
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสรมิสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้องทวารวดี ๑ ช้ัน ๒ โรงแรม ไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ นครปฐม  
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

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

 โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
และเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบแนวคิดของรัฐบาลเก่ียวกับบทบาทของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ รับทราบเก่ียวกับแนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการ  
และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมท้ังการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเพ่ือนําไปสู่การพัฒนางานตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เกิดประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ท้ังนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวได้กําหนดให้มีการจัดสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย 

ท่ัวประเทศ รวมจํานวน ๘ คร้ัง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๕๙ 

 สําหรับการจัดสัมมนาฯ คร้ังท่ี ๖ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทวารวดี ๑ โรงแรม 
ไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

�. การกล่าวต้อนรับ และการรายงานการสัมมนาฯ 
  ๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ดร.พัลลภ สิงหเสนี) ได้กล่าวต้อนรับรองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน โดยจังหวัดยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มาจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
และเครือข่ายในวันนี้  

  ๑.๒ ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการ (นางสุมิตรา อติศัพท์) ได้กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม (ดร.พัลลภ สิงหเสนี) ท่ีให้การต้อนรับ และรายงานการสัมมนาสรุปว่าการสัมมนาคร้ังนี้ 
เป็นการจัดสัมมนาฯ คร้ังท่ี ๖ ในพ้ืนท่ีภาคกลาง รวม ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ินจํานวน  
๓๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ. หัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดนครปฐม กรรมการ ก.ธ.จ. ท่ีปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. เครือข่าย ก.ธ.จ. หัวหน้าส่วน
ราชการ/ส่วนท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง ส่ือมวลชน และผู้สังเกตการณ์ โดยมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย 
มูลทองโร่ย) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายเร่ือง “บทบาทของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล” ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายเร่ือง“ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” โดย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) สําหรับ
ภาคบ่ายเป็นการอภิปรายเร่ือง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ี” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
(นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) รองอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ 

(นายนพดล เพชรสว่าง) สํานักงาน ป.ป.ท. กรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครปฐม (ว่าท่ีร้อยตรี สมศักดิ์ 
เกษมวัฒนา) และรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม)  
เป็นวิทยากรดําเนินการอภิปราย 
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 ๒. การเปิดการสัมมนาและการบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล”โดย รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)  
 รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยาย ซ่ึงสรุปการบรรยายได้ ดังนี ้
  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ “ก.ธ.จ.” เป็นองค์กรภาคประชาชนท่ีได้รับการสรรหา
เข้ามาเป็นกรรมการ ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีเขตอํานาจในจังหวัด 

เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสําคัญและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร
ตรวจสอบภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องหน่วยงานภาครัฐตามเจตนารมณ์ท่ีพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกําหนด อันจะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ การบรรยายในคร้ังนี้จะขอกล่าวถึงบทบาทอํานาจหน้าท่ีและ 

แนวทางการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี ้
 ๑. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กับหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน ป.ป.ท. และ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หลังจากท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงกันแล้ว การทํางานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. กับหน่วย
ตรวจสอบก็เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการประชุม ก.ธ.จ. ในแต่ละไตรมาส ซ่ึงสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีได้กําหนดให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ปีละไม่น้อยกว่า ๔ คร้ัง ปัจจุบันการทํางานจะต้องมีการ
ประสานงานกับทุกภาคส่วน ท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้คําว่า “ประชารัฐ” ประชารัฐก็คือ การทํางานร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน ซ่ึงจะต้องทํางานให้สอดคล้องกันในทุกมิติ  
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงขอให้มีการประสานการทํางาน 
โดยให้มีการประชุมและการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอดส่องแผนงาน/โครงการร่วมกัน (เฉพาะเร่ืองท่ีมีความสําคัญ) รวมท้ัง
การส่งเร่ืองท่ีพบว่ากระทําการทุจริตประพฤติมิชอบหรือไม่โปร่งใสให้หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย
ดําเนินการ ตลอดจนการเป็นเครือข่ายร่วมกัน 

 ๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให้หน่วยงานราชการจะต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามท่ี พ.ร.บ. กําหนด นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙(๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผล 

การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ี
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป และเลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือการจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดู ดังนั้น ก.ธ.จ. สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐในเบ้ืองต้นได้จากประกาศดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานรัฐให้ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีต่อไป 

 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แบ่งส่วน
ราชการออกได้เป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑. ราชการส่วนกลาง ๒. ราชการส่วนภูมิภาค ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงทุกส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนงาน/โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว จึงขอให้ ก.ธ.จ. ได้ติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการ ใน ๓ มิติ กล่าวคือ 
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  มิติท่ี ๑ ก่อนเร่ิมโครงการ โดยดูจากแผนงาน/โครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ตรวจดูเอกสารว่าโครงการได้มีการแสดงความคิดเห็น โดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ
หรือไม่ 

  มิติท่ี ๒ ระหว่างดําเนินการ โดยดูว่าการดําเนินการเป็นไปตามกรอบของแผนงานหรือไม่ 
เป็นไปตามงบประมาณท่ีจัดสรรถูกต้องหรือไม่ ซ่ึงการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ในเบ้ืองต้นสามารถตรวจสอบจาก
ป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดการจัดทําโครงการ จํานวนงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาเร่ิมต้น
และส้ินสุดสัญญาจ้าง ส่ิงเหล่านี้เป็นการบ่งบอกในเร่ืองความโปร่งใสลําดับแรก สามารถบอกประชาชนได้ว่า  
ทําอะไร ท่ีไหน อย่างไร  โครงการเป็นไปตามรูปแบบโครงการหรือไม่ 

