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ข - 1 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 55/1 ก าหนดให้ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร 
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ า “ก.ธ.จ” ท าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะ 
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และเป็นไปตามหลักการ 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3/1 ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัด 
เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชน ทั้งนี้ จ านวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 22 ก าหนดให้ ก.ธ.จ. มีอ านาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนโดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับ ก.ธ.จ. ในการสอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัด 
 ในการนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ก.ธ.จ. ในการสอดส่องการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือกระตุ้นให้
หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ านาจหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
รวมทั้งการสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคประชาช น เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของ ก.ธ.จ. โดยก าหนดแนวทางและวิธีการท างานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือเป็น
กลไกในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3. เนื้อหาและรูปแบบการสัมมนา 
 ด าเนินการในลักษณะการบรรยาย/อภิปราย/เสวนาเพ่ือให้ความรู้ และ/หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
ในหัวข้อที่ก าหนด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ประธาน ก.ธ.จ. กรรมการ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. 
เครือข่าย ก.ธ.จ. วิทยากร จ านวน 450 คน 
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5. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดหวัง 
 5.1 ผลผลิต (Output) 
   มีกิจกรรมการสัมมนาเพ่ือส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ านาจหน้าที่  แนวทาง 
การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และแนวทางในการด าเนินการร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ ก.ธ.จ. และ
เครือข่ายในการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ านาจหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
และแนวทางในการด าเนินการร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่ายในการสอดส่อง  
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

6. สถานทีแ่ละระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการจัดสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒1 – ๒2 มิถุนายน ๒๕๖๑  
จ านวน  2 วัน ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
7. วิทยากร 
 7.1  นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
 7.2  นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๗.3  พันต ารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 7.4  นายโชคชัย  เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 7.5  นางสัญญา  ไชยเชียงของ คลังเขต 5  เชียงใหม่  กรมบัญชีกลาง 
 7.6  นายรังสรรค์  สุขชัยรังสรรค์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 
 7.7  นายวีระพันธ์  วิมลศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว จังหวัดล าพูน 
 7.๗   นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย 
 7.8  นายชาติชาย  ปันมงคล รองประธาน ก.ธ.จ. ล าพูน 
 7.9  นายจรัส  สุทธิกุลบุตร รองประธาน ก.ธ.จ. พะเยา 
 7.10 นายมณฑล  สนามชัยสกุล รองประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ 
 7.11 นายวินิจฉัย กะระกล ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครสวรรค์ 
 7.12 ร้อยเอก อดุลย์  อานุภาพบรรเจิด ก.ธ.จ. น่าน (กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น) 
 7.13 นายสุเทพ  ล้อสีทอง ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เชียงราย (ด้านสังคม)  
 ๗.๑4 นายโสภณ  มโนวชิรสรรค์ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พิจิตร (ด้านวิชาการ) 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 2,107,555 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบ 
ห้าบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สตร. หมวดรายจ่ายอ่ืน 
รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

9. การประเมินผลการประชุมสัมมนา 
 ใช้แบบประเมินผลการสัมมนาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการสัมมนา 
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ค ากลาวตอนรับ 
ของ นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

เนื่องในการจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือขาย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)  
วันศุกรที ่๒๒ มิถุนายน  ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองดวงตะวัน แกรนด บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

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

เรียน ทานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) หัวหนาผูตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) 
 ผูตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษประจ า
 ส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เครือขาย ก.ธ.จ. สื่อมวลชน 
 และทานผูมีเกียรติทุกทาน  

  กระผม นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ในนามของจังหวัดเชียงใหม  
ผมขอตอนรับทานรองนายกรัฐมนตรี คณะเจาหนาที่ ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือขาย ที่มาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือดวยความยินดียิ่ง ผมขอขอบคุณ ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ไดก าหนดจัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือขาย ในระดับภูมิภาค  
โดยใหเกียรติเลือกจังหวัดเชียงใหมเปนสถานที่จัดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ การจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ใหกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือขาย เปนงานที่มีความส าคัญยิ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือขาย ในการสอดสองการปฏิบัติงานของภาครัฐและ 
เจาหนาที่ของรัฐในจังหวัด ใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือกระตุนใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่ เปดเผย โปรงใสเนนการมีสวนรวม และตอบสนองความตองการและ 
ประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง  

   กระผมขอกล่าวถึงประวัติของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีชื่อเดิมวา “นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม”  
สถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย ปจจุบันมีอายุกวา 720 ป มีค าขวัญประจ าจังหวัดเชียงใหมวา  
“ดอยสุเทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา บุปผาชาติลวนงามตา งามล้ าคานครพิงค” เห็นไดวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง  
จังหวัดเชียงใหม คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวิหาร และลาสุดนี้  เชียงใหม เปนเมืองที่ไดรับการจัดอันดับ 
ใหเปนเมืองนาทองเที่ยวอันดับ ๓ ของโลก ดวยวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม สถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม  
มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมากมาย หลากหลายดวยแหลงเรียนรู ศูนยหัตถกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
ที่ทุกทานจะไดสัมผัสและชื่นชมตลอดระยะเวลาที่ทุกทานไดพ านักในจังหวัดเชียงใหม่  

