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ภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ในการบริหาร
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

       
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกพร รักความสุข* 

บทคัดย่อ 
 การรวมตัวกันของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครในการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร เป็นการแสดงออกที่มี
เปูาหมายเพื่อปกปูองสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วย
การรับฟังความคิดเห็น เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการบริหารภาครัฐ
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การละเลยเพิกเฉยหรือไม่เห็นความส าคัญในการแสดงออก
ของประชาชนที่โต้แย้งการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ย่อมเป็นการเผชิญหน้าระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชนอันเป็นการเพิ่มระดับของความขัดแย้งให้ขยายตัวมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐมี
ความคุ้นเคยกับการตัดสินใจที่ไม่ต้องรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชน การบริหารภาครัฐ
ยึดถือข้อมูลของทางราชการเป็นหลักและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเข้าร่วมการตัดสินใจในการบริหารภาครัฐ เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ความล้มเหลวของการบริหารภาครัฐโดยส่วนใหญ่จึงเกิดจากการไม่ยอมรับ
บทบาทของประชาชนในการเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไม่
ไว้วางใจการบริหารภาครัฐ ปรากฏการณ์ที่ประชาชนคัดค้านการท างานของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ แสดงถึงภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ในการบริหารที่หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีและยอมรับการตรวจสอบจากประชาชน 

Public Accountability in The Office of Nation Buddhism administration 
ABSTRACT 
 The assembly of Sakon Nakhon’s citizens in protesting the registration of land 
title deed of Wat Don Sawan (unoccupied), by Office of Nation Buddhism is the mutual 
expression of citizens to protect and preserve the public treasures. Government sector 
must to give priority to this by coping with public opinion, transparently revealing 
information, letting people have a chance of auditing state administration according to 
good governance. The negligence of public opposition is the increasing of degree of 
conflict between state agency and citizens.  Decision making of government sector is 
accustomed to not hearing public and public information. State administration always 
clings all information from government service and believe in its correctness. When the 
erroneous of state administration is occupied, government must to review all 
information by giving an opportunity for public hearings, information interchange, and 
participation in state administration. The failure of state administration mostly originate 
from not accepting citizen’s roles of public participation in state administration’s 
decision making. The phenomena of people protesting Office of Nation Buddhism 
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operation show that public sector must have Public Accountability and people 
acceptance. 
บทน า 

การศึกษาเกี่ยวกับ “Public Accountability” เป็นเรื่องที่นักวิชาการให้ความสนใจเพ่ือศึกษา
ถึงการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มาของแนวคิดนี้เก่ียวข้องกับการตรวจสอบบัญชีใน
สมัยของพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 ของอังกฤษ มีการก าหนดให้ท าบัญชีการถือครองทรัพย์สินของประชาชนที่
เรียกว่า “Domesday Books” เพ่ือจะได้ทราบว่า ใครมีทรัพย์สมบัติเท่าใดและใครมีหน้าที่ต้องช าระ
ภาษีให้แก่รัฐ ต่อมาแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนแปลงจากความหมายดั้งเดิม โดยมีความเห็นของ Mark Bovens 
ได้เสนอว่า “Public Accountability” เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นตัวแทนของระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดย เป็นค าทีม่ีความหมายถึงการท าหน้าที่ส าคัญใน 5 เรื่อง กล่าวคือ 

 การควบคุมตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย (assuring democratic control) 
เป็นการควบคุมการท างานของรัฐบาลผ่านกลไกของระบบประชาธิปไตย โดยนักการเมืองที่
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาล เพ่ือให้การท างานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

 การยึดมั่นในความซื่อสัตย์ (enhancing integrity) เป็นหลักการที่ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
องค์การภาครัฐยึดมั่นในการรักษาความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือสร้าง
ความเสียหายให้แก่องค์การภาครัฐ 

