
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสรมิสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ๒, ๓  

โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

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

 โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
และเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบแนวคิดของรัฐบาลเก่ียวกับบทบาทของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ รับทราบเก่ียวกับแนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการ  
และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมท้ังการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนางานตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ท้ังนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวได้กําหนดให้มีการจัดสัมมนา ก.ธ.จ.  
และเครือข่ายท่ัวประเทศ รวมจํานวน ๘ คร้ัง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๕๙ 
 สําหรับการจัดสัมมนาฯ คร้ังท่ี ๕ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน  
๒ , ๓ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสําคัญดังนี ้

�. การกล่าวต้อนรับ และการรายงานการสัมมนาฯ 
  ๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายกําธร ถาวรสถิตย์) ได้กล่าวต้อนรับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์) และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน โดยจังหวัดยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีได้มาจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและ
เครือข่ายในคร้ังนี้  

  ๑.๒ ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการ (นางสุมิตรา อติศัพท์) ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการ 
จังหวัดขอนแก่นท่ีให้การต้อนรับ และรายงานการสัมมนาสรุปว่า การสัมมนาคร้ังนี้เป็นการจัดสัมมนา คร้ังท่ี ๕ 
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี และหนองบัวลําภู ซ่ึงมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาท้ังส้ิน จํานวน ๔๗๐ คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. 
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ก.ธ.จ. ท่ีปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. เครือข่าย ก.ธ.จ. 
หัวหน้าส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง ส่ือมวลชน และผู้สังเกตการณ์ โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายเร่ือง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล” 
ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายเร่ือง“ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
โดย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) สําหรับภาคบ่ายเป็นการอภิปราย
เร่ือง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ี” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์  
ลีลาวชิโรภาส) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
(พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. 
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(นายนพดล เพชรสว่าง) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแก่น (นายพยัต ชาญประเสริฐ) และ 
รองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นวิทยากรดําเนินการ
อภิปราย 

 ๒. การเปิดการสัมมนา และการบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล” โดย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์)  
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีผู้บังคับบัญชา
สูงสุดคือ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นผู้ควบคุม กํากับ ดูแล และส่ังการปฏิบัติงาน โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีภารกิจหลักในด้านการให้บริการแก่ประชาชนท่ีสําคัญ ดังนี ้
  ส่วนท่ี ๑ งานตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีมีการดําเนินการ คือ 
      (๑) การเร่งรัด ติดตามการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีควบคุม กํากับ ดูแล ราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
      (๒) การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
      (๓) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง กรมอ่ืน ๆ 
      (๔) การทํางานในฐานะประธาน ก.ธ.จ. จํานวน ๗๖ คณะ โดยมีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  
  ส่วนท่ี ๒ งานบริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน มีศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดําเนินการรับเร่ืองร้องทุกข์ท่ีมีผู้ยื่นคําร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงของประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อส่ังการ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ทุกกระทรวงจัดเจ้าหน้าท่ีมารับเร่ืองร้องทุกข์
และแก้ไขปัญหาขั้นต้นโดยตรง เพ่ือแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและตรงจุด ซ่ึงได้เร่ิมให้บริการตั้งแต่วันท่ี ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ จุดบริการร่วม ๑๑๑๑ ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยมีลักษณะการให้บริการ
รับเร่ืองร้องทุกข์และให้คําปรึกษาแนะนําแบบเบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียว ท้ังนี้ จากการสอบถามประชาชน
ผู้ใช้บริการพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการในลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง รวมท้ังเสนอให้มีบริการ
ในรูปแบบนี้ในทุกจังหวัดด้วย ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กํากับ ดูแล  
ในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยส่งเร่ืองได้ท่ีศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย  
  ส่วนท่ี ๓ งานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงเป็นกฎหมาย 
ท่ีตราขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ท่ีผ่านมา สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรมครบรอบการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จัดประกวดหน่วยงานท่ีให้บริการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการมอบรางวัล
ให้กับหน่วยงานดีเด่น และได้มอบนโยบายว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการไม่มีความจําเป็นอะไรท่ีจะต้องปกปิด 
ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องถือเป็นหลักการในการให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  ส่วนท่ี ๔  งานการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีสํานักงาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นฝ่ายเลขานุการ ทําหน้าท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังนี ้
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- จัดทําแผนกระจายอํานาจและแผนปฏิบัต ิ
- กําหนดการจัดระบบบริการสาธารณะ ระหว่างรัฐกับ อปท. และ อปท. ด้วยกันเอง 
- ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับ อปท.  
- กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.  
- กําหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการถ่ายโอน และประสานการถ่ายโอนภารกิจ 
- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เร่ืองการกระจายอํานาจ และการจัดสรรเงินเพ่ิมให้แก่ อปท. 

