
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสรมิสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย 
เม่ือวันอังคารท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้องมารีนบอลรูม ช้ัน ๒  โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

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

 โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
และเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบแนวคิดของรัฐบาลเก่ียวกับบทบาทของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ รับทราบเก่ียวกับแนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการ  
และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมท้ังการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนางานตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ท้ังนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวได้กําหนดให้มีการจัดสัมมนา ก.ธ.จ.  
และเครือข่ายท่ัวประเทศ รวมจํานวน ๘ คร้ัง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๕๙ 
 สําหรับการจัดสัมมนาฯ คร้ังท่ี ๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องมารีนบอลรูม ช้ัน ๒ โรงแรม
จอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสําคัญดังนี ้

�. การกล่าวต้อนรับ และการรายงานการสัมมนาฯ 
  ๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายภวัต เลิศมุกดา) ได้กล่าวต้อนรับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
(พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์) และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน โดยจังหวัดยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีได้มาจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
และเครือข่ายในคร้ังนี้  

  ๑.๒ ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการ (นางสุมิตรา อติศัพท์) ได้กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดชลบุรีท่ีให้การต้อนรับ และรายงานการสัมมนาสรุปว่า การสัมมนาคร้ังนี้เป็นการจัดสัมมนาคร้ังท่ี ๗ 
ในพ้ืนท่ีภาคกลาง รวม ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 
นครนายก สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 
ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ิน จํานวน ๕๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธาน ก.ธ.จ. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ก.ธ.จ. ท่ีปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. 
เครือข่าย ก.ธ.จ. หัวหน้าส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง ส่ือมวลชน และผู้สังเกตการณ์ โดยมีปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายเร่ือง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล” ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายเร่ือง“ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐” โดย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) สําหรับภาคบ่าย 
เป็นการอภิปราย เร่ือง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ี” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายไพโรจน์ อาจรักษา) ผู้อํานวยการสํานัก
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ (นายนพดล เพชรสว่าง) สํานักงาน ป.ป.ท. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
(พันตํารวจโท ถวัลย์ ม่ังคั่ง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชลบุรี (นายจํานงค์ ยอดขํา) 
และรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นวิทยากรดําเนินการ
อภิปราย 
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 ๒. การเปิดการสัมมนา และการบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล” โดย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์)  
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีผู้บังคับบัญชา
สูงสุดคือ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นผู้ควบคุม กํากับ ดูแล และส่ังการปฏิบัติงาน โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีภารกิจหลักในด้านการให้บริการแก่ประชาชนท่ีสําคัญ ดังนี ้
  ส่วนท่ี ๑ งานตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีมีการดําเนินการ คือ 
     (๑) การเร่งรัด ติดตามการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล ข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีควบคุม กํากับ ดูแล ราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
     (๒) การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
     (๓) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง กรมอ่ืน ๆ 
     (๔) การทํางานในฐานะประธาน ก.ธ.จ. จํานวน ๗๖ คณะ โดยมีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  
  ส่วนท่ี ๒ งานบริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน มีศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดําเนินการรับเร่ืองร้องทุกข์ท่ีมีผู้ยื่นคําร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงของประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อส่ังการ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ทุกกระทรวงจัดเจ้าหน้าท่ีมารับเร่ืองร้องทุกข์
และแก้ไขปัญหาขั้นต้นโดยตรง เพ่ือแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและตรงจุด ซ่ึงได้เร่ิมให้บริการตั้งแต่วันท่ี ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ จุดบริการร่วม ๑๑๑๑ ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยมีลักษณะการให้บริการ
รับเร่ืองร้องทุกข์และให้คําปรึกษาแนะนําแบบเบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียว ท้ังนี้ จากการสอบถามประชาชน
ผู้ใช้บริการพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการในลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง รวมท้ังเสนอให้มีบริการ
ในรูปแบบนี้ในทุกจังหวัดด้วย ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กํากับ ดูแล  
ในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยส่งเร่ืองได้ท่ีศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย  
  ส่วนท่ี ๓ งานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงเป็นกฎหมาย 
ท่ีตราขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ท่ีผ่านมา สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรมครบรอบการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จัดประกวดหน่วยงานท่ีให้บริการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการมอบรางวัล
ให้กับหน่วยงานดีเด่น และได้มอบนโยบายว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการไม่มีความจําเป็นอะไรท่ีจะต้องปกปิด 
ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องถือเป็นหลักการในการให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  ส่วนท่ี ๔  งานการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีสํานักงาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นฝ่ายเลขานุการ ทําหน้าท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังนี ้