 การปรับปรุงผลการท างาน (improving performance) เป็นการท างานตามมาตรฐานที่
ควรท า โดยมีการตรวจสอบตามระบบการท างาน ช่วยให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 การรักษาความชอบธรรม (maintaining legitimacy) เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการท างานขององค์การภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนและฝุายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าถึง
การท างานขององค์การภาครัฐ ท าให้เกิดความชอบธรรมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 การระบายอารมณ์จากปัญหาของระบบ (providing catharsis after tragedy or failure) 
เป็นหลักการที่สนับสนุนการตรวจสอบการท างาน สามารถลดแรงกดดันต่างๆ จากปัญหา
ของการบริหารองค์การภาครัฐ มีการแต่งตั้งคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง เมื่อประชาชนทราบความเป็นจริงที่เกิดข้ึน ย่อมเป็นส่งผลให้เกิดความเข้าใจและ
ไดค้วามร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับประชาชน 

นอกจากนี้ Robert D. Behn ได้ระบุถึงเปูาหมาย 3 ประการของการบริหารองค์การภาครัฐที่
จะต้องมี “Public Accountability” เพ่ือเปูาหมายในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน (finances) เรื่องของความ
ยุติธรรม (fairness) และเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการท างาน (outcomes) เป็นการแสดงให้เห็นถึง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการยึดหลักการของ “Public Accountability” และในการด าเนินการขององค์การ
ภาครัฐตามหลักการนี้ จะต้องมีแนวคิดที่ใช้การบริหารองค์การภาครัฐ โดยค านึงถึงระบบบริหารภาครัฐที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน การก าหนดกรอบแนวคิดของ “Public Accountability” จะช่วยให้เห็นภาพรวม
ของการด าเนินการ ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการเช่น Barbara S. Romzek และ Melvin J. Dubnick ได้
เสนอกรอบแนวคิดของ “Public Accountability” โดยจ าแนกให้เห็นใน 4 ลักษณะ กล่าวคือ  
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 ความรับผิดตามระบบบริหารงานภาครัฐ (bureaucratic or hierarchical 
accountability) เป็นการท างานของเจ้าหน้าทีต่ามระบบบริหารภาครัฐ ซึ่งข้ึนอยู่กับสาย
การบังคับบัญชาโดยมีระเบียบแบบแผนในการท างาน มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิาน ดังนั้น 
ในการท างานเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตามโครงสร้างของการบังคับบัญชาที่มีอยู่  

 ความรับผิดตามกฎหมาย (legal accountability) เป็นการยึดรูปแบบที่เป็นทางการตามที่มี
การก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การภาครัฐ โดยต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ 

 ความรับผิดทางการเมือง (political accountability) เป็นความคาดหวังของประชาชนซึ่ง
ผู้บริหารภาครัฐจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนกับเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐตาม
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในการตรวจสอบการท างานขององค์การภาครัฐ  

 ความรับผิดทางวิชาชีพ (professional accountability) เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐที่จะต้องใช้ดุลยพินิจและความสามารถ
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับมาตรฐานของการท างานในเรื่องนั้นๆ  

 จากแนวคิดและข้อเสนอของนักวิชาการต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นเรื่องส าคัญทีมี่การรับเอา
แนวคิดนี้มาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์การภาครัฐของประเทศต่างๆ ในส่วนของประเทศ
ไทยนั้น ได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 มีการก าหนดค าที่ใช้แทนค าว่า 
“accountability” ในภาษาไทย ได้แก่ค าว่า “ความพร้อมรับผิด” ซ่ึงเป็นการเน้นการแสดง “ความ
พร้อมที่จะรับผิด” มิใช่แต่เพียง “รับชอบ” เท่านั้น และต่อมามีการเปลี่ยนเป็นค าว่า “ภาระรับผิดชอบ
สามารถตรวจสอบได้” โดยเป็นแนวคิดหนึ่งของการบริหารภาครัฐของประเทศไทยที่มีการออกกฎหมาย
รองรับและมีค าอธิบายความหมายในเรื่องนี้ ดังจะเห็นได้จากการก าหนด “หลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (good governance)  โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง 1 กล่าวคือ 
 
ตาราง 1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

แนวคิด ความหมาย 
หลักประสิทธิผล 
(effectiveness) 

• ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการ
จะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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ตาราง 1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 
 

