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******************** 
 ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่านผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตต่าง ๆ  
ทุกเขต ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านวิทยากรท่ีมาร่วมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในภาคบ่าย  
และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ท่านกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ท่ีปรึกษา เครือข่าย ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติท่ีเคารพ 

ทุกท่านครับ ภารกิจของผมในเช้าวันนี้มีสองอย่าง อย่างแรกคือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ภารกิจ 

ท่ีสองคือ การบรรยายนํา ๑ เร่ืองว่าด้วยบทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ท้ังหมดนี้ 
จะร้อยเรียงเป็นลําดับเพ่ือท่ีจะเช่ือมกันในตอนบ่าย ซ่ึงจะเป็นการตั้งเวทีอภิปราย ปัญหาต่าง ๆ อย่างละเอียด 
และลึกซ้ึง โดยผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องและสันทัดในเร่ืองนี้ กิจกรรมท้ังหมดท่ีจัดขึ้นในวันนี้และเรียนเชิญท่าน  
ก.ธ.จ. ท่านท่ีปรึกษา ตลอดจนเครือข่ายของ ก.ธ.จ. จากจังหวัดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่างมาร่วมประชุม
กันนั้น จัดขึ้นด้วยเจตนาท่ีสําคัญสองประการ ประการแรกก็คือ เรามี ก.ธ.จ. หรือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
อยู่แล้วทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัดโดยปกติก็จะมีการพบปะ ประชุม ปรึกษาหารือ
กันอยู่แล้วอย่างน้อยปีละ ๓ คร้ัง นั่นเป็นเร่ืองของท่าน จังหวัดใครจังหวัดมัน ทํากันเองในจังหวัดนั้น ปัญหา
ของจังหวัดหนึ่งย่อมไม่เหมือนกับปัญหาในอีกจังหวัดหนึ่ง แต่ส่ิงท่ีอยู่ในใจของรัฐบาลตลอดมาก็คือ ทําอย่างไร
จึงจะให้ ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัด ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีตรวจราชการเดียวกันท่านคงทราบแล้วว่า ประเทศไทยนั้นได้
แบ่งพ้ืนท่ีหรือเขตตรวจราชการออกเป็นท้ังหมด ๑๘ เขต ทําอย่างไรให้ ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัดท่ีอยู่ในเขตเดียวกัน
ได้มีโอกาสมาพบปะกัน รู้จักกัน และรับฟังปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน เรารู้ว่าปัญหาของพัทลุงย่อมไม่เหมือนกับ
ปัญหาของสงขลา ปัญหาของสงขลานั้นย่อมไม่เหมือนกับปัญหาของนราธิวาส แต่อย่างไรท่ีพัทลุง สงขลา ตรัง 
นราธิวาส สตูล ยะลา ปัตตานี อาจจะมีปัญหาคล้าย ๆ กัน หรือปัญหาท่ีจังหวัดโน้นแก้ไม่สําเร็จ จังหวัดเราแก้
สําเร็จ ทํายังไงจะมาพบปะแลกเปล่ียนกันนั่นคือเหตุผลประการท่ีหนึ่ง ท่ีควรจะต้องจัดกิจกรรมอย่างในวันนี้ขึ้น 
โดยเชิญ ก.ธ.จ. ในจังหวัดซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเดียวกันมาพบกัน มาฟังพร้อม ๆ กัน มีคําถามก็จะได้ถามหนเดียว 
แล้วก็ตอบหนเดียว นั่นเป็นเจตนาข้อท่ีหนึ่งในการจัดประชุมวันนี้ เจตนาประการท่ีสองก็คือ รัฐหรือรัฐบาล 

ย่อมมีความในใจอะไรบางอย่างท่ีอยากจะบอกให้ท่านรู้ แทนท่ีจะต้องเดินไปบอกทีละจังหวัด ๆ ก็น่าจะบอก
พร้อม ๆ กัน เพราะว่าไปเดินสายพูดก่ีจังหวัดก็พูดแบบนี้ ถ้าอย่างนั้นก็เชิญมาฟังพร้อมกันน่าจะเป็นประโยชน์
กว่า รวมความแล้วการจัดประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ข้อ  (๑) เพ่ือให้ ก.ธ.จ. ได้พบปะ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น รับฟังปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน (๒) เพ่ือรัฐจะได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจ จะได้ส่งสัญญาณ จะได้ฝาก
ความห่วงใย จะได้มอบการบ้านให้ท่านไปเหมือน ๆ กัน คล้าย ๆ กัน จากเจตนารมณ์หรือความประสงค์อย่างนี้ 
รัฐจึงมอบหมายให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดประชุม ก.ธ.จ. ในแต่ละพ้ืนท่ีขึ้น ซ่ึงเรามี ก.ธ.จ. อย่างนี้
มาประมาณสิบปีแล้ว แต่ไม่เคยจัดเลยในอดีต พ่ึงจะมีขึ้นในปีนี้เป็นคร้ังแรก และเวียนไปจัดในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  
ท่ัวประเทศ จนมาถึงคร้ังนี้เป็นคร้ังท่ี ๘ ซ่ึงในแต่ละคร้ังก็จะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ไปบรรยาย ไปพบปะ ไปเป็นตัวแทนของรัฐบาล การประชุมคร้ังแรกเร่ิมท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

ผมไปเป็นผู้บรรยาย และต่อมาก็เวียนกันจัดท่ีภาคเหนือบ้าง ภาคอีสานบ้าง ภาคกลางบ้าง ก็มีรัฐมนตรีท่านอ่ืน
เวียนลงไป จนกระท่ังมาจบเป็นคร้ังสุดท้ายท่ีนี่ ซ่ึงผมก็ยินดีท่ีจะมาพบปะกับท่านอีกคร้ังหนึ่ง เรียกว่ามาเปิดหัว
และปิดท้าย จัดได้อย่างนี้ปีหน้าหรือปีต่อ ๆ ไป จะจัดอีกหรือไม่ ก็คงต้องมอบให้ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ท่านใหม่เป็นคนไปพิจารณา ใจผมอยากให้จัดอีก แต่อาจจะต้องเปล่ียนรูปแบบ เปล่ียนวิธีการ เพราะว่า ก.ธ.จ. 



- ๒ - 

 

ยังไม่ทันเปล่ียนคน ถ้ามาฟังซํ้า ๆ กันทุกปีก็ไม่มีอะไรใหม่ คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกก็ต้องจัดอย่างนี้แหละ ท่านอาจจะ
ต้องนั่งข้างล่างเหมือนนักเรียน คนบรรยายเหมือนครูนั่งบนเวที เพราะว่าเป็นคร้ังแรกก็ต้องเปิดตัวกันอย่างนี้ 
แต่คร้ังท่ีสอง อาจจะต้องลงมานั่งด้วยกัน และท่านอาจจะต้องพูดมากกว่าฟัง ท่านอาจจะต้องเป็นคนตั้งคําถาม
หรือถามกันเอง ท่านอาจจะตั้งคําถามว่าเร่ืองอย่างนี้ สตูลทําอย่างนี้ อยากรู้ว่าท่ีพัทลุงเขาทําอย่างไร เร่ืองอย่างนี ้
ท่ีตรังทําแล้วไม่สําเร็จ ล้มเหลว อยากรู้ว่าเร่ืองอย่างเดียวกันนี้นราธิวาสทําอย่างไรมันถึงประสบความสําเร็จ 
ภาษาฝร่ังเขามีคําหนึ่งเรียกว่า Best Practice แปลว่า คัดเอาวิธีท่ีดีเลิศมาเล่าสู่กันฟัง อย่างนั้นน่าจะเป็น
รูปแบบวิธีการท่ีจะจัดกันในปีต่อ ๆ ไป ก.ธ.จ. หรือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเป็นกลไกท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง 
ท่านนั่งเป็น ก.ธ.จ. ท่านอาจจะไม่รู้สึกว่ามันสําคัญ บางคนมาบ่นกับผมว่า ผู้ว่าราชจังหวัดไม่ค่อยจะให้
ความสําคัญกับ ก.ธ.จ. ท่ีได้ยินมาแล้วนะจากจังหวัดอ่ืน ทําอย่างไรถึงจะให้ผู้ว่าฯ ฟังเราให้มากกว่านี้ และผมก็
ได้ยินมาเหมือนกันท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดบอกว่า ก.ธ.จ. แกทําท่าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านมากไปหน่อย 
จังหวัดเสนออะไรแกค้านแหลก แกทําท่าเหมือนกับมาเป็นผู้จับผิดจังหวัด ผมฟังแล้วไม่สบายใจเพราะว่า 
ถ้าทัศนคติอย่างนี้ยังมีอยู่ ซ่ึงบอกตรง ๆ ว่ายังมีอยู่ อาจจะไม่ทุกจังหวัด แต่ถ้าทัศนคติอย่างนี้มีอยู่ และมัน
แพร่หลายกว้างขวาง การมี ก.ธ.จ. จะไม่ประสบความสําเร็จ เราไม่ได้ออกแบบ ก.ธ.จ. มาเพ่ือจะจับผิดจังหวัด 
แล้วเราก็ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือท่ีจะให้ ก.ธ.จ. มาเป็นนายของจังหวัด ท่านต้องเข้าใจบทบาทของท่าน กฎหมายนั้น
ให้อํานาจท่านในการสอดส่อง แล้วก็แนะนํา สะกิดเตือนใจ บอกแล้วก็แล้วไป ไม่ต้องไปหํ้าห่ัน ราวี ท่านไม่ใช่
ฝ่ายค้าน แต่ท่านก็ไม่ใช่ฝ่ายเดียวกับผู้ว่าฯ ท่านสังเกตสิครับว่าองค์ประกอบของ ก.ธ.จ. นั้น ไม่มีข้าราชการ 
อยู่เลย ยกเว้นประธานคนเดียวเท่านั้น ท่ีเอาผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีมานั่งเป็นประธาน ส่วนคนอ่ืน ๆ 
ท่ีอยู่ใน ก.ธ.จ. นั้น มาจากภาคประชาสังคมบ้าง มาจากองค์กรภาคเอกชนบ้าง และมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารบ้าง นั่นแปลว่าไม่มีข้าราชการอยู่เลย และท่ีเอาผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีมานั่ง
เป็นประธานเพราะเช่ือว่าเป็นกลไก เป็นสะพานเช่ือมระหว่างราชการส่วนกลางกับราชการส่วนภูมิภาค  
หรือเช่ือมระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดของท่าน นอกนั้นเป็นคนในจังหวัดท้ังนั้น เป็นภาคประชาสังคม  
เป็นองค์กรภาคเอกชน เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นปกติก็มีเวทีของตัวเองอยู่แล้วในสภาท้องถิ่น 
และท่านอาจจะพูดอะไรได้แรง ๆ อยู่แล้วในสภาท้องถิ่น แต่กรุณาใช้ความแรงนั้นในสภาท้องถิ่น เม่ือท่านมานั่ง
ใน ก.ธ.จ. ท่านก็คงต้องผสมกลมกลืนไปกับภาคประชาสังคม ในภาคธุรกิจเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมธนาคาร สภาการท่องเท่ียว บทบาทจะเปล่ียนไป การบ้านจะเปล่ียนไป ภารกิจจะเปล่ียนไป ย้ําอีกคร้ัง
ว่าการมี ก.ธ.จ. ขึ้นเม่ือสิบปีท่ีแล้วนั้น เขาต้องการให้มาเป็นผู้สอดส่อง มาเป็นผู้แนะนําจังหวัด มาเป็นส่ิงท่ี
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Second thought ภาษาไทยแปลว่าเตือนใจให้ย้ําคิดอีกคร้ังหนึ่ง Second แปลว่า  
หนท่ีสอง Thought แปลว่าความคิด จังหวัดคิดอะไรคิดได้อยู่แล้วแหละ และเขาเก่งกว่าเราเยอะแต่นั่นเป็น
ภารกิจคร้ังท่ีหนึ่ง ถ้ามี Second thought มาบอกว่า เอ๊ะท่านผู้ว่าฯ ผมว่ามันไม่น่าจะถูกนะ เอ๊ะผู้ว่าฯ ท่านทํา
อย่างนั้นไม่ดีกว่าหรือ เอ๊ะท่านผู้ว่าฯ ท่ีจริงผมว่าดีแล้วนะแต่ผมเห็นท่ีอ่ืนเขาทําอย่างนั้นมันได้ผล ทําไมเราไม่
ลองอย่างนั้นบ้าง นี่คือคําว่า Second thought เหมือนกับคนไม่สบายไปหาหมอ ถ้าไปโรงพยาบาลแรก 

หมอบอกว่าเป็นโรคนี้ต้องผ่าตัด คนไข้ก็มีทางเลือกอยู่สองอย่างคือ หนึ่งตัดสินใจผ่าตามท่ีหมอแนะ แต่บางคนก็
มีวิธีท่ีสองคือไปเช็คอีกโรงพยาบาล ถ้าหมอ ม.อ. เขาว่าอย่างนี้ก็ต้องไปเช็คกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ หรือถ้าเข้า
กรุงเทพก็ไปเช็คกับหมอจุฬา กับหมอศิริราช กับหมอรามา และถ้าเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ มันต้อง
รักษาอย่างนั้นถูกแล้ว เราก็จะได้อุ่นใจ นั่นเรียกว่า Second thought ในการทํางานราชการนั้นต้องมี Second 

thought Second opinion คือความเห็นอีกความเห็นหนึ่งมาเตือน ความจริงผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมี 
Second มี Third อะไรของท่านเยอะอยู่แล้วแหละ คือคิดแล้วท่านก็มีโอกาสคิดอีก แต่ส่วนใหญ่เวลาท่านคิดอีก 
ท่านมักจะปรึกษากับ Second thought ของท่านคือนายกเหล่ากาชาด นั่นน่ะ Second thought ท่ีสําคัญ 
แต่ถ้ามันได้ Second thought ท่ีมาจากผู้ทรงพลัง ผู้มีบารมี ผู้มีประสบการณ์ และท่ีสําคัญคือผู้มีส่วนได้เสีย
มันย่อมเกิดประโยชน์มากกว่าถูกไหม และเราก็ได้สร้าง ก.ธ.จ. ขึ้นมาเพ่ือท่ีจะให้เป็น Second thought เป็นคนท่ี
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สะกิดให้ย้ําคิด เป็นคนท่ีเตือน คําถามคือถ้าเตือนแล้วไม่ฟัง เกิดอะไรขึ้น ไม่ฟังก็คือไม่ฟังก็จบ หน้าท่ีใครหน้าท่ีมัน 
บทบาทใครบทบาทมัน ก.ธ.จ. อย่าไปอาฆาตมาดร้าย ก.ธ.จ. อย่าไปคิดว่าอย่างนี้ต้องฟัดกันให้บรรลัยไป 

ข้างหนึ่ง โทษฐานเตือนแล้วไม่ฟัง ถ้าอย่างนั้นแปลว่าท่านกําลังมีส่วนได้เสีย ถ้าท่านแน่ใจว่าส่ิงท่ีท่านแนะนั้น
มันดี ประชาชนก็อยู่ข้างท่าน ท่านมีวิธีอ่ืนอีกเยอะท่ีจะทําให้ส่ิงท่ีท่านเตือนนั้นได้ผล เช่น ส่ิงท่ีเตือนนั้นเป็นเร่ือง
ของการตรวจสอบการทุจริต ท่านก็มีเร่ืองท่ีจะแจ้งไป ป.ป.ท. ไป สตง. ถ้าส่ิงท่ีท่านเตือนนั้นเป็นเร่ืองของการ
ประหยัด หรือส้ินเปลืองงบประมาณ ท่านก็มีวิธีท่ีจะแจ้งไปยังรัฐบาล ถ้าส่ิงท่ีเตือนไปนั้นทางจังหวัดยินดีทําตาม 
ท่านก็มีหน้าท่ีต้องเอาไปบอกประชาชนด้วยนะว่า เร่ืองนี้จังหวัดเขาทําตาม เขาเห็นด้วย เราจงมาร่วมมือกับ
จังหวัดเถิด ถ้าทํางานอย่างนี้ ก.ธ.จ. ก็จะไม่เป็นฝ่ายค้าน แต่จะเป็น Second thought เสียงกระซิบ เสียงเตือน 

ท่ีมีประโยชน์ ท่ีว่ามานี้คือเจตนารมณ์ และผมเช่ือว่าการจัดประชุมกันไปเจ็ดแปดคร้ังท่ัวประเทศ จนมาถึงคร้ังนี้
เป็นคร้ังสุดท้ายน่าจะทําให้ ก.ธ.จ. เข้าใจถึงบทบาทของตนเองได้มากขึ้น ท่านอาจจะทําผิดทําถูก ลองผิดลอง
ถูก มาประมาณสิบปีแล้ว แต่จากนี้ไปก็น่าจะมีความเข้าใจดีขึ้น นับวันรัฐบาลจะให้น้ําหนักกับ ก.ธ.จ. มากขึ้น ๆ 
ผมยังมีความในใจว่าเม่ือ ก.ธ.จ. ได้มีมาสิบปีแล้วทําบทบาทได้ดีพอสมควร และเป็นองค์กรทางการเพียงองค์กร
เดียวในจังหวัดท่ีมีองค์ประกอบแบบนี้ ส่ิงท่ีผมอดคิดไม่ได้ก็คือ ต่อไปโฉมหน้าการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะประกาศใช้อีกไม่นานและจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวะเดียวกัน 

จะมีการแต่งตั้งวุฒิสภา ๒๕๐ คน ซ่ึง ๒๐๐ คนแรก ตั้งกันแบบจ้ิมเอาไปเลยอิสระ อีก ๕๐ คน ได้มาจาก 

