
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสรา้งธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ช้ัน ๓ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส 
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

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

 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 ๒ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ช้ัน ๓ 
อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้

 ๑. การกล่าวรายงานการสัมมนาฯ 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์) ได้กล่าวรายงานสรุปว่า การสัมมนา
คร้ังนี้ เป็นการจัดสัมมนาคร้ังท่ี ๒ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนรวม ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ลําปาง ลําพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวนท้ังส้ิน ๖๐๐ คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. 
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ ก.ธ.จ. ท่ีปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. เครือข่าย  
ก.ธ.จ. หัวหน้าส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง ส่ือมวลชน และผู้สังเกตการณ์ โดยมี รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยาย 
เร่ือง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล” สําหรับภาคบ่ายเป็นการอภิปรายเร่ือง  
“การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ี” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ 
เรียงเครือ) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พันตํารวจโท 
พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประจวบ สวัสดิประสงค์) ผู้อํานวยการ
สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. (นายนพดล เพชรสว่าง) และรองศาสตราจารย์ไชยา 
ยิ้มวิไล เป็นวิทยากรดําเนินการอภิปราย 

 ๒. การเปิดการสัมมนาและการบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล” โดย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  
 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้กล่าวเปิดสัมมนาและบรรยาย 
เรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล มีสาระสําคัญกล่าวคือ การปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย ตามแนวนโยบายของรัฐบาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือ
บุคลากรในแต่ละหน่วยงานเท่านั้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนของสังคมท่ีต้องร่วมมือกันในการสอดส่อง ดูแล 
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กระทําด้วยความถูกต้อง เป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะในเร่ืองธรรมาภิบาล ดั่งสุภาษิตท่ี
กล่าวไว้ว่า “หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก” ซ่ึงมีความหมายว่า ผู้นําประเทศบริหารราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเท่ียงธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะทํางาน โดยยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ออกนอกกรอบ ดังนั้น จึงเป็นภารกิจท่ี ก.ธ.จ. จะต้องช่วยกันสอดส่องการทํางานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดให้อยู่ในกฎระเบียบ ความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  
โดยปฏิบัติงานร่วมกับ ๔ หน่วยงานท่ีได้ลงนามร่วมกัน 
 ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและขอฝากให้ ก .ธ.จ.  และเคร ือข ่าย ต ้อง เป ็นหล ัก 
ในการตรวจสอบการทํางาน การใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและโปร่งใส ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างสูงสุด โดยอาศัยความรู้รัก 
สามัคคี เป็นธงนําไปสู่เป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบจาก
หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงรูปธรรม รวมทั้งสร้างความม่ันใจ
ให้กับภาคเอกชน และสร้างความเช่ือม่ันให้กับชาวต่างชาติท่ีมีต่อประเทศไทยอีกด้วย 

  ๓. การอภิปรายเรื่อง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนที่” วิทยากรประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) รองอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช (นายประจวบ 
สวัสดิประสงค์) ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. (นายนพดล เพชรสว่าง) 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ไชยา ยิ้มวิไล เป็นวิทยากรดําเนินการอภิปราย มีสาระสําคัญ ดังนี ้
   ๓.๑ รองศาสตราจารย์ ไชยา ย้ิมวิไล ได้กล่าวว่า ท่ีมาของแนวคิด“หลักธรรมาภิบาล” (GOOD 