แนวคิด ความหมาย 
หลักประสิทธิภาพ 

(efficiency) 
• การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี 
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน 
แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

หลักการตอบสนอง 
(responsiveness) 

 

• การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

หลักภาระรับผิดชอบ 
(accountability) 

 

• การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบ
นั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

หลักความโปร่งใส 
(transparency) 

 

• กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อัน
ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

หลักการมีส่วนร่วม 
(participation) 

 

• กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ 
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการ
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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ตาราง 1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 
 

แนวคิด ความหมาย 
หลักการกระจายอ านาจ 

(decentralization) 
 

• การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจ   จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการ
ปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร 
รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดย
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพื่อผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

หลักนิติธรรม  
(rule of Law) 

 

• การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

หลักความเสมอภาค  
(equity) 

 

• การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดย ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(consensus oriented) 

 

• การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
 แนวคิดต่างๆ ที่ปรากฏตามตาราง 1 ข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐตาม “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งมีการ
ก าหนดแนวคิด “หลักภาระรับผิดชอบ” (accountability) แทนค าว่า “ความพร้อมที่จะรับผิด” โดยมี
สาระส าคัญว่า ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมี
การจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อ



 

~ 6 ~ 

 

ประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  
 นับว่า เป็นการก าหนดความหมายของค าว่า “accountability” ที่ชัดเจน เมื่อน าความหมาย
ของถ้อยค านี้ในภาษาไทยมาใช้กับค าว่า “Public Accountability” ย่อมจะต้องค านึงถึงการแปลภาษา
ที่สื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งบทความนี้ได้ก าหนดถ้อยค าว่า “ภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่
สามารถตรวจสอบได้” เพ่ือให้สอดคล้องกับความหมายดังที่แสดงมาข้างต้น ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยค าที่ยาว
แตผู่้เขียนเห็นว่า จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและเป็นการอธิบายความหมายพร้อมแนวคิดของถ้อยค านี้
อย่างตรงไปตรงมา ดังจะเห็นได้จากข้อคิดเห็นที่นักวิชาการหลายท่านได้แสดงแนวคิดในเรื่องนี้มาแล้ว 
  ส าหรับบทความนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “Public Accountability” โดยน าข้อค้นพบจาก
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : กรณกีารออกโฉนดที่ดินวัด
ดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร” มาวิเคราะห์เกี่ยวกับการท างานของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติซึ่งเป็นองค์การภาครัฐที่ต้องมีภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ 
(Public Accountability) ซึ่งเป็นการตีความปรากฏการณ์ของการบริหารองค์การภาครัฐที่จะต้อง
ค านึงถึงภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้  
ความส าคัญของเรื่องท่ีท าการศึกษา 

บทความนี้ได้น าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากการที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ยื่นขอออก
โฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก
ที่ดินที่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้ว มีข้อมูลปรากฏว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้
ด าเนินการด้วยการปกปิดข้อเท็จจริง มีวาระซ่อนเร้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าครอบครองพ้ืนที่ของพระจาก
วัดพระธรรมกาย ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครไม่เห็นด้วยกับ
การท างานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประเด็นความขัดแย้งในการบริหารภาครัฐที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ก่อนการขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนครนั้น พ้ืนที่บริเวณเกาะ
ดอนสวรรค์เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน มีกิจกรรมของ
ชาวจังหวัดสกลนครตามประเพณีท้องถิ่นได้ใช้พ้ืนที่นี้ด าเนินการ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นจุดพักของชาวประมงท่ีหาปลาบริเวณทะเลสาบหนองหาร และได้มีการ
ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในพ้ืนที่เกาะดอนสวรรค์นี้ ดังนั้น เมื่อมีการขอออกโฉนดที่ดินเพ่ือวัด
ดอนสวรรค์ขณะทีป่ระชาชนจังหวัดสกลนครถือว่า เป็นสมบัติของคนสกลนครทุกคน ย่อมสร้าง
ความรู้สึกท่ีไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับการท างานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