การสมัคร การสรรหา มีการเลือกไขว้กลุ่มกัน รวมแล้วก็จะเป็น ๒๕๐ คน เราคิดกันว่า ๒๐๐ คนแรก ท่ีจ้ิมไป
นั้นจะไปหามาจากไหน บางทีเราอาจจะต้องพ่ึงกลไก ก.ธ.จ. ให้ ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัดมีส่วนมีเสียงในการ
เสนอแนะช่ือส่งขึ้นมา และให้กรรมการส่วนกลางคัดเลือก นั่นคือความในใจท่ีรัฐบาลกําลังคิดอยู่ และกําลัง
สํารวจบทบาทของ ก.ธ.จ. อยู่ว่าควรแก่การมอบความไว้วางใจให้ท่านช่วยทําหน้าท่ีนี้หรือไม่ นี่คือตัวอย่าง 
เพราะฉะนั้น นับวันบทบาทของ ก.ธ.จ. จะมากขึ้น ท่านอาจจะไม่รู้สึกว่า ก.ธ.จ. มันใหญ่ ท่านอาจจะไม่รู้สึกว่า  
ก.ธ.จ. สําคัญ แต่ ก.ธ.จ. หรือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนั้น เป็นองค์กรเดียวและเป็นกลไกเดียวท่ีรัฐตั้งขึ้น 

ด้วยความไว้วางใจให้มีอยู่ทุกจังหวัด โดยระบุไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ท่านมี
กฎหมายรองรับ ท่านมีสิทธิ ท่านมีหน้าท่ี ท่านมีบทบาท ข้อสําคัญคือ เม่ือรัฐได้ให้สิทธ์ิ ให้หน้าท่ี ให้บทบาท 
ท่านสามารถทําบทบาทเหล่านี้ได้อย่างบริสุทธ์ิบริบูรณ์หรือไม่เพียงใด ผมได้พูดคุยกับท่านปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่านปลัดเอก และท่านผู้ตรวจฯ ว่าเราจะต้องประเมิน ก.ธ.จ. ทุกจังหวัดโดยเร็ว ว่าทํางานได้ผล
เพียงใดและมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ท่ีมาจากจังหวัดไหนเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์ มันไม่แตกแยก  
ไม่แตกร้าวและนําไปสู่การเกิดประโยชน์กับจังหวัดนั้นได้จริงๆ ลองประเมินผลออกมาแล้วรายงานมาให้รัฐบาล
ได้ทราบบ้าง ตรงนั้นเรียกว่า ผลงานอันเป็นเลิศ ท่ีควรจะเอาไปใช้เป็นตัวอย่าง หรือถ้าให้ดีต่อไปอาจจะจัด
ประกวดก็ได้ ประกวดกันแล้วก็ให้รางวัล ไม่ใช่ ก.ธ.จ. จังหวัดไหนด่าผู้ว่าฯ เก่งจะชนะ ไม่ใช่อย่างนั้น ก.ธ.จ. 
ไหนเสนอแนะผู้ว่า และผู้ว่าเห็นด้วยนําไปปฏิบัติแล้วเกิดผลและเป็นประโยชน์ ประชาชนโมทนาสาธุนั่นคือ
ผลงานท่ีดีเด่น ควรแก่การให้รางวัล รางวัลนั้นไม่ได้ให้กับ ก.ธ.จ. รับมาแล้วมันต้องกลับไปให้จังหวัดเหมือน
อย่างการกระจายอํานาจก็ต้องให้ท้องถิ่นเสนอผลงานมาประกวดกันแล้วก็ได้รางวัลและได้เงิน เงินนั้นก็ต้อง 
เอากลับไปทําโครงการต่อในท้องถิ่น ปีหนึ่งรางวัลอย่างนี้มีหลายร้อยล้านบาท ท้องถิ่นท่ีได้รางวัลปีท่ีแล้ว 
ผมได้ไปมอบอย่างน้อยๆ ท้องถิ่นหนึ่ง อบต. อย่างเดียว ๙๖ ล้านบาท ผมจําได้ว่าท้องถิ่นท่ีขึ้นมารับรางวัลแรก  
๖ ล้านบาท หมอเปรมศักดิ์ เพียยุระ ขึ้นมารับ เพราะว่าท่านเอาไปทําประโยชน์จริง ๆ อาจจะเอาไปให้ทุนการศึกษาเลย
ทํานองนั้น และผมก็สัมภาษณ์ว่า ท่านนายกฯ ได้เงินไป ๖ ล้าน ได้ไป ๘ ล้าน จะทําอะไรต่อ ท่านบอกเอาไป 

ทําต่อเอาไปต่อยอด เม่ือก่อนทํา ๔ โรงเรียน ก็จะทําเพ่ิมอีก ๘ โรงเรียน อย่างนี้คุ้มหน่อยท่ีจะให้รางวัล เม่ือวันก่อน
ผมไปแจกรางวัลให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ท้ังจังหวัด อําเภอ ตําบล ท่ีมีผลงานดีเด่น นายกฯ ไพร พัฒโน ท่านก็
ขึ้นไปรับรางวัล อําเภอหาดใหญ่ก็ได้ไปหลายรางวัล อําเภอโน้นก็ได้ ตําบลนี้ก็ได้ กระทรวงนั้นก็ได้ กรมนี้ก็ได้ 
โรงพยาบาลโน้นก็ได้ แต่ว่ามันโก้มากเลยนะ ไปแจกท่ีหอประชุมกองทัพเรือ และแต่ละแห่งกองเชียร์ขนกันมา
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มืดฟ้ามัวดิน มายกป้ายติดไฟแว็บ ๆ ผมอยู่บนเวทีแจกรางวัลแล้วเคล้ิมนึกว่าตัวเองเป็นณเดชเหมือนกัน  
ถามเขาว่ามากันทําไมเยอะแยะ เขาตอบมาเป็นกองเชียร์ เชียร์ใคร ก็เชียร์กรมตัว เชียร์โรงเรียนตัว  
เชียร์โรงพยาบาลตัว เชียร์จังหวัดตัวท่ีได้รางวัลมากันหมด ผมก็ถามรางวัลคืออะไร โล่พลาสติกแผ่นหนึ่ง 
มีประมาณ ๒๐ กว่าอัน ถามว่าแล้วมีเงินไหม ไม่มี ท้องถิ่นเขามี ๖ ล้าน แต่นี่ไม่มี ผมบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวต่อไป
ผมต้องหาเงินให้ แต่ท่ีเขามานั้นเขาภาคภูมิใจว่าส่ิงท่ีเขาทําไปท้ังปีมันได้ประโยชน์ มีกรรมการท่ีเป็นคนกลางมา
ตัดสิน แล้วคัดเอาผลงานท่ีว่าดีเก๋เด่นมากส่งไปประกวดระดับโลกท่ีสหประชาชาติ ประกวดมา ๑๓ ปีแล้ว  
ผมฟังนัดแรกก็นึกในใจ ส่งไปก็ส่งไป ส่งไปแล้วเขาก็ส่งกลับ ปรากฏว่าเป็นอันดับท่ี ๑ ชนะเลิศในโลกมาแล้ว  
ปีแรกโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ชนะเลิศบริการประชาชนประเภทโรงพยาบาล เป็นท่ี ๑ ในโลก  
ชนะโรงพยาบาลอีก ๒๐๐ แห่งในอเมริกา อีก ๑๐๐ แห่งในญี่ปุ่น อีก ๑๐๐ แห่งในอังกฤษ และอีก ๑๐๐ แห่ง
ในฝร่ังเศส ได้อย่างไร โรงพยาบาลเล็กๆ ท่ีช่ือว่าโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ปีต่อมาโรงพยาบาลยโสธรได้ท่ี 
๑ ปีถัดมาโรงพยาบาลขอนแก่น ปีต่อมากรมชลประทาน ได้รางวัลระดับโลกโดยโรงพยาบาลท่ีชนะได้ไปรับ
รางวัลจากมือเลขาธิการสหประชาชาติ กลับมานายกรัฐมนตรีก็ต้องประกาศยกย่องเกียรติคุณให้เหรียญให้ตรา
ให้รางวัลให้งบประมาณ นี่ผมร่ายเร่ืองอ่ืนท่ีอ่ืน ผมก็กลับมานึกว่า ก.ธ.จ. ต้องมีอะไรอย่างนั้นบ้าง มีแรงจูงใจบ้าง
ท่านจะได้ฟิตตัวมากขึ้น เพราะ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ท่านทํางานได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ความสําเร็จของ ก.ธ.จ. นั้น  
วัดจาก (๑) ท่านต้องทําให้จังหวัดพอใจ (๒) ท่านต้องทําให้ประชาชนพอใจ ถ้าท่านทําให้ประชาชนพอใจแต่
จังหวัดไม่พอใจ ท่านเก่งเพียงคร่ึงเดียว และถ้าท่านทําให้จังหวัดพอใจแต่ประชาชนไม่ปล้ืมใจ ท่านก็สําเร็จ 
คร่ึงเดียว ถ้าท่านจะสําเร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านต้องทําให้พอใจท้ังจังหวัดและประชาชนในจังหวัด ก.ธ.จ. 
ไม่ใช่นักการเมือง ก.ธ.จ. ไม่ใช่นักวิชาการ แต่ ก.ธ.จ. เป็นเสียงของประชาชนท่ีจะเตือนให้จังหวัดได้ฉุกคิด 

อีกสักทีเถิด ท่านต้องจําหลักตรงนี้ไว้ให้ดี และส่ิงท่ีเราต้องการฝากท่านมากท่ีสุดในการท่ีจะต้องทําหน้าท่ีเตือน
จังหวัดก็คือ เตือนในเร่ืองท่ีเป็นช่ือของกรรมการของท่าน ช่ือของท่านคือ ก.ธ.จ. ย่อมาจาก กรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ฉะนั้นส่ิงท่ีท่านต้องเข้าใจคือ ธรรมาภิบาลแปลว่าอะไร  ธรรมาภิบาลคืออะไร และท่านต้องเอาธรรมาภิบาล
นี้ใส่เข้าไปในจังหวัด เม่ือใดท่ีเห็นว่าจังหวัดขาด เม่ือใดท่ีเห็นว่าจังหวัดหย่อน ท่านต้องเติมธรรมาภิบาล และวิธีท่ี
ท่านจะเตือนจังหวัด กรุณาเตือนอย่างมีสัมมาวาจา คืออย่าไปเตือน “เฮ้ยผู้ว่าฯ ผิด” คนเราพอเร่ิมประโยคแรก 
ก็ไม่ฟังแล้วนะ ท่านอย่าไปเตือนว่า “ผู้ว่าฯ ทําแบบนี้ไม่ได้ คนก็ไม่รับ ผมก็ไม่รับ อย่าทําเลย” อย่างนั้นชกกัน
แล้วครับ ให้ท่านใช้คําว่า “ทําอย่างนี้มันมีธรรมาภิบาลแล้วหรือ” ท่านเอาคํานี้เข้าไป ต้องคํานี้ด่าเจ็บกว่าคําอ่ืน
ท้ังหมด “ท่านคิดว่าทําอย่างนี้มีธรรมาภิบาลหรือ ถ้าท่านคิดว่ามีท่านก็ทําไป” แค่นี้แหละครับ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเขาซี ๑๐ เขามีสติ เขามีปัญญา เขามีความรู้ เขาคิดออกเองว่าส่ิงท่ีกําลังทํามีธรรมาภิบาลไหม เพราะว่า
ธรรมาภิบาลมันประกอบไปด้วยอะไรต่อมิอะไรเยอะมากเตือนแค่ประโยคเดียวว่า มีธรรมาภิบาลหรือไม่ และนี่
เป็นสัมมาวาจา คนเราเวลาจะเตือนกันมันก็ต้องมีเทคนิค ท้ังหมดท่ีว่ามานี้เป็นการทําหน้าท่ีเปิดการประชุม 
เพราะฉะนั้น ขอขอบคุณสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีจัดสัมมนามาจนครบ ๘ คร้ัง วันนี้เป็นการจัดคร้ัง
สุดท้าย และอีกไม่ก่ีวันท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีก็จะเกษียณอายุราชการ แต่ท่านได้ฝากผลงานช้ินโบแดงไว้
ให้ สามารถจัดประชุมกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ทุกจังหวัดครบถ้วนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ผมก็ขอ
ถือโอกาสนี้เปิดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จ และได้
ประโยชน์สมความมุ่งหมายของการจัดทุกท่านและเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพเรียบร้อยทุกประการ 
ขอบพระคุณครับ  
 ท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีคือเปิดการประชุม ต่อจากนี้จะเป็นภาค ๒ คือ 

ภาคบรรยายในหัวข้อเร่ือง “บทบาทของประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล” คําว่า “ธรรมาภิบาล” 
เป็นคําพิเศษ เป็นคําเทคนิคท่ีแต่งขึ้นมา สร้างขึ้นมา บัญญัติขึ้นมา เพ่ือให้มีความหมายถึง ส่ิงดี ๆ งาม ๆ ส่ิงท่ี
เป็นคุณธรรม ถ้าไปบรรยายอย่างนี้ในจังหวัดอ่ืนภาคอ่ืนผมอาจจะไม่ต้องอธิบายมากนัก แต่มาท่ีนี่ผมจําเป็นต้อง
พูดประโยคต่อไปนี้ว่า คําว่า “ธรรมาภิบาล” ไม่ได้เก่ียวกับศาสนาอะไรเลยนะครับ ไม่ได้เก่ียวกับพุทธ  
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ไม่ได้เก่ียวกับอิสลาม ไม่ได้เก่ียวกับคริสต์ ไม่ได้เก่ียวกับฮินดู เพราะฉะนั้นอย่ามีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่า  
ธรรมาภิบาลนั้นเป็นคําท่ีมีนัยยะทางศาสนา ตอบเลยว่าไม่มี เป็นคําท่ีอยู่ ๆ มีคนคิดขึ้นมาว่าเรียกอย่างนี้เถอะ 
ธรรมาภิบาล และท่ีเรียกคํานี้เพราะนําไปใช้กับทุกศาสนาก็ได้ เพราะทุกศาสนามีธรรมะท้ังนั้น อิสลามก็มี  
พุทธก็มี คริสต์ก็มี เพราะธรรมะในท่ีนี้ก็คือ คุณงามความดี ธรรมะในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงคําสอนของศาสดาใด ๆ 
ท้ังนั้น มันเป็นส่ิงดี ๆ ท่ีใครก็ตามท่ีเป็นมนุษย์ควรจะทํา ควรจะมี ควรจะปฏิบัติ ควรจะรักษา ควรจะประพฤติ 
ขอย้อนไปสักนิดจะได้ทราบท่ีมาของช่ือกรรมการของท่าน เม่ือประมาณเกือบ ๓๐ ปีมาแล้ว ในสมัยคุณอานันท์ 
ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี มีคําหนึ่งเกิดขึ้นเป็นภาษาฝร่ัง คือคําว่า Good Governance เกิดขึ้นท่ีองค์การ
สหประชาชาติ ผมถามจริง ๆ นะ ใครท่ีไม่เคยได้ยินคําว่า Good Governance มาก่อนยกมือขึ้น ขอบคุณมาก 
เพราะผมรู้ท่ีนั่งแล้วไม่ยกมือก็ไม่เคยได้ยินมาเหมือนกันหรือไม่แน่ใจว่าเคยได้ยิน ไม่แปลกท่ีท่านไม่เคยได้ยิน  
ถ้าท่านอยู่กรุงเทพจะได้ยินทุกวัน เม่ือ ๓๐ ปีมาแล้ว ใครพูดอะไรก็ตามท่ีมีคําว่า Good Governance แทรก
เข้ามาให้มันเก๋ๆ เพราะฉะนั้นก็มีคนพูดกันไปเร่ือย “ไปซ้ือของ...อันนี้เท่าไหร่สองร้อยต่อเหลือหนึ่งร้อยได้ไหม  
เพ่ือ Good Governance คือจะต่อราคาแต่จะบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้ เลยอ้าง Good Governance คนขายก็
บอกลดไม่ได้ ทุนมาหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วสองร้อยขาดตัวตามหลัก good governance” เพราะฉะนั้นจึงมีคน
พูดกันเยอะ ทุกวันนี้ใครพูดแล้วไม่มีคําว่า Road Map น่ะเชย เพราะฉะนั้นพูดอะไรให้มี โรด ๆ แมบ ๆ เข้าไว้  
ถึงจะตามท่านนายกประยุทธ์ฯ ทัน หรือคําว่าปฏิรูปพูดให้มันยากๆ เข้าไว้ แล้วท่านจะเป็นคนทันสมัย  
แต่ ๓๐ ปีท่ีแล้ว พูดคําว่า Good Governance ถึงจะทันสมัย เหตุท่ีคิดคํานี้ขึ้นมาเพราะคําว่า “good” แปลว่า ดี 
“governance” แปลว่า การจัดระเบียบการปกครอง รวมกันก็เป็นการจัดระเบียบอะไรสักอย่างให้มันด ี

ไม่เละเทะ นั่นคือ Good Governance เกิดขึ้นเนื่องจากหลายประเทศในโลกจําเป็นต้องไปกู้เงินธนาคารโลก 
ประเทศใดอยากลงทุนก็ไปกู้แต่ธนาคารโลกเขาไม่ให้ชาวบ้านกู้ แต่ประเทศต่าง ๆ มีสิทธ์ิท่ีจะไปกู้ กู้กันทีหนึ่ง 
ก็ห้าหม่ืนล้าน แสนล้าน เพ่ือเอามาทําถนน ทําสะพาน ทําเขื่อน เอามาพัฒนาประเทศ โดยไม่คิดดอกเบ้ีย 

