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 องค์กร PSPD ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1994 โดยมีนาย ปาร์ค วัน ซุน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ร่วมกับนักกิจกรรม 
นักวิชาการ นักกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ถือเป็นหน่วยงานภาค
ประชาชนที่มีความเข้มแข็งอย่างมากในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการรณรงค์และด า เนินกิจกรรมเพ่ือการด ารงความ
ยุติธรรมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในสังคมเกาหลีใต้โดยความร่วมมือของประชาชนชาวเกาหลีเอง 
 แนวร่วมประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้ท าหน้าที่เป็นหน่วยเฝ้าระวังตรวจสอบการใช้อ านาจ
และการด าเนินการของรัฐบาลเกาหลีมาโดยตลอด โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจถึงความยุติธรรมและแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แพร่หลายไปทั่วทุกพ้ืนที่
ของสังคมการเมืองเกาหลี 
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โครงสร้างขององค์กร 
 PSPD แบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเชิงอ้านาจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
 1. ศูนย์ติดตามการด าเนินงานขององค์กรตุลาการ ติดตามการใช้อ านาจของอัยการศาลยุติธรรมว่ามีความ
โปร่งใสหรือไม่ เพราะในส่วนอัยยการของประเทศเกาหลีไม่ได้รับการตรวจสอบมากนัก เมื่อมีการด าเนินคดีผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ร่ ารวยสามารถหลุดคดีได้ เพราะเงินสินบนใต้โต๊ะ โดยศูนย์ฯ จะท าหน้าที่จัดท าแผนปฏิรูปต่างๆ อีกทั้งจัดตั้ง
ศูนย์เอกสารวิชาชีพนักกฎหมายขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางด้านกฎหมายและเกฐเอกสารรายละเอียด
เกี่ยวกับค าพิพากษาของศาล 
 2. ศูนย์ติดตามการด าเนินงานของรัฐสภาแห่งชาติ มุ่งเน้นให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบการท างานของ สส. 
ระบบการท างาน ความโปร่งใส เวลาเข้าประชุม เวลาท างาน การให้ความส าคัญ เป็นต้น และเน้นการแก้ไขกฎหมาย
ในการเลือกตั้ง สส. เข้ามาท างานในรัฐสภา รวมถึงการตรวจสอบการไหลโอนของทุนทางการเมืองและการเบิกจ่าย
เงินทุนสนับสนุนแก่พรรคการเมืองต่างๆ ด้วย 
 3. ศูนย์ติดตามการบริหารงานของรัฐบาล ท าหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ ป้องกันการคอรัปชั่น 
และการละเมิดสิทธิประชาชนจากเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งเน้นให้สังคมและรัฐบาลมีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยศูนย์ได้จัดท าแผน จัดกิจกรรมรณรงค์ ออกข้อก าหนด ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายรัฐ และ



ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานรัฐ รวมทั้งให้การสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการคุ้มครอง
บุคคลผู้ชี้เบาะแสการทุจริตในวงราชการ 
 4. สนับสนุนบุคคลเพ่ือสาธารณะประโยชน์ จะวห้ความคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต เช่น การถูกฟ้องร้อง
จากการแจ้งบาะแส การถูกกลั่นแกล้งจากกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาว่าทุจริต ถ้าไม่ได้ศูนย์นี้ประชาชนผู้ชี้เบาะแสจะถูกละเมิด
สิทธิได้ง่าย 
 5. ศูนย์เพ่ือกฎหมายสาธารณะประโยชน์ ยึดมั่นหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน การแทรกแซงสิทธิ
ประชาชน อิสรภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน 
 ส่วนที่ 2 เรื่องเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการเพ่ือสังคมที่จ้างแรงงานที่เป็นธรรม ปัญหาการว่างงาน การจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ปัญหา
การว่างงาน การจ้างแรงงานที่ไม่ยุติธรรม เกิดขึ้นเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างกลุ่มคนงานทั่วไป
และกลุ่มคนงานที่มีปัญหา และคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงาน โดยด าเนินการเรียกร้องให้มีการปรับเพ่ิมค่าจ้างแรงงาน
ขั้นต่ าให้มีความเหมาะสมและให้แรงงานสามารถสร้างสมดุลย์ระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว เพ่ือสร้าง
สังคมให้ปราศจากการกดขี่ผู้ใช้แรงงาน 
 2. โครงการรณรงค์เพ่ือความมั่นคงในการด ารงชีวิต โดยหลักๆ เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย การคมนาคม 
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในเรื่องอังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง ป้องกันการ
คดโกง สวัสดิการสังคม โรงพยาบาลมีศูนย์คณะกรรมการสวัสดิการสังคมเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ดูแล
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ดูแลเรื่องสิทธิ์แฟรนไชส์ให้ร้านค้าระดับชุมชนมีความอยู่รอดได้ ให้การ
สนับสนุนการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ดูแลความเหมาะสมเกี่ยวกับเงินบ านาญเงินช่วยเหลือการประกัน
สุขภาพ ดูแลสวัสดิการของประชาชนและตรวจสอบความยุติธรรม ความโปร่งใส 
 3. ศูนย์ดูแลทางด้านการเงินและเศรษฐกิจภาคประชาชน จะดูแลความสมดุลและหลักการตลาดเพ่ือไม่ให้
เหลื่อมล้ ามากระหว่างบริษัทใหญ่กับประชาชน ด าเนินการเพ่ือปฏิรูปภาคธุรกิจสู่การเป็นบรรษัทภิบาลและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในภาคธุรกิจด้วยการติดตามตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาคธุรกิจ 
 4. ศูนย์เพ่ือการปฏิรูประบบสรรพากร ตรวจสอบระบบการเก็บเงินภาษีอากร ความโปร่งใส ความยุติธรรม 
การน าไปใช้สมเหตุสมผลและเหมาะสมหรือไม่ มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในระบบ
ภาษี มุ่งปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี โดยพิจารณาจากระดับรายได้ของผู้เสียภาษีเป็น
ส าคัญ 
 ส่วนที่ 3 งานด้านต่างประเทศและสันติภาพ ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการด้านการต่างประเทศ ท าหน้าที่ในการติดตามการด าเนินกิจกรรมด้านการต่างประเทศของ
รัฐบาลและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยกับประเทศต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2547 
แนวร่วมประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้เข้าเป็นสมาชิกในระดับพิเศษของคระมนตรีเศรษฐกิจสังคม
แห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)  

 2. ศูนย์เพ่ือสันติภาพและการปลดอาวุธ ด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการยุติสถานการณ์ความตึง
เครียดเพ่ือสันติภาพในคาดสมุทรเกาหลี และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ 