GOVERNANCE) ได้เร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสมัยรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี  
ได้มีการประชุมกันมาหลายคร้ัง แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดายว่าแนวความคิดเร่ืองหลักธรรมาภิบาลในคร้ังนั้น  
เป็นเหมือนคล่ืนกระทบฝ่ัง เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายคร้ัง จนกระท่ังปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กําหนดให้ธรรมาภิบาลเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในแนวคิดของประชารัฐ  
เป็นประชาท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนมาช่วยสร้างรัฐให้เข็มแข็ง ให้ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ท่ีเราต้องการสร้างชาต ิ
ให้ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เพ่ือเธอ ประเทศไทย เพราะฉะนั้นคําว่า “เพ่ือเธอ ประเทศไทย” จึงเป็นหน้าท่ีของเรา
ทุกคน หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักท่ีต้องนําไปปฏิบัติและผู้ท่ีจะปฏิบัติได้ดีท่ีสุดต้องเป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับเล็กสุดคือ องค์การบริหารส่วนตําบล และภาคเอกชน วันนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้า 
ต้องปฏิรูปประเทศเพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เพราะว่าเธอคือประเทศไทย โดยหลักธรรมาภิบาล 
มีท้ังหมด ๑๐ ข้อ คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง ภาระความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ 
เปิดเผยโปร่งใส หลักนิติธรรม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และการกระจายอํานาจ ดังนั้น การอภิปราย 
ในวันนี้ วิทยากรจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน ป.ป.ช.  
สํานักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้นําเสนอแนวคิดว่า จะทําอย่างไรให้ประเทศไทย 
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๓.๒ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ได้กล่าวถึง พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานไว้เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ มีใจความว่า “การควบคุม
และตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็น เพราะเงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนท้ังชาติ ผู้ทํางานนี้
จึงต้องกําหนดแน่แก่ใจอยู่เป็นนิตย์ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตน ด้วยความอุตสาหะ พยายาม 
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ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ระมัดระวังอย่างเต็มท่ี เพ่ือมิให้เกิดความพล้ังพลาด
เสียหายและให้ม่ันใจได้ว่า การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ และบังเกิดผลเป็นประโยชน์เต็มเม็ด 
เต็มหน่วย” จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่า เงินแผ่นดิน คือเงินของประชาชนท้ังชาติ  
     การทุจริตถือว่าเป็นปัญหาท่ีสําคัญ ดังนั้น นโยบายของ สตง. ลําดับแรกจะมุ่งเน้นท่ีการป้องปราม 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทําได้ในเบ้ืองต้นและเร่งดําเนินการ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ ในส่วนของการตรวจสอบ 
กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ถึงแม้ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย มีการทําสัญญาถูกต้อง