- จัดทําแผนกระจายอํานาจและแผนปฏิบัต ิ
- กําหนดการจัดระบบบริการสาธารณะ ระหว่างรัฐกับ อปท. และ อปท. ด้วยกันเอง 
- ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับ อปท. 
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- กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.  
- กําหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการถ่ายโอน และประสานการถ่ายโอนภารกิจ 
- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เร่ืองการกระจายอํานาจ และการจัดสรรเงินเพ่ิมให้แก่ อปท. 

  ส่วนท่ี ๕ สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ทําหน้า ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยจัดทํานโยบายและแผนงานเก่ียวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
และการเสริมสร้างความม่ันคงแก่สถาบันหลักของประเทศ เสนอความเห็นต่อรัฐบาลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ และการให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองเอกลักษณ์ของชาติ ท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ ๗๐ ปี เพ่ือให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน รวมท้ังการจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ภายใต้แนวคิด “ปลูกไทย.. ในแบบพ่อ” ซ่ึงเป็นการ
น้อมนําพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพ่ือปลูกจิตสํานึกและปูรากฐานให้เยาวชน มีความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

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

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

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

- วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แบ่งออกเป็น ๔ วิธี คือ 

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

   ๒. มาตรา ๙ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมข้อมูล คู่มือ หรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐวางแสดงไว้ท่ีมุมของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารฯ รวมท้ังให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมด้าน IT นําข้อมูลเผยแพร่ในระบบอิเลคทรอนิกส์ด้วย หากไม่
ปฏิบัติประชาชนมีสิทธิดําเนินการกับหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรา ๙ (๘) ข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เช่น กรณีท่ีโรงงานปล่อยน้ําเสียหรือปล่อยของเสียมาทางอากาศ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการฯ ได้วินิจฉัยและให้นําข้อมูลของโรงงานมาเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 
และโดยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลพ้ืนท่ี เพ่ือการสาธารณสุข  
การกํากับ ควบคุมต่าง ๆ ซ่ึงสามารถเข้าไปตรวจสอบโรงงานได้อยู่แล้ว จึงเป็นหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะให้
หน่วยงานนําข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผยแสดงต่อสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบถึงผลกระทบ
ดังกล่าว เป็นต้น 

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

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

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

   ๑. หากประชาชนท่ีขอข้อมูลโดยไม่มีเหตุผลในการขอ ข้อมูลท่ีจะรับทราบได้คือ ข้อมูลท่ัวไป
หรือข้อมูลสาธารณะ ตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙ เท่านั้น 

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

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

 ๔. การอภิปรายเรื่อง “การสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพ้ืนที่” วิทยากรประกอบด้วย ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายไพโรจน์ อาจรักษา) ผู้อํานวยการ
สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ (นายนพดล เพชรสว่าง) สํานักงาน ป.ป.ท.  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
คดีพิเศษ (พันตํารวจโท ถวัลย์ ม่ังคั่ง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชลบุรี (นายจํานงค์  
ยอดขํา) และรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม) เป็นวิทยากร
ดําเนินการอภิปราย มีสาระสําคัญดังนี ้
  ๔.๑ รองศาสตราจารย์ไชยา ย้ิมวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม)  
ได้กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการท่ีเคารพในระบบคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ถ้าประเทศใด 
สังคมใดไม่ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล สังคมนั้นประเทศนั้นก็จะเป็นอนาธิปไตย กล่าวคือจะไม่ มีกฎหมาย  
ไม่มีการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ไม่เคารพความถูกต้อง ดังนั้น หลักธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญในทุกประเทศ 
ท่ัวโลก ประเทศไทยได้นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองให้มีความโปร่งใส ซ่ึงรัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญโดยกําหนดให้ธรรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้กํากับ ดูแลในเร่ืองดังกล่าวและขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรม 
อย่างแท้จริง ดังนั้น การอภิปรายในวันนี้ ท่านวิทยากรจะได้มาพูดคุยในประเด็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
คืออะไร ธรรมาภิบาลมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร และท่ีสําคัญท่ีสุดคือจะทําอย่างไรให้หลักธรรมาภิบาล
เกิดผลรูปธรรม รวมท้ังนําเสนอหลักการทํางานของ ก.ธ.จ. และเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
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ตรวจสอบท้ัง ๔ หน่วยงาน เพ่ือให้ประเทศไทยเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการกระทําทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 