นอกจากนี้ปรากฏว่า มีพระจากวัดพระธรรมกายได้เข้าครอบครองพ้ืนที่บริเวณเกาะดอนสวรรค์
ในขณะที่มีการออกโฉนดที่ดิน ย่อมท าให้เข้าใจได้ว่า หากมีการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
จังหวัดสกลนคร เพื่อมีกรรมสิทธิ์บนพ้ืนที่บริเวณเกาะดอนสวรรค์แล้ว พระจากวัดพระธรรมกายจะได้ใช้
ประโยชน์จากเกาะดอนสวรรค์โดยถูกต้องตามกฎหมายในฐานะท่ีมีกรรมสิทธิ์และเป็นผู้ครอบครองพ้ืนที่
อยู่ในขณะนั้น ประชาชนจึงร่วมกันคัดค้านการกระท าของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันด าเนินการขอออก
โฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร  

การกระท าของหน่วยงานรัฐดังกล่าวข้างต้น ถือว่า เป็นการบริหารองค์การภาครัฐที่ไดส้ร้าง
ความขัดแย้งกับประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ไดม้ีการรวมตัวกัน
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ของประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวคัดค้านการออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์ 
(ร้าง) และขอหน่วยงานภาครัฐเปิดข้อเท็จจริงในการด าเนินการดังกล่าว ต่อมาจังหวัดสกลนครได้แจ้งให้
ส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครระงับการออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร โดยใน
วันที ่21 กันยายน 2555 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขอถอนค าร้องการออกโฉนดที่ดินวัดดอน
สวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนครด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งวัดและด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับวัดดอนสวรรค์ เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการรื้อเรื่องเดิมกลับมาพิจารณาใหม่ ส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัด
สกลนครได้เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยุติการด าเนินการในเรื่องนี้ ต้อง
ยอมรับที่จะจัดให้มีการประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง
ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้พิจารณาเพิกถอนทะเบียนวัดดอนสวรรค์(ร้าง) และต่อมาในวันที่ 28 พฤษภาคม 
2556 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่า ไมเ่ห็นด้วยในการพิจารณาถอนทะเบียนวัดดอนสวรรค์
(ร้าง) จังหวัดสกลนคร อ้างว่าจะน าเรื่องนี้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ตลอดจนจะต้องเสนอต่อ
ให้มหาเถรสมาคมเป็นผู้พิจารณา  

เมื่อเป็นเช่นนี้ ท าให้มีข้อเสนอของฝุายประชาชนชาวจังหวัดสกลนครในการด าเนินคดีกับ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนครและใช้สิทธิ
ทางศาลเพ่ือรักษาพ้ืนที่เกาะดอนสวรรค์ให้เป็นสมบัติของคนสกลนคร จนกระทั่งเม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 
2556 จังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า ได้ด าเนินการยกเลิกและถอน
ชื่อวัดดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร ออกจากทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถือว่า เป็นการยุติเรื่องนี้ และเป็นตัวอย่างที่สะท้อนการปฏิบัติงานขององค์การ
ภาครัฐ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐได้ชัดเจนเรื่องหนึ่ง 
ผลการศึกษา 