หรือถ้ามีดอกเบ้ียก็คิดถูก ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ใช่ใครก็กู้ได้ ถ้าจะกู้ประเทศก็ไปบอกว่ากู้เอามาทําอะไร เอามา
ทําเขื่อนเท่าไหร่ ห้าหม่ืนล้าน แล้วเม่ือไหร่จะผ่อน เม่ือไหร่จะจ่ายครบ ๒๐ ปี เอาไปเลยคิดดอกเบ้ีย  
๐.๑ เปอร์เซ็นต์ แรกๆ ธนาคารโลกก็ปล่อยเงินกู้แบบนี้ แต่อยู่ไป ๆ หลายประเทศกู้แล้วต้นหายกําไรหด 

คือไม่มีปัญญาเอาเงินส่งคืน แล้วบางทีขอกู้มาสร้างเขื่อน แต่ปรากฏว่าไม่ได้สร้างเขื่อนเพราะเกิดม็อบชาวบ้าน
เดินขบวนต่อต้านไม่ให้สร้างเขื่อน แปลว่ารัฐบาลประเทศนั้นไปกู้มาสร้างเขื่อน แต่ชาวบ้านไม่อยากได้เขื่อน 
แล้วเวลาถูกด่าธนาคารโลกก็ถูกด่าด้วย ข้อหาอุดหนุนโจร คือไปอุดหนุนรัฐบาลให้ทําเขื่อน เพราะการสร้าง
เขื่อนก็ต้องไปเวนคืนท่ีดินของประชาชน คนก็เลยด่ารัฐบาลยันธนาคารโลก สุดท้ายธนาคารโลกก็ตกท่ีนั่งความ
ช่ัวไม่มีความดีไม่ปรากฏ บางทีผู้แทนธนาคารโลกไปประเทศไหน คนไปเผารถ ทุบรถข้อหาไปให้เงินรัฐบาล 

มาทําส่ิงท่ีรังแกประชาชนกลายเป็นอย่างนั้นไป หรือในบางประเทศกู้เงินไปห้าหม่ืนล้านเพ่ือเอามาทําอะไรสัก
อย่างในประเทศตัวเอง ปรากฏว่าวัดคร่ึงกรรมการคร่ึง โกงกันไปโกงกันมากู้ห้าหม่ืนล้าน รัฐบาลท่ีไปกู้มานั้น 

ได้กําไรใต้โต๊ะ ล่อไปแล้วหม่ืนล้านชักเปอร์เซ็นต์จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ธนาคารโลกจึงต้องมานั่งคิดว่า  
เราหลับหูหลับตาปล่อยเงินกู้ไม่ได้แล้ว ต้องให้ประเทศมาเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่า ๑. ห้ามวัดคร่ึงกรรมการคร่ึง 
๒. จะให้ทําโครงการอะไรขึ้นมาประชาชนต้องเห็นชอบ ๓. ต้องเอาเงินมาใช้คืนภายในก่ีปี ถ้าไม่ยอมเซ็นสัญญา
แบบนี้ก็ไม่ปล่อยเงินกู้เด็ดขาด การท่ีประเทศใดท่ีจะกู้ธนาคารโลก รัฐบาลนั้นประเทศนั้นจะต้องมี Good 

Governance คําเดียวเท่านั้น คือต้องมีการจัดการบริหารเงิน ๆ ทอง ๆ ท่ีกู้อย่างดี โดยมีหลักการคือ 

  ๑. ต้องไม่โกง 
 ๒. ต้องใช้คืน 

 ๓. ต้องซ่ือสัตย์สุจริต 

 ๔. ต้องฟังเสียงชาวบ้าน 
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ถ้าชาวบ้านต่อต้านโครงการนี้ต้องหยุด...อย่าสร้าง เอาเงินกลับไปคืน ถ้าอยากได้เงินไปดอกเบ้ียถูก ต้องไปทํา
ความเข้าใจเคลียร์กับชาวบ้านเพ่ือให้มีการก่อสร้าง หลักอย่างนี้ท้ังหมดมันยาว คําเรียกให้มันส้ัน เรียกคําเดียว
ว่า Good Governance ถ้าประเทศไหนไม่ยอมรับเงื่อนไขแปลว่าไม่ต้องกู้ ถ้าประเทศไหนรับเงื่อนไขเขาก็
ปล่อยเงินกู้ และเม่ือกู้ไปแล้ว เอาเงินไปแล้ว ไปทําแล้ว และไปโกงอีก ธนาคารโลกมีสิทธ์ระงับเรียกเงินคืนริบ
ดอกเบ้ียและปรับด้วย เพราะฉะนั้นพวกรัฐบาลลูกหนี้มันก็กลัวเจ้าหนี้ เม่ือกลัวเจ้าหนี้ก็ต้องทําคือ ๑. ต้องไม่โกง 
๒. จะทําโปรเจคอะไรก็ต้องไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจและยอมให้สร้างได้ สร้างได้ปัญหาก็ไม่มี ประชาชน 

ก็ร่วมมือ ประชาชนก็รักรัฐบาล โปรเจคนั้นก็เกิด น้ําไหล ไฟสว่าง ทางก็ดี มีกําไร รัฐบาลมีเงินเอามาคืน  
คืนเสร็จเขาก็ให้กู้ใหม่รวมความก็ดีไปหมด องค์การสหประชาชาติจึงได้มีมติ ว่า หลักการของ Good 

Governance ทําให้รัฐบาลมีประพฤติดีไปด้วย เพราะไม่อย่างนั้นเจ้าหนี้จะทวงหนี้คืน เร่ืองนี้เป็นเร่ืองแปลก...
ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทําความดีมากว่า ๒,๐๐๐ ปี ท้ังพุทธ ท้ังคริสต์ ท้ังอิสลาม ทุกศาสนาสอนให้คนทําดี 
สอนให้คนไม่โกง สอนให้เอาใจเขาใส่ใจเรา...สอนยังไงก็ไม่ทําตาม แต่โดนเจ้าหนี้ขู่ทีเดียว“ยอม” แล้วมันก็เป็น
จริงเพราะว่า ถ้าเราไม่ทําตามคําสอนของศาสนาผลร้ายก็คือ ตกนรก...ช่างมันอีกนาน พระเจ้าลงโทษ...ช่างมัน
อีกนาน แต่ถ้าไม่ทําตามธนาคารโลกท่ีเป็นเจ้าหนี้ ส่ังนั้น ไม่ใช่ว่า..ช่างมันอีกนาน พรุ่งนี้..มันเอาเงินคืน 
เพราะฉะนั้นก็กลัว เม่ือกลัวก็ต้องทําตาม จึงเกิดผลดีขึ้นโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นสหประชาชาติจึงได้มีมติว่า  
เม่ือ Good Governance ดีอย่างนี้ จึงควรส่งเสริมให้ทุกประเทศมี Good Governance คําว่า Good 

Governance จึงเข้าไปทุกประเทศท่ัวโลก เพราะเป็นของดี...แปลว่า ความมีคุณธรรม ฉะนั้นต่อไปนี้ประเทศ
ไหนจะกู้หรือไม่กู้..ทุกคนก็อยากมี Good Governance เพราะมันเท่ห์ดี ประชาชนเวลาช้ีหน้าด่ารัฐบาลก็จะด่า
รัฐบาลว่าไม่มี Good Governance คํานี้มันก็เลยแพร่หลาย ภาษาไทยก็เรียกกันอย่างนี้...ท้ังรัฐบาลนายกฯ 
ชาติชาย นายกฯ สุจินดา จนกระท่ังมาถึงรัฐบาลนายกฯ ชวน หลีกภัย วันหนึ่งมีประชุมกัน..ขณะนั้นผมเป็น
เลขา ครม. นายกฯ ชวน ท่านเป็นคนไม่ชอบพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ แล้วก็ไม่ชอบคนท่ีพูดไทยคํา 
อังกฤษคํา เวลาประชุมแล้วมีใครพูดภาษาอังกฤษท่านมักจะแกล้งถามว่า “ขอโทษนะครับ..ผมไม่เข้าใจท่ีพูด
แปลว่าอะไร” พอคนนั้นบอกว่า “แปลอย่างนี้..อย่างนี้..” ท่านก็บอกว่า “คุณก็รู้ว่ามันแปลว่าแบบนี้ ทําไมถึงไม่ 

แปลตั้งแต่แรก” เวลาประชุมปลัดกระทรวงบางคนว่า “เราจําเป็นต้องอย่างนี้...เพราะมันเป็น excellent 

idea” คุณชวนถาม “excellent idea แปลว่าอะไร” คนท่ีพูดตอบ..แปลว่าความคิดอันเจ๋งมาก คุณชวนบอก
ว่าทําไมคุณไม่แปลมาตั้งแต่แรกว่าเป็นความคิดอันเจ๋งมาก ผมนึกว่าคุณแปลไม่ออกจึงพูดภาษาอังกฤษ แต่คุณ 

ก็แปลออกแล้วทําไมคุณไม่แปลตั้งแต่แรก ท่านปลัดคนนั้นจําจนวันตายเลย เวลาเจอนายกฯ ชวนท่ีไหนต้อง 
“เจ๋งแต่แรก” อย่าไปดัดจริตพูดภาษาอังกฤษ วันหนึ่งนั่งประชุมกันก็มีปลัดกระทรวงพูดขึ้นมาว่า “ผมว่าวิธีการ
ท่ีเรากําลังคุยกันนี่มันไม่มี Good Governance นะครับ” คุณชวนถามขึ้นทันทีว่า “Good Governance 

แปลว่าอะไรครับ” ทําไมท่านนายกชวนจะไม่รู้ ท่านรู้ แต่ท่านต้องการท่ีจะสอน ปลัดกระทรวงท่านนั้นก็ตอบว่า 
“แปลว่าอะไรไม่รู้ท่ีมันดีๆ น่ะครับ” นายกฯ ชวนก็หันมาส่ังผมทันที “เลขาฯ ไปปรึกษาผู้รู้ว่า คําว่า Good 

Governance ควรจะบัญญัติเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร ต่อไปจะใช้เป็นศัพท์ราชการ และจะไม่ให้เรียกว่า Good 

Governance ผมก็ไปปรึกษาผู้รู้ ซ่ึงประเทศไทยมีผู้รู้เรียกว่า" “คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของทางราชการ” 
คืออะไรก็ตามท่ีเป็นภาษาอังกฤษกรรมการบัญญัตินี้ก็จะเป็นผู้แปล ผมก็ส่งเร่ืองไปถามผู้รู้ว่า “คณะรัฐมนตรี
ต้องการให้บัญญัติศัพท์คําว่า Good Governance แปลว่าอะไร” เขาก็บัญญัติมา ผมนําเข้าท่ีประชุม ครม.
“กราบเรียนนายกรัฐมนตรีว่า บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้บัญญัติมาแล้ว คําว่า Good Governance ต่อไปนี้ 
ภาษาไทยให้เรียกว่า “สุประศาสนการ” ท่านนายกฯ ก็ถามว่า “กรุณาแปลไทยเป็นไทยหน่อยสิว่าแปลว่า
อะไร” คณะกรรมการฯ ก็แปลมาให้เสร็จคําว่า good แปลว่า ดี ตรงกับคําว่า สุ แถมยังได้ยกตัวอย่างด้วย เช่น 
สุนัขเล็บงาม สุกรมืองาม สุนารีหญิงงาม เพราะฉะนั้น สุ แปลว่า ดี ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า Good ส่วนคําว่า 
Governance แปลว่าการปกครอง แต่คําเพราะของมันคือคําว่า ประศาสนการ ศาสนการ เช่น รัฐประศาสนศาตร์ 
แปลว่าการปกครองรัฐ เพราะฉะนั้นคําว่า Good Governance แปลว่า สุประศาสนการ คุณชวนก็บอกว่า 
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“ใครใช้ก็ใช้...ชีวิตนี้ผมไม่ใช้แน่” พอคุณชวนไม่ใช้ทุกคนก็กลับไปใช้ Good Governance อย่างเดิม วันหนึ่งมี
การประชุมกรรมการอีกชุดหนึ่ง นายกฯ ชวน เป็นประธาน ผมเป็นเลขา ก็มีคนพูด Good Governance ขึ้นมา
อีก นายกฯ ชวน ก็เปรยขึ้นมาว่า “ภาษาไทยนี้ช่างอัตคัดขาดแคลนจริงหนอ หาคําอะไรมาแทนภาษาอังกฤษ
สักคําก็ไม่ได้ แปลว่าชาติเราต้องใช้ภาษาอังกฤษนี้ไปตลอดหรือยังไง” ม.ร.ว. จัตุมงคล หม่อมเต่า ท่านเป็นคน
ไม่กลัวใครก็พูดว่าขึ้นมาว่า “คํานั้นก็ไม่ดี คํานี้ก็ไม่ดี ทําไมไม่เรียก..ธรรมาภิบาล..ล่ะครับ คํานี้เท่ห์ดี” ปรากฏว่า
ทุกคนปรบมือ และนายกฯ ชวนก็บอกว่า “เอาคํานี้แหละ” จึงเป็นธรรมาภิบาลมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านเลยเป็น 
“กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ไม่อย่างนั้นวันนี้ท่านต้องเป็น “กรรมการสุประศาสนการจังหวัด” ไปแล้ว  
แต่ก็ยังมีคนไม่ชอบใจคําว่าธรรมาภิบาลอยู่ดี เนื่องจากมีความหมายท่ียังไม่ตรง เพราะ “ธรรมาภิบาล” มาจาก
คําว่า “ธรรมะ”+“อภิบาล” แปลว่าการมีธรรมะเป็นเคร่ืองมือปกปักษ์รักษา แล้วมันเก่ียวอะไรกับคุณธรรม 
เพราะฉะนั้นแปลก็ไม่ถูก มันไม่ค่อยจะเข้าท่า แต่มันดูเท่ห์ดี เพราะฉะนั้นคนท่ีชอบก็ชอบไป แต่คนท่ีไม่ชอบ  
เขาต้องการให้มันตรงกับภาษาอังกฤษท่ีเป๊ะ ๆ กว่านี้ ในท่ีสุด ก.พ. ก็ไปบัญญัติศัพท์ขึ้นมา Good Governance 

ภาษาไทยให้เรียกว่า “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” เป็นคําท่ีแปลมาจากคําว่า Good Governance 

ได้ตรงท่ีสุด และกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินว่า “...ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคน ทุกฝ่าย ทุกประเภท ทุกกรม ทุกกองจะต้องทํางานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี...” ตอนคํานี้เข้าสภามีคนถาม ท่านประธานครับ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีคืออะไร ประธานบอก
ว่าคือ Good Governance ทุกคนก็เข้าใจจบ ฉะนั้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีจึงเป็นศัพท์ราชการ 
เป็นศัพท์กฎหมาย แต่ชาวบ้านเขาเรียกธรรมาภิบาล แต่ วันนี้ธรรมาภิบาลก็ไม่ใช่ศัพท์ชาวบ้านแล้ว  
เพราะตอนนี้กฎหมายเร่ิมเอาไปใช้อย่างน้อยช่ือท่าน กฎหมายก็ตั้งให้แล้วว่า “ก.ธ.จ.” กรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด เพราะฉะนั้น ส่ิงท่ีเราเรียกเป็นภาษอังกฤษว่า Governance ภาษาไทยเรียกได้สองอย่าง เรียกอย่างส้ัน
ว่า “ธรรมาภิบาล” อย่างยาวเรียกว่า “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” ผมคิดว่าเอาง่ายๆ เรียกอย่างส้ัน
ดีกว่า เพราะมันติดปากคนนะ เพราะว่าถ้าเรียกอย่างยาวท่านก็ต้องมีช่ือเรียกใหม่ว่า กรรมการหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีจังหวัด ไปพูดกับใครอย่างนี้ไม่ทันจบประโยคเขาลุกเดินหนีก่อน ยังแนะนําตัวไม่จบเลย  
ถ้าเราบอกว่ากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มันดูเท่ ท่านก็ใช้ต่อไปให้มันติดปากว่าท่านเป็น ก.ธ.จ. ท่ีเล่ามา
ท้ังหมดนี้คือ อยากบอกให้รู้ว่า...กว่าจะมาเป็นธรรมาภิบาลนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ส่ิงท่ีสําคัญกว่านั้นคือ  
ธรรมาภิบาลคืออะไร ได้แก่อะไร เพราะธรรมาภิบาลคือส่ิงท่ีท่านต้องเอาไว้แนะนําจังหวัด เอาไว้ตรวจสอบ
จังหวัด เอาไว้สอดส่องจังหวัด หน้าท่ีของท่านทําอย่างเดียวคือช่วยรักษาธรรมาภิบาล ความจริงการรักษาดูแล
ธรรมาภิบาล การมีธรรมาภิบาลเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย นายกรัฐมนตรีก็ต้องมีธรรมาภิบาล  
รองนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีธรรมาภิบาล รัฐมนตรีก็ต้องมีธรรมาภิบาล ปลัดกระทรวง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
อธิบดี ผู้ตรวจราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจ ลงไปจนถึงนายดาบ แม้กระท่ัง 
ใครก็ตามท่ีไม่ใช่ข้าราชการ ฟังให้ดีนะ ใครก็ตามแม้จะไม่เป็นข้าราชการ แต่ถ้าทํางานเก่ียวกับประชาชน คนนั้น
ก็ต้องมีธรรมาภิบาล ถ้าท่านทําอะไรโดยไม่เก่ียวกับคนอ่ืน นั่งอยู่คนเดียวก็ไม่จําเป็นต้องมีธรรมาภิบาล ไม่รู้จะมี
ไปทําไม เม่ือไหร่ท่ีท่านต้องติดต่อกับคนอ่ืน แม้คนอ่ืนเป็นเมียท่าน สามีท่าน ลูกท่าน พ่อท่าน แม่ท่าน มันก็คือคน
อ่ืน ใครก็ตามท่ีเข้ามาเก่ียวในชีวิตเราเกินจากตัวเราไป เราต้องมีธรรมาภิบาลกับเขาท้ังส้ิน หน้าท่ี ก.ธ.จ. ก็คือ 
นอกจากตัวท่านต้องมีธรรมาภิบาลเองแล้ว ท่านต้องช่วยเตือนให้คนอ่ืนมีธรรมาภิบาลด้วย หน้าท่ีท่านมีแค่นั้น 
แต่ธรรมาภิบาลนั้นต้องมีทุกคน รัฐบาลต้องมีธรรมาภิบาล เพราะรัฐบาลทํางานกับประชาชนใช้เงินภาษีอากร 
ถ้ารัฐบาลไม่มีธรรมาภิบาลสักอย่างเดียว รัฐบาลก็เหมือนโจร ตํารวจ ทหาร ถ้าไม่มีธรรมาภิบาล ตํารวจ ทหารก็
เหมือนโจร ยิ่งเขายอมให้ถืออาวุธได้ด้วย แต่ดันไม่มีธรรมาภิบาลก็คือโจรดี ๆ นี่เอง ครูถ้านั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องมี
ธรรมาภิบาล แต่ถ้าสอนนักเรียน ครูต้องมีธรรมาภิบาล ครูท่ีเอาแก้วขว้างนักเรียน คือครูท่ีไม่มีธรรมาภิบาล 
เพราะฉะนั้น เม่ือติดต่อกับคนอ่ืนเม่ือใดธรรมาภิบาลเกิดขึ้นเม่ือนั้น บริษัท ห้างร้านก็ต้องมีธรรมาภิบาล 
ครอบครัวก็ต้องมีธรรมาภิบาล เพราะว่าธรรมาภิบาลนั้นคือการปรึกษาหารือกัน คือการไว้ใจกัน คือการไม่โกงกัน 
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คือการจริงใจต่อกัน นั่นแหละคือธรรมาภิบาล วันก่อนผมดูโทรทัศน์รายการแนะนําว่า ครอบครัวควรมี 

