
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสรมิสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  

ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี   
จังหวัดนครราชสีมา 

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

 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 

 สําหรับการจัดสัมมนาคร้ังท่ี ๓ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม 
โรงแรมสีมาธานี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสําคัญ 
ดังนี้ 

�. การกล่าวต้อนรับ และการรายงานการสัมมนาฯ 

  ๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสมหมาย วิเชียรฉันท์) ได้กล่าวต้อนรับ 
ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน โดยจังหวัดยินด ี
เป็นอย่างยิ่งท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้มาจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และเครือข่ายในคร้ังนี้  

  ๑.๒ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ได้กล่าวขอบคุณ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่ีให้การต้อนรับ และรายงานสรุปว่าการสัมมนาคร้ังนี้ เป็นการจัดสัมมนา
คร้ังท่ี ๓ ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวม ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อํานาจเจริญ  
ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวนท้ังส้ิน ๖๐๐คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธาน ก.ธ.จ. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ ก.ธ.จ. ท่ีปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ 
ก.ธ.จ. เครือข่าย ก.ธ.จ. หัวหน้าส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง ส่ือมวลชน และผู้สังเกตการณ์ โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายเร่ือง 
“บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล” สําหรับภาคบ่าย เป็นการอภิปรายเร่ือง  
“การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ี” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย 
ชมสาคร) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. (นายนพดล เพชรสว่าง) รองผู้บัญชาการสํานักคดีอาญา ๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์) ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา (นายมงคล สาริสุต) และ
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รองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นวิทยากรดําเนินการ
อภิปราย 

 ๒. การเปิดการสัมมนาและการบรรยาย เรื่อง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล” โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  
 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายเร่ือง 
บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี ้
 ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข จากท่ีผ่านมา 
การบริหารประเทศมีความขัดแย้งมาโดยตลอด ดังนั้น การบริหารประเทศให้เป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
จึงจําเป็นต้องนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มาใช้ในการบริหารประเทศให้เป็น
รูปธรรมอย่างแท้จริง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการกําหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การ
จัดระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ให้สังคมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในระบบบริหารกิจการดังกล่าวด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร และให้โอกาสตรวจสอบได้ รวมท้ังขยายการให้บริการภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วท่ัวถึง
และเป็นธรรม โดยได้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ 
 ๑. หลักนิติธรรม คือการตรากฎหมาย กฎ กติกาท่ีถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้เป็นไปตามกฎ 
กติกาท่ีตกลงกันไว้ คํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 
 ๒. หลักคุณธรรม คือการยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเอง เพ่ือให้มีความซ่ือสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต 
 ๓. หลักความโปร่งใส คือสุจริตไม่คดโกง หรือมีความหมายตรงกันข้ามกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เป็นความหมายในเชิงบวก  
 ๔. หลักการมีส่วนร่วม คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและทางการบริหาร  
การตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การแสดงความคิดเห็น การให้
คําปรึกษา การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมงานสาธารณะ 
 ๕. หลักสํานึกรับผิดชอบ คือการตระหนักในสิทธิหน้าท่ี สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  
การใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ การเคารพในความคิดเห็น 
ท่ีแตกต่าง และความกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบต่อการกระทําของตน 
 ๖. หลักความคุ้มค่า คือการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
ใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 
 เพ่ือให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีไว้ ๗ ประการ คือ 
 ๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เป็นหัวใจสําคัญโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล เพราะในการ
ดําเนินงานใด ๆ เป้าหมายสุดท้ายจะต้องเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 ๒. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ การดําเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ จะต้องใช้เงินงบประมาณ  
ท่ีเป็นเงินภาษีของประชาชน ซ่ึงทุกคนมีส่วนเก่ียวข้อง ดังนั้น การดําเนินงานจะต้องเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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 ๓. เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ รัฐทําโครงการใด ๆ 
จะต้องเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า 
 ๔. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป็น โดยการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดให้มีการกระจายอํานาจ การตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จส้ินท่ีจุด
บริการ รวมท้ังการปฏิบัติงานในรูป one - stop service 
 ๕. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ รวมท้ังการกระจายทรัพยากรสู่ท้องถิ่น การทบทวน
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนทํางานใหม่อยู่เสมอ ทบทวนลําดับความสําคัญความจําเป็นของแผนงานและ
โครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการท่ีไม่จําเป็น คํานึงถึงความเหมาะสมและความพอเพียง รวมท้ังการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 ๖. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล  ในการปฏิบัติราชการจะต้องมุ่งเน้นความต้องการ และความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีการสํารวจความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยจะต้องมีการประเมินอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและ
เป็นกลาง ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย มีวิธีการ มีตัวช้ีวัด มีการประเมินผล และสรุปผลการประเมินว่าได้ผล
ตามเป้าหมาย ซ่ึงเป็นหลักสําคัญในการบริหารงานอย่างเป็นธรรม 
 ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน โดยกําหนดไว้ในมาตรา ๘๗ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ. ทําหน้าท่ีสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเป็นไปตามหลักการท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ เพ่ิมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีได้บัญญัติไว้ว่า การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ซ่ึงจะขอพูดเร่ืองของ ก.ธ.จ.ในช่วงท้าย 
 จึงกล่าวได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นเร่ืองท่ีสําคัญ รัฐบาลจะต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า มีการบริหารจัดการท่ีดี การเช่ือมโยงบูรณาการท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและเป็นธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะต้องนําไปขยายผลต่อ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้
ประโยชน์หลักถึงประชาชนอย่างท่ัวถึง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรักษาความม่ันคงแห่งชาติ (คสช.) โดยมี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า คสช. เข้ามาบริหารประเทศ และจัดตั้งรัฐบาลในช่วงต้นเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนให้ประเทศบรรลุยุทธศาสตร์และนําสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  
โดยต้องการให้พ่ีน้องประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ประเด็นสําคัญท่ีจะแลกเปล่ียนในวันนี้ และอยากให้เห็น
ภาพไปด้วยกันคือ รัฐบาลทําอะไร รัฐบาลมุ่งหวังให้เอกชนช่วยทําอะไร รัฐบาลมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างไร 
 ท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ดําเนินงานตามนโยบายโดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้  
 ๑. การเปิดศูนย์ดํารงธรรม เปิดช่องทางติดต่อส่ือสารให้กับประชาชน เปิดช่องทางการร้องทุกข์
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ซ่ึงผลการดําเนินการของ
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ศูนย์ดํารงธรรมท่ีมีเร่ืองร้องทุกข์จํานวนมาก สามารถคล่ีคลายปัญหาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เช่น ปัญหาการ
ถูกเจ้าหน้าท่ีของรัฐเอาเปรียบ ปัญหาการกู้หนี้นอกระบบ ปัญหาท่ีดิน เป็นต้น ดังนั้น ศูนย์ดํารงธรรม 
ในระดับอําเภอ และจังหวัด จึงเป็นหน่วยงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ซ่ึงประชาชนท่ีมีเร่ืองเดือดร้อน
สามารถร้องเรียนได้โดยตรง หรือร้องเรียนผ่านตัวแทน อย่างไรก็ดี การร้องเรียนต้องมีการตรวจสอบว่า  
ผู้ร้องเรียนมีตัวตนหรือไม่ ข้อมูลถูกต้องเพียงใด เพ่ือเจ้าหน้าท่ีจะได้สามารถแก้ไขได้ถูกทิศทาง ในส่วนของเร่ือง 
ท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข รัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามเร่งแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย 
ซ่ึงจะต้องใช้เวลาดําเนินการ จึงมีความล่าช้า เช่น ปัญหาเร่ืองท่ีดิน 
 ๒. การเพ่ิมความสําคัญและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) โดย กรอ.เป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ การท่ีภาครัฐและเอกชนได้มี
โอกาสหารือร่วมกันโดยตรง ทําให้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้รับการพิจารณาแก้ไขได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลไกและกระบวนการของ กรอ. ได้มีพัฒนาการในเชิงสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพัฒนาการท่ีมิได้จํากัดอยู่เฉพาะกรอบงานภายในประเทศ แต่ได้ขยายขอบเขตไปสู่เวที
ระหว่างประเทศ และส่ิงท่ีสําคัญคือการท่ีภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาในมิติทางสังคม
และส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง นอกเหนือจากมิติทางเศรษฐกิจซ่ึงได้ดําเนินมาเป็นอย่างดี ท้ังนี้ กระบวนการ 
“กรอ. ยุคใหม่” ท่ีเกิดจากการ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ” ระหว่างภาครัฐและเอกชนท่ีมุ่งยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักมิใช่กลุ่มบุคคลหรือธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศไทย
ให้เจริญเติบโตและยั่งยืน 
  จากการประชุม กรอ. ท่ีผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการมอบหมายให้ผู้แทน
ภาคอุตสาหกรรม หอการค้า ได้มีบทบาทในการเสนอปัญหาและนําประเด็นปัญหามาถ่ายทอดให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี และนําปัญหาของประชาชนในจังหวัดเข้ามาในท่ีประชุม กรอ. ในฐานะท่ีผมเป็นกรรมการ ได้เห็น
ประเด็นปัญหา เช่น การค้าขายชายแดน ปัญหาในเร่ืองของด่านตรวจ ปัญหาการข้ามไปค้าขายกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน หลายๆ เร่ือง กรอ. ได้เสนอปัญหาและคณะรัฐมนตรีได้ส่ังการให้แก้ไขปัญหา เป็นการดําเนินการ 
ท่ีรวดเร็ว ตรงประเด็น และสามารถคล่ีคลายปัญหาได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของประชาชน รวมท้ัง กรอ.
จังหวัดยังได้รับเร่ืองต่อจาก กรอ. ส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ภาคอุตสาหกรรม หอการค้า ภาคประชาชน ประชาสังคมต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน เป็นการระดมความคิดเห็นในส่วนของระดับจังหวัด เพ่ือขยายผลและสร้างความ
เข้มแข็งของประเทศไทยต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยอาศัยกลไกของ กรอ. ด้วยเช่นกัน 
 ๓. หลักประชารัฐ เป็นการดําเนินการของรัฐบาลเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน หอการค้า โดยรัฐบาลได้เอาประเด็นความต้องการของ
ประชาชนมากําหนดเป็นนโยบาย และจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ี โครงการประชารัฐใช้ความต้องการของ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง รัฐบาลให้การสนับสนุน และเอกชนให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน 
โครงการประชารัฐทําได้ในทุกกิจการ ท้ังการผลิตสินค้า กิจกรรมการบริการ กิจการแผนงาน/โครงการสําคัญ 
และทุกคนสามารถเข้ามามีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมได้กับโครงการประชารัฐ 
  นอกจากนี้ รัฐบาลได้เห็นถึงความสําคัญและความเข้มแข็งของภาคเอกชน จึงได้มีการตั้ง
คณะกรรมการประสานพลังประชารัฐ จํานวน ๑๒ คณะ โดยให้ภาคเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญเข้ามาร่วมใน
คณะกรรมการดังกล่าว ทําหน้าท่ีเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไปข้างหน้า ประเทศไทย 
มีความจําเป็นจะต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วน ในการขับเคล่ือนเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ รวมท้ังก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างม่ันคง กระบวนการพัฒนาประเทศไทย 
จะเน้นการดําเนินการท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซ่ึงเป็นการขับเคล่ือนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ



 - ๕ - 

การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา การปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน อีกท้ังเป็นการผนึกกําลัง จาก ๓ ภาคส่วน 
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ตลอดจนการขับเคล่ือนประเทศให้มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง 
ส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ ขอให้ทุกภาคส่วน 
ได้ติดตามและมีส่วนร่วมในเร่ืองของพลังประชารัฐ การมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายของภาคเอกชนและภาค
ประชาชนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาล การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาประเทศท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เป็นส่วนสําคัญของธรรมาภิบาล การท่ีภาคเอกชน ประชาชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลในทุก ๆ ด้าน เป็นการประสานพลังประชารัฐให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 ๔. รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว้อย่างชัดเจน และ
เป็นรูปธรรม โดยมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดตั้งศูนย์
อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรม รวมท้ัง ได้ออกคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๕/๒๕๕๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทําหน้าท่ี ติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องภายใต้กรอบงบประมาณของรัฐ ควบคู่กับการ
ติดตามและตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยมุ่งเน้นแผนงานหรือ
โครงการท่ีสําคัญ ซ่ึงอยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและ
การพัฒนาประเทศ พร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินการ และเสนอแนะ ความเห็นให้หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติทราบโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลยัง
ได้ประกาศให้ “ธรรมาภิบาล” เป็นวาระแห่งชาติในทุกพ้ืนท่ีด้วย 
 ๕. รัฐบาลต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยให้มีการ
ติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (two ways communication) บูรณการการทํางานเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
ปัญหาวิกฤติของชาติ และปัญหาในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ก.ธ.จ. จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือการนําประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีไปสู่การแก้ไข 
ประเด็นการเสนอแนะ วิธีการ เพ่ือให้โครงการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิ กํากับดูแลตรวจสอบให้เกิดความ
โปร่งใส ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
 ๖. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๕/๕๙ เร่ืองการประเมินข้าราชการ ระดับตั้งแต่อธิบดี
ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดในการประเมินข้าราชการแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) ประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําหรืองานตามหน้าท่ีปกติ (function) (๒) ประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือภารกิจท่ีมอบหมายเป็นพิเศษ (agenda) และ (๓) ประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพ้ืนท่ี (area based) ท้ังนี้ หากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 
ข้าราชการก็จะต้องถูกลงโทษ ดังนั้น ข้าราชการจึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง 
  ดังท่ีกล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” 
เป็นองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยองค์ประกอบของ ก.ธ.จ. จะประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
ซ่ึงมีเขตอํานาจในจังหวัด เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ จากองค์ประกอบดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ก.ธ.จ.  
มีข้าราชการเพียงคนเดียว ทําหน้าท่ีในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ส่วนกรรมการท้ังหมดเป็นตัวแทนท่ีมาจาก 
ภาคประชาชน นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า พระราชบัญญัติฯ ได้กําหนดให้มีองค์กรเพ่ือทําหน้าท่ีสอดส่องหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมาจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง และการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ท่ีผ่านมา พบว่า ก.ธ.จ. เป็นกลไก
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สําคัญในระดับพ้ืนท่ี ท่ีทําหน้าท่ีสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด 
ให้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และมีบทบาทโดยตรงในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล สามารถช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการของรัฐในพื้นที่จังหวัดที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ดี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของ ก.ธ.จ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอฝากแนวทางการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ดังนี ้
 ๑. การสอดส่องและเสนอแนะแผนงาน/โครงการของจังหวัด โดยท่ีทุกจังหวัด/ทุกพ้ืนท่ีจะต้อง 
มีการพัฒนา การพัฒนาก็ต้องมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ มีขั้นตอน มีกระบวนการดําเนินการ มีงบประมาณ 
ฉะนั้น ก่อนท่ีจะถึงขั้นตอนการดําเนินงานดังกล่าว ก.ธ.จ. จะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ดูกระบวนการ 
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ว่างบประมาณเป็นไปตามข้อกําหนด (TOR) หรือไม่ เอ้ือประโยชน์ต่อคนใด 
คนหนึ่งหรือไม่ ฮ้ัวกันไหม กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมและมีความโปร่งใส  
ต้องตรวจสอบได้ รวมท้ัง ขอให้ ก.ธ.จ. ทําหน้าท่ีในการสอดส่อง ตรวจสอบ กํากับดูแลติดตามผลการดําเนิน
โครงการให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 ๒. ก.ธ.จ. จะต้องติดตามและตรวจสอบเร่ืองการทุจริตการใช้งบประมาณของรัฐท่ีส่งผลต่อ
ประชาชนและสาธารณะในท้องถิ่นและจังหวัดของท่าน โดยการสดับตรับฟัง และหากพบว่ามีมูลการกระทํา
ทุจริต ขอให้เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานประจักษ์พยานเอกสาร พยานภาพถ่าย และจัดทํารายงานนําเสนอ 
ท่ีประชุม ก.ธ.จ. พิจารณาดําเนินการเพ่ือหาทางแก้ไขและลงโทษผู้กระทําผิดต่อไป 
 ๓. ขอให้ ก.ธ.จ. สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสอดส่อง ดูแลการกระทําการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ การสร้างเครือข่ายเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะจะทําให้ 
ก.ธ.จ. ได้รับทราบข้อมูล ช่วยกันติดตาม ช่วยกันตรวจสอบ การทํางานก็จะเกิดประสิทธิภาพลดปัญหาการ
ทุจริตลงได้ 
 ๔. การปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสํานึกในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน และ 
คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพ่ือสร้างสังคมธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส มีหลักคุณธรรม จริยธรรม  
และยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสํานึก มีคุณธรรม มีจิตอาสา เข้ามาพัฒนาประเทศชาติ 
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 ๕. ก.ธ.จ. เป็นผู้แทนจากภาคประชาชน ขอให้ ก.ธ.จ.วางตัวเป็นกลาง คิดดี ทําดี เสมอต้น 
เสมอปลาย มีจิตสาธารณะ ถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป เพ่ือสืบสานการดํารงตนให้เป็นคนดี เป็นคนท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดไป 