เหตุการณ์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ 
(ร้าง) จังหวัดสกลนครดังกล่าวข้างต้น น ามาสู่การวิจัยเรื่อง “บทบาทของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี : กรณีการออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร” ทีมี่วัตถุประสงค์ใน
การศึกษาอยู่ 3 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของ
ภาครัฐตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประการที่สอง เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของ
การบริหารภาครัฐตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประการสุดท้าย เพื่อศึกษาถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการศึกษาโดยใช้แนวทาง
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ของการการบริหารภาครัฐตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้วิธีการหลากหลายเพื่อเก็บข้อมูล ส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบโดย
สรุป กล่าวคือ 
 1. การขอออกโฉนดที่ดินของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
จังหวัดสกลนคร เป็นการบริหารภาครัฐที่สร้างความขัดแย้งกับประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร โดยมี
ลักษณะการปกปิดข้อเท็จจริงในการด าเนินการ มีวาระซ่อนเร้น ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น
เรื่องการท างานของข้าราชการเฉพาะหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอออกโฉนดที่ดินเท่านั้น 
ทั้งๆ ทีพ้ื่นที่บริเวณเกาะดอนสวรรค์ที่ต้องการขอออกโฉนดที่ดินนั้น เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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ประเภททรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และไดมี้การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในพ้ืนที่นี้แล้ว 
ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครจึงร่วมกันคัดค้านการกระท าของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันด าเนินการขอ
ออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร เมื่อเกิดปัญหาจากการกระท าของหน่วยงาน
รัฐ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐขาดความรับผิดชอบทางการบริหาร ไม่มีแนวทางในการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เลือกใช้การตีความตามกฎหมายเพ่ือเปูาหมายที่ต้องการโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึก
ของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ร่วมกันรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นการบริหารภาครัฐที่ไม่
ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็นหลักการส าคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   2. การรวมตัวกันของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครในการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร เป็นการแสดงออกที่มี
เปูาหมายเพื่อปกปูองสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วย
การรับฟังความคิดเห็น เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการบริหารภาครัฐ
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การละเลยเพิกเฉยหรือไม่เห็นความส าคัญในการแสดงออก
ของประชาชนที่โต้แย้งการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ย่อมเป็นการเผชิญหน้าระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชนอันเป็นการเพ่ิมระดับของความขัดแย้งให้ขยายตัวมากขึ้น ดังนั้น การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดยี่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการบริหารภาครัฐ  
 3. หน่วยงานภาครัฐมีความคุ้นเคยกับการตัดสินใจที่ไมต่้องรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจาก
ประชาชน การบริหารภาครัฐยึดถือข้อมูลของทางราชการเป็นหลักและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเกิด
ความผิดพลาดจากการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเข้าร่วมการตัดสินใจในการ
บริหารภาครัฐเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ความล้มเหลวของการบริหารภาครัฐโดยส่วนใหญ่จึงเกิด
จากการไม่ยอมรับบทบาทของประชาชนในการเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ และประชาชน
ขาดความเชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจการบริหารภาครัฐ ทั้งๆที่หน่วยงานภาครัฐต่างแสดงออกว่าได้
ด าเนินการตามแนวทางของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษา 

ผลการวิจัยจากเหตุการณ์ในการขอออกโฉนดที่ดินของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่
วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนครที่ได้มีการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารภาครัฐ ท าให้เห็นภาพของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชัดเจนยิ่งขึ้น การ
แสดงออกของคนสกลนครในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการท างานของหน่วยงานภาครัฐว่า ด าเนินการตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปกปิดข้อมูลในการด าเนินการ
เรื่องนี้และใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ดังที่ปรากฏในภายหลังเมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ยอมรับ
ว่า การขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร ขาดพยานเอกสาร ขาดพยานวัตถุและขาด
องค์ประกอบตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงยกเลิกและถอนชื่อวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร 
ออกจากทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง  

เพ่ือความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ที่มีการศึกษาในครั้งนี้ ผู้เขียนขอ
ก าหนดประเด็นในการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐที่สามารถ
ตรวจสอบได้ (Public Accountability) รวม 3 เรื่อง กล่าวคือ 
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1. ความรับผิดตามระบบบริหารงานภาครัฐ (bureaucratic or hierarchical 
accountability) เป็นเรื่องแรกท่ีผู้เขียนเห็นว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่า ในการท างานของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นการอ้างการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการปกปูองทรัพย์สิน
ของวัด แต่ถูกทักท้วงจากประชาชนชาวจังหวัดสกลนครว่า การข้ึนทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัด
สกลนคร เป็นกระบวนการท างานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ไม่ถูกต้อง และเมื่อน า
ทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนครมายื่นค าขอออกโฉนดที่ดิน ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาทั้ง
เรื่องข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของเอกสารส าคัญที่ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติใช้แสดงในการขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร คือ รายงานการ
ประชุมของคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 
8/2547 เมื่อวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2547 และการขึ้นทะเบียนวัดร้างเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 ซึ่ง
เป็นกระบวนการภายในของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ด าเนินการ 