 
 ทั้งนี้ ถ้าการด าเนินงานทั้ง 3 ส่วน ได้ก็จะสามารถสร้างความเจริญในประเทศเกาหลีใต้ได้ แต่ถ้าใครไม่เห็น
ด้วยกับงานทั้ง 3 ส่วน ของ PSPD ก็จะถือว่าไม่สามารถเป็นเพ่ือนกันได้ ในความคิดของคนท างานในองค์กรดังกล่าว 
 เนื่องจาก PSPD ถือเป็นองค์กรอิสระที่มีความเป็นตัวเองสูงในการท างานอิสระและเป็นอง๕กรที่ด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะโดยไม่ได้มุ่งแสวงหาก าไร ประกอบกับหน่วยงานเองก็ไม่ยิยนอมที่จะรับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากภาครัฐ เนื่องด้วยเป็นองค์กรที่ต้องตรวจสอบรัฐบาล ดังนั้น จะไม่รับเงินใดๆ จากรั ฐบาลแม้สตางค์
เดียว รวมถึงเงินที่สนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในประเทศเกาหลีก็ไม่รับเช่นกัน 
 รายได้หลักขององค์กร คือค่าสมาชิกรายปีซึ่งแต่ละคนอาจจ่ายไม่เท่ากัน ปัจจุบันมีสมาชิก 14,093 คน เงิน
ค่าสมาชิกแต่ละคนจะอยู่ที่ 10,000 ถึง 50,000 วอน ซึ่งเท่ากับ 80% ของรายได้ขององค์กร 10% เป็นเงินบริจาคที่มี
ผู้ที่ท างานประจ า 55 คน มี 230 คนเป็นผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิชาการ นักกิจกรรมเคลื่อนไหว นักกฎหมาย ซึ่งบุคคล
เหล่านี้ไม่รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆ ตัวอย่างเช่น นักกฎหมายได้รับค่าตอบแทนสูง แต่เมื่อมาท างานให้กับ
องค์กร ก็จะท าด้วยความสมัครใจ ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่ท าถือว่าค่อนข้างยาก จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญและสมาชิก 
 องค์กรนี้มีลักษณะพิเศษคือ กรเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนมีการจ่ายค่าสมาชิก และมีผู้เชี่ยวชาญ 
อาจารย์ นักกฎหมายเข้าร่วม เพราะฉะนั้นประชาชนมีส่วนร่วมในการวิจัยแบะการเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง จะท าให้
เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีเสรีภาพมากขึ้น ประชาชนควรมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ดี การ
เสนอแนวคิดควรได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ จึงมีการรณรงค์แก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพขึ้น 
 เมื่อ 10ปีที่แล้ว การวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองลงในสื่อโซเชียล อาจะได้รับการลงโทษ เนื่องจากไปละเมิด
สิทธิเหมือนผิดกฎหมาย โดยเฉพาะก่อนการเลือกตั้งประชาชนจะมีการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง จึงควรได้รับความ
คุ้มครอง และเป็นสิ่งส าคัญ 
 องค์กรมีการรณรงค์แก้ไข เพราะถูกจ ากัดเรื่องการชุมนุม สถานที่ และเวลา เช่น แต่ก่อนบลูเฮ้าส์ หรือ
ท าเนียบรัฐบาล รัฐสภาห้ามไม่ให้มีการชุมนุมในรัศมี 100 เมตร และต ารวจมีอ านาจในการพิจารณาสถานที่ชุมนุม
เช่นกัน การจ ากัดพ้ืนที่นั้น บางทีท าให้การเรียกร้องไปไม่ถึงท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ทางองค์กรได้เรียกร้องพ้ืนที่
หน้าท าเนียบรัฐบาลได้สเร็จ ภารกิจต่อไปคือประชาชนสามารถรวมกลุ่มได้ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมใดๆ ก็ตาม โดยถูก
กฎหมาย การถูกจ ากัดเวลาคือ ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นห้ามให้มีการชุมนุม ยกเว้นการมีศิลปิน
นักร้องมาร้องเพลงสร้างความบันเทิง ซึ่งเป็นการหลบเลี่ยงการชุมนุมทางการเมือง ส่วนป้ายที่ใช้เชิญชวนร่วมชุมนุม
สามารถเขียนได้ว่าเป็นกิจกรรมเพ่ือวัฒนธรรมหรือเป็นคอนเสิร์ตแต่ไม่สามารถเขียนหัวเรื่องท่ีมาชุมนุมได้ 
 การรณรงค์แก้ไขกฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายการชุมนุมเป็นการเบิกทางในการพัฒนาประชาธิปไตยและ
อาจจะเป็นเครือข่ายในประเทศอ่ืน ที่ท าให้ประชาชนมีเสรีภาพและมีส่วนร่วมมากข้ึน 
 การคุ้มครองผู้ให้เบาะแสมีความส าคัญมาก ถ้าการแทรกแซงอ านาจละเมิดสิทธิมนุษยชนกระจายไป ไม่ถูก
ตรวจสอบ จะทให้เกิดการทุจริตเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ในองค์กรนั้น เช่น ต ารวจสืบสวนสอบสวนคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส ท า
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลที่ได้จะมีความจริงและความลึก ประชาชนมีส่วนร่วมชี้เบาะแส ซึ่งมีความส าคัญมาก 
เพือให้สังคมมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเพ่ือแก้ปัญหาในภาครัฐและเอกชน 



 หน่วยงานภายในองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท า
หน้าที่ใกนารตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาลเช่นเดียวกับการท าหน้าที่ของผุ้ตรวจการแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นครั้งแรก
เมื่อเดือนมีนามคม พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หบักเพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
เสริมสร้างความเป็นข้าราชการที่ดี 
กิจกรรมหลักของศูนย์ติดตามการบริหารงานของรัฐบาลพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้มีการประกาศใช้กฎหมายและน าเสนอแนวนโยบายในการต่อต้านทุจริต 
2. การจัดกินกรรมเพื่อคุ้มครองและสนับสนุนบุคคลผู้ชี้เบาะแสการทุจริตและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
3. การรณรงค์ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับว่าด้วยคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนเพ่ือ

เป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์หรือความทับ
ซ้อนของผลประโยชน์ของข้าราชการหรือผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 

4. การติดตามตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการระดับสูง 
5. การเคลื่อนไหวเพ่ือเสรีภาพในข้อมูลข่าวสารและการช าระประวัติ มีการรณรงค์เพ่ือการติดตาม

ตรวจสอบข้าราชการที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและรับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ เพ่ือรณรงค์ให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลที่พึงแจ้งให้ประชาชนรับทราบด้วย
ความถูกต้อง 

6. การติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือเป็นการถามหาความโปร่งใสและการ
ถูกตรวจสอบได้จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ผิดพลาด มีการร่วมเตรียมการเคลื่อนไหวเพ่ือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งได้ด าเนินการจัดพิมพ์และเผนแพร่รายงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและ
การถูกตรวจสอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีต่างๆ หลายกรณี 

 
ภาพการดูงานและรับฟังการบรรยายที่ PSPD 

    