ธรรมาภิบาล ผมก็นั่งดูว่าครอบครัวจะมีธรรมาภิบาลได้ยังไง เขาบอก “พ่อ แม่ ลูกเย็น ๆ นั่งกินข้าวด้วยกัน  
พ่อก็สอนลูก ลูกอย่าไปเสพยาเสพติดนะลูก ลูกระวังการคบเพ่ือนนะลูก ลูกก็แนะ พ่อ แม่กับข้าวเนี่ยเรากินมา
ทุกวันแล้วน่าจะเปล่ียนบ้างเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เออพรุ่งนี้เราทําอะไรดีหล่ะลูก ลูกก็แนะให้ทําอย่างนั้น แม่ก็
บอกทําอย่างนี้ดีกว่า” บรรยากาศแบบนี้คือ ธรรมาภิบาล นี่เขาเรียกว่า ธรรมาภิบาลในครอบครัว พิธีกร
รายการนี้ก็บอกว่า ธรรมาภิบาลท่ีมีในครอบครัวเรียกว่า ครอบครัวภิบาล ก็ดี แปลว่า Good Governance in The 

Family ก็เก๋ดี ผมมานึกถึงเม่ือ ๑๐ ปีท่ีแล้ว ตอนผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีคร้ังแรก วันหนึ่งมีข่าวมาบอกผมว่า  
ท่ีวัด ๆ หนึ่งพระลูกวัดแทงเจ้าอาวาสตาย ผมดูแลพระอยู่ด้วย ผมก็ไปให้กําลังใจ ผมไม่ได้ไปให้กําลังใจเจ้าอาวาสนะ  
เพราะท่านตายแล้ว คือไปให้กําลังใจพระวัดอ่ืนท่ีถูกนิมนต์มารักษาการเจ้าอาวาส ผมก็ไปให้กําลังใจผู้รักษาการ  
ไปถึงผมถามว่า “หลวงพ่อมารักษาการนานเท่าไหร่แล้ว” “๗ วัน” “ขอบคุณหลวงพ่อท่ีมาช่วยดูแล” ท่านบอก 
“อย่ามาขอบคุณอาตมาเลย พรุ่งนี้วันท่ี ๘ อาตมาจะกลับแล้ว” ผมถามว่า “ทําไมถึงจะกลับ” ท่านว่า “วัดนี้ 
ไม่มีธรรมาภิบาล” ผมถามว่า“มันไม่ดีอย่างไร” “อาตมาส่ังพระในวัดท้ังหมดตอนเช้าบิณฑบาตเสร็จกลับมา
ต้องมานั่งฉันด้วยกัน มีอะไรจะได้คุยกันปรึกษาหารือกัน ปรากฏทุกองค์บิณฑบาตเสร็จ บาตรใครบาตรมัน
กลับไปฉันกันท่ีกุฏิ  ๙ โมงเช้าอาตมาตีระฆังเรียกลงโบสถ์เพ่ือมาประชุมกัน คุยกัน ว่าจะจัดการดูแลวัดอย่างไร 
มีอาตมามาอยู่รูปเดียวและเณรอีกองค์เกรงใจมาด้วย พระอ่ืนไม่มาสักองค์ปรึกษาอะไรก็ไม่ได้ คุยอะไรก็ไม่ได้ 
ไม่ให้ความร่วมมือ วัดนี้ไม่มีธรรมาภิบาล โยมเป็นรองนายกฯ ช่วยไปรณรงค์หน่อยให้วัดมีธรรมาภิบาล” ท่านใช้
คําว่า ให้วัดมี Good Governance ผมบอกว่า Good Governance ไม่เพราะ ถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่า
อย่างไรดีให้เข้ากับวัด ท่านบอกไปรณรงค์ให้วัดมี อารามภิบาล นี่แปลว่า ธรรมาภิบาลมีได้ทุกสังคม  
   เม่ือไม่ก่ีวันมานี้ ศาลฎีกาตัดสินคดีสําคัญเร่ืองหนึ่งส่ังจําคุกจําเลย ๒๐ ปี ไม่รอลงอาญา ใครนึก
ออกว่าคดีอะไร ยกมือขึ้น (มีคนตอบว่า สนธิครับ) ครับคดีคุณสนธิ ผมไม่ได้ตั้งใจมาพูดว่าท่าน แต่ผมกําลังจะ
พูดว่าศาลตัดสินว่าอย่างไร คุณสนธิมีความผิดเพราะไปเก่ียวพันกับบริษัทเอกชน ซ่ึงทําเอกสารเท็จไปกู้เงิน  
นั่นเป็นเร่ืองของเขาและศาลก็ลงโทษจําคุก ๒๐ ปี แต่กรุณาฟังเหตุผลว่าทําไมศาลจึงจําคุก ๒๐ ปี ศาลบอกว่า
การกระทําของจําเลยในการทําเอกสารเท็จนั้นเป็นความผิด แน่นอนเป็นความผิด ส่วนข้อท่ีจําเลยฎีกาว่าควรจะ
มีการลดหย่อนผ่อนโทษนั้น ศาลเห็นว่าไม่สามารถจะลดได้ เพราะจําเลยเป็นบริษัทซ่ึงเป็นมหาชนทํางานกับ
ประชาชน วิสัยของบริษัทท่ีทํางานกับประชาชนต้องมีความระมัดระวังจะประมาทพล้ังเผลอไม่ได้ เพราะบริษัท
ท่ีเป็นมหาชนต้องมีธรรมาภิบาล ท่ีเล่ามานี้ผมต้องการพูดคํานี้ ผมอ่านคําพิพากษาแล้วผมขนลุก เพราะเราพูด
คํานี้กันเยอะแต่ไม่ค่อยเห็นในคําพิพากษา แล้วคดีนี้เป็นหนึ่งในไม่ก่ีคดีท่ีศาลกล้าเอาคําว่า “ธรรมาภิบาล”  
ใส่ลงไปว่า “ฉันจําคุกเธอเพราะเธอไม่มีธรรมาภิบาล ศาลบอกว่าถ้าเป็นบริษัทธรรมดาเป็นบริษัทของครอบครัว
เป็นบริษัทของตระกูลก็อาจจะรับโทษเบา แต่นี่เป็นบริษัทมหาชน เพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าอยู่บนความไว้วางใจ
ของประชาชน คือจะต้องมีธรรมาภิบาล”  
   ธรรมาภิบาลเป็นคําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ สหประชาชาติเขาคิดขึ้น ธนาคารโลกเขาคิดขึ้น 
ฝร่ังเขาคิดขึ้น แล้วท่ัวโลกก็ต้องคิดตามอย่างนั้น เพราะว่าเขาเป็นคนแต่งคํานี้ขึ้นมา เหมือนอย่างฟุตบอลเรา
ไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมัน เป็นเกมส์ท่ีฝร่ังคิดแล้วก็เล่น ฉะนั้นเม่ือเราคิดจะเตะฟุตบอลเราก็ต้องเตะแบบท่ีฝร่ังเขา
เตะเล่นตามกติกา และถ้าเราบอกให้พ่ีน้องมาเล่นฟุตบอลกันเถอะ เล่นยังไง วิธีการก็คือ ให้แบ่งคนเป็นสองวง  
นั่งล้อมวงแล้วเอาก้อนหินมาคนละ ๕ ก้อน แล้วโยนก้อนหินกัน ถ้าใครชนะถือว่าชนะฟุตบอล เราจะเรียกมันว่า
ฟุตบอลมันก็ไม่มีวันเป็นฟุตบอล เพราะเล่นอย่างนี้เขาเรียกว่า เล่นหมากเก็บ ถ้าฟุตบอลต้องเล่นอีกแบบ  
ดังนั้น Good Governance หรือธรรมาภิบาลก็เหมือนกันเป็นส่ิงท่ีเขาคิดกันมาจากเมืองนอก หลักธรรมาภิบาล 
มี ๖ ข้อคือ (๑) จะทําอะไรต้องยึดหลักกฎหมาย (๒) จะทําอะไรต้องยึดหลักความโปร่งใส (๓) จะทําอะไรต้อง
ยึดหลักความรับผิดรับชอบ (๔) จะทําอะไรต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม (๕) จะทําอะไรต้องคํานึงถึงความคุ้มทุน 
คุ้มค่าคุ้มเวลา และประหยัด และข้อ (๖) ข้อสุดท้ายซ่ึงมีความสําคัญมากจะติดคุกติดตะรางหรือไม่ ก็อยู่ตรงนี้
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แหละ คือจะทําอะไรต้องยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริต ท้ัง ๖ ข้อนี้ รวมเรียกว่า ธรรมาภิบาล ถ้าทําได้ครบ  
๖ ข้อ วิเศษท่ีสุด ทําได้ไม่ครบ ๖ เอาสัก ๕ ทําได้ไม่ครบ ๕ เอาสัก ๔ ไม่ครบ ๔ เอา ๓ ไม่ครบ ๓ เอา ๒ ไม่ครบ 
๒ เอา ๑ ....แต่ถ้าทําไมได้เลยสักข้อระวังอันตราย ซวยนะครับ ไม่ครบสักข้อแล้วยังมาทํางานเก่ียวพันกับ
ชาวบ้าน คือถ้าทําไม่ได้สักข้อแล้วอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่เป็นไร เม่ือไหร่ท่ีติดต่อกับคนเนี่ยเกิดเร่ือง เม่ือไหร่เป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดเร่ือง เม่ือไหร่มีอํานาจในมือเกิดเร่ือง เม่ือไหร่ใช้เงินหลวงอยู่แล้วยังไม่มีธรรมาภิบาลสักข้อ
เกิดเร่ือง ท่ีมีเร่ืองกันอยู่เพราะมีเงินหลวงอยู่ในมือ..มีอํานาจรัฐอยู่ในมือ..มีของหลวงอยู่ในมือไว้บังคับไว้ปกครองแต่
ไม่มีธรรมาภิบาล ข้อท่ี ๑ ทําอะไรก็ช่างขอให้ยึดหลักกฎหมาย แปลว่าอะไร พูดก็พูดนะ ๖ ข้อนี้ ข้อ ๑ สําคัญ
ท่ีสุด เพราะคนเราถ้าผิดกฎหมายซะแล้วก็จบเห่ไม่ต้องพูดอย่างอ่ืนแล้ว ผิดกฎหมายซะแล้ว ซ่ือสัตย์สุจริตก็มี
โอกาสซวยนะ เพราะฉะนั้นทําอะไรให้ถูกกฎหมายไว้ก่อน อย่าทําอะไรผิดกฎหมายเป็นอันขาด ผมคงไม่
จําเป็นต้องเตือนท่านเท่าไหร่ว่าอย่าทําผิดกฎหมาย เพราะเวลาจะทําอะไรก็เปิดกฎหมาย ถ้ากฎหมายเขาห้าม
ทําก็อย่าไปทํา ถ้ากฎหมายเขาบอกทําได้ก็ทํา แต่ท่ีผมกลัวและจําเป็นต้องเตือนท่าน ความจริงไม่รู้จะเตือนท่าน
ทําไมนะ เพราะท่านเป็นผู้ควบคุมกฎ ความจริงต้องเตือนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผมไม่ค่อยจะกลัวเร่ืองเจ้าหน้าท่ีทํา
ผิดกฎหมาย แต่ผมกลัวเจ้าหน้าท่ีท่ีทําตามกฎหมายโดยนึกว่านี่คืออํานาจตามกฎหมาย ท่ีจริงกฎหมายไม่ได้ให้
อํานาจคือทําโดยความเข้าใจผิด ทุกวันนี้ข้าราชการท่ีโดนฟ้อง ๑๕๗ ข้าราชการท่ีโดนฟ้องท่ีศาลปกครอง 
ข้าราชการท่ีถูกร้องต่อ ป.ป.ช. ข้าราชการท่ีถูกร้องต่อ สตง. แน่นอนว่าคร่ึงหนึ่งจงใจท่ีจะทําผิด แต่อีกคร่ึงหนึ่ง
ไม่ได้ตั้งใจจะโกงเลย...เปิดกฎหมายก็แล้ว ตรวจสอบก็แล้ว ถามเขาก็แล้ว ทุกคนบอกทําได้ทําเถิดจะเกิดผลถึง
ลําบากตรากตรําก็จําทนเกิดเป็นคนเม่ือทําผิดติดคุกเอย คือเปิดกฎหมายแล้วนึกว่าไม่ผิด แต่เกิดมันผิด คร่ึงหนึ่ง
เป็นแบบนั้น อธิบดีคนหนึ่งถูกฟ้องว่าผิด ม. ๑๕๗ อธิบดีคนนั้นมาร้องไห้กลางศาลบอก “ศาลท่ีเคารพ ผมนี่มา
เป็นอธิบดีคนท่ีแปด เจ็ดคนก่อนหน้าผมเขาก็ทําแบบนี้ท้ังนั้นไม่เห็นเป็นอะไร แล้วทําไมผมทําแบบเขา ผมถึงผิด 
เป็นสองมาตรฐาน” ศาลบอกว่า “มันผิดหมดท้ังเจ็ดคนนั่นแหละ แต่เจ็ดคนนั้นเกษียณไปแล้ว เหลือแต่คุณ...
เขาจึงมาเอาผิดท่ีคุณ” “ก็ผมทําเหมือนเขา” “ก็ไม่เป็นไร มันก็ผิดเหมือนเขานั่นแหละ แต่วันนี้เขาจับคุณ  
เขาเล่นงานคุณ ถ้าเม่ือไหร่เขาบอกเจ็ดคนนู้นไม่ผิด คุณผิด แบบนี้เรียกเลือกปฏิบัติ แต่วันนี้กําลังบอกผิดท้ังเจ็ด  
แต่อีกเจ็ดเอาไว้ว่ากันทีหลัง คุณอยู่ตรงนี้ต่อหน้าศาล เอาคุณก่อน” เพราะฉะนั้น การอ้างว่าได้ทําตาม ๆ กันมา แก้ตัว
ไม่ขึ้น การทําผิดส่วนใหญ่ก็เพราะว่าทําผิดตาม ๆ กันมา เพราะฉะนั้น ผมจึงบอกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ วันนี้ข้อท่ี
บอกว่า ธรรมาภิบาลข้อท่ีหนึ่งทําอะไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย “๕๐ เปอร์เซ็นต์ คือจงใจทําผิด รู้ท้ังรู้” “แต่อีก 
๕๐ เปอร์เซ็นต์ คือนึกว่าทําถูก ก็บางคนเป็นอธิบดีแต่จบวิศวะจะไปรู้อะไรเร่ืองกฎหมาย ผอ. โรงพยาบาล 