  ๓. การอภิปรายเรื่อง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนที่” วิทยากรประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย ชมสาคร) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ผู้อํานวยการสํานัก
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. (นายนพดล เพชรสว่าง) รองผู้บัญชาการสํานักคดีอาญา ๒ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์) ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา 
(นายมงคล สาริสุต) และรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม) 
เป็นวิทยากรดําเนินการอภิปราย มีสาระสําคัญ ดังนี ้
   ๓.๑ รองศาสตราจารย์ไชยา ย้ิมวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) 
ได้กล่าวว่า ปัญหาการปกครองบ้านเมืองเกิดจากการบริหารบ้านเมืองท่ีไม่โปร่งใส ดังนั้น การบริหารงานของ
รัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า ได้กําหนดให้ 
ธรรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติ กําหนดนโยบายท่ีเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนได้สํานึกและ
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ตระหนักในการสร้างหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงจะทําให้ชาติบ้านเมืองเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น หลักการท่ี 
ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจินฯ) ได้มอบนโยบายเก่ียวกับธรรมาภิบาลให้ทราบนั้นจะไม่บังเกิดผล 
หากพ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วน รวมท้ังเครือข่ายในพ้ืนท่ีไม่ให้ความร่วมมือ การสร้างธรรมาภิบาลก็ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ท่านวิทยากรแต่ละท่านในวันนี้ ซ่ึงเป็นกลไกในการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น จะมาพูดถึงหลักการ
ในการทํางาน พูดถึงวิธีการทํางานแบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น พร้อมท้ังนําเสนอแนวคิดว่าจะทําอย่างไรให้
ประเทศไทยเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๓.๒ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ได้กล่าวถึงพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานไว้เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ มีใจความว่า “การควบคุม
และตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็น เพราะเงินแผ่นดินนั้นคือ เงินของประชาชนท้ังชาติ ผู้ทํางานนี้
จึงต้องกําหนดแน่แก่ใจอยู่เป็นนิตย์ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตน ด้วยความอุตสาหะ พยายาม 
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ระมัดระวังอย่างเต็มท่ี เพ่ือมิให้เกิดความพล้ังพลาด
เสียหายและให้ม่ันใจได้ว่า การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิและบังเกิดผลเป็นประโยชน์เต็มเม็ด 
เต็มหน่วย” จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่า เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนท้ังชาต ิ
     การทุจริตถือว่าเป็นปัญหาท่ีสําคัญ ดังนั้น นโยบายของ สตง. ลําดับแรก จะมุ่งเน้น 
การป้องปราม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทําได้ในเบ้ืองต้นและเร่งดําเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ ในส่วนของ
การตรวจสอบ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ถึงแม้ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  
มีการทําสัญญาถูกต้องครบถ้วน หาก สตง. ตรวจสอบแล้วพบว่า โครงการดังกล่าว เม่ือสร้างเสร็จแล้วแต่ส่ิงท่ีได้
กลับไม่มีคุณภาพ หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุนท่ีใช้จ่ายงบประมาณจํานวนมาก ส่ิงเหล่านี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ เช่น การสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ 
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก โครงการขุดหาแหล่งน้ําในลุ่มน้ําโขง เป็นต้น ส่ิงท่ีเราจะปกป้องไม่ใช่
เฉพาะเงินแผ่นดิน เราทุกคนจะต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย 
โครงการหลายโครงการไม่เคยศึกษาความเหมาะสม เช่น การนําพ้ืนท่ีป่าชุมชนมาทําเป็นสนามกีฬา เม่ือสร้างเสร็จแล้ว
คนในชุมชนนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นการลงทุนแบบสูญเปล่า ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วน  
ก.ธ.จ. เครือข่ายหรือองค์กรตรวจสอบท่ีจะต้องเข้ามาดูแล เพ่ือไม่ให้เงินของแผ่นดินสูญเสียไปแบบสูญเปล่า 
     บทบาทหน้าท่ีของ สตง. ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ จึงเป็นท่ีมาของการ
ตรวจสอบเสมือนการจับผิด โดย สตง. มุ่งเน้นในเร่ืองเงินของแผ่นดิน หรือผลลัพธ์จากการใช้จ่ายหรือผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา ก.ธ.จ. ได้มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลเบาะแส 
สนับสนุนและสะท้อนปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้กับ สตง. เพ่ือนําปัญหาท่ีได้ไปสู่การตรวจสอบ 
ระงับ ยับยั้ง ปัญหาความไม่สุจริต ปัญหาความไม่รับผิดชอบ ความไม่โปร่งใสท่ีจะนําไปสู่เร่ืองทุจริตได้เป็นอย่างดี 
และโดยท่ีรัฐบาลได้กําหนดให้ธรรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติ เป็นหัวใจสําคัญในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ส่ิงสําคัญท่ีสุดของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน คือการมีส่วนร่วมของประชาชน หากประชาชน 
มีความเข้มแข็ง และหน่วยงานภาครัฐมีทัศนคติ มีจิตวิญญาณในการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศไทย 
จะใสสะอาด ดังนั้น การต่อต้านคอร์รัปช่ันต้องต่อต้านทุกวันอย่างไม่มีวันหยุด ตราบใดท่ียังมีลมหายใจจนกว่า
วันท่ีประเทศไทยจะปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  ๓.๓ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี(นายวีระชัย ชมสาคร) ได้กล่าวช่ืนชมการทํางาน
ของ ก.ธ.จ. ซ่ึงเป็นผู้ท่ีทํางานด้วยความเสียสละ เป็นผู้มีจิตอาสาเข้ามาทําหน้าท่ี ดูแลพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี
เป็นอย่างดี ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวและให้ความสําคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซ่ึงนอกเหนือจาก
การก่อตั้งองค์กรอิสระท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายให้เข้ามาทําหน้าท่ีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตแล้ว 
ยังเน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
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บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ได้กําหนด 
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
ทําหน้าท่ีในการสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน จึงขอฝากหลักการทํางานของ ก.ธ.จ. ดังนี ้
   ๑. ขอให้ ก.ธ.จ. เป็นผู้ท่ีมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติท่ีดี คิดเชิงบวก ให้กําลังใจซ่ึงกันและกัน
ปฏิบัติหน้าท่ีแบบสร้างสรรค์ อย่าจ้องแต่จับผิดอย่างเดียว ท่านจะไม่ได้เพ่ือน ก.ธ.จ. ต้องเข้าใจด้วยว่า
กระบวนการทํางานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจมีข้อผิดพลาดโดยไม่มีเจตนากระทําการทุจริต ดังนั้น ในกรณี
ดังกล่าว หาก ก.ธ.จ. ลงพ้ืนท่ีแล้วพบการกระทําท่ีไม่ถูก ไม่ควร ก็มีหน้าท่ีให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันหาก ก.ธ.จ. พบเห็นหน่วยงานท่ีกระทําความดีก็ขอให้ยกย่อง 
ให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบมากมาย  
หาก ก.ธ.จ. จะไปตรวจสอบในเชิงลบอีก คนทํางานก็หมดกําลังใจ เสียกําลังใจเพ่ิมมากขึ้น 
   ๒. ขอให้ ก.ธ.จ. แยกเร่ืองส่วนตัวออกจากเร่ืองส่วนรวม แยกบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน  
เนื่องจาก ก.ธ.จ. ไม่มีอํานาจท่ีจะไปลงโทษหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การทํางานของ ก.ธ.จ. 
จะต้องเป็นมติท่ีประชุมจึงจะสามารถดําเนินการได้ ดังนั้น หาก ก.ธ.จ. นําเร่ืองส่วนตัวมาปะปนกับการทํางาน 
จะทําให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับกรรมการ ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อตัวกรรมการเอง และเวลาลงพ้ืนท่ีก็จะ
ไม่ได้รับความร่วมมือ ทําให้ ก.ธ.จ. ทํางานลําบากยิ่งขึ้น  
   ๓. ขอบเขตการทํางานของ ก.ธ.จ. โดยท่ีระเบียบฯ ได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีไว้ชัดเจนว่า  
ก.ธ.จ. มีหน้าท่ีสอดส่อง คือการเอาใจใส่ ดูแล และขั้นตอนการทํางานของ ก.ธ.จ. นั้น  ก.ธ.จ. ไม่จําเป็นต้องไป
ตรวจสอบหน่วยงานในเชิงลึก ท่านไม่จําเป็นต้องเข้าไปเส่ียง เพียงแต่ส่งสัญญาณในการพบเห็นเหตุการณ์หรือ
โครงการใด ๆ ท่ีดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ขอให้ท่านนําปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในท่ีประชุม  
ก.ธ.จ. เพ่ือให้เป็นมติท่ีประชุม และส่งเร่ืองให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานท่ีร่วมลงนาม (MOU) ในบันทึก
ข้อตกลง ทําหน้าท่ีตรวจสอบและลงโทษกับผู้กระทําการทุจริตโดยตรงต่อไป ดังนั้น ก.ธ.จ. จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ภาครัฐอยากให้ท่านช่วยเป็นหู เป็นตาให้กับรัฐบาล 
   ๔. จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นว่า ก.ธ.จ. เป็นผู้ทํางานด้วยจิตอาสา ดังนั้น หากท่านหมดวาระ
การดํารงตําแหน่งติดต่อกันสองวาระแล้ว ท่านต้องเว้นวรรคการทําหน้าท่ี ก.ธ.จ. แต่ความเป็นจิตอาสาของท่าน
ไม่ได้หมดไป ท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยทําหน้าท่ีเป็นเครือข่ายให้กับ ก.ธ.จ. ชุดใหม่ได้ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง 
   ๓.๔ ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา (นายมงคล สาริสุต) 
กล่าวอภิปรายสรุปได้ว่า 
     ๑. สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรปลายน้ําคือ จะต้องเกิดปัญหาก่อน เร่ืองจึงจะส่งเข้ามา 
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ทุกวันนี้องค์กรท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทําการทุจริตมากท่ีสุดคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศมีจํานวนกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง และมีการบริหารงบประมาณด้วย
ตัวเอง ดังนั้น ปัญหาการกระทําทุจริตจากผู้บริหารหรือข้าราชการในองค์กรจึงเกิดขึ้นได้ง่าย และจากการ
ตรวจสอบ ยังพบว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําผิดเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐนั้นทําหน้าท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ศึกษาระเบียบ ไม่ศึกษากฎหมาย จากท่ีผ่านมา ป.ป.ช. ได้ช้ีมูลความผิดในการ
ตรวจรับการจ้างเป็นเท็จ ทําให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐถูกลงโทษไล่ออก จํานวน ๑๗ คน ภายใน ๒ เดือน จากการ
กระทําดังกล่าวทําให้ประเทศชาติสูญเสียเงินงบประมาณเป็นจํานวนมาก 
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     ๒. กระบวนการทํางานของ ป.ป.ช. จะเน้นงานด้านการป้องกันและป้องปราม เนื่องจาก
ไม่มีประเทศใด ๆ ท่ีจะชนะการทุจริตด้วยการปราบปราม การปราบปรามเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ดังนั้น
กระบวนการทํางานจึงต้องเน้นการป้องกันเป็นหลัก โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในเร่ืองปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นส่ิงสําคัญ รวมท้ังการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซ่ึงท่ีผ่านมา สํานักงาน ป.ป.ช. 
ประจําจังหวัด ได้มีการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงาน ป.ป.ท. และ สตง. จังหวัด โดยเข้าพบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือวางแนวทางการทํางานตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท) รวมท้ังพบปะและจัดประชุมการทํางานร่วมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี โดยการให้ความรู้กับข้าราชการทุกคน ให้ความรู้กับประชาชน 
และผู้ใหญ่บ้านว่าจะต้องทําอย่างไร ท่านมีหน้าท่ีอะไร ต้องประชาคมหมู่บ้าน ต้องทํารายละเอียดโครงการ
ขึ้นมา และการตรวจรับการจ้างต้องตรวจรับตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ใน TOR ซ่ึงผลจากการลงพ้ืนท่ีทําให้
โครงการดังกล่าวดําเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ สํานักงาน 
ป.ป.ช. จังหวัด ยังได้สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพ่ือทําหน้าท่ี 
ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ตระหนักว่าเงินงบประมาณเป็นเงินภาษีของประชาชนท่ีทุกคน 
จะต้องดูแล ปกป้อง รักษา ซ่ึงเป็นการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 
    ๓. สํานักงาน ป.ป.ช. ยินดีท่ีจะทํางานร่วมกับ ก.ธ.จ. โดยเป็นเครือข่ายในการทํางานร่วมกัน  
หาก ก.ธ.จ. พบการกระทําท่ีไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งมายังสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ในฐานะ ก.ธ.จ. หรือใน
ฐานะประชาชนก็ได้ การส่งเร่ืองให้ ป.ป.ช. ดําเนินการสามารถดําเนินการได้ ดังนี้ 
     (๑) เข้าร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตํารวจในเขตอํานาจสอบสวน
โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเร่ืองให้สํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการต่อไป 
     (๒) ให้มีรายละเอียดการร้องเรียน เช่น  
      - ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา 
      - ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง สังกัดของผู้ถูกกล่าวหา 
      - ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหาการกระทําความผิดว่า เกิดขึ้นเม่ือใด มีขั้นตอน
รายละเอียดอย่างไร มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ เร่ืองได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใดบ้าง 
     (๓) ลงลายมือช่ือ และเขียนช่ือ สกุล ตัวบรรจง พร้อมแจ้งท่ีอยู่ของผู้กล่าวหาให้ชัดเจน
หากต้องการให้สํานักงาน ป.ป.ช. ปกปิดช่ือ สกุล และท่ีอยู่ ให้ระบุชัดเจนด้วย ส่วนกรณีไม่เปิดเผย ช่ือ สกุลจริง 
ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้ส่งแบบไปรษณีย์ตอบรับ เพ่ือจะได้รับทราบว่าหนังสือร้องเรียนส่งถึงสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว 
เพราะสํานักงาน ป.ป.ช. จะติดต่อกับผู้ร้องเรียนโดยตรงกับผู้ร้องเรียนท่ีแจ้งช่ือ สกุล และท่ีอยู่ เท่านั้น 
 ๔. การป้องกันการทุจริตจะต้องเกิดจากจิตสํานึกของประชาชนและทุกภาคส่วนต้องตระหนัก
ว่าเงินงบประมาณเป็นเงินของแผ่นดิน เป็นเงินของประชาชนทุกคน จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนในการเฝ้าระวัง 
ดูแล สอดส่อง อย่าปล่อยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน เช่น โครงการหมาเฝ้าบ้าน เป็นโครงการอาสาสมัครของ
ประชาชนท่ัวประเทศ มาเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีใกล้ตัว การใช้มาตรการThai Institute of Directors 
Association เป็นการรณรงค์โดยนําเอากลุ่มบริษัทมาปฏิญาณตนเองว่าจะไม่ทุจริต ไม่ติดสินบน มีกระบวนการ
ตรวจสอบกันเอง และต้องปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชน ตามโครงการโตไปไม่โกง ดังนั้น หากทุกภาคส่วนมี
ความเข้มแข็งก็เช่ือได้ว่าประเทศไทยจะใสสะอาดและคนโกงจะไม่มีท่ียืนอย่างแน่นอน 
   ๓.๕ ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. (นายนพดล 
เพชรสว่าง) กล่าวอภิปรายสรุปได้ว่า 
     ๑. สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการของรัฐบาลท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยตรง สํานักงาน ป.ป.ท. มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้
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      (๑)  งานด้านการป้องกัน การทุจริตจะลดลงได้ต้องมาจาก ๒ ส่วน คือ ประการท่ีหนึ่ง 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประการท่ีสอง เครือข่ายทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ โดยตระหนักและรู้เท่าทันในเร่ืองการทุจริตต่าง ๆ สามารถหา
ข้อมูล แจ้งเบาะแส ส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง การทุจริตก็จะลดลง 
      นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ท. ยังได้ดําเนินการตามคําส่ัง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยกระตุ้นและผลักดันให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
และกํากับ ดูแลการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดขึ้นในหน่วยงานว่าเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงานกระทําการทุจริต ให้หัวหน้าหน่วยงานทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตั้งกรรมการสอบและลงโทษ 
กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
      (๒) งานด้านปราบปราม สํานักงาน ป.ป.ท. ได้ตรวจสอบและเปิดโปงการทุจริต 
ในหลาย ๆ เร่ือง เช่น การทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลท่ัวประเทศ การทุจริตก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 
คลองด่าน ฯลฯ ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้เปล่ียนรูปแบบไป จากการกระทํา
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐเพียงคนเดียว เปล่ียนมาเป็นการทุจริตเชิงนโยบายท่ีมีบุคคลหลาย ๆ คนร่วมขบวนการ 
มีความซับซ้อนเชิงพฤติการณ์ เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐปล่อยให้มีบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน ป่าไม้ ท่ีดิน
ชายทะเล ซ่ึงเป็นความผิดท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เก่ียวข้องกับผู้มีอิทธิพล ทําให้คนไทยสูญเสียและ
ขาดโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเหตุจากการกระทําทุจริตท่ีเกิดขึ้นในประเทศคิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายจํานวนกว่า ๓ ล้านล้านบาท 
     ๒. แนวทางการสอดส่องแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย 
ควรดําเนินการ ดังนี ้
      (๑) ขอให้ ก.ธ.จ. ให้ความสนใจกับโครงการใหม่ ๆ ท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ีไม่ได้  
เป็นผู้เสนอความต้องการ แต่เป็นโครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางลงมาในพ้ืนท่ี โครงการเหล่านี้ 
จะไม่มีการกําหนดราคากลางไว้และมีแนวโน้มท่ีจะทุจริตได้มาก 
      (๒) ก.ธ.จ. และเครือข่าย สามารถแสวงหาข้อมูลเบ้ืองต้นได้จากกฎหมาย ป.ป.ช.  
ท่ีกําหนดว่า “หน่วยงานทุกหน่วยท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องทําตามมาตรา 
๑๐๓/๗ ของกฎหมาย ป.ป.ช. โดยต้องนําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะ 
ราคากลางและการคํานวณราคากลางจัดขึ้น website ของหน่วยงาน” ก.ธ.จ. และเครือข่ายจึงสามารถหา
ข้อมูลเบ้ืองต้นจากส่วนนี้ และติดตามการดําเนินโครงการรวมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ดี กรณีท่ี ก.ธ.จ. 
หรือเครือข่าย พบเห็นหรือมีข้อมูลการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี อย่าเข้าไปเป็น 
คู่ขัดแย้ง ขอให้ส่งเร่ืองมาท่ี ศอตช. ซ่ึงเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง สํานักงาน ป.ป.ท.  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ง. และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ ศอตช. จะได้นําข้อมูลไปใช้
เป็นหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับผู้กระทําผิดต่อไป 
      (๓) กรณีการส่งเร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการทุจริตให้สํานักงาน ป.ป.ท. 
ดําเนินการ จะต้องเป็นเร่ืองท่ีมีการกล่าวหาในขณะเจ้าหน้าท่ีของรัฐยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ หรือพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี หรือกรณีลาออกก่อนเกษียณอายุต้องเผ่ือเวลาไว้ ๕ ปี หากเกินระยะเวลา 
ท่ีกําหนด สํานักงาน ป.ป.ท. จะไม่สามารถดําเนินการได ้
     ๓. ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตยังเป็นปัญหาวิกฤติของประเทศชาติ จึงต้องร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยดําเนินการ ดังนี้ 
      (๑) สถาบันครอบครัวจะต้องปลูกฝังนิสัยความซ่ือสัตย ์สุจริตให้กับลูกหลาน 
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      (๒) สถานศึกษาทุกระดับ จะต้องปลูกฝังความซ่ือสัตย์ สุจริต สอดแทรกกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย เคารพเสียงส่วนใหญ ่ให้เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
      (๓) สํานักงาน ก.พ. ต้องคิดระบบการสรรหา (RECRUIT) คนดีเข้ามาในระบบราชการ 