ครบถ้วน หาก สตง. ตรวจสอบแล้วพบว่า โครงการดังกล่าวเม่ือสร้างเสร็จแล้ว แต่ส่ิงท่ีได้กลับไม่มีคุณภาพ  
หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนท่ีใช้จ่าย
งบประมาณจํานวนมาก ส่ิงเหล่านี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ เช่น โครงการขุดบ่อบาดาล โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา  
แต่ประชาชนยังไม่มีน้ําใช้ เป็นต้น ส่ิงท่ีเราจะปกป้องไม่ใช่เฉพาะเงินแผ่นดิน เราทุกคนจะต้องปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย โครงการหลายโครงการ ไม่เคยศึกษาความ
เหมาะสม เช่น การนําพ้ืนท่ีป่าชุมชนมาทําเป็นสนามกีฬา เม่ือสร้างเสร็จแล้วคนในชุมชนนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงเป็นการลงทุนแบบสูญเปล่า ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วน ก.ธ.จ. เครือข่ายหรือองค์กรตรวจสอบ 
ท่ีจะต้องเข้ามาดูแล 
     บทบาทหน้าท่ีของ สตง. ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ จึงเป็นท่ีมาของ 
การตรวจสอบเสมือนการจับผิด โดย สตง. มุ่งเน้นในเร่ืองเงินของแผ่นดิน หรือผลลัพธ์จากการใช้จ่ายหรือ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา ก.ธ.จ. ได้มีส่วนร่วมในแจ้งข้อมูลเบาะแส 
สนับสนุน และสะท้อนปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในพ้ืนท่ี ให้กับ สตง. เพ่ือนําปัญหาท่ีได้ไปสู่การตรวจสอบ 
ระงับ ยับยั้ง ปัญหาความไม่สุจริต ปัญหาความไม่รับผิดชอบ ความไม่โปร่งใส ท่ีจะนําไปสู่เร่ืองทุจริต จึงขอฝาก
ข้อคิดให้กับท่านท้ังหลายว่า “ก.ธ.จ. คือความสง่างาม เป็นความสง่างามของบ้านเมือง ก.ธ.จ. มี ๗๖ จังหวัด 
และถ้า ก.ธ.จ. ทําหน้าท่ีสอดส่องดูแลท้ัง ๗๖ จังหวัด ให้ดีแล้ว ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ความสูญเสียของ
ประเทศชาติก็จะลดลง” 
      ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึงเป็นวาระแห่งชาติ เป็นหัวใจสําคัญในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้องร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันให้หมดไปจากประเทศไทย 
   ๓.๓ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้กล่าวอภิปรายว่า
ก.ธ.จ. มีอํานาจหน้าท่ีในการสอดส่องทุกแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัด ท้ังในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนงาน/โครงการในจังหวัด และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เร่ืองร้องเรียน) โดยให้หน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดปฏิบัติภารกิจให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ท่ีผ่านมา วิธีการทํางานของ 
ก.ธ.จ. จะคัดเลือกโครงการท่ีจะไปสอดส่อง โดยดูจากโครงการท่ีใช้งบดําเนินงานจํานวนมากและมีผลกระทบ 
ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และหาก ก.ธ.จ. สอดส่องแผนงาน/โครงการแล้วพบปัญหาข้อบกพร่องก็จะนําผลการ
สอดส่องนั้นเสนอท่ีประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือให้ท่ีประชุมมีมติและแจ้งข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับไปปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะท่ีแจ้งหน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการป้องปราม ตักเตือน เช่น การติดตั้งป้ายแสดง
รายละเอียดของโครงการให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับรู้รับทราบ เป็นต้น นอกจากนี้ การทํางานร่วมกันระหว่าง  