ต่อมาเมื่อประชาชนชาวจังหวัดสกลนครได้น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพพ้ืนที่เกาะดอน
สวรรค์ที่เป็นที่ดินของรัฐอันมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงและเสนอข้อมูลเชิงวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งคน
สกลนครต่างใช้พ้ืนที่เกาะดอนสวรรค์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ใช้เป็นสถานที่บวงสรวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้เป็นที่ฝึกอบรมลูกเสือ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีข้อมูลว่า พื้นที่ดอนสวรรค์ไม่ใช่
พ้ืนที่ของวัดใดมาก่อน ตลอดจนแสดงออกในการปกปูองพ้ืนที่ดอนสวรรค์ให้เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลับปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และไม่จัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน จนกระท่ังมี
การกดดันจากภาคประชาชนด้วยการเดินทางจากจังหวัดสกลนครมายังส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติและมีการไปยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาล 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งจังหวัด
สกลนครให้ท าความเข้าใจกับประชาชนเพื่อจะได้ด าเนินการยื่นขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ 
(ร้าง) จังหวัดสกลนครอีกครั้ง พร้อมทั้งท าเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2556 เพ่ือขอให้มีการตีความว่า “วัดดอนสวรรค์เป็นวัดตามกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับใด” นับว่า 
การบริหารภาครัฐซึ่งด าเนินการโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเปูาหมายชัดเจนในการน า
ทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนครมายื่นค าขอออกโฉนดที่ดินให้ได้ ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2556 ตัวแทนของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครยกขบวนกันเดินทางจากจังหวัดสกลนครมาท่ี
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และท่ีท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาส
รับฟังข้อมูลของประชาชนและตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่ จึงเป็นแรงกดดันให้มีการยอมประชุมร่วมกัน
ระหว่างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับตัวแทนของประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร น าไปสู่การลง
พ้ืนที่เกาะดอนสวรรค์ ซึ่งในที่สุดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ยอมรับความจริงว่า 

“การข้ึนทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร ตามมติที่ประชุมของคณะท างานเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 8-13 
พฤศจิกายน 2547 เนื้อที่ประมาณ 85 ไร่ ซึ่งอนุมัติข้ึนทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัด
ร้าง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนที่ดินวัดร้างตกส ารวจ
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” 
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จะเห็นได้ว่า การบริหารองค์การภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ด าเนินการโดย
อาศัยทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนครเพ่ือขอออกโฉนดที่ดิน เป็นการไม่ปฏิบัติงานที่ไม่
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างความขัดแย้งกับประชาชนชาวจังหวัด
สกลนคร การอ้างว่า มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระบบราชการจากการประชุม จากการใช้ข้อมูลของราชการ 
ตลอดจนการกล่าวอ้างขั้นตอนในการท างาน ถือว่า เป็นการท างานที่ยึดระบบราชการเป็นหลักโดยไม่
พร้อมในการปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน 

2. ความรับผิดทางการเมือง (political accountability) เป็นหลักการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและใช้ความพยายามในการแสวงหาฉันทามติของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารภาครัฐโดยตรง จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ จะเห็นได้ว่า ประชาชน
ชาวจังหวัดสกลนครที่รวมตัวกันแสดงความไม่เห็นด้วยกับการขอออกโฉนดที่ดินของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร เมื่อทราบการปิดประกาศของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครเรื่องแจกโฉนดที่ดิน โดยประกาศว่า ถ้าผู้ใดจะคัดค้านประการใด ให้ยื่น
ค าคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน อันเป็นกระบวนการตามกฎหมายในการเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินได้คัดค้าน ในกรณีนี้เริ่มจากการคัดค้านของเทศบาลนครสกลนคร ตาม
ด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร เมื่อเป็นเช่นนี้ 
หน่วยงานภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบความเป็นจริง และริเริ่มกระบวนการต่างๆ ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน แต่ปรากฏว่า ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ ถ้านับจากวันที่ 10 กันยายน 2555 ที่เริ่มมีการรวมตัวกันชุมนุม
คัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร ถึงวันที่ 27-29 พฤษภาคม 
2556 ที่ผู้แทนของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ได้ใช้เวลา
ถึง 8 เดือน และเกิดจากการกดดันของประชาชนที่เคลื่อนไหวให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร 