และจะทําอย่างไรท่ีจะรักษาคนดีให้อยู่ในระบบ 
      (๔) ภาคสังคม ขอให้เฝ้าติดตาม ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ หากพบ
ปัญหาการทุจริต ขอให้แจ้งข้อมูล เบาะแส รวบรวมพยานหลักฐาน รูปถ่าย ส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือดําเนินงานต่อไป 
   ๓.๖ รองผู้บัญชาการสํานักคดีอาญา ๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์) 
กล่าวอภิปรายสรุปได้ ดังนี ้
 กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระทําการทุจริตในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า “กฎหมายฮ้ัว”
เป็นกฎหมายอาญาท่ีมุ่งจะทําให้การจัดหาสินค้าหรือบริการของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งท่ีใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม และมีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ โดยบุคคล 
ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายฉบับนี้มี ๓ กลุ่ม คือ 
 กลุ่มแรก ผู้ท่ีประสงค์จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้ขายสินค้า ผู้ขายบริการ ผู้รับสัมปทาน เป็นต้น หรืออาจเรียกว่าเป็นการกระทําผิดอาญาท่ีเอกชนเป็นผู้กระทํา
ความผิด 
 กลุ่มท่ีสอง เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอราคาหรืออาจเรียกว่า
เป็นการกระทําผิดท่ีเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กระทําความผิด 
 กลุ่มท่ีสาม ผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองเป็นผู้กระทําความผิด 
 ปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบท้ัง ๔ หน่วย ได้มีการลงนามใน MOU การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ดังนั้น ถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพบการทุจริต อาจต้องส่งเร่ืองให้ สํานักงาน ป.ป.ท. 
สํานักงาน ป.ป.ช. และ สตง. เข้าไปตรวจสอบด้วย ซ่ึงเป็นการบูรณาการทํางานร่วมกันในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ 
 ดังท่ีทราบกันอยู่แล้วว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ จํานวนกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนมาก และยังมีเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย
ท่านเคยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ว่ากระจายถึงพ่ีน้องประชาชนหรือไม่ ในหน่วยงาน 
ท่ีมีงบประมาณ มีกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ถึงแม้ว่าปัจจุบันกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างได้มีการเปล่ียนโดยเพ่ิม
ขั้นตอนการตรวจสอบและรายละเอียดมากขึ้น แต่การจัดซ้ือจัดจ้างก็ยังมีการฮ้ัวกันอยู่ ขอยกคดีตัวอย่าง  
ท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดําเนินการ เช่น คดีการทุจริตการจัดซ้ือนมโรงเรียน คดีการทุจริตการจัดซ้ือถังเก็บน้ํา
ตามโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง คดีการทุจริตการช่วยเหลือเงินชดเชยให้กับเกษตรกร คดีเหล่านี้ทําให้
ประเทศชาติสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก อย่างไรก็ดี การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบของรัฐเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถทําได้อย่างท่ัวถึง เพราะอัตรากําลังคนของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. ว่ามีการทุจริตหรือไม่ และหาก
ผู้กระทําการทุจริตเป็นคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือลูกน้องของท่าน ขอให้แจ้ง
ข้อมูลมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ ท่านเป็นกําลังสําคัญในการ
ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดได้ ช่องทางการแจ้งเบาะแสสามารถส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th หรือ  
โทรแจ้งท่ีหมายเลข ๑๒๐๒ call center ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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     ประเทศไทยเกิดความสูญเสียท้ังเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จากการทุจริตคอร์รัปช่ันจํานวนมหาศาล ดังนั้น ถึงเวลาแล้วท่ีทุกภาคส่วน 
ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนทุกคนจะต้องรวมพลัง ร่วมมือร่วมใจกัน
ต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันให้หมดไปจากสังคมไทย 
     หลังจากท่ีทุกหน่วยงานได้ร่วมอภิปรายเสร็จแล้ว ได้มีการเปิดเวทีให้มีการซักถาม และ
ปิดการสัมมนาในเวลา ๑๖.๐๐ น. 
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ประเด็นคําถาม คําตอบ 
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย 

เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  
ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี   

จังหวัดนครราชสีมา 
 

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

 

(ภาคเช้า) การบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล” โดยรองนายกรัฐมนตรี  
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  

คําถาม รัฐบาลมีแนวทางในการขับเคล่ือนประเทศอย่างไรเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชน 
มีความกินดีอยู่ดี สังคมเป็นสุข ใน ๓ เร่ืองนี้ 

 ๑. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างถาวร โดยให้มีการขุดลอกคูคลอง แม่น้ําสายหลักและสายรอง  
เช่น แม่น้ําโขง แม่น้ําชี และแม่น้ํามูล ซ่ึงปัจจุบันมีความตื้นเขินเก็บน้ําได้น้อย พอถึงหน้าแล้งน้ําก็แห้งขอด  
เห็นสันทรายเป็นแนวยาว 

 ๒. ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ปัจจุบันประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบ
กับปัญหาข้าวขายไม่ได้ราคา จึงอยากจะฝากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี้เป็นการเร่งด่วน 

 ๓. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร รัฐบาลจะมีนโยบายหรือออกมาตรการใด ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถปลดหนี้
ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้บ้าง 
(นายประเสริฐ  กานานนท์ ก.ธ.จ. อํานาจเจริญ) 

คําตอบ  

 ประเด็นสําคัญของบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา และปัญหา
หนี้สินของพ่ีน้องประชาชน เป็นปัญหาท่ีรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ขอเรียนว่าทุกคร้ังในการประชุม
คณะรัฐมนตรี ท่ีประชุมจะต้องหยิบยกประเด็นปัญหาเร่ืองของน้ํา เกษตรกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งมีอยู่ ๘ แผนงาน
สําคัญ ซ่ึงเป็นแผนงานท่ีให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นผู้เสนอ แล้วรัฐบาลก็จัดงบประมาณมาให้ รัฐบาล 
ได้รณรงค์ให้ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าไม่ว่าจะใช้ในการอุปโภคบริโภค ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
เพราะน้ําคือชีวิต ในส่วนของการใช้น้ําเพ่ือการเกษตร รัฐบาลสนับสนุนในเร่ืองขององค์ความรู้ เทคนิคการลด
การใช้น้ําในการปลูกพืชผักสวนครัว และแนะนําให้ปลูกพืชท่ีใช้น้ําน้อย การปลูกพืชผักต่าง ๆ โดยมีตลาด
รองรับ สามารถแบ่งเบาภาระจากอาชีพหลักสู่อาชีพรองได้ มีการอบรมการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
ให้มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าโอท็อป สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหา
ระดับชาติ รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เร่ืองนี้เป็นเร่ืองสําคัญ  
ในฐานะท่ีผมรับผิดชอบการตรวจราชการในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๓ และ ๑๔ ผมจะได้พูดคุยเร่ืองนี้ในเวที
การตรวจราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบอีกคร้ังหนึ่ง  
 ในส่วนของการขุดลอกคูคลอง แม่น้ําสายหลักและสายรองนั้น ได้มีการจัดทําแผนงานโครงการ 
อยู่แล้ว ฝากให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
ให้ท่านได้ทราบด้วย การขุดลอกแม่น้ําโขง ก่อนอ่ืนต้องทําความเข้าใจว่าแม่น้ําโขงไหลพาดผ่านในหลายประเทศ 
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ประเทศจีนได้สร้างเขื่อนก้ันแม่น้ําโขงอยู่หลายแห่งในดินแดนของเขา เราก็ทําอะไรลําบาก และถ้าส่วนของ
แม่น้ําโขงอยู่ระหว่างประเทศ เช่น ระหว่างไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะทําอะไรตามใจชอบไม่ได้ เพราะ
เป็นเส้นแบ่งเขตแดน ต้องตกลงกันก่อน จึงมีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ มาช่วยกันดูแลและบริหารจัดการ
การใช้น้ําในลุ่มแม่น้ําโขง เช่น กลุ่มลุ่มแม่น้ําโขง และ CLMB เป็นต้น แต่ในยามวิกฤติก็กลับกลายเป็นโอกาสได้
ในขณะเดียวกัน เนื่องจากแม่น้ําโขงน้ําลด สันทรายใต้แม่น้ําก็จะโผล่ขึ้นมาเกิดเป็นเกาะแก่งต่างๆ เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวใหม่เกิดขึ้น  
 สําหรับปัญหาภาระหนี้สินของประชาชน ในฐานะท่ีผมเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของ คสช. ได้เข้าไป
ศึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ พบว่ามีผู้เป็นหนี้นอกระบบอยู่เป็นจํานวนมาก สาเหตุมาจากการกู้ยืมมาลงทุน 
การศึกษาของบุตรหลาน เงินกู้นอกระบบจะมีดอกเบ้ียท่ีแพงมาก พอกู้ไปแล้วก็จ่ายไม่ทันบ้าง ไม่ครบบ้าง ก็เข้า
สู่ลักษณะวัวพันหลัก จึงได้เชิญธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสิน  
มาหารือเพ่ือจะแก้ไขหรือบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชน ซ่ึงผลการพูดคุยหารือสามารถแก้ไขปัญหา 
ได้ในระดับหนึ่ง และรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในเร่ืองนี้ ได้ออกกฎหมายจัดการเจ้าหนี้ท่ีใช้อํานาจข่มขู่ลูกหนี้  
และวิธีการปล่อยหนี้ให้กับลูกหนี้อย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ดี ผมพร้อมท่ีจะร่วมมือกับทุกท่านในการท่ีจะออก
แผนงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ หากท่านมีแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์จะนําเสนอ ให้เสนอต่อ ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ผมก็จะเร่งรับไปดําเนินการต่อไป  