  มิติท่ี ๓ เสร็จส้ินโครงการ ดูว่าโครงการท่ีสร้างเสร็จแล้วได้ผลคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีเสียไป
หรือไม่ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ และมีใครไปใช้ประโยชน์บ้าง ซ่ึงหากการก่อสร้างดังกล่าวไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ 

ท้ังนี้ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการท่ี ก.ธ.จ. จะไปติดตามสอดส่องนั้น ควรพิจารณาจากโครงการท่ีใช้จ่าย
งบประมาณสูง เนื่องจากงบประมาณมากก็จะมีความเส่ียงมาก และโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 ๔. ประชาชนและเครือข่าย ก.ธ.จ. ในพ้ืนท่ีเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการทําหน้าท่ีเป็นหู เป็นตา
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในพ้ืนท่ี และหากพบเห็นการกระทําท่ีไม่ถูกต้อง ขาดประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส  
หรือมีข้อสังเกต ข้อช้ีแนะ ข้อแนะนํา ท่านสามารถแจ้งกรรมการ ก.ธ.จ. หรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

ได้โดยตรง หรือส่งข้อมูลมาท่ี “ศูนย์บริการประชาชน” สายด่วน ๑๑๑๑ เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
นอกจากนี้ ขอให้ ก.ธ.จ. ได้ให้ความสําคัญในการสร้างเครือข่าย ก.ธ.จ. ในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับ ก.ธ.จ. ในการขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันให้ลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป  

 ๓. การบรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
โดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี ้
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกลไกสําคัญท่ีประชาชนสามารถ 

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ ดังท่ีปรากฏในหมายเหตุท้าย พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ ว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับนี้ คือในระบอบ
ประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่าง ๆ  
ของรัฐเป็นส่ิงจําเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง 
กับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให้ประชาชน 

มีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร 

ท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ท่ีสําคัญของเอกชน ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยให้ม่ันคง และจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะ 

ปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน 

  - สาระสําคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือกฎหมายท่ีให้การรับรองสิทธิได้รู้ 

หรือสิทธิท่ีจะให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของรัฐได้อย่างกว้างขวาง 
มากขึ้น โดยไม่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของรัฐ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ  จึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือของประชาชนในการตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐ นอกจากนี้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ยังเป็นกฎหมายท่ีรวมกฎหมายสองประเภทไว้ใน



 - ๔ - 

ฉบับเดียวกัน กล่าวคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนใหญ่เปิดเผยได้ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก 
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และได้เขียนกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ในกฎหมายฉบับนี้ด้วย  
ซ่ึงหลักการของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นตรงกันข้ามกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
“ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น” ดังนั้น หากผู้ท่ีรับผิดชอบไม่ศึกษากฎหมายให้ดีรู้เพียงว่าให้สิทธิ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แต่ข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปก็จะมี
ปัญหาได้ ซ่ึงสํานักงานฯ จึงได้รณรงค์ เผยแพร่ให้ความรู้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี และประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

- วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แบ่งออกเป็น ๔ วิธี คือ 

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

   (๒) มาตรา ๙ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมข้อมูล คู่มือ หรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ วางแสดงไว้ท่ีมุมของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ รวมท้ังให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมด้าน IT นําข้อมูลเผยแพร่ในระบบอิเลคทรอนิกส์ด้วย หากไม่
ปฏิบัติประชาชนมีสิทธิดําเนินการกับหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เช่น กรณีท่ีโรงงานปล่อยน้ําเสีย หรือปล่อยของเสียมาทางอากาศมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  คณะกรรมการฯ ได้วินิจฉัยและให้สามารถนําข้อมูลของโรงงานมาเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลเพ่ือการสาธารณสุข การควบคุมต่าง ๆ  
ซ่ึงสามารถเข้าไปตรวจสอบโรงงานได้อยู่แล้ว จึงเป็นหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะให้หน่วยงานนําข้อมูลดังกล่าว 

มาเปิดเผยแสดงต่อสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ 

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

   (๔) มาตรา ๒๖ เอกสารประวัติศาสตร์ คือข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐ 

ไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกําหนดนับแต่วันท่ีเสร็จส้ิน การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงาน 

ของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 



 - ๕ - 

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

   ๑. หากประชาชนท่ีขอข้อมูลโดยไม่มีเหตุผลในการขอ ข้อมูลท่ีจะรับทราบได้คือ ข้อมูลท่ัวไป
หรือข้อมูลสาธารณะ ตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙ เท่านั้น 

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

   อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ รวมถึงสิทธิของ
ประชาชนในการขอดูข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ จึงขอให้ ก.ธ.จ. และเครือข่ายได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้เกิดความโปร่งใสได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 ๔. การอภิปราย เรื่อง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนที่” วิทยากรประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) รองอธิบด ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ 
(นายนพดล เพชรสว่าง) สํานักงาน ป.ป.ท. กรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครปฐม (ว่าท่ีร้อยตรี สมศักดิ์ 
เกษมวัฒนา) และรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) 
เป็นวิทยากรดําเนินการอภิปราย มีสาระสําคัญดังนี ้
  ๔.๑ รองศาสตราจารย์ ไชยา ย้ิมวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม)  
ได้กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาลมีความสําคัญในทุกประเทศท่ัวโลก ประเทศไทยได้นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารบ้านเมืองให้มีความโปร่งใส ซ่ึงรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญโดยกําหนด 