  ส่วนท่ี ๕ สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ทําหน้า ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยจัดทํานโยบายและแผนงานเก่ียวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
และการเสริมสร้างความม่ันคงแก่สถาบันหลักของประเทศ เสนอความเห็นต่อรัฐบาลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ และการให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองเอกลักษณ์ของชาติ ท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ ๗๐ ปี เพ่ือให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน รวมท้ังการจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์และเสริม สร้างเอกลักษณ์ของชาติ ภายใต้แนวคิด “ปลูกไทย.. ในแบบพ่อ” ซ่ึงเป็นการ
น้อมนําพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพ่ือปลูกจิตสํานึกและปูรากฐานให้เยาวชน มีความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
น้อมนําแนวทางท่ีทรงสอนไปเป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิต สร้างความม่ันคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืน และ
เผยแพร่พระเกียรติคุณไปยังนานาประเทศด้วย 
  ส่วนท่ี ๖  งานคุ้มครองผู้บริโภค ทุกวันนี้กระแสโลกาภิวัตน์ สังคม social media เป็นแหล่งข้อมูล 
ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีท้ังประโยชน์และโทษ รวมท้ังเป็นภัยคุกคาม มีการ
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบกับผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงาน 
ท่ีขึ้นตรงต่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าท่ีในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริโภคท้ังสินค้า
และบริการในส่วนท่ียังไม่มีกฎหมายอ่ืนดูแล แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ โฆษณา สลาก (สินค้าและบริการ) สัญญา 
และธุรกิจขายตรง มีภารกิจและอํานาจหน้าท่ีหลักคือ รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ติดตาม สอดส่อง 
ผู้ประกอบธุรกิจท่ีอาจละเมิดสิทธิของผู้บริโภค รวมท้ังช่วยเหลือให้บริการด้านกฎหมายการคุ้มครอง ชดเชย
ค่าเสียหาย ท่ีประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ โดยปัจจุบัน สคบ. ได้มีเจ้าหน้าท่ีในส่วนภูมิภาค
ประจําท่ีศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัด ทําหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน และดําเนินการช่วยเหลือเยียวยา
คุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะในการเจรจา ไกล่เกล่ีย เรียกร้องให้ผู้ประกอบการชดใช้ค่าเสียหาย 
  ส่วนสุดท้ายคือ งานประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีขึ้นตรงต่อ 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค โดยมีสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ  
ในการกํากับดูแล ซ่ึงเป็นช่องทางในการส่ือสารให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ และหาก ก.ธ.จ. มีประเด็นหรือหัวข้อท่ีจะพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนในจังหวัด ท่านสามารถติดต่อกับ
ผู้อํานวยการสถานีฯ เพ่ือส่ือสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้ประชาชนทราบทางช่องทางดังกล่าว 
 ๒. การสัมมนาฯ ในวันนี้ จะขอนําคําบรรยายของท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ซ่ึงบรรยายไว้ในคราวสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในคร้ังแรกท่ีจังหวัด
พิษณุโลก มากล่าวในประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี ้
  ๒.๑ จุดประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ มี ๓ เร่ือง คือ 
    (๑) ให้ท่านได้พบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ท่านมาจากหลายจังหวัด ทํางาน 
ในลักษณะเดียวกัน มีอุดมการณ์เดียวกัน มีความรู้ ความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี การมาประชุมในวันนี้ 
จึงได้มาพบปะพูดคุยกัน มีข้อแนะนํา แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองของการทําหน้าท่ีซ่ึงกันและกัน 
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    (๒) ให้ ก.ธ.จ. รู้เก่ียวกับบทบาท อํานาจหน้าท่ี ในการสอดส่อง เสนอแนะ  
     (๓) ท่านนายกรัฐมนตรีฝากให้ ก.ธ.จ. มีภารกิจเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี 
ได้กล่าวไว้ว่า ท่านนายกรัฐมนตรีฝากให้ ก.ธ.จ. เป็นคนทําหน้าท่ีตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของรัฐ จึงถือว่าเป็นหน้าท่ีสําคัญและมีเกียรต ิ
  ๒.๒ ก.ธ.จ. เป็นผู้แทนภาคประชาชนท่ีมีกฎหมายรองรับ แต่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแท้ ๆ  
เป็นเหมือน “นกมีหู หนูมีปีก” เพราะถ้าเป็นหน่วยงานรัฐใช้อํานาจหน้าท่ีตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยท่ีถูก
ตรวจสอบกระทําการทุจริต ผิดพลาด หากไม่เอาผิด ก็จะเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนั้น จึงตั้ง
หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งขึ้นมา เพ่ือทําหน้าท่ีสอดส่อง และเสนอแนะ ส่ิงท่ีได้ตั้งขึ้นมานั่นก็คือ“กรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด” 
  ๒.๓ รัฐบาลให้ความสําคัญกับคําว่า “ประชารัฐ”คือความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับ
ภาครัฐ ก.ธ.จ. จึงเป็นประชารัฐในเชิงการปกครอง เป็นท่ีรวมของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
ก.ธ.จ. ยังเป็นตัวอย่างของการทํางานแบบประชารัฐในจังหวัด ซ่ึงรัฐบาลต้องการให้ ก.ธ.จ. เป็นเสมือนพ่ีเล้ียง
ของจังหวัด เป็นกุนซือของจังหวัด เป็นท่ีปรึกษาของจังหวัด ทําหน้าท่ีประสานเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน ดังนั้น 
เม่ือ ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบว่า หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ก.ธ.จ. มีหน้าท่ี
เสนอแนะหรือแนะนําผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นการทํางานแบบกัลยาณมิตร หมายถึง มิตรท่ีสนิทรักใคร่กัน  
มีน้ําใจต่อกัน ไม่ใช่ศัตรูของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือข้าราชการในจังหวัด หาก ก.ธ.จ. ทุกคณะปฏิบัติหน้าท่ีตาม
แนวทางดังกล่าว ก็จะเป็นการลดปัญหาในพ้ืนท่ีได้ในระดับหนึ่ง รวมท้ังเร่ืองท่ีรัฐบาลจะขอความคิดเห็นจาก  
ก.ธ.จ. ในการประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในพ้ืนท่ี 
 ๓. ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตคอรัปช่ันกลายมาเป็นปัญหาท่ีมีความสําคัญท่ีสุดปัญหาหนึ่ง 
ของประเทศ ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นเร่ือย ๆ เป็นปัญหาท่ีนําไปสู่ความยากจนและเป็น
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง เงินท่ีสูญเสียไปจากการคอรัปช่ันจํานวนมหาศาล สามารถอํานวย
ประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทําให้รัฐต้องจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าท่ีเป็นจริง ทําให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณะท่ีไม่มีคุณภาพ อีกท้ังยังทําให้นักลงทุนขาดความเช่ือม่ันในระบบราชการไทยท่ีมักจะมี
การใช้อํานาจโดยมิชอบ ซ่ึงรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ภาพท่ี
สะท้อนมาในมิติท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดในหลาย ๆ เร่ือง 
มีการใช้มาตรา ๔๔ ย้ายผู้บริหารระดับสูงมาประจําท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือรอการสอบสวนเร่ืองท่ีถูก
กล่าวหา และรับฟังในเบ้ืองต้นแล้วมีมูลการทุจริตประพฤติมิชอบจริง อย่างไรก็ดี การป้องกันการทุจริตจะมี
ประสิทธิภาพจะต้องมาจากจุดเล็กท่ีสําคัญท่ีสุดคือประชาชนในพ้ืนท่ี ถ้าพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดไม่ใส่ใจ 
ไม่ร่วมกันสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลแล้ว การทุจริตก็ไม่สามารถแก้ไขให้หมดส้ินลงได้ ดังนั้น  
จึงขอให้ ก.ธ.จ. และเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ดูแลพ้ืนท่ีในจังหวัด ช่วยเป็นหู เป็นตา หากพบเห็นการทุจริตขอให้
ไปแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือส่งเร่ืองให้หน่วยตรวจสอบในจังหวัด เช่น สตง. สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน 
ป.ป.ท. ดําเนินการเอาผู้กระทําผิดมาลงโทษต่อไป 