ก็เป็นหมอ จะไปรู้ได้ไงว่าการจัดซ้ือจัดจ้างต้องทํายังไร ปลัดกระทรวงบางคนถึงเวลาก็ถามนิติกร ว่าทําได้ไหม 
นิติกรบอกว่าทําได้ ก็เช่ือมัน เช่ือมันเสร็จปรากฏทําไม่ได้ ก็ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมายมันก็เท่ากับทําผิด ดังนั้น 
ก่อนท่ีท่านจะทําอะไร ๑. ตรวจสอบกฎหมายก่อนถ้าเห็นชัดว่าผิด ก็อย่าไปทํา อย่าไปเส่ียง ถ้าตรวจแล้วไม่มี
อะไรห้าม ก็อย่าเช่ือใจตัวเอง สอบถามผู้รู้ ถ้าเร่ืองใหญ่ ๆ สอบถามกฤษฎีกา สอบถามอัยการ แล้วเวลาถามอย่า
สอบถามทางโทรศัพท์ถามแล้วไปอ้างว่าได้สอบถามผู้รู้แล้ว ปรึกษาโดยการยกโทรศัพท์ถาม ไอ้นั่นมันจะบอกว่า  
“เอ๊ะ เท่าท่ีจําได้ ไม่เคยถามนะครับ” ก็ใครจะมายอมติดคุกร่วมกับท่าน จึงต้องถาม ตอบกลับมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรถึงจะใช้เป็นหลักฐานได้ อีกประเภทหนึ่งท่ีผมบอกว่าอันตรายเหมือนกันคือ เปิดกฎหมายแล้ว 
กฎหมายบอกทําได้ ถามผู้รู้แล้ว ผู้รู้บอกว่าทําได้ สบายใจแล้ว ลงมือทํา ซวย ถูกฟ้องศาลปกครอง ข้าราชการ 
ไม่น้อยเวลาถูกฟ้องศาลปกครอง ศาลก็จะตัดสินว่า “จริงอยู่ การกระทําของจําเลยทําไปโดยมีอํานาจ แต่เป็น
การใช้อํานาจโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร” ผมจึงขอเตือนว่า ๑. อย่าทําอะไรท่ีไม่มีอํานาจ ๒. ปรึกษาผู้รู้ 
ว่ามีอํานาจหรือไม่ ๓. ปรึกษาแล้วรู้ว่ามีอํานาจก็ต้องใช้อํานาจอย่างมีเหตุผล อย่าเหิมเกริมว่ามีอํานาจแล้วจะทํา
อะไรก็ได้ อาจจะมีอํานาจแต่ปราศจากเหตุผลอันสมควร แค่นี้ก็ผิดได้  ดังนั้น จะทําอะไรก็ต้องมีเหตุผลอันสมควร 
ถ้าจะส่ังอะไรไปก็ต้องแน่ใจว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ชีวิตนี้เราอาจมาถึงทางเลือกท่ี เล้ียวซ้ายก็ได้ เล้ียวขวาก็ได้ 
แล้วทําไมเราต้องเล้ียวขวา ถ้าบังเอิญการแล้วขวานั้นมันถูก มันสมควร ท่านก็โชคดี แต่ถ้าวันหนึ่งมีคนมาฟ้องว่า 
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เล้ียวซ้ายก็ได้ เล้ียวขวาก็ได้ น่าจะเล้ียวซ้าย แล้วท่านเล้ียวขวา และการเล้ียวขวามันทําให้ส้ินเปลืองกว่า 
เล้ียวซ้าย การเล้ียวขวาทําให้คนเดือดร้อนกว่าเล้ียวซ้าย นั่นแปลว่า ไม่มีธรรมาภิบาล ผมพูดเร่ืองนี้ เพราะผม
กําลังจะบอกว่า บางคร้ังคนเราทําโดยมีอํานาจ ทําโดยถูกกฎหมาย แต่ไม่มีธรรมาภิบาล แค่นี้ก็ซวยได้ ซวยใน
ท่ีนี้อาจไม่ถึงขนาดติดคุก แต่ต้องยกเลิกคําส่ัง แล้วส่ังใหม่ แล้วถ้าการยกเลิกนั้นทําให้คนเดือนร้อน เขาก็อาจจะ
มาฟ้องเราได้ ธรรมาภิบาลจึงสําคัญตรงนี้ ประเทศไทยมาถึงจุดนี้แล้วจุดท่ีดีนะครับ แต่ถ้าไปถามอธิบดี 
ปลัดกระทรวง สมัยรุ่นเม่ือ ๑๐ -  ๒๐ ปี เขาไม่นึกว่าจะมาเจอประโยคท่ีศาลตัดสินว่า “จริงอยู่ แม้การกระทําของ
จําเลยจะชอบด้วยกฎหมาย” โธ่...คนเราถ้าชอบด้วยกฎหมายแล้วจะเอาอะไรอีก “จริงอยู่ แม้การกระทําของ
จําเลยจะชอบด้วยกฎหมาย แต่เห็นได้ว่า การกระทํานั้นไม่มีธรรมาภิบาล” ปลัดกระทรวงคนหนึ่งร้องว่า “อะไรวะ 
ถูกกฎหมาย แล้วยังจะผิดอีก” ก็ใช่ไง ก็มันผิดหลักธรรมาภิบาล แล้วทํายังไงถึงจะไม่ผิดเลย...ก็คือ 

“การกระทํานี้ชอบด้วยกฎหมายและเห็นได้ว่ามีธรรมาภิบาล” นั่นหละชนะเลิศ ...แต่ถ้าการกระทําท่ีมิชอบด้วย
กฎหมาย ก็ไม่ต้องถามเร่ืองธรรมาภิบาลล่ะนะ ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าคุก...“ถ้าชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่มี
ธรรมาภิบาลอาจไม่เข้าคุกแต่ท่ีส่ังไปเป็นโมฆะ ก็ต้องส่ังใหม่”  
 ผมขอเล่าเกร็ดความรู้ให้ฟัง เม่ือ ๑๐ ปีท่ีแล้ว ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีรอบแรก ผมเป็นประธาน
กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ก.พ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนมารับราชการ ใครจบปริญญาตรีอยาก
รับราชการมาสอบท่ี ก.พ. เร่ิมต้นคือสอบข้อเขียน ใครผ่านข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ใครผ่านสัมภาษณ์ไปรับ
ราชการท่ีกระทรวงนั้น กระทรวงนี้ ตามท่ีคุณเลือก เด็กคนหนึ่งแกไปสมัครสอบเป็นผู้หญิงด้วย สอบเสร็จแกก็
ไปนั่งรอ นอนรอท่ีหน้าสํานักงาน ก.พ. เพ่ือรอผลสอบข้อเขียนว่ามาหรือยัง เจ้าหน้าท่ี ก.พ. เดินไปบอกว่า  
“หนู ไม่ต้องมานั่งรอหรอก กรรมการตรวจข้อสอบเขามาจาก จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ นิด้า รามคําแหง ข้อสอบมัน
กระจายไปท่ีนู่น ท่ีนั่น เม่ือไหร่คะแนนตรวจเสร็จส่งกลับมา จึงจะรวมคะแนนและประกาศผลสอบได้ หนูอย่า
มานั่งรออยู่เลย คะแนนมันยังไม่มา” เด็กคนนี้บอก “ไม่ได้ หนูต้องมาดูทุกวัน” แล้วแกก็มานั่งรอ นอนรอ 
คะแนนก็ยังไม่มา จนวันหนึ่งเป็นวันศุกร์แกก็ไปดูคะแนนอีก เจ้าหน้าท่ีคนเดิมก็บอกว่า “หนู คะแนนมันมาแล้ว 
แต่มันยังมาไม่ครบ จุฬาฯ กับนิด้า ยังไม่ส่งมา” เด็กก็บอก “หนูต้องกลับไปเยี่ยมแม่ แม่หนูอยู่อุบลฯ ต้องนั่ง
รถไฟไปอุบล” เจ้าหน้าท่ีก็บอกว่า “ไปเถอะ หนูท้ิงเบอร์โทรศัพท์ไว้ ถ้าคะแนนมาพ่ีจะโทรไปบอก”เด็กก็ให้
เบอร์โทรไว้แล้วขึ้นรถไฟไปหาแม่ท่ีอุบลในวันศุกร์ตอนเก้าโมงเช้า  เวลาบ่ายโมงคะแนนสอบมาเจ้าหน้าท่ีรวม
คะแนนเสร็จก็ปิดประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ใครไม่มีช่ือคือตก ใครมีช่ือกรุณามาสอบสัมภาษณ์ 

วันอังคาร เพราะพรุ่งนี้วันเสาร์ มะรืนวันอาทิตย์ วันจันทร์หยุดชดเชย กรุณามาสอบสัมภาษณ์วันอังคาร เวลา
เก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็น ใครไม่มาถือว่าสละสิทธิ  เจ้าหน้าท่ีได้โทรไปบอกเด็กซ่ึงเป็นเบอร์โทรท่ีหอพักใน
กรุงเทพฯ แต่เด็กเดินทางไปหาแม่ท่ีอุบลฯ แล้ว จึงไม่มีคนรับและเด็กคนนี้ก็ไม่มีเบอร์มือถือ เม่ือเจ้าหน้าท่ีโทร
ไปไม่มีคนรับ ก็ถือว่าได้โทรแล้ว วันอังคารเด็กกลับจากอุบลฯ มาถึงกรุงเทพบ่ายสองโมง นั่งแท็กซ่ีจากหัวลําโพง 
ไป ก.พ. ถึง ก.พ. บ่ายสามโมงสิบนาที เห็นช่ือตัวเองก็ดีใจจะว่ิงเข้าไปสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีบอก “ช้าไปแล้ว
กรรมการเขากลับหมดแล้ว” “แล้วหนูทําไงค่ะ” “ก็หนูไม่มาตามเวลาท่ีกําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ” “ก็หนูท้ิงเบอร์
โทรศัพท์ไว้แล้ว” “ฉันก็โทรแล้ว ทําไมหนูถึงไม่รับ” “หนูกลับบ้าน” “ใครใช้ให้เธอกลับ” “หนูกลับไปเยี่ยมแม่”  
“ก็แม่เธอ ไม่ใช่แม่ฉัน” “แล้วหนูจะทํายังไง” “ก็แปลว่าหนูตก สละสิทธ์ิ กรรมการเขารอจนบ่ายสามโมง 
ถึงเวลาเขาก็กลับแล้ว” “แล้วหนูจะทํายังไง” “หนูมาสอบใหม่ปีหน้า แล้วคราวนี้อย่าไปอุบลฯ อีก” เด็กก็เอา
แต่ร้องไห้อยู่หน้า ก.พ. ทันใดนั้นก็มีเทวดามาโปรดคือผู้ปรารถนาดี เดินมาเห็นร้องไห้อยู่ก็บอก “หนู ฟ้องมันเลย”  
“ฟ้องใคร” “ฟ้องประธาน ก.พ. นั่นแหละ” ผมเป็นประธาน ก.พ. เป็นจําเลยท่ีหนึ่ง กรรมการ ก.พ. ท้ังหมด
เป็นจําเลยท่ีสอง สํานักงาน ก.พ. จําเลยท่ีสาม แกฟ้องหมดเลย เพราะศาลปกครองฟ้องง่าย เดินเข้าไปไม่ต้อง
พูดอะไรมาก หนังสือสักตัวก็ไม่ต้องเขียน ปากกาสักด้ามก็ไม่ต้องพก เดินเข้าไปร้องไห้ เจ้าหน้าท่ีก็ฉีกกระดาษ
แล้วก็เขียน ๆ ตาม แล้วก็ยื่นฟ้องให้เราเซ็นช่ือ รอฟังศาลตัดสิน คดีนี้ขึ้นไปถึงศาลปกครองสูงสุด ผมไม่รู้เร่ือง 
รู้ราว...เป็นจําเลยท่ีหนึ่ง ไม่ได้ไปปิดประกาศ ไม่ได้ไปสัมภาษณ์อะไรเลย ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นประธานฯ  
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ศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่า “จริงอยู่ แม้เห็นได้ว่าสํานักงาน ก.พ. มีอํานาจตามกฎหมาย แต่การท่ีมีอํานาจ 
ตามกฎหมายนั้น ไม่ได้แปลว่าจะใช้อํานาจทําอะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะว่าจะต้องมีธรรมาภิบาลด้วย  ธรรมาภิบาล
คือการใช้อํานาจตามกฎหมาย ต้องมีเหตุผลอันสมควร การประกาศผลสอบในวันศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ 
และอังคารโผล่มาสัมภาษณ์เลย เป็นการให้เวลาท่ีน้อยเกินไป โดยไม่มีความเหมาะสม ไม่มีเหตุอันสมควร  
จึงให้ยกเลิกการประกาศผลสอบท้ังหมด และปิดประกาศใหม่ และให้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนจึงจะสอบ
สัมภาษณ์ได้” สรุปว่าต้องยกเลิกการสอบสัมภาษณ์  แต่มอง ๆ แล้วเร่ืองนี้ไม่มีอะไรมาก ไม่ติดคุก ยกเลิก 