ให้ธรรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้กํากับ ดูแล 

ในเร่ืองดังกล่าวและขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น การอภิปรายในวันนี้ ท่านวิทยากรจะได้มา
พูดคุยในประเด็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลคืออะไร ธรรมาภิบาลมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือจะทําอย่างไรให้หลักธรรมาภิบาลเกิดผลรูปธรรม รวมท้ังนําเสนอหลักการทํางานของ ก.ธ.จ. 
และเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบท้ัง ๔ หน่วยงาน นอกจากนี้ ขอเน้นย้ําว่า ก.ธ.จ. ยังเป็น 

ผู้ท่ีนําหลักธรรมาภิบาลไปเผยแพร่ รวมท้ังปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับรู้
รับทราบ ท้ังนี้ เพ่ือให้ประเทศไทยเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ 

  ๔.๒ กรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครปฐม (ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ เกษมวัฒนา ) กล่าว
อภิปรายสรุปได้ ดังนี ้
    ๑. สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีภารกิจบทบาท อํานาจหน้าท่ีหลักใน ๓ ด้าน คือ 

     (๑.๑) ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สินของผู้ท่ีมีหน้าท่ีต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน 

และหนี้สิน โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีหน้าท่ีรับยื่นและตรวจสอบความถูกต้องความมีอยู่จริง 
รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบท่ียื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยกเว้น
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และไม่ใช่กรณีการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๓๔ และ 
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มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

     (๑.๒) ด้านการปราบปรามการทุจริต มีบทบาทหน้าท่ีเป็นหน่วยตรวจสอบโดยตรวจรับ
เร่ืองกล่าวหา แสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือทําการไต่สวนข้อเท็จจริง 
     (๑.๓) ด้านการป้องกันและป้องปรามการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ัง
ดําเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะ ก.ธ.จ. ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรในการทํางานร่วมกันกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ได้เป็นอย่างด ี

    นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. มีกระบวนการทํางานโดยเน้นงานด้านการป้องกันและ 

ป้องปรามเป็นหลัก มีการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในเร่ืองปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ผลกระทบ ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําทุจริตว่าเป็นอย่างไร และให้ความสําคัญในการ
ป้องกันและป้องปรามการทุจริตในพ้ืนท่ี รวมท้ัง การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ก.ธ.จ. และเครือข่าย 

จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญและถือได้ว่าเป็นพันธมิตรท่ีดีของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในการทํางานร่วมกัน 

    ๒. การสอดส่องแผนงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงความหมายของการสอดส่อง
คือ การเฝ้าดู การเฝ้าระวัง การสังเกตการณ์เก่ียวกับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณในพ้ืนท่ี 

ว่าถูกต้องหรือไม่ มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้หรือไม่ และปฏิบัติโดยชอบด้วยระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดไว้
หรือไม่ ดังนั้น การสอดส่องแผนงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ี ก.ธ.จ. และ
เครือข่าย จะต้องรู้ถึงท่ีมาของแหล่งงบประมาณท่ีจะไปสอดส่อง ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ดังนี ้
     (๒.๑) งบประมาณของแผนงาน/โครงการท่ีมาจากกระทรวง ทบวง กรม โดยกระทรวง
อาจเป็นผู้ดําเนินการในโครงการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีลงมาในพ้ืนท่ี เช่น โครงการส่งเสริมระดับตําบล 
ตําบลละ ๕ ล้านบาท โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ หมู่บ้านละ  
๒ ล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบ เป็นต้น 

     (๒.๒) งบพัฒนาจังหวัด งบยุทธศาสตร์จังหวัด โดยจังหวัดเป็นผู้ตั้งงบประมาณของ
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอ หรือหมู่บ้าน     

     (๒.๓) งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีระเบียบกฎหมายให้อํานาจ 

ในการกําหนดแผนงานโครงการ จัดทํางบประมาณ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
     (๒.๔) งบจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพ้ืนท่ี  

    ๓. สํานักงาน ป.ป.ช. มีกฎหมายท่ีกําหนดให้หน่วยงานต้องปฏิบัติเก่ียวกับการใช้จ่าย
งบประมาณให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ กําหนดให้ “หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (website) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้” และเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในกรณีท่ีมีการทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าท่ีแสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติท่ียื่น
ประจําปี เพ่ือให้มีการตรวจสอบเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินและการคํานวณภาษีเงินได้ในโครงการท่ีเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ดังนั้น ก.ธ.จ. และเครือข่าย จึงสามารถหาข้อมูลเบ้ืองต้นจากประกาศฯ และติดตาม
สอดส่องการดําเนินโครงการดังกล่าวซ่ึงเป็นมาตรการท่ีสามารถป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อีกทางหนึ่ง 
    ๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หรือ พ.ร.บ. ฮ้ัว สํานักงาน ป.ป.ช. จะเข้าไปดูพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐในการจัดซ้ือจัดจ้างว่ามีการฮ้ัวกัน
หรือไม่ ซ่ึงกฎหมายนี้ควบคุมภาคเอกชนไว้ด้วย กรณีท่ีมีการสมยอมในการเสนอราคา หรือการกีดกัน ขัดขวาง
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ข่มขู่ในการเสนอราคา มีบทลงโทษท้ังจําท้ังปรับ ค่าปรับร้อยละ ๕๐ ของเงินงบประมาณท่ีเสนอราคาสูงสุด 