 

  ๔.๒ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายไพโรจน์ อาจรักษา) กล่าวอภิปรายสรุปได้ว่า 
แนวคิดหรือท่ีมาของธรรมาภิบาลมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๘๗ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 
ทุกระดับ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ กําหนด ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า "“ก.ธ.จ.” ทําหน้าท่ีสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยสอดคล้องกับการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นับว่าเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ  
ก.ธ.จ. วัตถุประสงค์ในการใช้เคร่ืองมือนี้ก็เพ่ือเป็นการป้องกัน ป้องปราม โดยการสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
   ก.ธ.จ. มีองค์ประกอบจาก ๓ ภาคส่วน ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการ
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ก.ธ.จ. จึงเป็น
องค์กรท่ีมาจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ มีผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน้าท่ีเป็นประธาน และมีฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีของจังหวัด ทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการ
ทํางานของ ก.ธ.จ.   
   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๒ ได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีในการสอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี
จังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี และข้อ ๒๓ ได้กําหนดเป้าหมายการทํางานของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไว้ ๗ ประการ โดยจําง่ายๆ คือ ๒“ให้”  ๒“เพ่ือ” และ 
๓“โดย” ดังนี้ 
    (๑)  ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
    (๒)  ปฏิบัติภารกิจเพ่ืออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของ
ประชาชน 
    (๓)  ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
    (๔)  ปฏิบัติภารกิจใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
    (๕)  ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์
โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน 
    (๖)  ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
    (๗)  ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
การสอดส่องแผนงาน/โครงการสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระยะคือ 
   ระยะท่ี ๑ ก่อนเร่ิมโครงการ โดยดูจากแผนงาน/โครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
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   ระยะท่ี ๒ ระหว่างดําเนินการ โดยดูว่าการดําเนินการเป็นไปตามกรอบของแผนงานหรือไม่ 
เป็นไปตามงบประมาณท่ีจัดสรรถูกต้องหรือไม่ 
   ระยะท่ี ๓ เสร็จส้ินโครงการ  ดูว่าโครงการท่ีสร้างเสร็จแล้วได้ผลคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีเสียไป
หรือไม่และมีใครไปใช้ประโยชน์บ้าง 
 