 ๓. การบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
โดย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี ้
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกลไกสําคัญท่ีประชาชนสามารถ 
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ ดังท่ีปรากฏในหมายเหตุท้าย พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ ว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับนี้ คือ ในระบอบ
ประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
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เป็นส่ิงจําเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง 
อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแล้ว
จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ท่ีสําคัญของเอกชน ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ให้ม่ันคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ 
ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไปพร้อมกัน 
  - สาระสําคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือกฎหมายท่ีให้การรับรองสิทธิได้รู้ 
หรือสิทธิท่ีจะให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของรัฐได้อย่างกว้างขวาง 
มากขึ้น โดยไม่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของรัฐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ จึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือของประชาชน 
ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ นอกจากนี้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ยังเป็นกฎหมายท่ีรวม
กฎหมายสองประเภทไว้ในฉบับเดียวกัน กล่าวคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนใหญ่เปิดเผยได้ภายใต้
หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และได้เขียนกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไว้ในกฎหมายฉบับนี้ด้วย ซ่ึงหลักการของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นตรงกันข้ามกับ
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร “ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น” ดังนั้น หากผู้ท่ีรับผิดชอบไม่ศึกษากฎหมาย 
ให้ดี รู้เพียงว่าให้สิทธิประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แต่ข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลไปก็จะมีปัญหาทันที ซ่ึงสํานักงานฯ จึงได้รณรงค์ เผยแพร่ให้ความรู้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี และประชาชน
ได้รับรู้ รับทราบ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

- วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แบ่งออกเป็น ๔ วิธี คือ 

    ๑. มาตรา ๗ ให้หน่วยงานของรัฐต้องนําข้อมูลประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีการ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลในราชกิจจานุเบกษา
ผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ กล่าวโดยสรุป เร่ืองใดท่ีรัฐต้องการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ และเป็นข้อมูลท่ีประชาชน
ต้องรู้ ต้องทราบ หน่วยงานจะต้องนําข้อมูลดังกล่าวประกาศในราชกิจจาฯ โดยเฉพาะมาตรา ๗ (๔) กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ฯลฯ ต้องประกาศ 
ในราชกิจจาฯ เนื่องจากประชาชนต้องรู้ ต้องทราบ หากไม่มีการประกาศ ประชาชนจะโต้แย้งได้ว่าไม่รู้ ไม่ทราบได ้

   ๒. มาตรา ๙ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมข้อมูล คู่มือ หรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐวางแสดงไว้ท่ีมุมของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารฯ รวมท้ังให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมด้าน IT นําข้อมูลเผยแพร่ในระบบอิเลคทรอนิกส์ด้วย หากไม่
ปฏิบัติประชาชนมีสิทธิดําเนินการหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสาร
อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เช่น กรณีท่ีโรงงานปล่อยน้ําเสียหรือปล่อยของเสียมาทางอากาศซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการฯ ได้วินิจฉัยและให้นําข้อมูลของโรงงานมาเปิดเผยต่อสาธารณะได้ และโดยท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลพ้ืนท่ี เพ่ือการสาธารณสุข การกํากับ 
ควบคุมต่าง ๆ ซ่ึงสามารถเข้าไปตรวจสอบโรงงานได้อยู่แล้ว จึงเป็นหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะให้หน่วยงานนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผยแสดงต่อสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบถึงผลกระทบดังกล่าว เป็นต้น 

   ๓. มาตรา ๑๑ ถ้าประชาชนต้องการรู้ ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใด ให้จัดทําคําขอ 
ในลักษณะท่ีสามารถเข้าใจได้ตามควรยื่นต่อหน่วยงาน โดยประชาชนมีสิทธิในการขอดูข้อมูลข่าวสารได้ทุกเร่ือง 
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และเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจะแจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะดูข้อมูลข่าวสารได้หรือไม่ โดยมาตรา ๑๕ 
กําหนดให้ “...หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิให้เปิดเผยก็ได้...” ซ่ึงการตีความคําว่า “อาจมี
คําส่ังมิให้เปิดเผยก็ได้” หมายถึง “เปิดเผย หรือ ไม่เปิดเผยก็ได้” จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแล
ข้อมูลว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย ได้แก่ การเปิดเผยจะก่อความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ  
การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครอง 
มิให้เปิดเผย ฯลฯ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นกฎหมายเฉพาะ ดังนั้น บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วใน พ.ร.บ. นี้ หรือซ่ึงขัด หรือแย้งกับบทแห่ง พ.ร.บ. นี้ ให้ใช้ พ.ร.บ. นี้ แทน 

   ๔. มาตรา ๒๖ เอกสารประวัติศาสตร์ คือข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดนับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงาน
ของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

   ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายท่ีจะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลให้มากท่ีสุด โดยได้จัดข้อมูลข่าวสาร
ออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ๑. ข้อมูลท่ีเปิดเผยท่ัวไป ๒. ข้อมูลท่ีเป็นความลับ และ ๓. ข้อมูลท่ีเก่ียวกับความ
ม่ันคง ดังนั้น การขอข้อมูลข่าวสารของราชการจึงมีวิธีปฏิบัติกล่าวคือ 

   ๑. หากประชาชนท่ีขอข้อมูลโดยไม่มีเหตุผลในการขอ ข้อมูลท่ีจะรับทราบได้คือ ข้อมูลท่ัวไป
หรือข้อมูลสาธารณะ ตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙ เท่านั้น 

   ๒. หากเป็นข้อมูลท่ีกฎหมายกําหนดว่า ห้ามเปิดเผยในมาตรา ๑๕ (๑) – (๗) หน่วยงาน
สามารถปฏิเสธ แต่ถ้ามีเหตุผลในการขอ ก็อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่  

  อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ รวมถึง
สิทธิของประชาชนในการขอดูข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ จึงขอให้ ก.ธ.จ. และเครือข่ายได้ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้เกิดความโปร่งใสได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 ๔. การอภิปรายเรื่อง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนที่” วิทยากรประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองอธิบด ี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ 
สํานักงาน ป.ป.ท. (นายนพดล เพชรสว่าง) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแก่น (นายพยัต  
ชาญประเสริฐ) และรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม)  
เป็นวิทยากรดําเนินการอภิปราย มีสาระสําคัญดังนี ้

  ๔.๑ รองศาสตราจารย์ไชยา ย้ิมวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม)  
ได้กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาลมีความสําคัญในทุกประเทศท่ัวโลก ประเทศไทยได้นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารบ้านเมืองให้มีความโปร่งใส ซ่ึงรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญโดยกําหนด 
ให้ธรรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้กํากับ ดูแล
ในเร่ืองดังกล่าวและขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น การอภิปรายในวันนี้ ท่านวิทยากรจะได้มา
พูดคุยในประเด็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลคืออะไร ธรรมาภิบาลมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือจะทําอย่างไรให้หลักธรรมาภิบาลเกิดผลรูปธรรม รวมท้ังนําเสนอหลักการทํางานของ ก.ธ.จ. 
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และเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบท้ัง ๔ หน่วยงาน เพ่ือให้ประเทศไทยเกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ปราศจากการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

  ๔.๒ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) กล่าวอภิปรายถึงจุดเร่ิมต้น
ของคณะกรรมการธรมาภิบาลจังหวัดหรือหลักธรรมาภิบาล เนื่องมาจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ.
๒๕๔๐ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศ สาเหตุหลักคือ การบริหารจัดการภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพ 
มีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและการตรวจสอบภาครัฐ
การบริหารงานภาครัฐขาดความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ภาครัฐขาดกฎเกณฑ์และกลไกในการบริหารจัดการท่ีดี 
    แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลในภาครัฐจึงได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงเป็นรากฐานของธรรมาภิบาลโดยมีหลักการสําคัญ ๓ ประการคือ การสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ร่วมคิด ร่วมทํา  
ร่วมรับผิดชอบ อย่างไรก็ดี แนวคิดดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกําหนดให้การบริหารประเทศเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เข้มแข็ง รัฐจะต้อง
ส่งเสริมค่านิยม วิธีปฏิบัติท่ีซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหารงานภาครัฐ และมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงได้กําหนดเป้าหมายการทํางานของหน่วยงานของรัฐ 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไว้ ๗ ประการคือ 
   ๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   ๒. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  
   ๓. เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   ๔. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ๕. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  
   ๖. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
   ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๘๗ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ทําหน้าท่ีสอดส่อง และเสนอแนะเก่ียวกับภารกิจในเร่ืองธรรมาภิบาล 
เป็นหู เป็นตาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ติดตามตรวจสอบโครงการท่ีมีความเส่ียง
ต่อการทุจริต ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ดูแลเร่ือง
ร้องเรียนของประชาชนในจังหวัด และมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย ก.ธ.จ. มีองค์ประกอบจาก ๓ ภาคส่วน ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการ
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทําหน้าท่ี ตรวจสอบยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด การใช้งบประมาณของจังหวัด ท่ีผ่านมา การดําเนินงานของ ก.ธ.จ. จะนํา
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แผนพัฒนาจังหวัดมาคัดเลือกตั้งแต่ต้นปี ว่าจะสอดส่องแผนพัฒนาจังหวัดในเร่ืองใด และกําหนดการลงพ้ืนท่ี
เพ่ือสอดส่อง เชิญส่วนราชการมาช้ีแจง และมีการประชุมและทํางานร่วมกับ สตง. จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการคดี
พิเศษภาค สํานักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนท่ี และสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด นอกจากนี้ ได้มีการอบรมเครือข่าย 
 

ธรรมาภิบาลในระดับอําเภอ ก.ธ.จ. ๑ คน จะมีเครือข่ายระดับอําเภอได้ จํานวน ๓-๔ คน ทําหน้าท่ีเป็นหู  
เป็นตา คอยสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐในระดับอําเภอเพ่ือรายงานให้จังหวัด และมีการประชุมวางแนวทาง 
การทํางานร่วมกัน 
    การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
    ๑. เร่ืองประชารัฐ ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ก.ธ.จ. เป็นตัวอย่างการทํางาน
แบบประชารัฐในระดับจังหวัดได้เป็นอย่างด ี
    ๒. รัฐบาลต้องการให้ ก.ธ.จ. เป็นเสมือนพ่ีเล้ียง เป็นกุนซือ เป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด ต้องการให้การทํางานเป็นแบบกัลยาณมิตร ท่ีสนิทรักใคร่กัน มีน้ําใจซ่ึงกันและกัน ก.ธ.จ. ไม่ใช่ศัตรูของ
ข้าราชการในจังหวัด ต้องทํางานร่วมกันแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี และในอนาคตรัฐบาลอาจจะขอความเห็นจาก  
ก.ธ.จ. ในการประเมินผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย 