ก.ธ.จ. กับพันธมิตร ๔ หน่วยงานนี้ ทําให้ ก.ธ.จ. ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และยังเป็นเครือข่ายในการแจ้ง 
ข้อมูล เบาะแสการทุจริตของหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ีให้กับพันธมิตรอีกด้วย สุดท้ายนี้ ขอเน้นย้ําให้ ก.ธ.จ. 
ดําเนินการในเร่ืองการติดตามผล และสุ่มตรวจงาน/โครงการในพ้ืนท่ีว่าจัดทําแล้วมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีหรือไม่ ซ่ึงจะได้เป็นบรรทัดฐานในการกําหนดนโยบาย และจัดทําโครงการต่าง ๆ  
ในอนาคต  
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   ๓.๔ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประจวบ สวัสดิประสงค์) กล่าวอภิปราย
สรุปได้ว่า 
     ๑. หลักธรรมาภิบาล คือ หลักความเป็นธรรม หรือหลักนิติธรรม ปัจจุบันหลักธรรมาภิบาล 
มีบทบาทท่ีสําคัญโดยองค์การสหประชาชาติได้กําหนดว่า หลักการทํางานท่ีนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจะต้องคํานึงถึง สังคม แรงงาน ส่ิงแวดล้อม และการทําธุรกิจโดยปราศจาก 
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ซ่ึงเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าธุรกิจไม่สามารถทํากําไรได้อย่างเดียว แต่จะต้องมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักการประเมิน ๓ ด้าน คือ 
 E : Environments คือการประเมินด้านสภาพแวดล้อม หรือส่ิงแวดล้อม 
 S : Social คือการประเมินด้านสังคม ต้องดูเร่ืองแรงงานต่างชาติ แรงงานข้ามชาติ 
การค้ามนุษย์ ปัจจุบันประเทศไทยถูกกดดันในเร่ืองนี้ให้เข้าสู่ระบบความเป็นสากล 
  G : Good Governance  คือการประเมินหลักธรรมาภิบาล  
 ๒. การปฏิรูปโครงสร้าง ป.ป.ช. ได้มีการแก้ไขกฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับท่ี ๓ เก่ียวกับ 
อายุความของผู้กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบแล้วหนีคดี อายุความจะสะดุดหยุดลง ถ้าผู้กระทําผิดหนีคดี
ต้องหนีตลอดชีวิต นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังให้ความสําคัญเก่ียวกับการคุ้มครองบุคคลท่ีเป็นพยาน โดยกําหนด 
ไว้ในระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสาระสําคัญคือ 
      ประการแรก บุคคลท่ีกันเป็นพยานนั้นจะกันตั้งแต่ช้ันแจ้งข้อหาหรือกลับใจมาให้
ถ้อยคําก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า บุคคลนั้นจะต้องไม่ใช่ตัวการ 
      ประการท่ีสอง บุคคลท่ี กันเป็นพยานจะต้องให้หลักฐานข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
เป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน ป.ป.ช. ในการนําผู้กระทําผิดมาลงโทษ 
      ประการสุดท้าย บุคคลท่ีกันเป็นพยานต้องพร้อมท่ีจะเป็นพยานในช้ันศาล การกัน 
จะถือว่าท่านไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดมาแต่ต้น จะไม่ถูกดําเนินการทางวินัยหรือทางอาญา กฎหมายต้องการความ
เด็ดขาดของระบบการตรวจสอบไปสู่ตัวการใหญ ่
     ๓. อํานาจหน้าท่ีของ ป.ป.ช. จะดําเนินการเก่ียวกับการทุจริตและใช้อํานาจโดยมิชอบ
ของข้าราชการระดับซี ๘ ขึ้นไป ซ่ึงจะต่างกับสํานักงาน ป.ป.ท. ท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการทุจริตใช้อํานาจโดย
มิชอบของข้าราชการระดับซี ๘ ลงมา เช่น ปลัดเทศบาลซี ๗ สํานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบ ถ้าเป็นปลัดซี ๘ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สํานักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบ เป็นต้น 