    ๕. ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกพ้ืนท่ี  
มีผลกระทบทําให้ประเทศชาติสูญเสียเงินงบประมาณจํานวนมหาศาล เงินเหล่านี้ไปอยู่ในกลุ่มของคนท่ีมีอํานาจ 
ประชาชนไม่ได้รับการบริการสาธารณะท่ีดี หน่วยตรวจสอบและหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. เครือข่าย
จากทุกภาคส่วน และประชาชนในพ้ืนท่ีจะต้องตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันให้หมดส้ินไป 
    สํานักงาน ป.ป.ช. ไม่สามารถเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ลําพังเพียง
หน่วยงานเดียวโดยปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถึงเวลาแล้วท่ีเราทุกคนต้องกล้าลุกขึ้นมาช่วยกัน 

เป็นพลังทางสังคมเพ่ือ ...“หยุด ... คนโกงประเทศไทย” ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีสํานักงาน 
ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด หรือสายด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕ หรือทางเว็บไซต์ 
www.nac.go.th 

  ๔.๓ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) ได้กล่าวอภิปรายว่า  
การบริหารราชการของหน่วยงานรัฐจะต้องนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ได้กําหนดเก่ียวกับบทบาท อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยแบ่งออกได้เป็น  
๓ ส่วนหลัก ๆ คือ  
    ส่วนแรก : การสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

    ส่วนท่ีสอง : การประสานอาจเป็นเร่ืองของการแนะนํา การเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานของรัฐในจังหวัดเพ่ือให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

    ส่วนท่ีสาม : การติดตามผลตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

การสอดส่องตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. เป็นเร่ืองท่ีสําคัญ ซ่ึงเป็นการสอดส่องการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซ่ึงพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนดเฉพาะเป้าหมายของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ๗ ประการ คือ 

    ๑. เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

    ๒. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

    ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

    ๔. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยไม่สร้างขั้นตอนท่ีเกินความจําเป็น 

    ๕. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

    ๖. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้ ก.ธ.จ. 
ติดตามสอดส่องการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว 

    ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างสมํ่าเสมอ 

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีหลักท่ีสําคัญ ๖ ประการ คือ 

    ประการท่ี ๑ หลักนิติธรรม หรือหลักนิติรัฐ ถึงแม้จะใช้คําใดแต่ความหมายก็เหมือนกัน 
คือการปฏิบัติภายใต้หลักกฎหมาย มีความเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยกฎหมาย กําหนดหลักเกณฑ์การ
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ดําเนินการในลักษณะท่ีไม่ให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง มีความชัดเจนไม่ขัดแย้งซ่ึงกันและกัน ดังนั้น การสอดส่อง
งานของ ก.ธ.จ. จะต้องยึดหลักนิติธรรมเป็นหลัก 

 

 

   ประการท่ี ๒ หลักความโปร่งใสในการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ โดยจะขอแยก
เป็น ๓ ส่วนคือ  
        ส่วนท่ี ๑  กระบวนการตั้งแต่เร่ิมดําเนินการ โดยเฉพาะเร่ืองการจัดซ้ือจัด
จ้างเร่ิมตั้งแต่การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การกําหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีความ
โปร่งใสหรือไม่ มีการล็อกสเปคหรือไม่ 

        ส่วนท่ี ๒ กระบวนการระหว่างดําเนินการ โดยตรวจสอบจากป้ายแสดง
รายละเอียดของโครงการว่ามีครบถ้วนหรือไม่ บอกถึงสาระสําคัญของโครงการหรือไม่ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าไปติดตามได้ตั้งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดสัญญา ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

        ส่วนท่ี ๓ กระบวนการตรวจรับเป็นไปตามรายละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญาหรือไม่ อย่างไร 

   ประการท่ี  ๓ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   ประการท่ี ๔ หลักความรับผิดชอบ 

   ประการท่ี ๕ หลักความคุ้มค่า ปัจจุบันแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ไม่ว่า
จะใช้งบประมาณจากหน่วยงานใด จะมองแต่ส่ิงท่ีได้ตามสัญญา (output) อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องคํานึงถึง
ผลของความคุ้มค่าและสมประโยชน์ (outcome) เป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญด้วย  
   ประการท่ี  ๖  หลักความสุจริต 

แนวทางการทํางานของ ก.ธ.จ. 
   ๑. ขอให้ ก.ธ.จ. สอดส่องแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีเป็นสําคัญ 

   ๒. กรณีท่ี ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบขอให้ส่งเร่ืองให้หน่วย
ตรวจสอบรับไปดําเนินการต่อแล้วแต่กรณี 

  ๔.๔ ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ (นายนพดล เพชรสว่าง)  
สํานักงาน ป.ป.ท. กล่าวอภิปรายสรุปได้ว่า 
    ๑. สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการท่ีไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี สํานักงาน ป.ป.ท. จึงเป็นหน่วยงานอิสระ มีบทบาทอํานาจหน้าท่ีโดยเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาล
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในภาครัฐ มีภารกิจหลัก ๓ ประการ คือ 