คําถาม ๑. สืบเนื่องมาตั้งแต่การสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ ก.ธ.จ. ณ จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงมีหม่อมหลวง 
ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน ผมได้มีข้อเสนอให้มีการจัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และผลงาน 
ก.ธ.จ. ของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ร่วมกัน ระหว่างกลุ่มจังหวัด ซ่ึงถือว่าเป็นการ
ประเมินผลไปในแต่ละจังหวัดด้วย แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการสนองตอบจากส่วนกลาง  

 ๒. ขอเพ่ิมหรือขยายเวลาในการจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของแต่ละ
จังหวัดจากเดิม สัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง เป็น ๒ ช่ัวโมงอย่างน้อย  
 ๓. กระบวนการทางกฎหมายมีความล่าช้า โครงการท่ี ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบว่า มีการทุจริตและ 
มีมติให้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมท้ังส่งเร่ืองไปให้กับสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการแล้ว  
แต่เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการติดตามผลเร่ืองดังกล่าวจึงยังไม่มีการตอบสนองกลับมา และโดยท่ีขณะนี้ผมได้
หมดวาระการดํารงตําแหน่ง ก.ธ.จ. อํานาจเจริญแล้ว จึงอยากทราบขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือเอาผิดทาง
กฎหมายด้วย  
(นายเกษมสันต์  แสงสิงแก้ว  ก.ธ.จ. อํานาจเจริญ) 

คําตอบ  

 ขอบคุณท่านกรรมการท่ีร่วมสอดส่องและคอยติดตามผล ซ่ึงเป็นตัวอย่างท่ีดีในฐานะ ก.ธ.จ.  
ขอเรียนว่า ในช่วงบ่ายจะมีวิทยากร ๔ ท่าน จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ท่ีจะสามารถตอบประเด็นในข้อท่ีสามให้ท่านได้ ซ่ึงวิทยากรทุกท่านมีความเช่ียวชาญ 
ในด้านกฎหมาย จึงขอฝากประเด็นนี้ไว้ ในส่วนของการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัด ผมจะรับไปดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๓ และ ๑๔ ฝากให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีช่วยดําเนินการต่อด้วย ถือว่าเป็นประเด็นท่ีผม 
ได้เรียนไว้ว่าเราจะต้องมีการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ มีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันและการสร้าง
เครือข่าย ในเร่ืองนี้ท่ีท่านได้นําเสนอนั้นตรงประเด็น  
 ในส่วนของการจัดรายการวิทยุ ผมไม่มีข้อมูล แต่อยากจะเรียนในภาพรวมว่าการท่ีภาคประชาสังคม
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการส่ือสารกับประชาชนผ่านช่องทางส่ือวิทยุท่ีมีอยู่เป็นเร่ืองท่ีดี 
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ถูกต้อง และเป็นเร่ืองท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายด้วย การท่ีจะขอขยายเวลาการออกอากาศเพ่ิมนั้นต้องพิจารณาถึง
การจัดสรรเวลาออกอากาศของแต่ละสถานีด้วย ผมจะไปศึกษาดู ซ่ึงหัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
สามารถเข้าพบท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวง ปนัดดาฯ) เพ่ือหารือในเร่ืองดังกล่าวได้ 
ถ้ามีโอกาสผมก็จะเรียนท่านปนัดดาฯ ฝากดูเร่ืองนี้ด้วย  

คําถาม ๑.  เร่ืองของโครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ส่ิงท่ีจะทําให้ ก.ธ.จ. เดินหน้าได้คือ จะต้อง
แก้ไขโครงสร้างและอํานาจหน้าท่ี ท่ีจะทําให้อํานาจ ก.ธ.จ. ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ โดยไม่ถูกมองว่าเป็น
เสือกระดาษ ทําให้การทํางานบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ หรือมีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ท่ีทําให้ ก.ธ.จ. สามารถ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานตรวจสอบของภาครัฐและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ถ้าสามารถดําเนินการได้ ก็จะเกิด
ขวัญกําลังใจ และรวมถึงสวัสดิการในเร่ืองของการทํางาน ด้านการเสียสละจะเกิดขึ้นใน ก.ธ.จ. ท้ัง ๗๖ คณะ 
ท่ัวประเทศ และสายตาทุกคู่ท่ีต้องพิจารณาในเร่ืองธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นในระบบอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น  
เม่ือผมทํางานครบสองวาระแล้วก็ต้องพ้นจากตําแหน่งไป แต่ผมเองก็ยังคงเฝ้าดูเร่ืองของธรรมาภิบาลตลอดไป 
ถ้าเรายังใช้แต่ระบบเดิม ๆ ต่อไป คนรุ่นหลังก็จะไม่ให้ความสนใจท่ีจะมาสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็น ก.ธ.จ. 
เพราะการทํางานในลักษณะนี้ ถ้าไม่ใช่หน่วยงานอิสระตามกฎหมายก็จะถูกข่มขู่คุกคามข่มเหงตลอดไป  
 ๒.  ข้อจํากัดท่ีสําคัญท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. คือเร่ืองของงบประมาณ จริงอยู่เรา
ทํางานไม่ได้หวังอามิสสินจ้าง เป็นการทํางานเพ่ือตอบแทนคุณแผ่นดิน แต่ส่ิงท่ีเราต้องการคือการปฏิบัติงาน 
ท่ีจะเอ้ือประโยชน์ให้ตัว ก.ธ.จ.  สามารถเข้าถึงจุดมุ่งหมายท่ีต้องการด้วยงบประมาณเท่าท่ีจ่ายจริง  
แต่ปัจจุบันงบท่ีได้รับการสนับสนุนมาก็ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานในการลงพ้ืนท่ีสอดส่องของกรรมการ 
บางคร้ังกรรมการบางท่านต้องใช้งบส่วนตัว เป็นอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้เกิดประสิทธิผล 
วันนี้ท่านประธานได้ให้ความสําคัญกับ ก.ธ.จ. ผมจึงอยากให้สนับสนุนในสองประเด็นนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรม  
(ดร. เกรียงศักดิ์  โชควรกุล ก.ธ.จ. ชัยภูมิ) 

คําตอบ 
 ผมได้อ่านบทสรุปในส่วนท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เคยบรรยายไว้เม่ือคราว
จัดสัมมนาฯ ท่ีจังหวัดพิษณุโลกก็พบประเด็นเดียวกัน คือ เร่ืองของอํานาจหน้าท่ี เร่ืองของการปรับปรุง
โครงสร้าง เร่ืองท่ีทําให้ ก.ธ.จ. ไม่ได้เป็นเพียงเสือกระดาษ อย่างไรก็ดี ผมมีความรู้ในเร่ืองนี้ไม่มากนัก ผมจะรับ
ประเด็นไป และขอฝากให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเร่ืองดังกล่าว ในเร่ืองของ
งบประมาณขออนุญาตไปศึกษาก่อนว่าพวกท่านใช้งบประมาณกันอย่างไร รายละเอียดข้อเท็จจริง ปัญหา
อุปสรรคเป็นอย่างไร และจะนําท้ังสองประเด็นนี้เข้าสู่กระบวนการต่อไป 