ผลสอบแล้วปิดประกาศใหม่ คราวนี้ล่อไปสองเดือนแล้วค่อยมาใหม่  ท่านว่าศาลปกครองตัดสินแบบนี้ถูกไหม 
เป็นธรรมไหม ถ้าเรารู้ว่าเป็นธรรม เราก็อย่าไปทําตรงกันข้าม ถ้าท่านบอกว่าเป็นธรรม แปลว่าท่านเร่ิมเข้าใจ
แล้วว่า ธรรมาภิบาล แปลว่าอะไร  อย่าลืมว่าประโยคแรกศาลเร่ิมว่า “จริงอยู่ แม้ ก.พ. มีอํานาจตามกฎหมาย 
แต่เห็นได้ชัดว่า ไม่มีธรรมาภิบาล” ตกลงเด็กคนนี้ได้ปิดประกาศใหม่ก็มีช่ือเข้าสอบ ได้สอบสัมภาษณ์ แต่ห้าม
ถามว่าสุดท้ายแกผ่านสอบสัมภาษณ์หรือไม่ อันนั้นมันอีกเร่ืองหนึ่ง  
 เร่ืองท่ีสอง สํานักงานอัยการสูงสุดประกาศรับสมัครคัดเลือกคนเป็นอัยการ กติกาคือ ต้องมา
ตรวจโรค ถ้าตกตรวจโรค กลับบ้าน ถ้าผ่านตรวจโรค สุขภาพดี ไปสอบข้อเขียนกฎหมาย ผ่านข้อเขียนไปสอบ
สัมภาษณ์ ผ่านสัมภาษณ์เป็นอัยการ  ผู้ชายคนหนึ่งตรวจโรค หมอลงมติเอกฉันท์ว่าเป็นโปลิโอ เพราะโปลิโอนั้น 
เขาห้ามเป็นอัยการมาห้าสิบปีแล้ว  ตก  ไอ้หมอนี่เก่ง พอประกาศว่าตกปุ๊บ มันยื่นเร่ืองต่อศาลฟ้องอัยการทันที 
สํานักงานอัยการสูงสุด จําเลยท่ีหนึ่ง อัยการสูงสุด จําเลยท่ีสอง ข้อหาทําเขาตก เก่งมากเลยนะ กล้าฟ้อง  
แต่เร่ืองนี้ศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่า “จริงอยู่ แม้สํานักงานอัยการสูงสุดจะมีอํานาจตามกฎหมาย ท่ีระบุโรคใด
เป็นโรคต้องห้ามก็ได้แต่ศาลเห็นว่า การให้โปลิโอเป็นโรคต้องห้ามใน พ.ศ. นี้ มันต่างจากเม่ือห้าสิบปีท่ีแล้ว”  
ส่ีสิบห้าสิบปีก่อนโปลิโออาจจะเป็นโรคอันตราย ไม่สง่างาม ใครเป็นต้องไปเดินกะเผลกกะเผลกสวมเส้ือครุยว่าความ  
มันไม่เท่ห์ แต่วันนี้ตําแหน่งอัยการไม่ได้มีหน้าท่ีว่าความอย่างเดียว นั่งหนีบขาอยู่ท่ีโต๊ะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็น
โปลิโอ นั่งตรวจสัญญาก็ได้ ให้คําแนะนํากฎหมายก็ได้ แล้วทําไมต้องเอาโปลิโอมาเป็นข้อห้ามในการเข้าทํางานด้วย 
ดังนั้น “การกําหนดให้โปลิโอเป็นโรคต้องห้าม จึงปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้ยกเลิกการประกาศตรวจโรค 
แล้วตรวจใหม่” อ้าว...ตรวจใหม่มันก็ผ่านสิครับ อีกเจ็ดวันต่อมา ศาลก็มีประกาศ...เพราะศาลก็ขึ้นทะเบียน
โปลิโอเป็นโรคต้องห้ามเป็นผู้พิพากษา ยกเลิกโปลิโอ ตกลงเลิกกันหมด  นี่ไง ธรรมาภิบาล ถ้าท่านถูกฟ้อง เวลา
ไปฟังคําพิพากษา ระวังนะเม่ือไหร่ท่ีศาลขึ้นต้นด้วยคําว่า “จริงอยู่ แม้เห็นได้ว่า...” ท่านต้องทําใจว่า  
“กูโดนแล้ว” เพราะมันจะตามมาด้วยคําว่า “จริงอยู่แม้จะมีอํานาจตามกฎหมาย แต่ไม่มีธรรมาภิบาล” ท่ีเล่ามานี้
คือธรรมาภิบาลข้อท่ี ๑  
 ข้อท่ี ๒ หลักความโปร่งใส คือ ทําอะไรโปร่งใส ไม่ต้องลับ ลับมาก ลับท่ีสุด ถ้ามันลับจริง ๆ ก็เก็บ
ไว้ก่อนแต่วันหนึ่งจะต้องเปิดเผย หรือจะต้องมีวิธีเปิดเผยให้คนนั้นดู คนนี้ดู คนอ่ืนไม่เก่ียวไม่ต้องดู  
 ข้อท่ี ๓ ธรรมาภิบาลนั้น จะทําอะไรก็ตามต้องมีความรับผิดรับชอบ คือ ถ้าผิดก็ต้องแก้ไข รับชอบ
คือทําอะไรลงไปแล้วม่ันใจว่าถูกต้องยืนยันว่าถูก อย่าโลเลเปล่ียนไปเปล่ียนมา 
 ข้อท่ี ๔ ธรรมาภิบาลนั้น จะต้องมีส่วนร่วม คือ ฟังคนโน้น คนนั้น คนนี้ให้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
คนท่ีเขาได้รับผลกระทบ คนท่ีเขากระเทือน ก.ธ.จ. จะช่วยได้มาก เวลาท่ีจังหวัดออกระเบียบอะไรมา 
ท่านสามารถเอาไปถามชาวบ้านได้ว่าเห็นยังไง ได้ยังไงเอากลับมาบอกจังหวัดได้ว่าท่ีท่านผู้ว่าฯ คิดจะทําเร่ืองนี้
แล้วคุยกันว่าดีนักดีหนาเนี่ย กระผม/ดิฉันไปสอบถามประชาชนแล้ว เขาบอกว่ามันยังไงอยู่นะ แต่ถ้าไปบอก
จังหวัดแล้ว..เขาไม่เช่ือก็ช่ังเขา เราได้ทําหน้าท่ีของเราแล้ว ก.ธ.จ. มีไว้ทําหน้าท่ีอย่างนี้ คือเพ่ือจะสร้างธรรมาภิบาล
อย่างนี้ แล้วในบรรดาธรรมาภิบาล ๖ ข้อนี้ เร่ืองการมีส่วนร่วมท่านทําได้ดีท่ีสุด โดยเฉพาะถ้าท่านมีเครือข่ายด้วย 
ท่านมีพันธมิตรด้วย 
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 ข้อท่ี ๕ ธรรมาภิบาลก็คือ ทําอะไรก็ตามต้องคุ้มทุน คุ้มค่า คุ้มเวลา ประหยัด คือประหยัดท้ังเงิน
ท้ังเวลา ประหยัดท้ังเงินหลวงและประหยัดท้ังเงินชาวบ้าน  มีผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่ง ผมไปตรวจราชการ 
ท่านมาเล่าให้ผมฟัง “ก.ธ.จ. จังหวัดผมนี่ดีมากเลยครับ จังหวัดคิดโครงการหนึ่งประหยัดงบประมาณไปได้มาก 
ผมก็ภูมิใจว่ามันประหยัดงบหลวงไปได้มาก” จนวันหนึ่ง ก.ธ.จ. จังหวัดเขามาบอกผมว่า “ท่านผู้ว่าฯ อันท่ีมัน
ประหยัดงบหลวงนี่มันประหยัดจริงแต่มันไปสร้างภาระแก่ชาวบ้าน มันไปเปลืองค่าเดินทางของชาวบ้าน  
หลวงนะประหยัดแต่ชาวบ้านนะลําบาก เพราะฉะนั้นท่านเอาไปช่ังน้ําหนักให้ดีนะ เพราะคําว่าธรรมาภิบาลนั้น
มันไม่ได้แปลว่าประหยัดเงินหลวงแต่สร้างภาระชาวบ้าน ธรรมาภิบาลนั้นต้องประหยัดท้ังเงินหลวงและเงิน
ชาวบ้าน แต่ถ้าต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งก็ต้องช่ังน้ําหนักให้ดี” ท่านผู้ว่าฯ บอกว่า “เนี่ย..พอเขามาบอก ผมก็ป๊ิง
ขึ้นมาทันที เออจริง งั้นเราก็เปล่ียนใหม่สุดท้ายแทนท่ีจะให้ประชาชนมาติดต่อ เจ้าหน้าท่ีจังหวัดก็เดินสาย
ออกไปพบประชาชนเอง” ซ่ึงก็ประหยัดเงินหลวงและประหยัดเงินชาวบ้านด้วย อย่างนั้นมัน...วิน...วิน กันด้วยท้ังคู่  
วินวิน แปลว่าชนะกับชนะ อย่างนี้เป็นธรรมาภิบาลร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ท่านผู้ว่าฯ อุตส่าห์มาเล่าให้ผมฟัง
เพ่ือจะชม ก.ธ.จ. จังหวัดท่าน ผมบอกว่า ผมไม่ชม ก.ธ.จ. จังหวัดท่าน แต่ผมกําลังจะชมท่าน และไปไหนผมก็
จะชมท่านว่า ผู้ว่าฯ ท่ีเปิดใจรับฟัง...แล้วกล้ารับผิด...กล้าเปล่ียน... ผมจึงขอชมผู้ว่าฯ  
 ข้อสุดท้ายของธรรมาภิบาลก็คือความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริตนั้นแปลอันดับแรกคือ ไม่คดโกง 
แปลอันดับท่ีสอง อย่าว่าแต่ไม่คดโกงเลยถึงแม้จะไม่คดไม่โกง ท่านก็ต้องมีอีกส่ิงหนึ่งตามมาด้วย เรามีคําอยู่สองคํา 
คือคําว่า “ทุจริต” กับคําว่า “ประพฤติมิชอบ” สองคํานี้คนละเร่ืองกัน เราจะพูดว่า ต้องมีความสุจริตประพฤติชอบ 
ข้าราชการต้องไม่ทุจริตและละเว้นการประพฤติมิชอบ เราไม่พูดคําว่าทุจริตคําเดียวนะ เพราะทุจริตมันเร่ืองหนึ่ง 
ประพฤติมิชอบเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ประพฤติมิชอบนั้นอาจจะไม่ใช่ทุจริต ทุจริตนะแปลว่าโกง ประพฤติมิชอบไม่ได้
แปลว่าโกง แต่มันทําส่ิงซ่ึงไม่ควรทํา มันก็คล้าย ๆ โกงนั่นแหละ แต่มันไม่เห็นภาพว่าโกง เอาเงินหลวงมาใช้
ทุจริต รับสินบนทุจริต ถามต่อไปว่า เอาลูกตัวเอาน้องเอาพ่ีตัวเข้าไปทํางาน หรือเอาลูกตัว เอาน้องตัว เอาญาติตัว
ไปรับงานหลวง แล้วรับงานในลักษณะประมูลกันธรรมดานี่แหละแล้วก็ไม่มีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรอีก อย่างนี้
มันอาจจะไม่ใช่ทุจริต แต่มันกลายเป็นความประพฤติมิชอบ หรือบางเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนร่วมมันขัดกัน มันไม่ใช่ทุจริตในความหมายของคําว่าโกง แต่มันคือการประพฤติมิชอบ ผมจึงห่วงเร่ืองทุจริต 
๕๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ห่วงเร่ืองการประพฤติมิชอบอีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะมันหม่ินเหม่แล้วเรามักจะเผลอเลอ 
มักจะลืมมักจะพลาด แล้วพอพลาดมันก็ผิดติดคุกด้วยนะ มาตรา ๑๕๗ นะเขาไม่ได้เอาผิดเพราะทุจริตอย่างเดียว 
เขาเอาผิดเพราะประพฤติมิชอบด้วย ป.ป.ช. เขาไม่ได้ดูเร่ืองทุจริตอย่างเดียวแต่ดูเร่ืองประพฤติมิชอบด้วย  
วันนี้มีกฎหมายฉบับหนึ่งอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือ “พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ...” 
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเรารู้จักในประเทศไทยต้องเปล่ียนหมดเพราะมันจะต้องใช้กฎหมายใหม่ วิธีจัดซ้ือจัดจ้างท่ี
เคยทําได้...อาจจะทําไม่ได้ตามกฎหมายใหม่ ท่านต้องเตรียมตัวไว้ด้วยเม่ือกฎหมายจัดซ้ือจัดจ้างออกใช้ต้องทํา
ความเข้าใจกับมันให้ดี แล้วโทษแรงด้วย กฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีกําลังจะเข้าสภาฯ คือ “พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังภาครัฐ” อันนี้เขาบอกเลยว่าการใช้เงินหลวงต้องมีวินัยจะเอาเงินหลวงไปใช้หาเสียงประชานิยม 
ลดแลกแจกแถมอย่างเม่ือก่อน เพ่ือให้ได้คะแนนเสียงมาเข้าตัวไม่ว่าจะเป็น อบต. อบจ. หรือเป็นรัฐบาล จะทํา
ไม่ได้อีกต่อไป กฎหมายฉบับนี้ผมถือว่าเป็นฉบับท่ีน่ากลัวท่ีสุดในประเทศไทย ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่า
ปราบโกงมันก็ปราบได้จริงนะครับ แต่จะเน้นการปราบนักการเมืองโกง แต่กฎหมายท่ีผมกําลังจะพูดมันปราบ
โกงตั้งแต่นักการเมืองลงมาจนกระท่ังถึงเจ้าหน้าท่ีซีสามซีสองลงมาจนกระท่ังถึงคนท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ไป
เป็นกรรมการอะไรของรัฐรวมท้ังเป็น ก.ธ.จ. ด้วย ซ่ึงถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐชนิดหนึ่งด้วย ไม่รู้หล่ะ..ใครเป็น
กรรมการอะไรแล้วรับเบ้ียประชุมหลวงเขาถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับท่ี 
ผมยังไม่ได้เอ่ยช่ือ...ด้วย หลายท่านอาจจะบอกว่ารีบๆ บอกช่ือเถอะ.... ไม่ต้องตกใจครับ “สุจริตคือเกาะบัง 
ศาสตร์พ้อง” จําได้ไหมครับ รัชการท่ี ๕ ท่านเขียนไว้ “ความรู้คู่เปรียบด้วย กําลังกายแฮ สุจริตคือเกาะบัง 
ศาสตร์พ้อง ปัญญาประดุจดังอาวุธ กุมสติต่างโล่ป้อง อาจแกล้วกลางสนาม” สุจริตแล้วมันคุ้มกันเราได้  
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ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า กฎหมายฉบับท่ีพูดถึงนี้มีช่ือว่า “ร่าง...พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวม” กฎหมายนี้สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.  
เป็นคนร่างขึ้น ร่างแล้วก็ส่งมาให้รัฐบาลเสนอสภาฯ รัฐบาลก็ส่งให้กฤษฎีกาตรวจ กฤษฎีกาก็ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาชุดหนึ่งขึ้นมาตรวจ อาจารย์บวรศักดิ์ อุวัณโณ เป็นประธาน ผมเป็นกรรมการ ประธานศาลฎีกาคน
ปัจจุบันก็เป็นกรรมการ อัยการสูงสุดก็เป็นกรรมการ รองประธานศาลฎีกาก็เป็นกรรมการ ครูบาอาจารย์
นักวิชาการก็เป็นกรรมการ ช่วยกันพิจารณาปรับปรุงจนเสร็จเรียบร้อย ผมเป็นกรรมการดูเสร็จผมก็ถอนหายใจ
คิดว่า....เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเคยระวังอย่างไร...ต่อไปนี้ต้องระวังกว่าเดิมสิบเท่า...กลัวอยู่เหมือนกันว่ากฎหมาย
ฉบับนี้อาจจะทําให้ข้าราชการเกียร์ว่างเพราะวิธีปลอดภัยท่ีสุดคืออยู่เฉย ๆ อย่าไปทําอะไร เพราะพอทําเข้า 
มันก็จะเส่ียง แต่ความจริงมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอย่าตกใจครับ ไม่มีใครเขาออกกฎหมายมาเพ่ือท่ีจะทําให้
ชาวบ้านเดือดร้อน แล้วรัฐบาลเองก็เป็นเจ้าหน้าท่ี...ตัวเองก็ต้องเดือดร้อนด้วยใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันมี
ข้อยกเว้นเยอะ มีกําหนดเวลาและมีเงื่อนไข ขอยกตัวอย่างให้ฟัง กฎหมายฉบับนี้เขาจะให้หน่วยงาน ๒ หน่วย
มาเป็นผู้ใช้กฎหมายนี้เอกซเรย์เจ้าหน้าท่ี หน่วยหนึ่งก็คือ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินของท่านพิศิษฐ์นี่แหละ 
อีกหน่วยหนึ่งก็คือ ป.ป.ช. สองหน่วยนี้จะถือแว่นขยายคนละอันเอาไว้ส่องเจ้าหน้าท่ี คําว่าส่องเจ้าหน้าท่ีคือ 

ส่องกรรมการด้วยนะ ถ้าไม่ผิดมันก็ไม่ผิด ถ้าผิดเขาจะมีการเตือน ถ้าเตือนแล้วยังทําอีก...มันก็จะผิด 
ตัวอย่างเช่น คนเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงผมขอย้ําอีกทีว่าเจ้าหน้าท่ีนี้รวมถึงกรรมการด้วย ต้องพูดบ่อย ๆ กลัว
ท่านจะลืมเพราะ ก.ธ.จ. ก็เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ถ้าได้รับของขวัญ อะไรก็ตามมาจากท่ีไหน เกินจากมูลค่าท่ี 
ป.ป.ช. กําหนด สมมุติ ป.ป.ช. กําหนดราคาไม่เกินสามพันบาท แม้เขาจะบอกว่าให้เป็นส่วนตัว ถ้าได้รับให้
ส่งคืนหน่วยงานของรัฐท่ีตัวเองสังกัด อย่างเช่นท่านเป็น ก.ธ.จ. สงขลา ไปดูงานท่ีจังหวัดสุราษฎร์ฯ ก.ธ.จ.  
สุราษฎร์ฯ เขามีของขวัญมาให้มูลค่าเกินสามพันบาท ท่านต้องส่งคืนสํานักงานสงขลาทันทีภายในสามสิบวัน 
มิฉะนั้นมีความผิด ถ้าส่งคืนแล้วไม่ผิด แต่ทางท่ีดีไม่ต้องไปรับมันก็ไม่ต้องไปยุ่งส่ง ถ้ารับก็ถามว่าเท่าไหร่ ถ้าเขา
บอกว่าสามพันห้า...ท่านก็บอกว่าหักออกสักคร่ึงหนึ่งมันจะได้เหลือไม่ถึงสามพัน แล้วยุ่งมากคุณเอาคืนไปเถอะ
มาทางไหนไปทางนั้นอย่ามายุ่งกับผม ถ้ารับมาโดยไม่รู้ว่าก่ีบาทนึกว่าพันเดียวกลับมาถึงบ้านเปิดห่อออกดู 
เฮ้ยตายแล้วหม่ืนหนึ่งนี่หว่า ก็อย่าหักเอาไว้สามพัน อีกเจ็ดพันคืน คืนมันไปท้ังหมดแล้วพ้นผิด นี่ตัวอย่าง   
 ขอยกอีกสักตัวอย่าง เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเสนอกฎหมายหรือโปรเจคหรืออะไรก็ตามท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ตน เป็นประโยชน์แก่คนอ่ืนรวมท้ังญาติ พ่ีน้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม...ห้ามเสนอ ใครเสนอ
ต่อให้คนเสนอเป็นแค่ซีสามก็มีความผิด ก็มันเป็นโปรเจคดีจําเป็นต้องเสนอ...ให้คนอ่ืนเสนอเราอย่าเสนอ...
เพราะอะไร...เพราะลูกเราได้ประโยชน์ด้วย...ให้คนอ่ืนได้ประโยชน์แล้วลูกเราได้ประโยชน์ไหม... ได้ แล้วลูกเรา
ได้ประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนไหม... ได้ เพราะเป็นคนประมูลเร่ืองนี้...อย่าทํา ถ้าลูกเราก็ได้ประโยชน์คนอ่ืนก็ได้
ประโยชน์ คนอ่ืนได้มากกว่าไม่เป็นไร ท่านเข้าใจใช่ไหม หรืออีกมาตรหนึ่ง ห้ามใช้ทรัพย์สินของหลวง โอ! คํานี้
คําเดียวเท่านั้นแหละครอบจักรวาลเลยนะ ห้ามใช้ทรัพย์สินของหลวงเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว เพราะมันมี
ความหมายตั้งแต่เอารถหลวงมาใช้ส่วนตัว เลยไปจนกระท่ังเอาซองขาวตราครุฑใส่เงินเอาไปให้งานแต่งงาน 

ก็ถือว่าใช้ทรัพย์สินของหลวงเพ่ือส่วนตัวแล้วผิดไหม  ผิด ข้าราชการมาทํางานตอนเช้าเสียบปล๊ักโทรศัพท์มือถือ
ชาร์ตไฟท่ีกรมก็ถือว่าใช้ทรัพย์สินหลวงผิดไหม  ผิด ก็มันใช่ก็เขาเขียนส้ัน ๆ ว่า ห้ามใช้ทรัพย์สินหลวงเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว ก็ไฟหลวงมันทรัพย์สินหลวงไหมล่ะ  ใช่ ซองตราครุฑทรัพย์สินหลวงไหมล่ะ ใช่ รถยนต์หลวง
มันทรัพย์สินหลวงไหมล่ะ ใช่ คอมพิวเตอร์ของหลวงไหมล่ะ ใช่ ก็ผิดหมด อย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยล่ะสิ... 
ท่านอย่าพ่ึงตกใจ เขามีข้อยกเว้น ข้อยกเว้นเขาบอกว่า ในกรณีใดท่ีการใช้ทรัพย์สินหลวงเป็นเร่ืองเล็กน้อย  
ผู้นั้นไม่มีความผิด อย่างไรเรียกว่าเล็กน้อย ให้แต่ละส่วนราชการออกระเบียบล่วงหน้าว่า อย่างนี้ทนได้ อย่างนี้
เล็กน้อย ในกรณีท่ีไม่มีการออกระเบียบให้คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกลางใช้ท้ังหมด อย่างเช่นอาจจะกําหนดว่า 
ให้ชาร์ตไฟได้วันละสามนาที นี่ยกตัวอย่างสมมุตินะ เพราะบางคนอาจเอาโทรศัพท์ของญาติพ่ีน้องมาเป็น 