     ๑.๑ งานด้านการป้องกัน การทุจริตจะลดลงต้องมาจาก ๒ ส่วนคือ ประการท่ีหนึ่ง 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประการท่ีสอง เครือข่ายทุกภาคส่วนต้องมีความเข้มแข็ง
ในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ โดยตระหนักและรู้เท่าทันในเร่ืองการทุจริตต่าง ๆ สามารถ
หาข้อมูล แจ้งเบาะแส และส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง การทุจริตก็จะลดน้อยลงได้ อย่างไรก็ดี สํานักงาน 
ป.ป.ท. ได้ขับเคล่ือนงานการป้องกันโดยดําเนินการตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗  
ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในการกระตุ้นและผลักดันให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐทํางานโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล และกํากับ ดูแลการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และหากมีเร่ืองร้องเรียนเกิดขึ้นในหน่วยงานว่า เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานกระทําการทุจริต  
ให้หัวหน้าหน่วยงานทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษ กรณีท่ีหัวหน้าส่วน
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ราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา
แล้วแต่กรณี 

 

 

      นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันฯ ท่ีสําคัญไว้ ๓ มาตรา คือ 

  มาตรา ๕๘/๑ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาดําเนินการ
โดยเร็ว เม่ือปรากฏว่า 
   - กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัย ขาดประสิทธิภาพ หรือขาดการ
บังคับใช้อย่างท่ัวถึง เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีต่อราชการได ้

   - การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่บรรลุผลเพราะไม่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัย หรือมาตรการท่ีจําเป็น 

  มาตรา ๕๘/๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หน่วยงานของรัฐใดมีวิธี
ปฏิบัติ หรือการดําเนินงานท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริต 

ในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้สํานักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐนั้นทราบ เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้องส่ังการให้มีการตรวจสอบ 

และดําเนินการ แล้วแจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง หากจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต้องกําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จให้สํานักงานทราบด้วย ในกรณีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือดําเนินการ 
ตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 

  มาตรา ๕๘/๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสํานักงานพบว่า การดําเนิน
โครงการใดมีการกําหนดวงเงินสูงเกินกว่าท่ีเป็นจริง หรือไม่คุ้มค่าให้แจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 

     ๑.๒ งานด้านป้องปราม มีกระบวนการทํางานด้านการป้องปรามโดยการให้ความรู้ 

และสร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง หรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐ การมีส่วนร่วม 

ในการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในเร่ืองปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีทําให้ประเทศชาติได้รับความเสียหาย รวมท้ัง การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท่ีผ่านมา 
สํานักงาน ป.ป.ท. ได้ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล 
(ตําบลละ ๕ ล้านบาท) โดยบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และเครือข่ายในพ้ืนท่ี เพ่ือช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ แนะนํา สร้างความตระหนักรู้ในเร่ือง
ดังกล่าว รวมท้ังส้ิน ๑๐๔ คร้ัง ใน ๖๑ จังหวัด และติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน จํานวน ๘๘ คร้ัง ใน ๔๙ 
จังหวัด ผลปรากฏว่า สํานักงาน ป.ป.ท. รับเร่ืองร้องเรียนโครงการดังกล่าว จํานวน ๒๖ เร่ือง ตรวจสอบแล้ว 

ไม่พบการทุจริต จํานวน ๖ เร่ือง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จํานวน ๑๙ เร่ือง และมีมูลการทุจริตเพียง ๑ เร่ือง  
     ๑.๓ งานปราบปราม สํานักงาน ป.ป.ท. ได้ตรวจสอบและเปิดโปงการทุจริตในหลาย ๆ 
เร่ือง เช่น การทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลท่ัวประเทศ การทุจริตก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียคลองด่านฯลฯ  
ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้เปล่ียนรูปแบบไปจากการกระทําทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเพียงคนเดียว เปล่ียนมาเป็นการทุจริตเชิงนโยบายมีบุคคลหลาย ๆ ราย ร่วมขบวนการ มีความ
ซับซ้อนเชิงพฤติการณ์ เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐปล่อยให้มีบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน ป่าไม้ ท่ีดินชายทะเล  
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ซ่ึงเป็นความผิดท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เก่ียวข้องกับผู้มีอิทธิพล ทําให้คนไทยสูญเสียและขาดโอกาส
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะเหตุจากการกระทําทุจริตท่ีเกิดขึ้นในประเทศ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
จํานวนกว่า ๓ ล้านล้านบาท 

    อย่างไรก็ดี รัฐบาล คสช. ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองดังกล่าว โดยกําหนดให้ธรรมาภิบาล 

เป็นวาระแห่งชาติ และจัดตั้งศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพ่ือทําหน้าท่ีขับเคล่ือนงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
    ๒. แนวทางการสอดส่องแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีของ ก.ธ.จ. และเครือข่ายควรดําเนินการ ดังนี้ 
     ๒.๑ ขอให้ ก.ธ.จ. ให้ความสนใจกับโครงการใหม่ ๆ ท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ีไม่ได้เป็นผู้เสนอ
ความต้องการ แต่เป็นโครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางลงมาในพ้ืนท่ี โครงการเหล่านี้จะไม่มีการกําหนด
ราคากลางไว้ และมีแนวโน้มท่ีจะทุจริตได้มาก 