  ๔.๓ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแก่น (นายพยัต ชาญประเสริฐ) กล่าว
อภิปรายสรุปได้ว่า ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกพ้ืนท่ี มีผลกระทบ
ทําให้ประเทศชาติสูญเสียเงินงบประมาณจํานวนมหาศาล เงินเหล่านี้ไปอยู่ในกลุ่มของคนท่ีมีอํานาจ ประชาชน
ไม่ได้การบริการสาธารณะท่ีดี หน่วยตรวจสอบและหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. เครือข่ายจากทุกภาคส่วน 
และประชาชนในพ้ืนท่ีจะต้องตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ให้หมดส้ินไป  
    สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีบทบาท อํานาจหน้าท่ีหลักใน ๓ ด้านคือ 
    ๑. ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้ สินของผู้ท่ีมีหน้าท่ีต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สิน โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีหน้าท่ีรับยื่นและตรวจสอบความถูกต้องความมีอยู่จริง 
รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบท่ียื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยกเว้น
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และไม่ใช่กรณีการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๓๔ และ 
มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
    ๒. ด้านการปราบปรามการทุจริต มีบทบาทหน้าท่ีเป็นหน่วยตรวจสอบโดยตรวจรับเร่ือง
กล่าวหา แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือทําการไต่สวนข้อเท็จจริง 
    ๓. ด้านการป้องกันและป้องปรามการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ัง
ดําเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะ ก.ธ.จ. ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรในการทํางานร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดได้เป็นอย่างด ี
    นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. มีกระบวนการทํางานโดยเน้นงานด้านการป้องกันและ 
ป้องปรามเป็นหลัก มีการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในเร่ืองปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ผลกระทบ ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําทุจริตว่าเป็นอย่างไร และให้ความสําคัญในการ
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ป้องกันและป้องปรามการทุจริตในพ้ืนท่ี รวมท้ังการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ก.ธ.จ. และเครือข่าย  
จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญและถือได้ว่าเป็นพันธมิตรท่ีดีของสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ในการทํางานร่วมกัน 
 

 

 

    แนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี ้
    (๑) การเร่ิมต้นจากตัวเองและบุคคลรอบข้าง เพ่ือสร้างค่านิยม คุณธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริต ใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศ 
    (๒) มีสํานึกของการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ เช่น รักษาระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย การเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เป็นต้น 
    (๓) ไม่นิ่งเฉยกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือยอมรับกับการโกงทุกรูปแบบ โดยขยายความคิด
ไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เกิดพลังการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือท่ีเรียกว่ามาตรการลงโทษ 
ทางสังคม (Social sanction) 
    (๔) ร่วมกันตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐ ในรูปแบบต่างๆ เช่น หลักประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม ภาคประชาชนกับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  ผ่านช่องทางส่ือรูปแบบต่างๆ 
    สํานักงาน ป.ป.ช. ไม่สามารถเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ลําพังเพียง
หน่วยงานเดียวโดยปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถึงเวลาแล้วท่ีเราทุกคนต้องกล้าลุกขึ้นมาช่วยกัน
เป็นพลังทางสังคมเพ่ือ “หยุด  คนโกงประเทศไทย” ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี สํานักงาน 
ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด หรือสายด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕ หรือทางเว็บไซต์ 
www.nac.go.th  

  ๔.๔ ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. (นายนพดล 
เพชรสว่าง) กล่าวอภิปรายสรุปได้ว่า 
    ๑. สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการท่ีไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี สํานักงาน ป.ป.ท. มีบทบาท อํานาจหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในภาครัฐโดยมีภารกิจหลัก ๓ ประการ คือ 
     ๑.๑  งานด้านการป้องกัน การทุจริตจะลดลงต้องมาจาก ๒ ส่วนคือ ประการท่ีหนึ่ง 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประการท่ีสอง เครือข่ายทุกภาคส่วนต้องมีความเข้มแข็ง
ในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ โดยตระหนักและรู้เท่าทันในเร่ืองการทุจริตต่าง ๆ สามารถ
หาข้อมูล แจ้งเบาะแส และส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง การทุจริตก็จะลดน้อยลงได้ อย่างไรก็ดี สํานักงาน 
ป.ป.ท. ได้ขับเคล่ือนงานการป้องกัน โดยดําเนินการตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗  
ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในการกระตุ้นและผลักดันให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐทํางานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และกํากับ ดูแลการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และหากมีเร่ืองร้องเรียนเกิดขึ้นในหน่วยงานว่าเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานกระทําการทุจริต  
ให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษ กรณีท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดทางวินัย หรือความผิดทางอาญา
แล้วแต่กรณี 

       นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้กําหนดมาตรการในการป้องกันฯ ท่ีสําคัญไว้ ๓ มาตรา คือ 
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  มาตรา ๕๘/๑ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาดําเนินการ
โดยเร็วเม่ือปรากฏว่า 
   - กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัยขาดประสิทธิภาพ หรือขาดการ
บังคับใช้อย่างท่ัวถึง เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีต่อราชการได ้
   - การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไม่บรรลุผลเพราะไม่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัย หรือมาตรการท่ีจําเป็น 
  มาตรา ๕๘/๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าหน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติ
หรือการดําเนินงานท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนและส่อไปในทางทุจริต 
ในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้สํานักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐนั้นทราบ เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้องส่ังการให้มีการตรวจสอบ 
และดําเนินการแล้วแจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง หากจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง ต้องกําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จให้สํานักงานทราบด้วย ในกรณี 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ดําเนินการ หรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ  
เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
  มาตรา ๕๘/๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสํานักงานพบว่า การดําเนิน
โครงการใดมีการกําหนดวงเงินสูงเกินท่ีเป็นจริงหรือไม่คุ้มค่า ให้แจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
     ๑.๒ งานด้านป้องปราม มีกระบวนการทํางานด้านการป้องปรามโดยการให้ความรู้และ 
สร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง หรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐ การมีส่วนร่วมในการ 
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในเร่ืองปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ันท่ีทําให้ประเทศชาติได้รับความเสียหาย รวมท้ังการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท่ีผ่านมา 
สํานักงาน ป.ป.ท. ได้ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล 
(ตําบลละ ๕ ล้านบาท) โดยบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และเครือข่ายในพ้ืนท่ี เพ่ือช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ แนะนํา สร้างความตระหนักรู้ในเร่ือง
ดังกล่าวรวมท้ังส้ิน ๑๐๔ คร้ัง ใน ๖๑ จังหวัด และติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน จํานวน ๘๘ คร้ัง  
ใน ๔๙ จังหวัด ผลปรากฏว่า สํานักงาน ป.ป.ท. รับเร่ืองร้องเรียนโครงการดังกล่าว จํานวน ๒๖ เร่ือง 
ตรวจสอบแล้วไม่พบการทุจริตจํานวน ๖ เร่ือง อยู่ระหว่างการตรวจสอบจํานวน ๑๙ เร่ือง และมีมูลการทุจริต
เพียงจํานวน ๑ เร่ือง  
     ๑.๓ งานปราบปราม สํานักงาน ป.ป.ท. ได้ตรวจสอบและเปิดโปงการทุจริตในหลาย ๆ เร่ือง 
เช่น การทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลท่ัวประเทศ การทุจริตก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียคลองด่าน ฯลฯ  
ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้เปล่ียนรูปแบบไปจากการกระทําทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเพียงคนเดียว เปล่ียนมาเป็นการทุจริตเชิงนโยบายมีบุคคลหลาย ๆ ราย ร่วมขบวนการมีความ
ซับซ้อนเชิงพฤติการณ์ เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐปล่อยให้มีบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน ป่าไม้ ท่ีดินชายทะเล 
ซ่ึงเป็นความผิดท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับเก่ียวข้องกับผู้มีอิทธิพล ทําให้คนไทยสูญเสียและขาดโอกาส
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะเหตุจากการกระทําทุจริตท่ีเกิดขึ้นในประเทศคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
จํานวนกว่า ๓ ล้านล้านบาท 
   อย่างไรก็ดี รัฐบาล คสช. ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองดังกล่าวโดยกําหนดให้ธรรมาภิบาล 
เป็นวาระแห่งชาติ และจัดตั้ง ศอตช. เพ่ือทําหน้าท่ีขับเคล่ือนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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โดยเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 

