติงานร่วมกัน (MOU) ระหว่าง ก.ธ.จ. กับ ๔ หน่วยงาน ในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้แก่ 

    - ป ๑ “ป้องกัน” ให้รังเกียจและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกจิตสํานึก ส่งเสริมและสนับสนุน 

การสร้างค่านิยม และการปรับทัศนคติของคนในสังคมเก่ียวกับเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริต การแลกเปล่ียนความรู้ 

และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบทบาทภารกิจ และอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

    - ป ๒ “ป้องปราม” เป็นการลดโอกาส และเพ่ิมความเส่ียงในการทุจริต การให้ความรู้และ
สร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง หรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐ การมีส่วนร่วมในการลง
พ้ืนท่ีตรวจสอบแผนงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

    - ป ๓ “ปราบปราม” ผู้กระทําผิดโดยย้ายออกจากพ้ืนท่ีดําเนินการทางวินัย และอาญา  
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน และการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    - ป ๔  “ประชาสัมพันธ์” การทุจริตให้สังคมได้ รับทราบทุกๆ เร่ือง โดยดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบให้ประชาชนได้รับทราบ และร่วมกันสอดส่องดูแลการ
ดําเนินการตามแผน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

 

 



 - ๔ - 

   ๓.๓ กรณีท่ีกรรมการ ก.ธ.จ. หรือเครือข่าย พบเห็นหรือมีข้อมูลการกระทําทุจริตประพฤต ิ

มิชอบจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี ขอให้ส่งเร่ืองมาท่ี “ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” (ศอตช.)  
ซ่ึงเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ง. และ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ ศอตช. จะได้นําข้อมูลไปใช้เป็นหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับผู้กระทําผิดต่อไป 

   ๓.๔ กรณีการส่งเร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการทุจริตให้สํานักงาน ป.ป.ท. ดําเนินการ 

จะต้องเป็นเร่ืองท่ีมีการกล่าวหาในขณะเจ้าหน้าท่ีของรัฐยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี หรือกรณีลาออกก่อนเกษียณอายุ ต้องเผ่ือเวลาไว้ ๕ ปี หากเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

สํานักงาน ป.ป.ท. จะไม่สามารถดําเนินการได ้

   ๓.๕ ขอให้ ก.ธ.จ. ให้ความสําคัญและทําความเข้าใจกับความหมายของคําว่า “การทุจริตต่อหน้าท่ี” 
และ “การประพฤติมิชอบ” กล่าวคือ  
    “การทุจริตต่อหน้าท่ี” จะต้องมีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีแล้วไม่ทําตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด หรือเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด พฤติการณ์อย่างนี้เรียกว่าทุจริตต่อหน้าท่ี และ
หากมีเจตนากระทํา ก็จะมีความผิดทางอาญาด้วย 

    “การประพฤติมิชอบ” คือการใช้อํานาจหน้าท่ีไม่ตรงไปตรงมา ฝ่าฝืนระเบียบ คําส่ัง และ
มติคณะรัฐมนตรี ในเนื้องาน ๓ ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง และด้านพัสดุส่ิงของ เพราะกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมดูแล การรับ การเก็บรักษา การใช้เงินและทรัพย์สินของ
แผ่นดินให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

  ดังนั้น กรณีท่ี ก.ธ.จ. ได้รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ขอให้ ก.ธ.จ. ตรวจสอบและ
คัดกรองในเบ้ืองต้น โดยสอบถามผู้ร้องในประเด็นสําคัญให้ได้ความชัดเจน เพ่ือช้ีแจงหรือแนะนําให้ผู้ร้องทราบ 

และส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้อง การกระทําท่ีเป็นความผิดส่วนตัว ก.ธ.จ. 
ต้องแนะนําผู้ร้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตํารวจให้ดําเนินคดี ไม่สามารถส่งเร่ืองให้ ป.ป.ท. ดําเนินการได้  
  ๓.๖ ก.ธ.จ. เป็นผู้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแจ้งเบาะแส เนื่องจาก ก.ธ.จ. และเครือข่าย ก.ธ.จ.  
เป็นบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับประชาชน และรู้จักสภาพพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง ดังนั้น ก.ธ.จ. จึงเปรียบเสมือน
เสือตัวท่ี ๕ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง ซ่ึงจะทําให้การทํางานบรรลุผลสําเร็จ หรือลดปัญหาการทุจริตได ้
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