ดังนั้น หาก ก.ธ.จ. พบว่าโครงการท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีการทุจริต สามารถดําเนินการโดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๒) ซ่ึงการดําเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๒) ดังกล่าว จะเกิดขึ้นต่อเม่ือหน่วยงานของรัฐ
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท่ีกําหนดไว้ ๗ ประการ ข้างต้น 
   อย่างไรก็ดี การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ขอให้คิดเชิงบวก ทําหน้าท่ีเป็นเสมือนพ่ีเล้ียง เป็นกุนซือ 
เป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ทํางานเป็นแบบกัลยาณมิตร ท่ีสนิทรักใคร่กัน มีน้ําใจซ่ึงกันและกัน  
ก.ธ.จ. ไม่ใช่ศัตรูของข้าราชการในจังหวัด และร่วมกันทํางานในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ือให้เกิดผล
สําเร็จ 
  ๔.๓ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ได้กล่าวถึงพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานไว้ เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ มีใจความว่า “การควบคุม
และตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็น เพราะเงินแผ่นดินนั้นคือ เงินของประชาชนท้ังชาติ ผู้ทํางานนี ้
ต้องกําหนดแน่แก่ใจอยู่เป็นนิตย์ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตน ด้วยความอุตสาหะ พยายาม 
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และด้วยความละเอียดถี่ถ้วนระมัดระวังอย่างเต็มท่ี เพ่ือมิให้เกิดความพล้ังพลาด
เสียหายและให้ม่ันใจได้ว่า การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ และบังเกิดผลเป็นประโยชน์เต็มเม็ด 
เต็มหน่วย” จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่า เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนท้ังชาต ิ
   การทุจริตถือว่าเป็นปัญหาท่ีสําคัญ ดังนั้น นโยบายของ สตง. ลําดับแรกจะมุ่งเน้นการป้องปราม 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทําได้ในเบ้ืองต้นและเร่งดําเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ดี ในส่วนของการตรวจสอบ 
กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ถึงแม้ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มีการทําสัญญาถูกต้อง
ครบถ้วน หาก สตง. ตรวจสอบแล้วพบว่า โครงการดังกล่าวเม่ือสร้างเสร็จแล้ว แต่ส่ิงท่ีได้ไม่มีคุณภาพหรือใช้
ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนท่ีใช้จ่ายงบประมาณ
จํานวนมาก ส่ิงเหล่านี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ ส่ิงท่ีเราจะปกป้องไม่ใช่เฉพาะเงินแผ่นดิน เราทุกคนจะต้องปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย โครงการหลายโครงการไม่เคยศึกษาความ
เหมาะสม เม่ือสร้างเสร็จแล้วคนในชุมชนนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นการลงทุนแบบสูญเปล่า นอกจากนี้  
การใช้อํานาจรัฐจะต้องเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และหากผู้บริหารใช้อํานาจรัฐ 
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง มีการบิดเบือน เบ่ียงเบน และพัฒนาไปสู่การทุจริตเชิงนโยบาย ก็จะเป็นการทุจริตเรียกรับ
ผลประโยชน์อันมิชอบจากงบประมาณแผ่นดินจํานวนมาก เช่น โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล จากการ
ตรวจสอบพบว่า กระบวนการทุจริตมีสูตรการเรียกรับผลประโยชน์คือ ๓๐ : ๒๐ : ๓๐ : ๒๐ โดย ๓๐ เปอร์เซ็นต์แรก 
เป็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้ท่ีแปรญัตติได้รับงบดําเนินโครงการและกระจายงบประมาณลงพ้ืนท่ีจังหวัด
๒๐ เปอร์เซ็นต์คือ หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการจัดจ้าง จนถึงกรรมการตรวจรับ  
เหลืออีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นกับบริษัทผู้รับจ้างจะเอาผลตอบแทนเท่าใด และเหลือเงินงบประมาณท่ีจะทํา
โครงการเพียง ๒๐ หรือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น มีโครงการอีกจํานวนมากท่ีเกิดจากนโยบายเลวร้ายเหล่านี ้
ทําท้ิง ทําขว้าง ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จากการทุจริตท่ีเกิดขึ้นมากมายนี้เป็นการทําลาย
ประเทศชาติให้ได้รับความเสียหาย และส่วนหนึ่งท่ีจะทําให้ธรรมาภิบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ก็ต้องอาศัย  
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ก.ธ.จ. ซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาชนท่ีมีกฎหมายรองรับ ทํางานร่วมกับ สตง. สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน 
ป.ป.ท. และ DSI ให้เกิดผลอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้เงินของแผ่นดินสูญเสียไปแบบสูญเปล่า 
    บทบาทของ สตง. ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐตามกฎหมาย จึงเป็นท่ีมา
ของการตรวจสอบเสมือนการจับผิด โดย สตง. มุ่งเน้นในเร่ืองเงินของแผ่นดิน หรือผลลัพธ์จากการใช้จ่ายหรือ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดินท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา ก.ธ.จ.  
ได้มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลเบาะแส สนับสนุนและสะท้อนปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้กับ สตง. 
เพ่ือนําปัญหาท่ีได้ไปสู่การตรวจสอบ ระงับ ยับยั้ง ปัญหาความไม่สุจริต ปัญหาความไม่รับผิดชอบ ความไม่โปร่งใส  
ท่ีจะนําไปสู่เร่ืองทุจริตได้เป็นอย่างดี และโดยท่ีรัฐบาลได้กําหนดให้ธรรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติ เป็นหัวใจ
สําคัญในการบริหารกิจการบ้านเมือง ส่ิงสําคัญท่ีสุดของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
คือการมีส่วนร่วมของประชาชน หากประชาชนมีความเข้มแข็ง และหน่วยงานภาครัฐมีทัศนคติ มีจิตวิญญาณ 
ในการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศไทยจะใสสะอาด ดังนั้น การต่อต้านคอร์รัปช่ันต้องต่อต้านทุกวัน
อย่างไม่มีวันหยุด ตราบใดท่ียังมีลมหายใจ จนกว่าวันท่ีประเทศไทยจะปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  ๔.๔ ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สํานักงาน ป.ป.ท. (นายนพดล 
เพชรสว่าง) กล่าวอภิปรายสรุปได้ว่า 
    สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนราชการท่ีไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
สํานักงาน ป.ป.ท. จึงเป็นหน่วยงานอิสระ มีบทบาทอํานาจหน้าท่ีโดยเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาล ในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในภาครัฐ มีภารกิจหลัก ๓ ประการ คือ 
    ๑. ด้านการป้องกัน การทุจริตจะลดลงต้องมาจาก ๒ ส่วนคือ ประการท่ีหนึ่ง เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐต้องทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประการท่ีสอง เครือข่ายทุกภาคส่วนต้องมีความเข้มแข็งในการ 
เฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ โดยตระหนักและรู้เท่าทันในเร่ืองการทุจริตต่าง ๆ สามารถหา
ข้อมูล แจ้งเบาะแส และส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง การทุจริตก็จะลดน้อยลงได้ อย่างไรก็ดี สํานักงาน ป.ป.ท.  
ได้ขับเคล่ือนธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ โดยดําเนินการตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในการกระตุ้นและผลักดันให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐทํางาน 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และกํากับ ดูแลการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และหากมีเร่ืองร้องเรียนเกิดขึ้นในหน่วยงานว่าเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานกระทําการทุจริต 
ให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษ กรณีท่ีหัวหน้า 
ส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดทางวินัย หรือความผิด 
ทางอาญาแล้วแต่กรณี 

     นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตได้กําหนดมาตรการในการป้องกันฯ ท่ีสําคัญไว้ ๓ มาตรา คือ 
  มาตรา ๕๘/๑ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาดําเนินการโดยเร็ว เม่ือปรากฏว่า 
  - กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัยขาดประสิทธิภาพ หรือขาดการบังคับใช้
อย่างท่ัวถึง เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีต่อราชการได ้
  - การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไม่บรรลุผลเพราะไม่มีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัย หรือมาตรการท่ีจําเป็น 
  มาตรา ๕๘/๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าหน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติ 
หรือการดําเนินงานท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนและส่อไปในทางทุจริต 
ในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้สํานักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐนั้นทราบ เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้องส่ังการให้มีการตรวจสอบ 
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และดําเนินการแล้วแจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง หากจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง ต้องกําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จให้สํานักงานทราบด้วย ในกรณี 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ดําเนินการ หรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
 มาตรา ๕๘/๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสํานักงานพบว่า การดําเนินโครงการใด 
มีการกําหนดวงเงินสูงเกินท่ีเป็นจริงหรือไม่คุ้มค่า ให้แจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีต่อไป 
    ๒. ด้านการป้องปราม กระบวนการทํางานด้านการป้องปราม โดยมีการให้ความรู้และสร้าง
ทักษะในการติดตาม สอดส่อง หรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐ การมีส่วนร่วมในการ 
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนได้ตระหนักและ
เข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองการป้องปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีทําให้ประเทศชาติได้รับความเสียหาย 
    ๓. ด้านการปราบปราม สํานักงาน ป.ป.ท. ได้ตรวจสอบและเปิดโปงการทุจริตในหลาย ๆ เร่ือง 
เช่น การทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลท่ัวประเทศ การทุจริตก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียคลองด่านฯลฯ  
ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้เปล่ียนรูปแบบไปจากการกระทําทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเพียงคนเดียวเปล่ียนมาเป็นการทุจริตเชิงนโยบายมีบุคคลหลาย ๆ ราย ร่วมขบวนการมีความ
ซับซ้อนเชิงพฤติการณ์ เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐปล่อยให้มีบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน ป่าไม้ ท่ีดินชายทะเล 
ซ่ึงเป็นความผิดท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เก่ียวข้องกับผู้มีอิทธิพล ทําให้คนไทยสูญเสียและขาดโอกาส
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะเหตุจากการกระทําทุจริตท่ีเกิดขึ้นในประเทศคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
จํานวนกว่า ๓ ล้านล้านบาท 
    อย่างไรก็ดี รัฐบาล คสช. ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองดังกล่าวโดยกําหนดให้ธรรมาภิบาล 
เป็นวาระแห่งชาติ และจัดตั้ง ศอตช. เพ่ือทําหน้าท่ีขับเคล่ือนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
โดยเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
    แนวทางการสอดส่องแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ควรดําเนินการ ดังนี้ 
    ๑. ขอให้ ก.ธ.จ. ให้ความสนใจกับโครงการใหม่ ๆ ท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ีไม่ได้เป็นผู้เสนอ 
ความต้องการ แต่เป็นโครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางลงมาในพ้ืนท่ี โครงการเหล่านี้จะไม่มีการกําหนด 
ราคากลางไว้และมีแนวโน้มท่ีจะทุจริตได้มาก 
    ๒. กฎหมาย ป.ป.ช. กําหนดว่า “หน่วยงานทุกหน่วยท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ต้องทําตามมาตรา ๑๐๓/๗ ของกฎหมาย ป.ป.ช. โดยต้องนําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางจัดขึ้น website ของ
หน่วยงาน” ก.ธ.จ. และเครือข่ายจึงสามารถหาข้อมูลเบ้ืองต้นจากประกาศดังกล่าว และติดตามการดําเนิน
โครงการรวมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ดี กรณีท่ี ก.ธ.จ. หรือเครือข่าย พบเห็นหรือมีข้อมูลการกระทํา
ทุจริตประพฤติมิชอบจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี อย่าเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้ง ขอให้ส่งเร่ืองมาท่ีศูนย์อํานวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซ่ึงเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง สํานักงาน ป.ป.ช. 
สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ง. และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ ศอตช. 
จะได้นําข้อมูลไปใช้เป็นหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับผู้กระทําผิดต่อไป 
  ๔.๕ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ (พันตํารวจโท ถวัลย์ ม่ังคั่ง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กล่าวอภิปรายสรุปได้ ดังนี ้
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    กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องบางประการในกระบวนการยุติธรรม โดยมีเครื่องมือทางกฎหมาย มีผู้ชํานาญในการสอบสวน
อาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมการคอร์ร ัปชั ่น DSI จ ึงเป็นหน่วยตรวจสอบหน่วยแรกที ่เข ้าไป
ดําเนินการตรวจสอบ และส่งเร่ืองต่อให้สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไป
ดําเนินการแล้วแต่กรณี ดังนั้น การสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความแตกต่างจากการสอบสวนคดีปกติ ซ่ึง DSI 
สามารถดําเนินการปราบปรามการกระทําความผิดคดีพิเศษโดยใช้ช่องทางหรือเครื่องมือทางกฎหมายท่ี
พนักงานสอบสวนคดีปกติไม่สามารถกระทําได้ และให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ 
    ๑. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถดักฟังจากโทรศัพท์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงพยานหลักฐาน  
ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดท่ีส่งทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระทําความผิดท่ีเป็นคดีพิเศษ ซ่ึงพนักงานสอบสวนฯ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพ่ือมีคําส่ังอนุญาตให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการดังกล่าวได ้
    ๒. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถจัดทําเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการเข้าไปแฝงตัว 
ในองค์กรหรือกลุ่มคนใด เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยชอบ 
    ๓. เพ่ือประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทําความผิดคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สามารถขอให้พนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวน หรือปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ เพ่ือให้คําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐาน 
    ๔. ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษคดีใด มีเหตุจําเป็นต้องใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านเป็นพิเศษ อธิบดีอาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านนั้นเป็นท่ีปรึกษาพิเศษได ้
    พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ ได้กําหนดคดีพิเศษท่ีจะต้อง
ดําเนินการสืบสวนและสอบสวนไว้ท้ายพระราชบัญญัติฯ โดยคดีความผิดทางอาญาท่ีเป็นคดีพิเศษจะต้องมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
    ๑. คดีความผิดอาญาท่ีมีความซับซ้อน จําเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ 
    ๒. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจ  
หรือการคลังของประเทศ 
    ๓. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดข้ามชาติท่ีสําคัญ หรือเป็นการ
กระทําขององค์กรอาชญากรรม 
    ๔. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผู้มีอิทธิพลท่ีสําคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 
    ๕. คดีความผิดทางอาญาท่ีมีพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ ซ่ึงมิใช่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเม่ือมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทําความผิด
อาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา 
    กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยสํานักคดีอาญาพิเศษ ๒ มีหน้าท่ีรับผิดชอบสืบสวนและสอบสวน 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําทุจริตคดีฮ้ัวประมูล คดีจัดซ้ือจัดจ้าง คดีการทุจริตต่าง ๆ โดยอธิบดี 
ได้มอบหมายให้สํานักคดีอาญาพิเศษ ๒ ดําเนินการสืบสวนและสอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริต 
ในหลายเร่ือง เช่น การทุจริตโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในเขตควบคุมมลพิษพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรุงเทพมหานครลงนามต่อสัญญาขยายสัมปทานการให้บริการ
เดินรถและซ่อมบํารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (รถไฟฟ้าบีทีเอส) การทุจริตโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง ฯลฯ อย่างไรก็ดี ในการดําเนินคดีหากพบว่า การทุจริตกระทําโดยภาคเอกชนไม่มีเจ้าหน้าท่ีรัฐ
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เข้าไปเก่ียวข้อง DSI จะส่งเร่ืองให้อัยการส่งฟ้องศาล แต่หากพบว่ามีนักการเมืองหรือเจ้าหน้ารัฐเข้าไปเก่ียวข้อง  
DSI จะส่งเร่ืองให้สํานักงาน ป.ป.ช. หรือสํานักงาน ป.ป.ท. รับไปดําเนินการต่อแล้วแต่กรณี 