     ๒.๒ กฎหมาย ป.ป.ช. กําหนดว่า “หน่วยงานทุกหน่วยท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องทําตามมาตรา ๑๐๓/๗ ของกฎหมาย ป.ป.ช. โดยต้องนําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางจัดขึ้น website ของ
หน่วยงาน” ก.ธ.จ. และเครือข่าย จึงสามารถหาข้อมูลเบ้ืองต้นจากประกาศดังกล่าว และติดตามการดําเนิน
โครงการ รวมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ดี กรณีท่ี ก.ธ.จ. หรือเครือข่าย พบเห็นหรือมีข้อมูลการกระทํา
ทุจริตประพฤติมิชอบจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี อย่าเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้ง ขอให้ส่งเร่ืองมาท่ี ศอตช. ซ่ึงเป็น
การบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สํานักงาน ป.ป.ง. และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ ศอตช. จะได้นําข้อมูลไปใช้เป็นหลักฐาน 

เพ่ือดําเนินการกับผู้กระทําผิดต่อไป 

  ๔.๕ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) กล่าวอภิปราย
สรุปได้ ดังนี ้
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องบางประการในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้มีเคร่ืองมือทางกฎหมาย ให้มีผู้ชํานาญในการสอบสวน
อาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมการคอร์รัปช่ัน DSI จึงเป็นหน่วยตรวจสอบหน่วยแรก ท่ีเข้าไปดําเนินการ
ตรวจสอบ และส่งเร่ืองต่อให้สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการต่อ 

 คดีพิเศษได้กําหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา 
๒๑ วรรค ๑ กําหนดคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี ้
 ๑. คดีท่ีจะส่งให้ DSI จะต้องเป็นคดีท่ีมีความซับซ้อน จําเป็นต้องใช้วิธีพิเศษในการสืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ 

 ๒. คดีความผิดทางอาญาท่ีมี หรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ และศีลธรรม 

อันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจ หรือการคลัง
ของประเทศ 

 ๓. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดข้ามชาติท่ีสําคัญ 

 ๔. คดีท่ีกระทําความผิดโดยองค์กรอาชญากรรม 

 ๕. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผู้มีอิทธิพลท่ีสําคัญเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุน 

 ๖. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ ซ่ึงมิใช่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย 

 นอกจากนี้ DSI ได้ให้ความสําคัญการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และเน้นงานด้านการป้องกัน
มากกว่าการปราบปรามทุจริต ได้ดําเนินมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีรัฐ  
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โดยระบบแม่ข่ายแผนท่ีผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ DSI MAP เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครัฐ ซ่ึงเป็นแนวคิดสอดคล้องกับภารกิจ บทบาท และหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมในการอํานวยความ
ยุติธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนภายใต้แนวคิดท่ีว่า “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในท้องถิ่น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 

และปกป้องดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยใช้เคร่ืองมือพิเศษแม่ข่ายแผนท่ีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
หรือ DSI MAP ร่วมกับโปรแกรมแอพพลิเคช่ันบนมือถือท่ีสามารถตรวจสอบตําแหน่งท่ีดินได้ทันทีว่าอยู่ในเขต
ท่ีดินของรัฐหรือไม่ อย่างไร สามารถวิเคราะห์เก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิท่ีดินได้ในเบ้ืองต้น สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามคดีความผิดเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ และท่ีสงวนหวงห้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้โดยง่าย 
วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการ
ปราบปรามการกระทําผิดของกลุ่มนายทุนท่ีมีเป้าหมายเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ยับยั้งการตัดไม้ทําลายป่า 
อันเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ ซ่ึงท่ีผ่านมา DSI ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอํานวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม
ให้กับชาวบ้านบนเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา จํานวน ๒ ศูนย์ ประกอบด้วยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลเอกสารสิทธิท่ีดิน และคู่มือต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการร้องเรียนและศูนย์กลาง 
การแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและปกป้องดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ซ่ึงจะใช้เป็น Model ต้นแบบในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 

 จุดเร่ิมต้นของการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีทําให้ประเทศชาติเกิดความสูญเสียตัวอย่าง เช่น 

 กรณีทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการรับนักเรียนโดยไม่เป็นธรรม หรือ แป๊ะเจี๊ยะ พบว่า 
สถานศึกษาบางแห่งมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมี
การแข่งขันสูง นักเรียนและผู้ปกครองจํานวนมากเข้าแถวต่อคิวรอพบผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากลูกหลานสอบ
ไม่ติดช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ซ่ึงพบว่า โรงเรียนบางแห่งแม้เด็กสอบไม่ติดแต่เปิดช่องให้ผู้ปกครองกรอกตัวเลข 

จํานวนเงินท่ีจะบริจาคให้กับโรงเรียน เป็นการเปิดรับ “แป๊ะเจ๊ียะ”ดังนั้น การแก้ไขปัญหาแป๊ะเจ๊ียะให้หมดไป
จากสังคมไทยนั้น เป็นเร่ืองท่ีทําได้ยากตราบใดท่ีนักเรียนและผู้ปกครองต้องการท่ีจะเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมี 

การแข่งขันสูง ซ่ึงโรงเรียนเหล่านี้มีท่ีนั่งเรียนน้อยแต่จํานวนเด็กสมัครเข้าเรียนจํานวนมาก ย่อมเกิดการแย่งชิง 
ท่ีนั่งเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เงินเป็นอีกช่องทางท่ีจะทําให้เด็กได้เข้าโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง แต่การได้มาของ
เงินควรจะโปร่งใส และเป็นธรรมกับนักเรียนและผู้ปกครองคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีฐานะทางการเงิน ซ่ึงหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องควรจะต้องเร่งแก้ไขเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับเด็กทุกคน 

 กรณีการทุจริตโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล วงเงินงบประมาณจํานวน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จ่ายให้กับชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๑๕ ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบพบว่า ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน 

ท่ีใช้ในการจ่ายเงินชาวนาเป็นฐานข้อมูลเดียวกับท่ีใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยข้อมูลส่วนหนึ่ง 
ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน เช่น เกษตรกรแจ้งพ้ืนท่ีปลูกข้าวเกินความเป็นจริง เกษตรกรไม่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกจริง
แต่มาแจ้งว่า มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก เกษตรกรท่ีมีท่ีดินจํานวนมากเกินหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล จึงกระจายท่ีดินให้บุตร ญาติพ่ีน้อง ถือครองท่ีดินแทนเพ่ือให้จํานวนท่ีดินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
ทางการ เป็นต้น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการรับรองพ้ืนท่ีเพาะปลูก กรณีนี้จึงเป็นจุดเส่ียงต่อการ
เกิดทุจริต และอาจจะเป็นช่องทางให้มีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง 
 กรณีการทุจริตยาซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) การจัดซ้ือยาแก้หวัดท่ีมีสูตรผสม 

ของสารซูโดอีเฟดรีน มีพฤติการณ์ในการส่ังซ้ือยาแก้หวัดมากผิดปกติเกินความจําเป็น โดยไม่มีระบบการควบคุม
ท่ีดีเพียงพอตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น โดยพบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ มีการส่ังซ้ือยาแก้หวัด 

ท่ีมีสูตรผสมของสารซูโดอีเฟดรีน ๑๒๙ คร้ัง จํานวน ๗,๘๗๔,๘๐๐ เม็ด มูลค่า ๑๒,๒๙๘,๑๑๖ บาท 
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และยาแก้หวัดส่วนใหญ่จะส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (สถานีอนามัยเดิม) จํานวน ๒๘ แห่ง 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล มีความต้องการยาแก้หวัดประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ เม็ด แต่มีการจัดซ้ือยาจํานวน ๗,๘๗๔,๘๐๐ เม็ด โดยนํามาใช้ท่ีโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตําบล 
จํานวน ๕๙๒,๓๓๖ เม็ด และได้เบิกใช้จริงรวมจํานวนประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ เม็ด ซูโดอีเฟดรีนเป็น ๑ ใน ๑๔ ของสาร
ตั้งต้นท่ีใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด ท่ีกําหนดตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ 

ค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ สามารถนําไปผลิตเป็นเมทแอมเฟตามีน  
หรือท่ีรู้จักในช่ือยาบ้า ยาไอซ์ ยาแก้ไอหนึ่งล้านเม็ดสามารถนําไปผลิตยาบ้าได้เกือบสองล้านเม็ด ซ่ึงกรณีดังกล่าว
เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการและยังเป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาต ิ

 กรณีการทุจริต“โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในเขตควบคุมมลพิษ
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ” ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงแต่เดิมท่ีดินบริเวณ
คลองด่านเป็นท่ีสาธารณะ แต่ได้มีการกระทําทุจริตทําให้ท่ีสาธารณะดังกล่าวเป็นท่ีของเอกชนแล้วเอามาขาย 

ให้รัฐบาล ปัจจุบันท่ีดินดังกล่าวใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่สูญเสียเงินแผ่นดินไปแล้ว จํานวน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
พร้อมค่าปรับ (ค่าโง่) อีก ๙,๐๐๐ ล้านบาท จากกรณีการทุจริตนี้จึงเป็นบทเรียนให้กับข้าราชการได้ตระหนักว่า 
การร่วมมือกับนักการเมืองกระทําการทุจริตสุดท้ายอาจได้รับผลร้ายเพียงฝ่ายเดียว โดยคดีนี้มีข้าราชการของ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ถูกสํานักงาน ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด 

ท้ังทางอาญาและทางวินัย ไม่รวมถึงการถูกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิด (ค่าสินไหม)  
รวมเป็นเงินกว่า ๖,๖๓๗ ล้านบาท ขณะท่ีนักการเมืองผู้เก่ียวข้องได้หลบหนีออกนอกประเทศ ก่อนท่ีศาลฎีกาฯ 
จะมีคําพิพากษาให้จําคุกเป็นเวลา ๑๐ ปี จากผลของคดีคลองด่าน และคดีทุจริตคอร์รัปช่ันอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา  
ซ่ึงได้มีการล็อกสเปกเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนบางราย หน่วยตรวจสอบจึงได้มีการแก้ไขกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต โดยการออกกฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วย
ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ร.บ.ฮ้ัว) หรือการกําหนดให้รัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือให้การดําเนินงานของรัฐเกิดความโปร่งใส และ
ภาคประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้มากขึ้น 

    จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเกิดความสูญเสียท้ังเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจํานวนมหาศาล ดังนั้น ถึงเวลาแล้วท่ีทุกภาคส่วน 
ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนทุกคนจะต้องรวมพลัง ร่วมมือร่วมใจกัน
ต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันให้หมดไปจากสังคมไทย สําหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสท่านสามารถ 