สิบเคร่ือง แล้วชาร์ตตั้งแต่แปดโมงเช้ายันส่ีโมงเย็น....ซองตราครุฑเองก็เถอะ บางทีเขาเขียนจดหมายมาถึงเรา 
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เรียนนายวิษณุ เครืองาม แล้วทําไมเราต้องท้ิง บ่ายนี้ผมไปงานแต่งงานผมก็เอาจดหมายออกเอาสตางค์ใส่ซอง
แล้วช่ือนายวิษณุ ฯ  ก็อยู่บนหน้าซอง ผมก็เอาไปให้เขาท่ีงานแต่งงาน มันก็รีไซเคิล มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร 
เพราะดีกว่าท้ิง เพราะฉะนั้น อาจจะออกระเบียบก็ได้ว่าขนาดไหนยอมได้ เช่น ให้ใช้ซองตราครุฑไม่เกิน ๓ ซอง 
และท่ีเล่าให้ฟังนี้อาจจะเล่าเว่อร์ แต่ต้องการให้รู้ว่าจะมีกฎหมายนี้ออกมา หรืออีกมาตรหนึ่งบอกว่า ป.ป.ช. 
อาจจะกําหนดให้ตําแหน่งใดเป็นตําแหน่งซ่ึงใครมาดํารงตําแหน่งนั้น เม่ือพ้นจากตําแหน่งนั้นไปแล้วห้ามไปเป็น
กรรมการ หรือท่ีปรึกษา หรือลูกจ้างของธุรกิจเอกชน ซ่ึงเป็นกิจการท่ีตนเคยกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือเคยดําเนินการนั้น ๆ มาก่อน ห้ามไปดํารงตําแหน่งอย่างนั้นภายใน ๒ ปี เ ม่ือพ้นจากตําแหน่ง  
เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซ่ึงต้องทํางานกับธนาคาร พอพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีฯ จะไปเป็น
กรรมการธนาคารฯ ไม่ได้ ๒ ปี หรือใครท่ีเป็นรัฐมนตรี หรือเป็นปลัดกระทรวง หรือเป็นอธิบดี และถ้าเป็น
อธิบดีสรรพกรดูแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยภายใน ๒ ปีนั้น เพราะไปยุ่งกับบริษัทไหนก็ตามที ล้วนแต่เสียภาษ ี

ท่ีแกคุมท้ังนั้น เพราะฉะนั้นอธิบดีสรรพกรพ้นจากอธิบดีสรรพกร ควรจะบวชสัก ๒ ปี แล้วค่อยสึกมาเป็น
ประธานบริษัท เพราะอยู่บริษัทไหนก็เก่ียวกับภาษีท้ังนั้น ผู้พิพากษาคนหนึ่งเห็นกฎหมายนี้เข้า ตกใจ ถ้าสมมติ
ว่าผมเคยเป็นผู้พิพากษาเม่ือ ๓๐ ปีท่ีแล้ว ตัดสินคดีบริษัทหนึ่ง แล้วตัดสินว่าบริษัทนี้ผิดด้วย ๓๐ ปีผ่านไป จน
ผมขึ้นไปอยู่ศาลฎีกาลืมหมดแล้ว เกษียณอายุแล้วผมจะไปเป็นท่ีปรึกษากฎหมายบริษัทนั้น ท่ีผมเคยตัดสินคดี
เขาเม่ือ ๓๐ ปีก่อน เป็นท่ีปรึกษาได้ไหม ตอบว่า เป็นไม่ได้ เพราะเคยดําเนินคดีกับบริษัทนั้นมาแล้ว ต้องรอไว้ 
๒ ปี นี่แหละครับคือ กฎหมายว่าด้วยความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
กฎหมายอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ในการสร้างจิตสํานึก สร้างทัศนคติให้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยมีเคร่ือง
เอ็กเรย์ตรวจสอบ มีเร่ืองต้องระวัง บ้านเมืองเราท่ีผ่านมาอยู่ด้วยความประมาทมามากแล้ว อยู่กันด้วยความ “ช่าง
มันเถอะ” อยู่กันด้วยคําว่า “เล็กน้อย” อยู่กันด้วยคําว่า “ใคร ๆ เขาก็ทํากัน” เม่ือเวลาท่ีเกิดเร่ือง แต่เม่ือไหร่ท่ี
รู้สึกว่า มันไม่ใช่ช่างมันแล้วนะ มันไม่ใช่ใคร ๆ ก็ทํานะ เพราะใครทําก็โดนท้ังนั้นนะ หรือใครทําแล้วไม่โดนก็ถือ
ว่าโชคดี แต่เราทําเราอาจจะไม่รอดนะ และอย่างน้อยเราต้องรู้สึกว่า จริงอยู่แม้จะมีอํานาจ แต่ช่วยคิดกันหน่อย
ว่ามี “ธรรมาภิบาล” หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านก็ทําไม่ได้ ถ้า รู้สึกกันอย่างนี้ ท้ังประเทศ บ้านเมืองจะดีขึ้น  
ทีนี้คําว่า “บ้านเมืองจะดีขึ้น” เราเคยคิดและเข้าใจผิดกันมานานว่า การท่ีบ้านเมืองจะดีขึ้น การท่ีคนจะไม่โกง 
การท่ีจะมีธรรมาภิบาล เป็นเร่ืองของเจ้าหน้าท่ี เป็นเร่ืองของรัฐ ตํารวจมีไว้ทําไม...จับสิ ท่ีโกงภาษีกันน่ะ  
สรรพากรมีไว้ทําไม...ทําไมไม่ไปตรวจล่ะ ท่ีหนีภาษีศุลกากร....ศุลกากรมีไว้ทําไม...ทําไมไม่ไปจัดการล่ะ... 
แล้วหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เงินผิดประเภท สตง. มีไว้ทําไม...ทําไมไม่ไปตรวจล่ะ ถ้าทุจริตขี้โกงกัน แล้วทําไม 
ป.ป.ช. กับ ป.ป.ท. ไม่ไปตรวจล่ะ เรามักจะนึกอย่างนั้น แต่เราลืมนึกไปว่าท้ังหมดในฐานะท่ีเป็นประชาชน  
เป็นประชาสังคม เป็นภาคธุรกิจเอกชน ทําไมไม่นึกบ้างว่าแล้วเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้าง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ตํารวจ ทหาร พลเรือน ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ คนท่ีกินเงินหลวงไม่ว่าจะกินเงินเดือนหรือเบ้ียประชุมในประเทศไทย 
มีอยู่ ๓ ล้านคนเท่านั้น ๓ ล้านคนสําหรับประชากรท้ังประเทศไทยท่ีมีอยู่ ๗๐ ล้านคน เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
๓ ล้านคน แต่หน่วยท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบก็ไม่สามารถท่ีจะสอดส่องได้ท้ังประเทศ จึงต้องอาศัยแนวร่วม 
เครือข่าย พันธมิตร ด้วยเหตุนี้เราได้ตั้ง ก.ธ.จ. จังหวัดขึ้นมาเพ่ือช่วยอีกแรงหนึ่งในการท่ีจะสอดส่อง ตักเตือน 
แนะนํา แนะนําว่าอย่าละเมิดหลักธรรมาภิบาล พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่า ตั้งท่าจับผิด หรือจังหวัดไม่มีธรรมาภิบาล 
จังหวัดหรือข้าราชการ กลัวการกระทําผิดละเมิดธรรมาภิบาลอยู่แล้ว เพราะเวลาผิดเขาผิด เวลาติดคุกเขา 
ติดคุก เวลาถูกย้ายเขาถูกย้าย เขามีข้อต้องระวังอยู่แล้ว แต่คนเราส่ีเท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พล้ัง บางคร้ัง
ทําไปด้วยเจตนาดี นึกว่ามันดี อย่างนี้แหละต้องมีภาคประชาชนมาบอกว่า ขอประทานโทษเถอะ 
ท่ีท่านนึกว่ามันดี แต่หน้าท่ีของท่านคือบอกกับจังหวัดว่า “จริงอยู่แม้จังหวัดจะ.......แต่.......” เท่านั้นจังหวัด 

เขาก็เอาไปคิดเอง เราต้องการให้เกิดภาพการทํางานแบบนี้ เพราะฉะนั้น นี่คือบทบาทของประชาชนท่ีมีต่อการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ถ้า ๗๖ จังหวัดรวมท้ังกรุงเทพฯ ตื่นตัวในเร่ืองนี้ ผมเช่ือว่าประเทศไทยมีอนาคต  
สตง. ก็จะเหนื่อยน้อยลง ป.ป.ช. ก็จะเหนื่อยน้อยลง แล้วจะได้ไปทํางานอย่างอ่ืน ก็ขอฝากอนาคตของประเทศ
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ไว้ท่ีท่าน ก.ธ.จ. จังหวัดทุกท่านด้วย ผมต้องการกลับไปย้ําประโยคสุดท้าย ซ่ึงผมกล่าวเป็นประโยคแรกว่า  
ก.ธ.จ. นั้นมีความสําคัญ และรัฐบาลยังคิดจะเพ่ิมงานให้ท่านได้ทําอีกหลายอย่าง เม่ือใดท่ีมีโครงการของรัฐ
ออกมาสู่จังหวัด เช่น เร่ืองงบตําบลละ ๕ ล้าน ท่านนายกรัฐมนตรีส่ังใน ครม. เลยว่า ให้ ก.ธ.จ. ไปตรวจสอบ
เร่ืองนี้ ถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นต้องบอกทางจังหวัดให้ทราบ ถ้าบอกแล้วไม่ยอมทราบให้รายงานไปยังองค์กร
ตรวจสอบ เช่น สตง. ให้รายงานส่วนกลางคืนมาท่ีมหาดไทย ถ้ารัฐบาลยังเฉยไม่ทําอะไร ก็ร้องไปยัง ป.ป.ช. 
สตง. ต่อไป หน้าท่ีของท่านเป็นอย่างนั้น ก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้  
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ถาม-ตอบ 

นายสวาท  คําเยาว์ ก.ธ.จ. สงขลา ภาคประชาสังคม : เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรี รวมท้ัง ก.ธ.จ. ทุกจังหวัด
ในเขตภาคใต้ ท่านท่ีปรึกษาท่ีเคารพทุกท่าน วันนี้รู้สึกมีความปลาบปล้ืมท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้กลับมา
เยี่ยมบ้านของท่านเอง และท่านเป็นห่วงเป็นใยเร่ืองงบ ๕ ล้าน ผมในนาม ก.ธ.จ. สงขลา ก็ได้ปฏิบัติตามท่ีท่าน
บรรยายให้ฟัง ผมนั่งฟังตลอด ท่านบรรยายก็หัวเราะไป สนุกสนาน ไม่เครียด ท่านประธานท่ีเคารพขออนุญาต 
เรียนประธานครับ เม่ือสักครู่ขอย้อนกลับไปท่ีท่านว่า ธรรมาภิบาลต้องให้ข้าราชการชอบ ให้ชาวบ้านชอบ  
แต่ส่ิงท่ีผมยังสงสัยอยู่ เพราะว่าในอดีต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ ผมเป็นคณะกรรมการไกล่เกล่ีย หรือท่ี
เรียกว่า “ผู้ประนีประนอม” ประจําจังหวัดนาทวี และมีปัญหาอยู่ ขออนุญาตพูดเร่ืองไกล่เกล่ียสักนิดนึง  
พอไกล่เกล่ียทนายของคู่กรณีท้ัง ๒ นั่งอยู่หน้าห้อง แล้วเราเป็นผู้ไกล่เกล่ียเชิญคู่กรณีเข้าห้อง พอไกล่เกล่ียเสร็จ 
ท้ัง ๒ ฝ่ายตกลงกันได้ พอท้ัง ๒ ฝ่ายตกลงกันได้ ทนายก็เกลียดเราสิครับ เพราะว่าทนายไม่ได้ว่าความตรงนี้ 
หมดสิทธิ เพราะผู้ประนีประนอมเขาไกล่เกล่ียได้หมดแล้ว ท่านครับผมไกล่เกล่ีย ใน ๓ จังหวัดนาทวี ผมได้คนดี
ศรีนาทวีครับ เพราะผมไกล่เกล่ียสําเร็จทุกกรณี ทุกคดี ยกเว้นคดีแพ่ง ทีนี้ย้อนกลับมาท่ีท่านว่า ขอให้  
ก.ธ.จ. เป็นมิตรกับพ่ีน้องประชาชน เป็นมิตรกับข้าราชการ ผมเป็น ก.ธ.จ. จังหวัดสงขลามา ๓ ปี ไม่เคยรู้จัก
นายอําเภอเลย และไปบอกท่านหัวหน้า สุรศักดิ์  เรียงเครือ หัวหน้าผม ผู้ตรวจฯ เขต ๘ ก็บอกว่า ผมไม่เคยหา
นายอําเภอ นายอําเภอก็ไม่เคยหาผม ผมก็แข็งพอสมควร กฎหมายก็รู้ ถ้าไม่รู้ก็ไกล่เกล่ียไม่ได้ในศาล ได้คนดี 
ศรีนาทวีด้วย ทีนี้พอรับคําส่ังให้ประชุม ซ่ึงท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุฯ) จะมา ผมก็ดีใจ ยกมือไหว้พระ
อย่าให้ไม่สบาย เพ่ือจะได้มาเจอท่านวิษณุ เพ่ือจะได้มาอธิบายถึงการปฏิบัติหน้าท่ีให้ท่านได้ทราบ บางทีหนังสือ
ท่ีรายงานท่ีส่งให้ท่าน กับคณะกรรมการรายงานแตกต่างกัน หนังสือเหล่านี้เขียนให้สวยหรูยังไงก็ได้ แต่พวกผม
พูดในคัมภีร์ไม่ได้ท้ังหมด เม่ือวันศุกร์ผมเข้าไปอําเภอไปขอโครงการหมู่บ้านละ ๕ ล้าน จากปลัดอาวุโส  
และขอท่าน ท่านก็ครับๆๆๆ เดี๋ยวผมจะจัดให้ ถึงวันเสาร์ช่วงบ่ายก็ให้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เอามาให้ผม ผมก็เลย
เชิญเครือข่ายท้ัง ๒ ท่าน ไปดูโครงการท่ีท่านให้งบมาตําบลละ ๕ ล้าน ไปเจอท่ีดีก็ดีครับท่าน ท่ีตําบล 

ท่าปลาหมึกปลูกต้นไม้เพ่ือพ่อใช้งบประมาณน้อย พอมาอีกตําบลหนึ่ง ถ้าท่านอนุญาตให้ผมใช้เวลาสักนิดนึงก็
จะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องท้ัง ๗ จังหวัดครับ 

ร.นรม. (นายวิษณุฯ) : ท่านสรุปสักนิดนึงครับ 

ก.ธ.จ. : พอไปเอาโครงการท่ีอําเภอ มีอยู่ตําบลหนึ่ง เหมือนจะหลบหลีกเขียนว่า ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเล้ียง 
หมู่ท่ี ๒ ๗,๕๐๐ และท้ังหมดท้ัง ๘ โครงการ ๗ แสนห้า ถ้าโครงการเป็นสะพานท้ัง ๓ หลัง กว้างยาวเท่ากัน ๗ 
แสนห้า ผมไม่ว่าอะไร แต่โครงการแต่ละโครงการไม่เหมือนกัน ทําถนนบ้าง ทําโรงเล้ียงบ้าง แต่ ๗ แสนห้า
ท้ังหมด และเจออีกตําบลหนึ่งในตําบลนั้นผมไปถามท่านกํานัน ท่านกํานันรู้ว่ามีเงิน ๕ ล้านในตําบลท่าน แต่ 
อบต. เอาไปหมดแล้ว แล้วถามว่าท่านไม่รู้ท่านไม่ได้เซ็นเบิกเลยเหรอ ท่านบอกว่าไม่ได้เซ็นเลย ท่านเป็นเจ้า
ตําบลละ ๕ ล้านแล้วใครเซ็น แต่ อบต. เอาไปทําโครงการหมด การประปาพัฒนาหมด ดีแล้วท่ีท่านไม่ได้เซ็น
อะไรสักอย่าง เวลาเค้ามาตรวจสอบท่านก็ไม่ได้เซ็น อบต. เค้าเซ็นให้ ยังมีปัญหาอยู่อย่างนี้ ทีนี้ถ้าผมในฐานะ
กรรมการเข้มงวดไปชาวบ้านก็ไม่พอใจ อําเภอร้องเรียนมาก็ไม่พอใจ ทีนี้จะให้ ก.ธ.จ. ปฏิบัติอย่างไร สุดท้ายผม
ขอให้กฎหมายเกิดครับ กฎหมายท่ีท่านว่าเม่ือสักครู่  ท่ีว่าอาของหลวงไปใช้ไม่ว่าเสียบปล๊ักไฟ ไม่ว่าเอารถ เอา
อะไรของหลวงไปใช้ เอาเปรียบประชาชน ภาษีของพ่ีน้องประชาชน และอีกอย่างหนึ่งขอให้คณะกรรมการ 
ขอให้ท่ีปรึกษาฝากด้วย เวลาออกไปดูงาน เวลาออกไปสอดส่อง ขอให้มีบัตรด้วย ก็ขอฝากท่านไว้พิจารณาด้วย 
ขอบคุณครับ 