 

 

    ๒. แนวทางการสอดส่องแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ควรดําเนินการ ดังนี้ 
     ๒.๑ ขอให้ ก.ธ.จ. ให้ความสนใจกับโครงการใหม่ ๆ ท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ีไม่ได้เป็นผู้เสนอ
ความต้องการ แต่เป็นโครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางลงมาในพ้ืนท่ี โครงการเหล่านี้จะไม่มีการ
กําหนดราคากลางไว้และมีแนวโน้มท่ีจะทุจริตได้มาก 
     ๒.๒ กฎหมาย ป.ป.ช. กําหนดว่า “หน่วยงานทุกหน่วยท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องทําตามมาตรา ๑๐๓/๗ ของกฎหมาย ป.ป.ช. โดยต้องนําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางจัดขึ้น website ของ
หน่วยงาน” ก.ธ.จ. และเครือข่ายจึงสามารถหาข้อมูลเบ้ืองต้นจากประกาศดังกล่าว และติดตามการดําเนิน
โครงการรวมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ดี กรณีท่ี ก.ธ.จ. หรือเครือข่าย พบเห็นหรือมีข้อมูลการกระทํา
ทุจริตประพฤติมิชอบจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี อย่าเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้ง ขอให้ส่งเร่ืองมาท่ีศูนย์อํานวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซ่ึงเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง สํานักงาน ป.ป.ช. 
สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ง. และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ ศอตช. 
จะได้นําข้อมูลไปใช้เป็นหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับผู้กระทําผิดต่อไป 