 ๔. การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน นั้น ก.ธ.จ. และเครือข่ายเป็นบุคคลท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ี ส่ิงท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการจาก ก.ธ.จ. คือข้อมูลการกระทําทุจริตในพ้ืนท่ี โดยอาจส่งเป็นข้อมูล
เอกสาร หรือภาพถ่าย คลิปวีดิโอ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินการกับผู้กระทําการทุจริต ท้ังนี้ กฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง ยังกําหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
มีหน้าท่ีแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร รวมท้ัง สํานักงาน ป.ป.ช. ยังได้จัดทําโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือดัชนีประเมินคุณธรรมของ 
องค์กรคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือ “Integrity and Transparency Assessment” (ITA) ว่า เอกชนซ่ึง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ประเมินตนเองว่าเป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรม มีนโยบายต่อต้านคอรัปช่ัน 
ผู้บริหารองค์กรไม่เป็นผู้มีประวัติเส่ือมเสียทางการเงิน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอีกทางหนึ่งด้วย 

 ๕. หลักธรรมาภิบาลท่ีมีความเข้มแข็ง ผู้กระทําผิดจะถูกภาคประชาชนกดดัน นี่คือพลัง
ของธรรมาภิบาล ตัวอย่างเช่น กรณีทุจริต คดีบริษัทไร่ส้ม ซ่ึง ป.ป.ช. ได้ช้ีมูลความผิดการทุจริตจากการเอา
เวลาท่ีเกินมาเป็นประโยชน์ส่วนตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีร่วมกระทําความผิดถูกช้ีมูลความผิดจําคุก ๒๐ ปี บริษัท
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ไร่ส้มโดยนักอ่านข่าวจะถูกจําคุก ๑๔ ปีเศษ อย่างไรก็ดี ในการช้ีมูลความผิดของ ป.ป.ช. จะต้องช้ีมูลเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐซ่ึงใช้ตําแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และบริษัทไร่ส้มถูก ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด
ฐานผู้สนับสนุนจึงรับโทษ ๒ ใน ๓ หลังจากท่ี ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดคดีขึ้นสู่ช้ันศาล บริษัทไร่ส้มได้เอาเงินมาคืน
ให้ อ.ส.ม.ท. แม้จะบอกว่าตนไม่ได้กระทําผิดแต่การเอาเงินมาคืนจึงเป็นนัยยะท่ีช้ีให้เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวไม่
ถูกต้อง การกระทําทุจริตนี้ทําให้ผู้ประกาศข่าวต้องยุติการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวโดยแรงกดดันจากสังคมท่ีมี 
ธรรมาภิบาล 
   ๓.๕ ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. (นายนพดล 
เพชรสว่าง) กล่าวอภิปรายสรุปได้ว่า  
     รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว้อย่างชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรม ดังนั้น การจัดทําบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานร่วมกันฯ จึงเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. ซ่ึงเป็นผู้แทนภาคประชาชน 
กับ ๔ หน่วยงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีแนวทางดําเนินการดังนี ้
     ๑. สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานท่ีนํานโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติให้เป็นผลสําเร็จ บทบาทภารกิจหน้าท่ีของ ป.ป.ท. มี ๓ ประการ คือ 
      - ป๑ “ป้องกัน” ให้รังเกียจและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกจิตสํานึกส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างค่านิยม และการปรับทัศนคติของคนในสังคมเก่ียวกับเ ร่ืองความซ่ือสัตย์ สุจริต 
การแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบทบาทภารกิจ และอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
      - ป ๒ “ป้องปราม” เป็นการลดโอกาส และเพ่ิมความเส่ียงในการทุจริต การให้ความรู้
และสร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง หรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐ การมีส่วนร่วมในการ
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแผนงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
      - ป ๓ “ปราบปราม” ผู้กระทําผิดโดยย้ายออกจากพ้ืนท่ี ดําเนินการทางวินัย และอาญา  
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน และการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒. แนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ี  
      ประการท่ี ๑ ขอให้ ก.ธ.จ. ให้ความสนใจกับโครงการใหม่ ๆ ท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ีไม่ได้
เป็นผู้เสนอความต้องการ แต่เป็นโครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางลงมาในพ้ืนท่ี โครงการเหล่านี้ 
จะไม่มีการกําหนดราคากลางไว้และมีแนวโน้มท่ีจะทุจริตได้มาก 
      ประการท่ี ๒ ก.ธ.จ. และเครือข่าย สามารถแสวงหาข้อมูลเบ้ืองต้นได้จากกฎหมาย 
ป.ป.ช. และคําส่ัง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗  ท่ีกําหนดว่า “หน่วยงานทุกหน่วยท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ต้องทําตามมาตรา ๑๐๓/๗ ของกฎหมาย ป.ป.ช. โดยต้องนําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางจัดขึ้น website ของหน่วยงาน”  
ก.ธ.จ. และเครือข่ายจึงสามารถหาข้อมูลเบ้ืองต้นจากส่วนนี้ และติดตามการดําเนินโครงการรวมท้ังเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในกรณีท่ี ก.ธ.จ. /เครือข่าย พบเห็นหรือมีข้อมูลการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
ในพ้ืนท่ี อย่าเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้ง ขอให้ส่งเร่ืองมาท่ี ศอตช. ซ่ึงเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง 
สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ง.  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ ศอตช. 
จะได้นําข้อมูลไปใช้เป็นหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับผู้กระทําผิดต่อไป 
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     ๓. กรณีการส่งเร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการทุจริตให้สํานักงาน ป.ป.ท. ดําเนินการ 