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะชาวจังหวัดสกลนครอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน ดังปรากฏ 
ข้อเท็จจริงจากการเข้าครอบครองพ้ืนที่เกาะดอนสวรรค์ของพระจากวัดพระธรรมกาย และมีการแต่งตั้ง 
“พระมหาสมพร พุทธิธโร” เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพระ
จากวัดพระธรรมกาย ข้อเท็จจริงเช่นนี้ถูกปกปิดโดยหน่วยงานของภาครัฐ นอกจากนี้ มีข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมว่า มูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมยื่นเรื่องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอใช้พ้ืนที่ดอน
สวรรค์ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้และอบรมพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งมูลนิธินี้เกี่ยวข้องกับ
วัดพระธรรมกาย แต่ปรากฏว่า กรมประมงไม่เห็นด้วย ต่อมาจึงเปลี่ยนวิธีการจากขออนุญาตใช้พื้นที่
เกาะดอนสวรรค์ มาเป็นการใช้ทะเบียนวัดร้างเพ่ือขออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ ตามความตั้งใจที่วัด
พระธรรมกายด าเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และเข้าครอบครองพ้ืนที่เกาะดอนสวรรค์ตามโครงการ
บวชพระและเปลี่ยนวัดร้างเป็นวัดรุ่ง ตลอดจนอาศัยบทบาทของอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายเป็นอนุกรรมาธิการอยู่ด้วย ด าเนินการเร่งรัดใน
การออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร  

ข้อเท็จจริงที่ชาวจังหวัดสกลนครได้ทราบดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ไม่
ยอมรับและไม่ชี้แจง จึงเป็นความขัดแย้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น การปิดกั้นประชาชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับการ
ขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนครของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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เป็นการบริหารภาครัฐที่สวนทางกับการยอมรับว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริหารภาครัฐ และ
เมื่อคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนาสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งเรื่องให้จังหวัดสกลนครและ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เป็น
เรื่องท่ีมีเปูาหมายในการเร่งรัดให้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร เพื่อให้
ทันช่วงเวลาฉลอง “พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้” จึงเป็นเรื่องท่ีมีวาระซ่อนเร้นในสายตาของ
ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่เข้าใจข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่ง 

การทักท้วงของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
จังหวัดสกลนครและการขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร เป็นการปกปูอง
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่คนสกลนครใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นบทบาทที่ประชาชนท าหน้าที่ปกปูอง
ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ใด เสียงของประชาชนที่มีความเห็นแตกต่างจาก
หน่วยงานของรัฐย่อมเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องได้ยินและรับฟัง การเพิกเฉยหรือถ่วงเรื่องนี้ ย่อม
เป็นการสร้างความทุกข์ใจให้กับประชาชน  

3. ความรับผิดตามกฎหมาย (legal accountability) เป็นเรื่องการบริหารขององค์การ
ภาครัฐในการใช้อ านาจตามกฎหมายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝุายต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า การปกปูองพ้ืนที่เกาะดอนสวรรค์เป็นการท าให้
กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นเปูาหมายส าคัญของประชาชนที่อยากเห็น ปรากฏว่า การออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เลือกใช้วิธีการพิเศษจากทะเบียนวัดร้าง เพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
ในการได้มาซึ่งที่ดินของวัดตามมาตรา 84 ของประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้ได้มาไม่เกิน 50 ไร่ และระเบียบของกรมที่ดินว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552 โดยการเลี่ยงไปยื่น
ค าขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และใช้การเพิกถอน
สภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยอาศัย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545  