ส่งข้อมูลผู้กระทําการทุจริตได้ทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th หรือ โทรแจ้งท่ีหมายเลข ๑๒๐๒ call center 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  ๔.๖ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ได้กล่าวถึง พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานไว้ เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ มีใจความว่า “การควบคุม 

และตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็น เพราะเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนท้ังชาติ ผู้ทํางานนี ้
ต้องกําหนดแน่แก่ใจอยู่เป็นนิตย์ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตน ด้วยความอุตสาหะ พยายามด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต และด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ระมัดระวังอย่างเต็มท่ี เพ่ือมิให้เกิดความพล้ังพลาดเสียหาย 

และให้ม่ันใจได้ว่า การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิและบังเกิดผลเป็นประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย”  
จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่า เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนท้ังชาติ 
   การทุจริตถือว่าเป็นปัญหาท่ีสําคัญ ดังนั้น นโยบายของ สตง. ลําดับแรกจะมุ่งเน้นการ 

ป้องปราม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทําได้ในเบ้ืองต้นและเร่งดําเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
การตรวจสอบ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ถึงแม้ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย มีการ
ทําสัญญาถูกต้องครบถ้วน หาก สตง. ตรวจสอบแล้วพบว่า โครงการดังกล่าวเม่ือสร้างเสร็จแล้ว แต่ส่ิงท่ีได้ 
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ไม่มีคุณภาพหรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนท่ีใช้
จ่ายงบประมาณจํานวนมาก ส่ิงเหล่านี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ ส่ิงท่ีเราจะปกป้องไม่ใช่เฉพาะเงินแผ่นดิน เราทุกคน
จะต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย โครงการหลายโครงการ 

ไม่เคยศึกษาความเหมาะสม เม่ือสร้างเสร็จแล้วคนในชุมชนนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นการลงทุนแบบสูญเปล่า
นอกจากนี้ การใช้อํานาจรัฐจะต้องเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และหากผู้บริหารใช้อํานาจรัฐ 

ในทางท่ีไม่ถูกต้อง มีการบิดเบือน เบ่ียงเบน และพัฒนาไปสู่การทุจริตเชิงนโยบาย ก็จะเป็นการทุจริตเรียกรับ
ผลประโยชน์อันมิชอบจากงบประมาณแผ่นดินจํานวนมาก เช่น โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล จากการ
ตรวจสอบพบว่า กระบวนการทุจริตมีสูตรการเรียกรับผลประโยชน์คือ ๓๐ : ๒๐ : ๓๐ : ๒๐ โดย ๓๐ เปอร์เซ็นต์แรก 

เป็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้ท่ีแปรญัตติได้รับงบดําเนินโครงการ และกระจายงบประมาณลงพ้ืนท่ีจังหวัด
๒๐ เปอร์เซ็นต์ คือหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการจัดจ้าง จนถึงกรรมการตรวจรับ  
เหลืออีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นกับบริษัทผู้รับจ้างจะเอาผลตอบแทนเท่าใด และเหลือเงินงบประมาณท่ีจะทํา
โครงการเพียง ๒๐ หรือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น มีโครงการอีกจํานวนมากท่ีเกิดจากนโยบายเลวร้ายเหล่านี ้
ทําท้ิง ทําขว้าง ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จากการทุจริตท่ีเกิดขึ้นมากมายนี้เป็นการทําลาย
ประเทศชาติให้ได้รับความเสียหาย และส่วนหนึ่งท่ีจะทําให้ธรรมาภิบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ก็ต้องอาศัย  
ก.ธ.จ. ซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาชนท่ีมีกฎหมายรองรับ ทํางานร่วมกับ สตง. สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน 
ป.ป.ท. และ DSI ให้เกิดผลอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้เงินของแผ่นดินสูญเสียไปแบบสูญเปล่า 
    บทบาทของ สตง. ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐตามกฎหมาย จึงเป็นท่ีมา
ของการตรวจสอบเสมือนการจับผิด โดย สตง. มุ่งเน้นในเร่ืองเงินของแผ่นดิน หรือผลลัพธ์จากการใช้จ่าย 

หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดินท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างไรก็ดีท่ีผ่านมา  
ก.ธ.จ. ได้มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลเบาะแส สนับสนุน และสะท้อนปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ให้กับ สตง. เพ่ือนําปัญหาท่ีได้ไปสู่การตรวจสอบ ระงับ ยับยั้ง ปัญหาความไม่สุจริต ปัญหาความไม่รับผิดชอบ  
ความไม่โปร่งใสท่ีจะนําไปสู่เร่ืองทุจริตได้เป็นอย่างดี และโดยท่ีรัฐบาลได้กําหนดให้ธรรมาภิบาลเป็นวาระ
แห่งชาติ เป็นหัวใจสําคัญในการบริหารกิจการบ้านเมือง ส่ิงสําคัญท่ีสุดของการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตคอร์รัปช่ัน คือการมีส่วนร่วมของประชาชน หากประชาชนมีความเข้มแข็งและหน่วยงานภาครัฐ 

มีทัศนคติ มีจิตวิญญาณในการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศไทยจะใสสะอาด ดังนั้น การต่อต้าน
คอร์รัปช่ันต้องต่อต้านทุกวันอย่างไม่มีวันหยุดตราบใดท่ียังมีลมหายใจ จนกว่าวันท่ีประเทศไทยจะปราศจาก 

การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ปิดการสัมมนาฯ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
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