จะต้องเป็นเร่ืองท่ีมีการกล่าวหาในขณะเจ้าหน้าท่ีของรัฐยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี หรือกรณีลาออกก่อนเกษียณอายุต้องเผ่ือเวลาไว้ ๕ ปี หากเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

สํานักงาน ป.ป.ท. จะไม่สามารถดําเนินการได ้
     ๔. ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตยังเป็นปัญหาวิกฤติของประเทศชาติ จึงต้องร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยดําเนินการดังนี ้
      (๑) สถาบันครอบครัวจะต้องปลูกฝังนิสัยความซ่ือสัตย ์สุจริตให้กับลูกหลาน 
      (๒) สถานศึกษาทุกระดับ จะต้องปลูกฝังความซ่ือสัตย์ สุจริต สอดแทรกกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย เคารพเสียงส่วนใหญ ่ให้เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
      (๓) สํานักงาน ก.พ. ต้องคิดระบบการสรรหา (RECRUIT) คนดีเข้ามาในระบบราชการ 

และจะทําอย่างไรท่ีจะรักษาคนดีให้อยู่ในระบบ 
      (๔) ภาคสังคม ขอให้เฝ้าติดตาม ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ หากพบปัญหา
การทุจริตขอให้แจ้งข้อมูล เบาะแส รวบรวมพยานหลักฐาน รูปถ่าย ส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินงาน
ต่อไป 
     ๕. พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า “....ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าว
กับทุกท่านว่าการทะนุบํารุงประเทศชาตินั้น  มิใช่เป็นหน้าท่ีของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ  หากเป็นภาระความ
รับผิดชอบของคนไทยทุกคนท่ีจะต้องขวนขวายกระทําหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด เพ่ือธํารงรักษาไว้และพัฒนาชาติ
บ้านเมืองให้เจริญม่ันคงและผาสุกร่มเย็น ข้าพเจ้า...ในฐานะท่ีเป็นคนไทยคนหนึ่งจึงมีภาระหน้าท่ีเช่นเดียวกับ
คนไทยท้ังมวล...” พระองค์ท่านทรงงาน เพราะถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีของคนไทยคนหนึ่ง จึงขอให้ทุกท่านอย่า
ท้อถอย อย่าหยุดในการทําความด ี
   ๓.๖ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว)  
     กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้น
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องบางประการในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มีเครื่องมือทางกฎหมาย ให้มีผู้ชํานาญ 
ในการสอบสวนอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมการคอร์รัปช่ัน คนท่ีจะคอร์รัปช่ันได้ต้องมีตําแหน่งหน้าท่ี 
คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีต้องสอบเข้ามา สอบเข้ามาได้ก็ต้องเป็นคนเก่ง DSI จึงเป็นหน่วยตรวจสอบหน่วยแรก ๆ 
ท่ีส่งเร่ืองต่อให้สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการต่อ 
 คดีพิเศษ มาตรา ๒๑ วรรค ๑ มีดังนี ้
 ๑. คดีท่ีจะส่งให้ DSI จะต้องต้องเป็นคดีท่ีมีความซับซ้อน จําเป็นต้องใช้วิธีพิเศษในการ
สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ 
 ๒. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ และศีลธรรม
อันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจ หรือการคลัง
ของประเทศ 
 ๓. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดข้ามชาติท่ีสําคัญ 
 ๔. คดีท่ีกระทําความผิดโดยองค์กรอาชญากรรม 
 ๕. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผู้มีอิทธิพลท่ีสําคัญเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุน 
 ๖. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ซ่ึงมิใช่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย 
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 จุดเร่ิมต้นของการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีทําให้ประเทศชาติเกิดความสูญเสีย ตัวอย่าง เช่น 
 กรณีทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการรับนักเรียนโดยไม่เป็นธรรม หรือ แป๊ะเจี๊ยะ 
พบว่า สถานศึกษาบางแห่งมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะ
โรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง ทําให้ประชาชนเดือดร้อน กระทบกับการพัฒนาการศึกษาของชาติ ซ่ึงเป็นการ
กระทําผิดต่อระเบียบกฎหมาย และขัดต่อนโยบายของรัฐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า โรงเรียนท่ีมีการแข่งขัน
สูงจํานวน ๓๖๖ แห่ง ท่ัวประเทศไทย มีจํานวนนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจํานวนมาก เข้าแถวต่อคิวรอพบ
ผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากลูกหลานสอบไม่ติดช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ซ่ึงพบว่า ผอ.ร.ร. บางแห่งแม้เด็กสอบไม่ติด
แต่เปิดช่องให้ผู้ปกครองกรอกตัวเลขจํานวนเงินท่ีจะบริจาคให้กับโรงเรียน เป็นการเปิดรับ “แป๊ะเจ๊ีย” คิดเป็นเงิน
จํานวนกว่า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท จากการกระทําดังกล่าวทําให้ต้องรับนักเรียนเพ่ิมโรงเรียนละ ๒๔๐ คน  
คิดเป็น ๘๗,๐๐๐ ท่ีนั่ง ซ่ึงเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมายและทําให้ประชาชนเดือดร้อน 