  ๔.๕ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) กล่าวอภิปราย
สรุปได้ ดังนี ้
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องบางประการในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มีเครื่องมือทางกฎหมาย ให้มีผู ้ชํานาญในการ
สอบสวนอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมการคอรัปชั่น DSI จึงเป็นหน่วยตรวจสอบหน่วยแรกที่เข้าไป
ดําเนินการตรวจสอบ และส่งเร่ืองต่อให้สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไป
ดําเนินการต่อ 
 คดีพิเศษ มาตรา ๒๑ วรรค ๑ มีดังนี ้
 ๑. คดีท่ีจะส่งให้ DSI จะต้องเป็นคดีท่ีมีความซับซ้อน จําเป็นต้องใช้วิธีพิเศษในการสืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ 
 ๒. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ และศีลธรรม 
อันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจ หรือการคลัง
ของประเทศ 
 ๓. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดข้ามชาติท่ีสําคัญ 
 ๔. คดีท่ีกระทําความผิดโดยองค์กรอาชญากรรม 
 ๕. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผู้มีอิทธิพลท่ีสําคัญเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุน 
 ๖. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ ซ่ึงมิใช่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย 
 นอกจากนี้ DSI ได้ให้ความสําคัญการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและเน้นงานด้านการป้องกัน
มากกว่าการปราบปรามทุจริต โดยได้ดําเนินมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีรัฐ 
โดยระบบแม่ข่ายแผนท่ีผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ DSI MAP เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
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ภาครัฐ ซ่ึงเป็นแนวคิดสอดคล้องกับภารกิจ บทบาท และหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรม ในการอํานวยความ
ยุติธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดท่ีว่า “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในท้องถิ่น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
และปกป้องดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยใช้เคร่ืองมือพิเศษแม่ข่ายแผนท่ีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
หรือ DSI MAP ร่วมกับโปรแกรมแอพพลิเคช่ันบนมือถือท่ีสามารถตรวจสอบตําแหน่งท่ีดินได้ทันทีว่า อยู่ในเขต
ท่ีดินของรัฐหรือไม่ อย่างไร สามารถวิเคราะห์เก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิท่ีดินได้ในเบ้ืองต้น สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามคดีความผิดเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐและท่ีสงวนหวงห้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้โดยง่าย 
วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการ
ปราบปรามการกระทําผิดของกลุ่มนายทุนท่ีมีเป้าหมายเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ยับยั้งการตัดไม้ทําลายป่า 
อันเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ ซ่ึงการดําเนินการท่ีผ่านมา DSI ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอํานวยความยุติธรรม
แบบมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านบนเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา จํานวน ๒ ศูนย์ ประกอบด้วย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลเอกสารสิทธิท่ีดิน และคู่มือต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการร้องเรียน  
และศูนย์กลางการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและปกป้อง
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ซ่ึงจะใช้เป็น Model ต้นแบบในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 
 จุดเร่ิมต้นของการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีทําให้ประเทศชาติเกิดความสูญเสีย ขอยกตัวอย่าง เช่น 
 กรณีทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการรับนักเรียนโดยไม่เป็นธรรม หรือ แป๊ะเจี๊ยะ พบว่า 
สถานศึกษาบางแห่งมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมี
การแข่งขันสูง นักเรียนและผู้ปกครองจํานวนมากเข้าแถวต่อคิวรอพบผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากลูกหลานสอบ
ไม่ติดช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ซ่ึงพบว่าโรงเรียนบางแห่ง แม้เด็กสอบไม่ติดแต่เปิดช่องให้ผู้ปกครองกรอกตัวเลข 
จํานวนเงินท่ีจะบริจาคให้กับโรงเรียน เป็นการเปิดรับ “แป๊ะเจ๊ียะ” ดังนั้น การแก้ไขปัญหาแป๊ะเจ๊ียะให้หมดไป
จากสังคมไทยนั้นเป็นเร่ืองท่ีทําได้ยาก ตราบใดท่ีนักเรียนและผู้ปกครองต้องการท่ีจะเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมี 
การแข่งขันสูง ซ่ึงโรงเรียนเหล่านี้มีท่ีนั่งเรียนน้อย แต่จํานวนเด็กสมัครเข้าเรียนจํานวนมากย่อมเกิดการแย่งชิง 
ท่ีนั่งเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เงินเป็นอีกช่องทางท่ีจะทําให้เด็กได้เข้าโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง แต่การได้มาของเงิน
ควรจะโปร่งใส และเป็นธรรมกับนักเรียนและผู้ปกครองคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีฐานะทางการเงิน ซ่ึงหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องควรจะต้องเร่งแก้ไขเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับเด็กทุกคน 
 กรณีการทุจริตโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล วงเงินงบประมาณจํานวน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จ่ายให้กับชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๑๕ ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบพบว่าฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
ท่ีใช้ในการจ่ายเงินชาวนาเป็นฐานข้อมูลเดียวกับท่ีใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยข้อมูลส่วนหนึ่ง 
ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน เช่น เกษตรกรแจ้งพ้ืนท่ีปลูกข้าวเกินความเป็นจริง เกษตรกรไม่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
จริงแต่มาแจ้งว่ามีพ้ืนท่ีเพาะปลูก เกษตรกรท่ีมีท่ีดินจํานวนมากเกินหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลจึงกระจายท่ีดินให้บุตร ญาติพ่ีน้อง ถือครองท่ีดินแทนเพ่ือให้จํานวนท่ีดินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
ทางการ เป็นต้น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการรับรองพ้ืนท่ีเพาะปลูก กรณีนี้จึงเป็นจุดเส่ียงต่อการ
เกิดทุจริตและอาจจะเป็นช่องทางให้มีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง 
 กรณีการทุจริตยาซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) การจัดซ้ือยาแก้หวัดท่ีมีสูตรผสม 
ของสารซูโดอีเฟดรีน มีพฤติการณ์ในการส่ังซ้ือยาแก้หวัดมากผิดปกติเกินความจําเป็น โดยไม่มีระบบการควบคุม
ท่ีดีเพียงพอตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น โดยพบว่า ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ มีการส่ังซ้ือยาแก้หวัด 
ท่ีมีสูตรผสมของสารซูโดอีเฟดรีน จํานวน ๑๒๙ คร้ัง จํานวน ๗,๘๗๔,๘๐๐ เม็ด มูลค่า ๑๒,๒๙๘,๑๑๖ บาท   
และยาแก้หวัดส่วนใหญ่จะส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (สถานีอนามัยเดิม) จํานวน ๒๘ แห่ง 
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จากข้อมูลท่ีรวบรวมความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล มีความต้องการยาแก้หวัดประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ เม็ด แต่มีการจัดซ้ือ จํานวน ๗,๘๗๔,๘๐๐ เม็ด โดยนํามาใช้ท่ีโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตําบล 
จํานวน ๕๙๒,๓๓๖ เม็ด และได้เบิกใช้จริงรวมจํานวนประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ เม็ด ซูโดอีเฟดรีนเป็น ๑ ใน ๑๔ 
ของสารตั้งต้นท่ีใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติดท่ีกําหนดตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ.๑๙๘๘ สามารถนําไปผลิตเป็น 