คําถาม ปัญหาท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ําอย่างหนัก จากการผลิตในฤดูกาลท่ีผ่านมา ซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตร ซ้ือเมล็ดพันธ์ุ  
จ้างเคร่ืองจักรมาทํางาน หลายท่านใช้เครดิตไปก่อน พอผลผลิตออกมาจําหน่ายราคาตกก็ขาดทุน เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตสูงกว่าผลผลิตท่ีได้รับ ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว ส่ิงท่ีรัฐบาลมีนโยบายเข้ามาช่วยเหลือ  
ไม่ว่าจะเป็นโครงการตําบลละห้าล้าน หรือโครงการอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ พ่ีน้องยังติดหนี้อยู่ 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรยังตกต่ําอยู่ คนมีก็มีเหลือล้น คนจนก็จนเหลือหลาย เกิดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม
อย่างเห็นได้ชัด ทําอย่างไรพ่ีน้องประชาชนจะมีความเสมอภาค หามาตรการแก้ไข เพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน  
(นายวุฒิเดช  ทองพูล ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ) 
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คําตอบ 
 รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ําและพยายามหาทางแก้ไข แต่ก็มีท้ังปัจจัย
ภายนอกและภายใน ปัจจัยภายนอกคือเม่ือสินค้ามีมากจนเกินความจําเป็น ความต้องการส่ังซ้ือก็ลดลง ราคา
สินค้าก็จะตกลงไปด้วย ประเทศไทยติดลบในเร่ืองการส่งออกประมาณร้อยละ ๑๐ จีนร้อยละ ๒๕ ยุโรปและ
รัสเซียร้อยละ ๔๐ สืบเนื่องจากตลาดมีการส่ังซ้ือลดลงเพราะสินค้าเยอะ ผู้ซ้ือก็กดราคาทําให้ราคาผลผลิตตกต่ํา 
และส่ิงท่ีรัฐบาลได้พยายามแก้ไขก็คือ การลดต้นทุนในการผลิต เช่น ราคาปุ๋ย เคร่ืองมือการเกษตร โดยประสาน
ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาล 
ได้กําหนดวิธีการในหลายวิธีดังท่ีได้กล่าวมา คือ สนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ําน้อย หาตลาดรองรับ เพ่ิมมูลค่าของ
สินค้า และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ซ่ึงต้องใช้เวลาในการดําเนินการ อยากเรียนให้ทราบว่า หลายโครงการท่ี
รัฐบาลเสนอมาก็อยากจะให้เป็นไปตามความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ลองเสนอโครงการ
มาให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา คณะรัฐมนตรีไม่ได้กําหนดให้ประชาชนต้องทําโครงการนั้นโครงการนี้ แต่เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้เสนอว่าต้องการทําโครงการอะไร เพราะแต่ละพ้ืนท่ีจะประสบ
ปัญหาไม่เหมือนกัน ซ่ึงต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ผมม่ันใจว่าในส่วนของผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นกลไกสําคัญท่ีจะช่วยดูโครงการต่างๆ เพ่ือลดปัญหาให้
ประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

คําถาม จากการสอดส่องโครงการต่างๆ พบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี
ในเร่ืองของการปกป้องสิทธิประโยชน์ และการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายจัดสรร
งบประมาณลงพ้ืนท่ี เช่น โครงการตําบลละห้าล้านบาท และโครงการอ่ืนๆ อีกหลายโครงการเป็นส่ิงท่ีดี แต่
ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์หรือเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อยากเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งองค์กรในชุมชน
เพ่ือเข้ามาทําแผนงานก่อนท่ีจะส่งงบประมาณลงไป โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวตั้ง แล้วให้ชุมชนเสนอแผนไปยังจังหวัด 
รัฐบาลจะได้ทราบปัญหาท่ีแท้จริงของประชาชน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  
(นางประชุม ซอมกระโทก ก.ธ.จ. นครราชสีมา) 

คําตอบ 
 ผมขอยืนยันว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คือ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่รัฐบาลเข้ามารับหน้าท่ีบริหารประเทศ ได้มีโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาของ
ประเทศชาติ โดยรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกช่องทาง ท้ังการลงพ้ืนท่ี การรับเร่ืองร้องเรียน การขับเคล่ือน
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน โดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วน เป็นหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. เครือข่าย และ
ประชาชนทุกคนท่ีต้องเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวคิดในการพัฒนา มายังรัฐบาลเพ่ือนําไป
ประมวลผลกําหนดนโยบายได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีต่อไป 
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ประเด็นคําถาม – คําตอบ 

(ภาคบ่าย) การอภิปรายเรื่อง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนที่” 

คําถาม   

 ๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการทํางานของ ก.ธ.จ. เพ่ือเสริมศักยภาพในการทํางานด้วย 
 ๒. ให้มีการแก้ไขอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. อย่างเช่น การประเมินข้าราชการโดยจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเมิน หรือควรให้ ก.ธ.จ. รับบทบาทหน้าท่ีในการเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการ 
 ๓. การบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาลนั้น ควรนําเร่ืองธรรมาภิบาลบรรจุไว้ในหลักสูตร
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ประถม มัธยม จนถึงมหาวิทยาลัย จะเป็นหลักประกันท่ีม่ันคงถาวร
ท่ีนําไปสู่การบริหารบ้านเมืองท่ีด ี
 ๔. การใช้งบประมาณไปจัดอบรมท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีแท้จริง หรือการเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ 
การหักหัวคิว เช่น จังหวัดอํานาจเจริญได้จัดทําโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสามารถให้แสงสว่างตอนกลางคืน
แต่ปรากฏว่าเม่ือส่งมอบไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนท่ีไหน 
(นายโสนิ สุวรรณี ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ก.ธ.จ. จังหวัดอํานาจเจริญ) 

คําตอบ 

รศ.ดร.ไชยา ย้ิมวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) 
 ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของท่าน การเพ่ิมงบประมาณก็ดี การทํางานในส่วนราชการก็ดี ในขณะท่ี
พวกเราก็เป็นกลไกการทํางาน เป็นส่วนสนับสนุนให้ความคิดเร่ืองธรรมาภิบาลบรรเจิดขึ้น พอความคิดส่วนนี้
บรรเจิดขึ้นประชาชนสํานึก ผมเช่ือว่างบประมาณจะไปสู่ ก.ธ.จ. เพ่ิมมากขึ้น 

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 เร่ืองโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ สตง. และ สํานักงาน 
ป.ป.ช. จะจดประเด็นท่ีท่านได้เสนอแนะไว้แล้ว โดยท้ังสองหน่วยงานจะจับมือกันลงไปตรวจสอบในพ้ืนท่ี ถือได้
ว่ามีข้อสงสัยท่ีจะต้องลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบ 

คําถาม 

 โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ี อบต. โคกม่วง อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ มีการร้องเรียนเม่ือ ๓ ปีท่ีแล้ว 
เม่ือตรวจสอบก็สรุปว่า โครงการดังกล่าวมีมูลการตั้งราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริง จากนั้นเร่ืองก็เงียบไป 
ไม่มีอะไรคืบหน้า อยากให้ท่านทําให้เป็นตัวอย่าง เม่ือมีการช้ีว่ามีมูลความผิดขอให้ดําเนินการให้เร็วกว่านี้  
ให้เอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษ ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถปราบคนโกงปราบการทุจริตได้ ชาวบ้านไม่มีทางโกง 
ประชาชนท่ัวไปไม่มีทางโกง ข้าราชการตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงต่างหากท่ีมีช่องทางโกง เพราะไม่เคย 
ได้ยินว่าชาวบ้านตาสีตาสาโกงสักรายมีแต่ถูกโกง และขอให้ท่านทําให้จริงเคียงคู่ธรรมาภิบาล 
(นายคํากาย กองพร ก.ธ.จ. บุรีรัมย์) 

คําตอบ 

นายมงคล สาริสุต ผู้อํานาวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครราชสีมา 
 ขอเรียนว่า เร่ืองโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ผมได้คุยกับผู้อํานวยการสํานักงาน 
ป.ป.ช. จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ทราบว่าเร่ืองเข้ามาประมาณปีกว่าแล้ว เร่ืองไม่ได้หายไปไหน ต้องนําเรียนว่า
กระบวนการทํางานของ ป.ป.ช. จะต้องทําท้ังวินัยและอาญาไปพร้อมกัน โดยใช้ระบบไต่สวน ไม่ได้ใช้ระบบ
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กล่าวหาเหมือนตํารวจ  ท่านแจ้งความตํารวจสอบสวนเสร็จก็ส่งอัยการฟ้องเลย กระบวนการไต่สวนให้โอกาส
ท้ังผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิเท่าเทียมกัน เราต้องสันนิษฐานก่อนว่าผู้ถูกร้องนั้นไม่ผิด ต้องตั้ง
กระบวนการตรวจสอบก่อนเบ้ืองต้น ถ้ามีมูลจึงเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการรับเร่ืองไว้พิจารณา มีการตั้ง
อนุกรรมการหรือคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาตรวจสอบ กรณีจะสอบใครต้องแจ้งเขาก่อนว่าผมจะสอบคุณ  
คุณจะคัดค้านไหม ถ้ามียี่สิบคนเวลาคัดค้านจะเท่าไหร่ครับ ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เขาจะฟ้องศาลปกครองทันทีว่า
กระบวนการของผมไม่ชอบด้วยกฎหมายเราจะแพ้ เรียกว่ามวยแพ้ตาช่ัง เพราะฉะนั้นกระบวนการทํางานของ
สํานักงาน ป.ป.ช. จะต้องทําอย่างรอบคอบ  สํานวนของ ป.ป.ช. เป็นท้ังวินัยและอาญา เม่ือ ป.ป.ช. ช้ีมูล  
จะโดนไล่ออกหรือดําเนินคดีอาญาด้วย เช่น โครงการฟุตซอลโคราช ผมสอบไปแล้วหลายคน เฉพาะครูใน
โคราชมีส่วนเก่ียวข้องจํานวน ๙๐๐ คน เพราะท่านเช่ือส่ิงท่ีเขาพูดมา โดยไม่ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ถามว่าครูเหล่านั้นเจตนาทุจริตไหม ผมเช่ือว่าไม่ แต่ก็จะอ้างไม่ได้ว่าไม่ได้เจตนา  
 ปัจจุบัน ป.ป.ช. มีกฎหมายคุ้มครองพยาน คดีแรกคดีนายอําเภอ เรากันข้าราชการช้ันผู้น้อยออก 
เพราะบางทีข้าราชการช้ันผู้น้อยเขาไม่มีเจตนาทําผิด หรือเขาไม่อยากทําผิดแต่ถูกบังคับให้กระทําผิด  