ท่านรองนายก : เข้าใจว่าท่ีฝากไว้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ก็คงรับไว้ได้ เร่ืองบัตร...ผมรู้สึกว่าเวลาไปประชุมท่ีไหนจะมี
คนเรียกร้องเร่ือยฝากทางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาด้วยว่าน่าจะออกบัตรให้ได้ ส่วนอย่างอ่ืน
เจ้าหน้าท่ีก็จะจดไว้แล้ว ท่านปรารภว่า มาอยู่นานแล้วไม่เห็นนายอําเภออันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับ ฝาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ 
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ผู้เข้าร่วม : กราบเรียนท่าน ร.นรม. ท่านผู้ตรวจราชการ ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระผมนายสืบศักดิ์  
ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเขต ๓ อําเภอระงู ในฐานะรองประธาน  
ก.ธ.จ. สตูล ท่านประธานครับผมขออนุญาตฝากท่านประธานเพ่ือความแข็งแกร่ง และความม่ันคง และ
ความก้าวหน้า ของ ก.ธ.จ. ของทุกจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น ก.ธ.จ. ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ทํางาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น งบประมาณลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ท่ีจะคลอดอยู่ในไม่ก่ีวันข้างหน้านี้ ฝากท่านรองนายกรัฐมนตรี ช่วยเพ่ิมงบประมาณให้กับ ก.ธ.จ. ด้วย
ครับ เหตุเพราะว่า งบประมาณเพียง ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ในการทํางานหรือในการลงสอดส่องเพ่ือเพ่ิมความ
เข้มแข็งของ ก.ธ.จ. นั้น น้อยนิดซ่ึงทุกคนเสียสละอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนนั้นต้องสละในเร่ืองของทรัพย์ 
ซ่ึงในสภาพสภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้ท่านก็คงจะเข้าใจ ผมฝากแค่เร่ืองงบประมาณเพ่ือความเข้มแข็งในการ
สอดส่องของ ก.ธ.จ. นะครับ เพราะเราเป็นไม้เป็นมือให้กับทางรัฐบาลในการสอดส่องในการทํางาน กราบ
ขอบพระคุณครับ 

ท่านรองนายก : รับไว้ได้ ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีช่วยรับไว้ด้วย 
ผู้เข้าร่วม : กราบเรียนท่านรองนายก ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และท่านผู้มีเกียรติทุท่าน ผมเองมีความ
สนใจในเร่ืองของกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง เพราะว่าตามความเป็นจริงคิดเร่ืองนี้มาตลอดในเร่ืองของ
การจัดซ้ือจัดจ้าง วันนี้ท่านทราบไหมครับว่า เทศบาลเอง อบต. เอง แค่ทําข้อบัญญัติวันนี้เค้ารู้แล้วนะครับว่า 
ปีหน้าภาคไหนบริษัทไหนจะมาทํานี้เป็นความจริงในท้องถิ่นนะครับ เร่ืองเหล่านี้ผมอยากจะถ้าเป็นไปได้ในการ
จัดซ้ือจัดจ้างถ้ามีความจําเป็น ๑. ตั้งชุดเฉพาะกิจในเร่ืองเวลาเค้าประกาศไปอยู่ท่ี อบต. เทศบาล ๒. เอาเร่ือง
การจัดซ้ือจัดจ้างไปไว้ท่ี อปท. หรือ สตง. ให้เค้าซ้ือท่ีนั่นเลย ผมจะดูสิว่ามีใครไปนั่งเฝ้าบ้าง นี้คือความเป็นจริง
ส่ิงเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายในพ้ืนท่ี ในเทศบาล ใน อบต. ในส่วนของท้องถิ่นเองด้วยครับ ผมอยากฝากท่านรอง
แค่นี้ครับขอบคุณครับ 

ท่านรองนายก : ท่านผู้ว่า สตง. ท่านนั่งฟังอยู่ท่านอยู่ในฐานะท่ีจะช้ีแจงอะไรในตอนบ่ายได้ชัดเจน แต่ในส่วนท่ี
ท่านฝากผม ผมรับไปดําเนินการตรวจสอบนะครับ ผมขอพูดอะไรสักนิดนึงนะครับ องค์กรท่ีเค้าตรวจสอบเร่ือง
จัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะของท้องถิ่นอ เค้าก็สอบกันอยู่แล้วละ แต่สังเกตจากการท่ีมีการตรวจสอบแล้วรายงาน
มาท่ี หน.คสช. จนเราจําเป็นต้องใช้มาตรา ๔๔  ส่ังพักงาน เพราะว่า นายก อบจ. อบต. เทศบาล อยู่ ๆ ไปพัก
งานเค้าไม่ได้ ออกก็ออกเลยแต่เรายังไม่อยากให้ออกเลย เพราะเรายังไม่รู้ว่าเค้าผิดจริงไม่จริงก็ต้องพักงาน และ
กฎหมายก็ไม่เปิดโอกาสให้พักงานจึงต้องใช้มาตรา ๔๔ ส่ังพักงาน วันนี้ได้ออกมาแล้วท้ังหมด ๗ รุ่น พูดถึงรุ่น
เหมือนมีการชุมนุมศิษย์เก่า ๗ ฉบับ ๗ รุ่น รวมท้ังหมด ๓๐๐ คน เป็นประเภทผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ มีบางฉบับบางรุ่นเป็นเร่ืองของตํารวจ ตํารวจนี้ ตั้งแต่ พล.ต.ท. ลงมาก็มี แล้วก็พบว่าความผิดส่วน
ใหญ่เป็นความผิดอันเกิดจากการจัดซ้ือจัดจ้าง แล้วทํากันท้ัง ๆ ท่ีจงใจทํา เห็นเค้าทําก็ทําบ้าง นึกว่าทําได้ก็เลย
ทํา ท้ังนั้นแหละโดนไปแล้วพักงาน และผมดูว่ีแววแล้วน่าจะพักยาวไปจนกระท่ังสุดท้ายจนถึงเวลาเค้าเลือกตั้ง
กัน รุ่นท่ี ๘ มาถึงผมเม่ือวานนี้ ก็คงจะออกประกาศได้ภายในไม่ก่ีวันข้างหน้า นั่งดูแล้วไล่มา ยกจังหวัดเลยนะ
จะไม่เหลือสักคนในจังหวัดแล้ว แต่นั้นไม่ใช่เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นการเก่ียวพันกับการทุจริตเร่ืองจัดสอบ 
สอบเข้ารับราชการ ข้อหาท่ีตั้งไว้นี่ประพฤติมิชอบ แต่เราบอกว่ายังไม่ทุจริต ประพฤติมิชอบตั้งแต่ออกข้อสอบ 
บอกข้อสอบ เปล่ียนตัวคนสอบ ให้คะแนนช่วยลุ้นจนกระท่ังเอาจนได้ กรรมการท่ีเชิญมาออกข้อสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ท่ีอ่ืนส่วนกลางท้ังนั้น เป็นศาสตราจารย์ไปแล้วก็ยังมี แต่เข้าไปเก่ียวพันก็เค้าซัดทอดมาถึงผมก็
เลยเกิดความรู้สึกสลดใจเหมือนกับว่า นี่คือส่ิงท่ีได้เคยทํากันมาและก็มันไม่ถูกต้องแต่เรายังไม่กล้าบอกว่าเค้าผิด
จริงถึงได้แค่พักงาน ถ้าผิดจริงก็ต้องออกและก็ฟ้องศาลเอาจนกระท้ังติดคุกติดตาราง ขณะนี้พักงานหยุดงานไว้
ให้คนอ่ืนทําหน้าท่ีแทนไปก่อนเงินเดือนหยุดไม่จ่าย ท่ีผมพูดเร่ืองนี้เพราะท่านพูดขึ้นมาก่อนเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้าง
เม่ือไหร่ท่ีกฎหมายจัดซ้ือจัดจ้างฉบับใหม่ออก กรุณาทําความเข้าใจให้ดีเพราะมันสลับซับซ้อนมากกว่าท่ีเคยทํา
กันมา การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเก่าท่ีเคยทําได้มันจะทําไม่ได้ การจัดซ้ือจัดจ้างแบบเก่าท่ีห้ามทําของใหม่เค้ายอม
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ให้ทํามันจะมีอะไรท่ีดีและท่ีร้าย ผมได้ตกลงกับท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรู้สึกอาทิตย์หน้าม้ังเราจะจัด
สัมมนาท่ัวประเทศเอา อบจ. อบต. ท้ังหมดมาสัมมนากันท่ีกรุงเทพแล้วก็เอา สตง. เอากระทรวงการคลังเอา
อะไรต่อมิอะไรมานั่งพูดกันในเร่ืองพวกเนี้ยไม่ได้ทํากับ ก.ธ.จ. นะ เพราะ ก.ธ.จ. ไม่ได้เก่ียวพันโดยตรงกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ท่านมีหน้าท่ีดูว่าการจัดซ้ือจัดจ้างคนอ่ืนเค้าถูกหรือผิด ท่านไม่ได้เป็นผู้จัดซ้ือจัดจ้าง สรุปท่านเป็น
เหมือนตํารวจไปจับผิดคนอ่ืนแต่ท่านจะจับผิดเค้าท่านก็ต้องรู้ เพราะถ้าท่านไม่รู้จะไปจับผิดเค้าได้อย่างไร  
งั้นวันนึงถ้าถึงเวลาอาจต้องกลับมานั่งสัมมนากับ ก.ธ.จ. เร่ืองนี้โดยเฉพาะ “คู่มือการจับผิด” อาจจะต้องมีการ
พูดกัน 

ผู้เข้าร่วม : กราบเรียน พณ ท่านรองนายกรัฐมนตรี (ท่านวิษณุ  เครืองาม) กระผมนายสมนึก ขวัญละมัง ผม
ยกประเด็นตัวอย่างของจังหวัดยะลา เร่ืองการศึกษาดูงานไปต่างประเทศ นายอําเภอสรุปวินัยอย่างร้ายแรง
ร้องเรียนตั้งแต่วันท่ี ๑๗ ธ.ค. ๕๗ ไปท้ังคณะรักษาการนายกเพราะท่านนายกเสียชีวิตไปแล้ว และตอนนี้ท่าน
ปลัดรักษาการหนักกว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมาจากการเลือกตั้งอีกครับผม หนักกว่านักการเมือง เข้าพักโรงแรมคืนนึง
เบิกละ ๕๐,๐๐๐ รถทัวร์ไป ๓ วัน เบิก ๕ วัน ผมถามว่าอันนี้มันเจ้าหน้าท่ีของรัฐไหม ไม่ใช่อะไรท่ัวไปท่ีโดนแต่
ท้องถิ่นมันไม่ใช่ การบริหารจัดการนะวันนี้ผมยังไม่ทราบว่าในจังหวัดใครเป็นผู้ท่ีมีอํานาจใช้มาตรา ๔๔ หรือใช้
ลงโทษผู้กระทําความผิด ผมเป็นผู้ติดตามร้องเรียนเพ่ือนผมเหมือนกัน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ใครเป็นผู้ดูแล ผมถามสักนิดกว่าจะปิดสักเร่ืองนึงก่ีปีแล้วครับท่านลองนึกภาพดู สตง. ผมไป และสํานัก
นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ผมไป ๒ รอบ แล้วครับท่าน ๓๑ มี.ค. ๕๙ และวันท่ี ๒ ก.ย. ๕๙ และขึ้นไป
สํานักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลางไปเจอท่านชัชนพ  ผดุงการ ท่านเป็นผู้มีบรรทัดฐานในการตรวจสอบสมัยก่อนท่าน
เคยลงโทษนายปราโมทย์  นะมะกาศ นายก อบจ. ยะลา พ้นจากตําแหน่ง และนี้ยกขบวนกันไปงบประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ นายกประยุทธ์  จันทร์โอชา ประกาศห้ามศึกษาดูงานต่างประเทศ ถ้าไปต้องขออนุมัติในหลักการ
ตามกฎหมาย แต่นี้ไปกันและพาผู้ใหญ่บ้านไป ผมถามดูสิหน่วยงานหรือจังหวัดใครรับผิดชอบ ผมยังไม่มี
ค่าตอบแทนสักบาทสู้มาค่อนชีวิตฟ้องผู้ว่ากับนายก อบจ. ๕ – ๙ ปี แล้วมารอบนี้ท่าน ป.ป.จ. ผมติตามเร่ือง
ครับ ท่านรองนายกและเร่ืองหนังสือเพ่ิงมาเพ่ิงได้ดําเนินการ และผมถามค่อยให้พวกนี้เกษียณรึไงหรือค่อยให้
ข้าราชการเกษียณแล้วไปลงโทษนักการเมืองนี้มันเป็นเร่ืองไม่ถูกต้อง ผมเป็นสมาชิก ๔ ปี เป็นนายก ๔ ปี เหลือ
ตัวกับหัวใจแถมยังโดนคดโกงอีก นี้ผมถามว่าย่าไปเหมาใส่ อบต. ท้ังหมด การบริหารจัดการภาพรวมท้ังหมด
ตรงไหนไม่ได้จาก อบต. นี้คือเหตุผล ทุกองค์กรถามว่าดีท้ังหมดไหมไม่ใช่จะดีท้ังหมด ช่ัวท้ังหมดไหมก็ไม่ใช่
ท้ังหมด แต่ตรงนี้ผมฝาก พณ ท่านรองนายก หาข้อสรุปเร่ืองศึกษาดูงาน ตัวนี้เอกสารผมจะฝากให้ท่านด้วย 
เพราะ พณ ท่านนายกประยุทธ์  จันทร์โอชา ถ้าศูนย์ดํารงธรรมไม่ติดตามเร่ืองส่งให้ท่าน และอันนี้ผมติดตาม
เร่ืองผมถ่ายเอกสารผมฝากให้ท่านครับ ท่ีนี้ทุกอย่างผมก็ขอให้ท่านเอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานว่าในฐานะผมไม่มี
ค่าตอบแทนแต่ผมมีจิตใต้สํานึกว่าผมต้องรักษาประเทศชาติกวาดล้างคนคอรัปช่ันทุจริต เพราะคนท่ีทุจริตไม่ใช่
พวกพ้องของอัลเลาะห์ ผมขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ 

ท่านรองนายก : ขอบคุณมากครับ เร่ืองนี้มีการระบุช่ือเสียงเรียงนามท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน ผมว่าท่านผู้ตรวจ
เขต ๘ ได้รับเร่ืองท้ังหมดนี้ไว้และก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีรับไปดําเนินการตรวจสอบและช่วยรายงานมาให้ผมทราบ
ด้วย ผมว่า สตง. ก็อาจสนใจเร่ืองนี้ด้วยขอให้ สตง. ในเขตช่วยตรวจสอบเร่ืองนี้ด้วย ก็เป็นอันว่าก็ได้พูดคุยตอบ
คําถามกันพอสมควรนะครับ ก็จะขอยุติแต่เพียงเท่านี้  
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เม่ือก้ีมีคนพูดขึ้นมาว่า เนี้ยมาอยู่ตั้งนานเป็น ก.ธ.จ. ก็หลายปีนายอําเภอก็ยังไม่เจอ ผมไม่รู้นะบางทีนายอําเภอ
เค้ารอก่อนพอตั้งท่าจะเจอก็ย้ายแล้ว ท่ีมานั่งอยู่เนี้ยผมมองลงไปเห็นผู้ใหญ่หลายท่านก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะ
แนะนําให้ท่านรู้จักสะด้วย เพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีท่ีมีผู้ใหญ่มามากท่ีสุดเวทีหนึ่ง ขออนุญาตแนะนํา พล.อ. จรัล  
กุลวานิช ท่านเคยเป็นเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ เคยเป็นรองประธานวุฒิสภา เป็นประธานสมาคม
วิทยาลัยป้องกันราชอณาจักร ทํางานในเร่ืองคลังสมองเกษียณไปนานแล้วแต่ไม่อยู่บ้านออกมาทํางานเพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือจะคิดอะไรดีๆ ระดมความคิดและเสนอกลับไปยังรัฐบาล อีกท่านหนึ่ง เม่ือก้ีรู้จักแล้วละเอาสะอีก
คร้ังนึง ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ. เอก  อังสนานนท์ ท่านเคยเป็นรอง ผบ.ตร. และเคยมาอยู่ตรงนี้
หลายปีเกินกว่าคร่ึงชีวิตของท่าน อีกท่านหนึ่งก็เป็นคนสําคัญดูหน้าท่านไว้ให้ดีนะครับ ท่านพิศิษฐ์ ลีลาวชิโร
ภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระเป็นผู้คุมกฎ เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งของประเทศ และก็ท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนสงขลารู้จักต่างจังหวัดอาจจะไม่รู้จัก และก็มีท่านผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี เอาเขตพ้ืนท่ีเขต ๘ ก่อน ส่วนเขตอ่ืนผมจําไม่ได้ช่วยกรุณายืนทุกเขตละกัน คนเหล่านี้คือเป็นหู
เป็นตาให้กับรัฐบาลกลาง เป็นสะพานเช่ือมระหว่างราชการส่วนกลางกับภูมิภาค เป็นสะพานเช่ือมระหว่าง
คณะรัฐมนตรีกับจังหวัด เพราะฉะนั้น ท่านมีปัญหาทุกข์ร้อนยังไงท่านก็ต้องแจ้งผู้ตรวจในเขตพ้ืนท่ีนั้น 
กระทรวงแต่ละกระทรวงเค้ามีผู้ตรวจอยู่แล้ว กระทรวงเกษตรเค้าก็มีผู้ตรวจ กระทรวงมหาดไทยก็มีผู้ตรวจ แต่
ว่าผู้ตรวจสํานักนายกนั้น เป็นผู้ตรวจท่ีรับเร่ืองและโยงขึ้นไปถึงนายกรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านรัฐมนตรีอ่ืนใด 
เพราะฉะนั้น เป็นตัวแทนรัฐบาลกลาง ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอปิดประชุมในรอบเช้า อย่างเพ่ิงกลับบ้าน
ลาออกหรืออย่างไรนะครับอยู่ต่อรอบบ่ายครับ ขอบคุณครับ 

 