การด าเนินการเช่นนี้ เพ่ือมิให้มีการคัดค้านจากคนสกลนครและต้องการได้โฉนดที่ดินโดยเร็ว 
ถ้ามีการยื่นขอใช้พ้ืนที่ดอนสวรรค์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 และมาตรา 9/1 ซึ่งเปิดโอกาสให้
บุคคลเข้าครอบครองที่ดินของรัฐได้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตและต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่
เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ก าหนด แต่ปรากฏว่า มีความพยายามที่จะเลี่ยงกฎหมาย
ในเรื่องนี้ ดังนั้น กระบวนการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ที่ด าเนินการมาจึงเป็น
กระบวนการที่ผิดปกติ มีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนผิดพลาด จงใจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักการ
ส าคัญของประมวลกฎหมายที่ดิน  

ดังที่กล่าวมาทั้ง แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่เกิดข้ึนจากการท างานของหน่วยงานภาครัฐ การ
รวมตัวกันของคนสกลนครในการคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เป็นเรื่อง
ความรู้สึกและความเข้าใจของคนสกลนครที่มีต่อทะเลสาบหนองหารและเกาะดอนสวรรค์ ประชาชน
ชาวจังหวัดสกลนครย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกปูองและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดการพ้ืนทีเ่กาะดอนสวรรค์ จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ดังปรากฏตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 กล่าวคือ 
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“บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

 จะเห็นได้ว่า การที่ประชาชนมีบทบาทในการปกปูองพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ให้คงอยู่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมเป็นเรื่องท่ีดี การ
กระท าใดๆ ของภาครัฐที่ละเลยหรือลดความส าคัญของประชาชนในลักษณะเช่นนี้ ย่อมขัดต่อแนวทาง
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลักภาระรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ที่หน่วยงานภาครัฐควรจะต้องยึดและปฏิบัติให้ได้  

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควรปรับปรุงแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใสตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยง่าย และในเรื่องที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องถือเป็นหลักการส าคัญในการเปิดเผยทุกกรณี ไม่จ าเป็นต้องมีการร้องขอจากประชาชน ถือ
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตัดสินใจ เสมือน
เป็นหุ้นส่วนของการบริหารภาครัฐ เพ่ือให้การบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐเปิดกว้างในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาครัฐ และยอมรับบทบาทของประชาชนในการเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบบริหารภาครัฐ ซึ่งสามารถจัดโครงสร้างขององค์การภาครัฐในลักษณะพหุภาคี เป็น
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีภาครัฐต้องด าเนินการ มาท างานร่วมกันและก าหนดเปูาหมายของ
การท างานร่วมกัน 
 อย่างไรก็ตาม หลักภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นเรื่องที่ควร
สร้างกลไกของภาครัฐในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
สามารถตรวจสอบการท างานขององค์การภาครัฐได้ดีขึ้น เป็นเรื่องท่ีนอกเหนือจากการที่หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการอยู่ เช่น การร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเปิดเวทีประชาชน
ประจ าเดือนในทุกเดือนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน หรือการ
ออกเสียงแสดงความเห็นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการใช้รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเพิ่ม “ความเห็น” ของประชาชนอยู่ในบัตร
เลือกตั้งว่า “เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย” กับการบริหารภาครัฐที่ด าเนินการอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในประเด็นที่มี
ความเห็นแตกต่างกันและอาจเป็นความขัดแย้งของชุมชุนและสังคมโดยรวม 
 โดยสรุปแล้ว แนวคิด “ภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้” ยังคงเป็น
เรื่องส าคัญที่ท าได้ยากในการบริหารองค์การภาครัฐของประเทศไทย เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
เห็นว่า เป็นอุปสรรคในการท างาน ทั้งนี้เป็นปัญหาจากความเคยชินของระบบราชการไทยที่ยึดโครงสร้าง
การบริหารภาครัฐและยึดกฎหมายเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหา โดยไม่ยินยอมที่จะเปิดช่องทาง
พิเศษให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐ ท าให้เป็นเรื่องการท างานที่
ตรวจสอบไม่ได้ สร้างความไม่ไว้วางใจให้แก่ประชาชน ส่งผลให้ระบบบริหารภาครัฐขาดความร่วมมือ
จากประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่รอการปฏิรูปในวันข้างหน้า 
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