 จากคดีการทุจริตคอร์รัปช่ันต่าง ๆ ท่ีผ่านมา มีการล็อคสเปกเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน 
จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต โดยการ
ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ (พ.ร.บ.ฮ้ัว) การกําหนด 
ให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือให้การดําเนินงานของรัฐ 
เกิดความโปร่งใส และภาคประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้มากขึ้น 
    จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเกิดความสูญเสียท้ังเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจํานวนมหาศาล ดังนั้น ถึงเวลาแล้วท่ีทุกภาคส่วน ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนทุกคนจะต้องรวมพลัง ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ันให้หมดไปจากสังคมไทย สําหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสท่านสามารถส่งข้อมูลผู้กระทําการทุจริตได้
ทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th หรือ โทรแจ้งท่ีหมายเลข ๑๒๐๒ call center ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๔.๖ กรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชลบุรี (นายจํานงค์ ยอดขํา) กล่าวอภิปรายสรุปได้ว่า 
แนวโน้มการทุจริตคอร์รัปช่ันของประเทศไทย จากดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception 

Index : CPI) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยองค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) 
ประเทศไทยได้คะแนน ๓๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และ
เป็นอันดับท่ี ๓ ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย จากการท่ีประเทศสิงคโปร์ 
มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงจะขอกล่าวถึงปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ประเทศสิงคโปร์ประสบความสําเร็จ
ในการปราบปรามการทุจริต ซ่ึงสามารถนํามาเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาท่ีดี (Best Practices) มีสาระสรุปได้
ดังนี้  
  ๑. การพัฒนาระบบงานการตรวจสอบ สอบสวน โดยสํานักงานสอบสวนการกระทํา 
อันเป็นการคอร์รัปช่ัน (Corrupt practices investigation bureau : CBIB) เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบุคลากร 
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีงบประมาณมาก สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถไต่สวน 
สอบสวนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องสงสัยไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงโดยไม่มีข้อยกเว้น 
  ๒. รัฐบาล องค์กร/หน่วยงานทุกภาคส่วน จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและ
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 
  ๓. กฎหมายต้องเปิดเผย ชัดเจน ม่ันคง ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะ
จะต้องปกป้องผู้ให้ข้อมูลเร่ืองร้องเรียน รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  ๔. การบริหารงานอยู่ภายใต้ผู้บริหาร ไม่อยู่ภายใต้อํานาจของการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเป็นกลางอย่างแท้จริง โดยผู้บริหารทุกระดับจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมืองอย่างแท้จริง 
  ๕. องค์กรภาคธุรกิจเอกชนให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

      ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องในทุกพ้ืนท่ี มีผลกระทบทําให้ประเทศชาติสูญเสียเงินงบประมาณจํานวนมหาศาล เงินเหล่านี้ไปอยู่ใน
กลุ่มของคนท่ีมีอํานาจ ประชาชนไม่ได้การบริการสาธารณะท่ีดี หน่วยตรวจสอบและหน่วยงานท่ีมีภารกิจใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของ 
ก.ธ.จ. เครือข่ายจากทุกภาคส่วน และประชาชนในพ้ืนท่ีจะต้องตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม เป็นหู เป็นตา 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันให้หมดส้ินไป  
      สํานักงาน ป.ป.ช. ไม่สามารถเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ลําพังเพียง
หน่วยงานเดียวโดยปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถึงเวลาแล้วท่ีเราทุกคนต้องกล้าลุกขึ้นมาช่วยกัน



 - ๑๓ - 

เป็นพลังทางสังคมเพ่ือ “หยุด  คนโกงประเทศไทย” ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี สํานักงาน 
ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด หรือสายด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕ หรือทางเว็บไซต์
www.nac.go.th  
ปิดการสัมมนาฯ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
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