คําถาม 

 มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีเครือข่าย ก.ธ.จ. ท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศทุกจังหวัดจะร่วมเป็นอนุกรรมการดูแล
โครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการตําบลละห้าล้านบาท ท่ีกําลังดําเนินการอยู่ในพ้ืนท่ี 
 การคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย ผมอยากจะบอกว่าการตั้งราคากลางเป็นการปล้นประเทศชาติ เพราะว่า 
มีโครงการขุดลอกหนองน้ํา ตั้งราคากลางห้าล้านบาท ผู้รับเหมาบอกว่าสองล้านห้าก็สามารถทําได้แล้ว  
ผมในฐานะ ก.ธ.จ. ได้ร่วมกันตรวจสอบดูแลโครงการนี้ ตลอดจนดําเนินการเสร็จส้ินสามารถทําได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแบบของโครงการ ถ้าผู้รับเหมาและส่วนราชการเจ้าของโครงการฮ้ัวกันจะเป็นยังไง ผมจึงขอเสนอ
ว่าการตั้งราคากลางเป็นการโกงชาต ิ
(นายสมาน ศรีหาคลัง ก.ธ.จ. บุรีรัมย์) 

คําตอบ 

นายธานินทร์ เปรมปรีด์ รองผู้บัญชาการสํานักคดีอาญา ๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ถ้าท่านพบกรณีทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างโปรดแจ้ง DSI โดยเร็ว เพราะในส่วนของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ ท่ีสามารถแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังนั้นได้หากมีเหตุ
สงสัยว่าจะมีการทุจริต ดังนั้น ใครท่ีรับเงินไปแล้ว รับผลประโยชน์ไปแล้วจะมีความผิด ในส่วนของเร่ืองราคากลาง
ท่านสามารถเข้าไปดูราคากลางของสินค้าต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์สํานักงบประมาณ ถ้าสินค้าใดไม่มีราคากลาง 
ให้แจ้งไปท่ีพาณิชย์จังหวัดเพ่ือสํารวจราคากลางตามท้องตลาดได ้

คําถาม 

�. ขอทราบผลการตรวจสอบเร่ืองพญาคันคากว่าเร่ืองดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน 
�. ในระหว่างท่ีกําลังดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ชุดใหม่ เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนการทํางาน ขับเคล่ือน

ธรรมาภิบาลกับหน่วยงานของรัฐ ขอความชัดเจนผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองประธาน
ดําเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแผนงาน/โครงการ หรือเร่ืองร้องเรียนได้หรือไม่ 
(นายนิยม ทองแก้ว รองประธาน ก.ธ.จ. ยโสธร) 

คําตอบ 

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
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 การก่อสร้างพญาคันคากท่ีใหญ่ท่ีสุดราคาสามสิบส่ีสิบล้านบาทเพ่ือให้ประชาชนมาเท่ียวแล้วมา
กดไลค์ ผมไม่ได้ติดใจตัวพญาคันคากแต่ผมติดใจว่าการท่ีจะเอาเงินของประเทศเพ่ิมอีกจํานวนสามสิบล้านบาท
ไปก่อสร้างว่าคางคากท้ังโลกมีก่ีสายพันธ์ุ ประชาชนได้ประโยชน์อะไรมากไหม ส่วนเร่ืองการตรวจสอบนั้นเรา
กําลังดําเนินการอยู่เพราะขั้นตอนนั้นมีท้ังการไต่สวนสอบสวนส่งต่อ ผมเช่ือว่าทุกหน่วยงานท่ีดําเนินการ 
ในลักษณะการตรวจสอบมีขั้นตอนกระบวนการในการติดตามทุกเร่ือง เม่ือเร่ืองเข้าสู่ระบบแล้วไม่หายไปไหน 
ในเร่ืองอายุความนั้นเราไม่ให้มันขาดอายุความแน่นอน 
 สําหรับเร่ืองการก่อสร้างถนนท่ีมีราคาแพงหรือราคากลาง สตง. มีวิศวกรคํานวณเร่ืองราคากลาง  
ถ้า ก.ธ.จ. ให้ข้อมูลในช่วงเวลาท่ีมีการประกาศราคากลางตามท่ี ป.ป.ช. กําหนด สตง. สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ได้ทันที มันแพงเกินจริงต้องลดลงมา แต่ถ้ายังฝืน เม่ือเคาะราคากันไปมาแล้วได้ราคาท่ีมันแพงเกินราคากลางจริง
ความซวยก็จะตกแก่ผู้กําหนดราคากลาง เราสามารถเรียกคืนเงินท่ีแพงกว่าราคากลางท่ีเป็นราคาท่ีถูกต้องตาม
หลักวิชาการจากผู้กําหนดราคากลางได้ ถ้าหากมีการฮ้ัวประมูลก็ส่งให้ DSI จัดการ หรือส่งไปให้ ป.ป.ช.  
ท่านอย่ากังวลไปเลยครับ เราต้องการการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะจาก ก.ธ.จ. ท่ีจะช่วยเหลือกันในการตรวจสอบ 

นายวีระชัย ชมสาคร ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ระหว่างรอการสรรหา เรามีมติให้ ก.ธ.จ. สามารถประชุมกันนอกรอบได้ แต่เราก็ต้องให้เกียรติ  
ก.ธ.จ. ชุดใหม่ด้วยเพราะเขาอาจจะไม่เอาตามมติของเราก็ได้ ก่อนท่ีเราจะทํา MOU เราไม่มีเพ่ือน แต่ตอนนี้เรา
ได้ร่วมกันส่ีหน่วยงานทํางานร่วมกับ ก.ธ.จ. แล้ว ก.ธ.จ. เป็นตัวแทนภาคประชาชน เวลาลงพ้ืนท่ีหรือไปหา
หน่วยงานท่ีทํา MOU เจ้าหน้าท่ีอาจจะยังไม่รู้จักก็อยากขอกําลังใจจากเจ้าหน้าท่ีด้วย 

คําถาม 

 ผมปฏิบัติภารกิจในฐานะ ก.ธ.จ. นครราชสีมา ท่ีผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะขออธิบายถึง
ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ดังนี ้
 เร่ืองแรก คือ กระบวนการสรรหา ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคมของอําเภอ บางอําเภอติดประกาศรับ
สมัครไว้เฉยๆ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ พอถึงเวลาปิดรับสมัครก็เอาคนใกล้ชิดเข้ามาเป็นผู้แทนภาคประชา
สังคมในระดับอําเภอ ปิดก้ันโอกาสผู้มีความรู้ความสามารถในอําเภอคนอ่ืนเข้ามารับสมัครเข้ารับการสรรหา  
 เร่ืองท่ีสอง คือ การให้ความรู้กับ ก.ธ.จ. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับ ก.ธ.จ. ในแต่ละคณะ 
เก่ียวกับอํานาจหน้าท่ี เทคนิคการสอดส่องต่างๆ โดยใช้งบประมาณท่ีได้รับจากสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นรายจังหวัด เพ่ือให้ ก.ธ.จ. แต่ละคณะได้เข้าถึงข้อมูล ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ท่ีถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  
 เร่ืองท่ีสาม หลังจากท่ีได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) กับ ๔ หน่วยงานแล้ว ในทางปฏิบัติ
บางคร้ัง ท้ัง ๔ หน่วยงานก็ไม่สามารถลงพ้ืนท่ีร่วมตรวจงาน/โครงการกับ ก.ธ.จ. ได้ เนื่องจากภารกิจมาก  
ขอเสนอหน่วยงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจริง ๆ คือ ผู้ใหญ่บ้านท่ีสามารถเป็นหูเป็นตา และให้ข้อมูลแก่ ก.ธ.จ. ได้ ดังนั้น 
จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยส่ังการให้ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลโครงการทุกโครงการท่ีลงไปในพ้ืนท่ีหมู่บ้านของ
ผู้ใหญ่บ้านนั้นด้วย 
(นายพยุงศักดิ์ จายะภูมิ รองประธาน ก.ธ.จ. นครราชสีมา) 

คําตอบ 

รศ.ดร.ไชยา ย้ิมวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) 
 ข้อเสนอของท่านผมจะรับไว้ไปหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุฯ) ต่อไป 
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