  นอกจากนี้ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ยังมีการกระทําผิด พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ร.บ. การบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีระบุให้เรียนฟรี ๑๒ ปี แต่โรงเรียนมาเรียกเก็บเงิน “ค่าบํารุง
การศึกษา” โดยอ้างจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการและกรรมการสถานศึกษาเป็นเงินจํานวนกว่า ๓๐,๐๐๐ 
ล้านบาท “การเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา” จัดเก็บมา ๑๒ ปี รวมเป็นเงินจํานวน ๓๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  
โดยข้อเท็จจริง “การเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา” จะเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ถือเป็นการฉ้อโกงนักเรียนและผู้ปกครอง จากการตรวจสอบยังพบว่ามีการนําใบเสร็จ  
“ ค่าบํารุงการศึกษา” ไปเบิกคืนจากราชการเป็นเงินปีละกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงทําให้ราชการเสียหาย  
 ดังนั้น การแก้ไขปัญหาแป๊ะเจ๊ียะให้หมดไปจากสังคมไทยนั้น เป็นเร่ืองท่ีทําได้ยากตราบใดท่ี
ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองอยากเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง ซ่ึงโรงเรียนเหล่านี้มีท่ีนั่งเรียน
น้อยแต่จํานวนเด็กสมัครเข้าเรียนจํานวนมาก ย่อมเกิดการแย่งชิงท่ีนั่งเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ “เงินเป็นอีก
ช่องทางท่ีจะทําให้ลูกได้เข้าโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง แต่การได้มาของเงินควรจะโปร่งใส และเป็นธรรมกับ
นักเรียนและผู้ปกครองคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีฐานะทางการเงิน ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะต้องเร่งแก้ไขเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมกับเด็กทุกคน”  

 กรณีการทุจริตโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล วงเงินงบประมาณจํานวน  ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จ่ายให้กับชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๑๕ ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบพบว่า ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนท่ีใช้
ในการจ่ายเงินชาวนา เป็นฐานข้อมูลเดียวกับท่ีใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยข้อมูลส่วนหนึ่ง 
ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน อาทิ เกษตรกรแจ้งพ้ืนท่ีปลูกข้าวเกินความเป็นจริง เกษตรกรไม่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
จริงแต่มาแจ้งว่ามีพ้ืนท่ีเพาะปลูก เกษตรกรท่ีมีท่ีดินจํานวนมากเกินหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล จึงกระจายท่ีดินให้บุตร ญาติพ่ีน้อง ถือครองท่ีดินแทน เพ่ือให้จํานวนท่ีดินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
ทางการ เป็นต้น ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการรับรองพ้ืนท่ีเพาะปลูก กรณีนี้จึงเป็นจุดเส่ียง 
ต่อการเกิดทุจริต และอาจจะเป็นช่องทางให้มีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง 

 กรณีการทุจริตยาซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) การจัดซ้ือยาแก้หวัดท่ีมีสูตรผสม
ของสารซูโดอีเฟดรีน มีพฤติการณ์ในการส่ังซ้ือยาแก้หวัดมากผิดปกติเกินความจําเป็นโดยไม่มีระบบการ 
ควบคุมท่ีดีเพียงพอตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น โดยพบว่าในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีการส่ังซ้ือยา 
แก้หวัดท่ีมีสูตรผสมของสารซูโดอีเฟดรีน จํานวน ๑๒๙ คร้ัง จํานวน ๗,๘๗๔,๘๐๐ เม็ด มูลค่า ๑๒,๒๙๘,๑๑๖ บาท   
และยาแก้หวัดส่วนใหญ่จะต้องส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (สถานีอนามัยเดิม) จํานวน ๒๘ แห่ง 
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จากข้อมูลท่ีรวบรวมความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕  
มีความต้องการรวมกันประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด แต่มีการจัดซ้ือจํานวน ๗,๘๗๔,๘๐๐ เม็ด โดยนํามาใช้ท่ี
โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๕๙๒,๓๓๖ เม็ด และได้เบิกใช้จริง รวมจํานวนประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ เม็ด 
ซูโดอีเฟดรีนเป็น ๑ ใน ๑๔ ของสารตั้งต้น ท่ีใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติดท่ีกําหนดตามอนุสัญญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
ค.ศ.๑๙๘๘ สามารถนําไปผลิตเป็นเมทแอมเฟตามีน หรือท่ีรู้จักในช่ือยาบ้า ยาไอซ์ ยาแก้ไอหนึ่งล้านเม็ด
สามารถนําไปผลิตยาบ้าได้เกือบสองล้านเม็ด ซ่ึงกรณีนี้เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ี
ราชการ และยังเป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาต ิ

 กรณีการทุจริต“โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในเขตควบคุม
มลพิษพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ” ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงแต่เดิมท่ีดิน
บริเวณคลองด่านเป็นท่ีสาธารณะ แต่ได้มีการกระทําทุจริตทําให้ท่ีสาธารณะดังกล่าวเป็นท่ีของเอกชนแล้ว 
เอามาขายให้รัฐบาล ปัจจุบันท่ีดินดังกล่าวใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่สูญเสียเงินแผ่นดินไปแล้วจํานวน 
๒๓,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมค่าปรับ (ค่าโง่) อีก ๙,๐๐๐ ล้านบาท จากกรณีการทุจริตนี้จึงเป็นบทเรียนให้กับ
ข้าราชการได้ตระหนักว่า การร่วมมือกับนักการเมืองกระทําการทุจริต สุดท้ายอาจได้รับผลร้ายเพียงฝ่ายเดียว 
โดยคดีนี้มีข้าราชการของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย  
ถูกสํานักงาน ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดท้ังทางอาญาและทางวินัย ไม่รวมถึงการถูกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรียก
ค่าเสียหายทางละเมิด (ค่าสินไหม) รวมเป็นเงินกว่า ๖,๖๓๗ ล้านบาท ขณะท่ีนักการเมืองผู้เก่ียวข้องได้หลบหนี
ออกนอกประเทศก่อนท่ีศาลฎีกาฯ จะมีคําพิพากษาให้จําคุกเป็นเวลา ๑๐ ปี 

จากผลของคดีคลองด่าน และคดีทุจริตคอร์รัปช่ันอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา ซ่ึงได้มีการล็อกสเปกเอ้ือประโยชน์ให้กับ
บริษัทเอกชนบางราย หน่วยงานตรวจสอบจึงได้มีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่ 
การสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต โดยการออกกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ร.บ.ฮ้ัว) หรือการกําหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือให้การดําเนินงานของรัฐเกิดความโปร่งใส และภาคประชาชนสามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้มากขึ้น 
     จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ ว่า ประเทศไทยเกิดความสูญเสียท้ังเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจํานวนมหาศาล ดังนั้น ถึงเวลา
แล้วท่ีทุกภาคส่วน ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนทุกคนจะต้องรวมพลัง 
ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย 
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