เมทแอมเฟตามีน หรือท่ีรู้จักในช่ือยาบ้า ยาไอซ์ ยาแก้ไอหนึ่งล้านเม็ดสามารถนําไปผลิตยาบ้าได้เกือบสองล้านเม็ด
ซ่ึงกรณีดังกล่าวเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ และยังเป็นภัยต่อสังคมและ
ประเทศชาต ิ
 กรณีการทุจริต“โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในเขตควบคุมมลพิษ
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ” ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงแต่เดิมท่ีดินบริเวณ
คลองด่านเป็นท่ีสาธารณะ แต่ได้มีการกระทําทุจริตทําให้ท่ีสาธารณะดังกล่าวเป็นท่ีของเอกชนแล้วเอามาขาย 
ให้รัฐบาล ปัจจุบันท่ีดินดังกล่าวใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่สูญเสียเงินแผ่นดินไปแล้วจํานวน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
พร้อมค่าปรับ (ค่าโง่) อีก ๙,๐๐๐ ล้านบาท จากกรณีการทุจริตนี้จึงเป็นบทเรียนให้กับข้าราชการได้ตระหนักว่า 
การร่วมมือกับนักการเมืองกระทําการทุจริตสุดท้ายอาจได้รับผลร้ายเพียงฝ่ายเดียว โดยคดีนี้มีข้าราชการของ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ถูกสํานักงาน ป.ป.ช. ช้ีมูล
ความผิดท้ังทางอาญาและทางวินัย ไม่รวมถึงการถูกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิด 
(ค่าสินไหม) รวมเป็นเงินกว่า ๖,๖๓๗ ล้านบาท ขณะท่ีนักการเมืองผู้เก่ียวข้องได้หลบหนีออกนอกประเทศก่อนท่ี
ศาลฎีกาฯ จะมีคําพิพากษาให้จําคุกเป็นเวลา ๑๐ปี จากผลของคดีคลองด่านและคดีทุจริตคอรัปช่ันอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา 
ซ่ึงได้มีการล็อคสเปกเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนบางราย หน่วยตรวจสอบจึงได้มีการแก้ไขกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต โดยการออกกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ (พ.ร.บ.ฮ้ัว) หรือการกําหนดให้รัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือให้การดําเนินงานของรัฐเกิดความโปร่งใส และ
ภาคประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้มากขึ้น 
    จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเกิดความสูญเสียท้ังเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจํานวนมหาศาล ดังนั้น ถึงเวลาแล้วท่ีทุกภาคส่วน 
ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนทุกคนจะต้องรวมพลัง ร่วมมือร่วมใจกัน
ต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันให้หมดไปจากสังคมไทย สําหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสท่านสามารถส่ง
ข้อมูลผู้กระทําการทุจริตได้ทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th หรือ โทรแจ้งท่ีหมายเลข ๑๒๐๒ call center ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  ๔.๖ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ได้กล่าวถึงพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานไว้ เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ มีใจความว่า “การควบคุม
และตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็น เพราะเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนท้ังชาติ ผู้ทํางานนี ้
ต้องกําหนดแน่แก่ใจอยู่เป็นนิตย์ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตน ด้วยความอุตสาหะ พยายามด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต และด้วยความละเอียดถี่ถ้วนระมัดระวังอย่างเต็มท่ี เพ่ือมิให้เกิดความพล้ังพลาดเสียหาย
และให้ม่ันใจได้ว่า การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ และบังเกิดผลเป็นประโยชน์เต็มเม็ด 
เต็มหน่วย” จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่า เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนท้ังชาต ิ
   การทุจริตถือว่าเป็นปัญหาท่ีสําคัญ ดังนั้น นโยบายของ สตง. ลําดับแรกจะมุ่งเน้นการ 
ป้องปราม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทําได้ในเบ้ืองต้นและเร่งดําเนินการ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
การตรวจสอบ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ถึงแม้ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มีการ
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ทําสัญญาถูกต้องครบถ้วน หาก สตง. ตรวจสอบแล้วพบว่า โครงการดังกล่าวเม่ือสร้างเสร็จแล้ว แต่ส่ิงท่ีได้ไม่มี
คุณภาพหรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนท่ีใช้จ่าย
งบประมาณจํานวนมาก ส่ิงเหล่านี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ ส่ิงท่ีเราจะปกป้องไม่ใช่เฉพาะเงินแผ่นดิน เราทุกคน
จะต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย โครงการหลายโครงการ 
ไม่เคยศึกษาความเหมาะสม เม่ือสร้างเสร็จแล้วคนในชุมชนนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นการลงทุนแบบสูญเปล่า
นอกจากนี้ การใช้อํานาจรัฐจะต้องเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และหากผู้บริหารใช้อํานาจรัฐ 
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง มีการบิดเบือน เบ่ียงเบน และพัฒนาไปสู่การทุจริตเชิงนโยบาย ก็จะเป็นการทุจริตเรียกรับ
ผลประโยชน์อันมิชอบจากงบประมาณแผ่นดินจํานวนมาก เช่น โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล จากการ
ตรวจสอบพบว่า กระบวนการทุจริตมีสูตรการเรียกรับผลประโยชน์คือ ๓๐ : ๒๐ : ๓๐ : ๒๐ โดย ๓๐ เปอร์เซ็นต์แรก 
เป็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้ท่ีแปรญัตติได้รับงบดําเนินโครงการและกระจายงบประมาณลงพ้ืนท่ีจังหวัด
๒๐ เปอร์เซ็นต์คือ หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการจัดจ้าง จนถึงกรรมการตรวจรับ  
เหลืออีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นกับบริษัทผู้รับจ้างจะเอาผลตอบแทนเท่าใด และเหลือเงินงบประมาณท่ีจะทํา
โครงการเพียง ๒๐ หรือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น มีโครงการอีกจํานวนมากท่ีเกิดจากนโยบายเลวร้ายเหล่านี ้
ทําท้ิง ทําขว้าง ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จากการทุจริตท่ีเกิดขึ้นมากมายนี้เป็นการทําลาย
ประเทศชาติให้ได้รับความเสียหาย และส่วนหนึ่งท่ีจะทําให้ธรรมาภิบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ก็ต้องอาศัย  
ก.ธ.จ. ซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาชนท่ีมีกฎหมายรองรับ ทํางานร่วมกับ สตง. สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน 
ป.ป.ท. และ DSI ให้เกิดผลอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้เงินของแผ่นดินสูญเสียไปแบบสูญเปล่า 
    บทบาทของ สตง. ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐตามกฎหมาย จึงเป็นท่ีมา
ของการตรวจสอบเสมือนการจับผิด โดย สตง. มุ่งเน้นในเร่ืองเงินของแผ่นดิน หรือผลลัพธ์จากการใช้จ่ายหรือ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดินท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา ก.ธ.จ.  
ได้มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลเบาะแส สนับสนุนและสะท้อนปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้กับ สตง. 
เพ่ือนําปัญหาท่ีได้ไปสู่การตรวจสอบ ระงับ ยับยั้ง ปัญหาความไม่สุจริต ปัญหาความไม่รับผิดชอบ ความไม่
โปร่งใสท่ีจะนําไปสู่เร่ืองทุจริตได้เป็นอย่างดี และโดยท่ีรัฐบาลได้กําหนดให้ธรรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติ  
เป็นหัวใจสําคัญในการบริหารกิจการบ้านเมือง ส่ิงสําคัญท่ีสุดของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปช่ัน คือการมีส่วนร่วมของประชาชน หากประชาชนมีความเข้มแข็ง และหน่วยงานภาครัฐมีทัศนคติ 
มีจิตวิญญาณ ในการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศไทยจะใสสะอาด ดังนั้น การต่อต้านคอรัปช่ัน 
ต้องต่อต้านทุกวันอย่างไม่มีวันหยุด ตราบใดท่ียังมีลมหายใจ จนกว่าวันท่ีประเทศไทยจะปราศจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
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