   สุดท้ายนี้ ผมขอใหการจัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือขาย ในระดับภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ และหวังเปนอยางยิ่งวาจังหวัด
เชียงใหม คงจะไดตอนรับทุกทานในโอกาสตอไป 

 
 

******************* 
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ค ากล่าวรายงาน 
ของ 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ) 
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย  

ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

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

เรียน  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 

 ในนามของผู้จัดสัมมนา ขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นอย่างสูง  
ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในวันนี้  

 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้จัดท าโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
(ก.ธ.จ.) และเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท อ านาจหน้าที่ การสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักด้านธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย รวมทั้งก าหนด
แนวทางและวิธีการท างานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน 
ก.ธ.จ. ก.ธ.จ. ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. เครือข่าย ก.ธ.จ. ในพื้นที่เหนือ รวม 17 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จ านวน  4๕0  คน  

 ส าหรับเนื้อหาการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะมีลักษณะเป็นการบรรยายและอภิปราย โดยวันแรกของ 
การสัมมนาในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดย คลังเขต 5 เชียงใหม่ กรมบัญชีกลาง (นางสัญญา ไชยเชียงของ) ส าหรับ 
ภาคบ่ายจะเป็นการบรรยายเรื่อง “บทบาท อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ก.ธ.จ.” โดยกระผม
เป็นผู้บรรยาย ต่อจากนั้น เป็นการอภิปรายเรื่อง “ธรรมาภิบาลสร้างสังคมให้ยั่งยืนอย่างไร” โดยวิทยากรร่วมอภิปราย 
ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการ ก.ธ.จ. ได้แก่ ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดน่าน (ร้อยเอก อดุลย์ อานุภาพบรรเจิด)  
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านสังคม จังหวัดเชียงราย (นายสุเทพ ล้อสีทอง) ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านวิชาการ จังหวัดพิจิตร (นายโสภณ  
มโนวชิรสรรค์) และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 (นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน (นายวีระพันธ์ วิมลศรี) และผู้อ านวยการ
โครงการชลประทานสุโขทัย (นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์) โดยมีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.เธียรรัตน์ 
วิเชียรสรรค์) เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย 
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 ส าหรับการสัมมนาฯ ในวันนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพิธีเปิด และบรรยายเรื่อง “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ” และภาคบ่ายจะเป็น 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ” โดยผู้ร่วมอภิปราย 
ประกอบด้วย รองประธาน ก.ธ.จ. ล าพูน (นายชาติชาย ปันมงคล) รองประธาน ก.ธ.จ. พะเยา (นายจรัส สุทธิกุลบุตร)  
รองประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ (นายมณฑล สนามชัยสกุล) และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครสวรรค์ (นายวินิจฉัย กะระกล)  
โดยมีผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย 

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กล่าวเปิด 
การสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) และบรรยายเรื่อง 
“คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ” ขอเรียนเชิญครับ 

 

 

********************* 
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ค ากล่าวของ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย  
ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

***************** 
 
 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ  กันธิยะ) ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี ท่านผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ท่านผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา
พิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ของรัฐประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ท่านกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
ท่านที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เครือข่าย ก.ธ.จ. สื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ ง ที่ ได้มาเป็ นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในวันนี้ 

  ที่ผ่านมา ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเป็นประจ าทุกปี โดยรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ก.ธ.จ. ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุผล
ส าเร็จเป็นอย่างดี จึงเห็นได้ว่า ก.ธ.จ. เป็นกลไกส าคัญในระดับพ้ืนที่ที่ท าหน้าที่สอดส่องและให้ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และมีบทบาทโดยตรงในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล สามารถช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลด้าน 
ต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
ของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชน  

 ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแผนปฏิรูป
ประเทศ ๑๑ ด้าน ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป็นด้านที่ ๑๑ ที่รัฐบาลให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยมานาน และมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วน ร่วมต่อต้านการทุจริต โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน รวมทั้งเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือสอดส่องเฝ้าระวังให้ข้อมูล และ  
ร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด 
ให้มีการขับเคลื่อนในช่วงระยะ ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยให้ความส าคัญด้านการป้องปราม ให้มีการลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ ให้ส่วนราชการต้องมีการก าหนดมาตรการลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด และประกาศให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสาธารณะ ด้านการปราบปราม 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทาง
กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า ประพฤติมิชอบ หรือกระท า  
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ด้านการบริหารจัดการ ให้มีการปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อน 
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นโยบายและยุทธศาสตร์ โดยจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  และจัดตั้งสถาบันการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute) และด้านการป้องกัน
และเฝ้าระวัง มีการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการหลัก ๆ ในการที่จะเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชน  
ในการต่อต้านทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผลักดันให้มี
กฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี เสริมสร้างบทบาท 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเห็นว่า 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกจากภาคประชาชนในการเข้าไป 
มีส่วนร่วมเสริมสร้างสังคมให้มีธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามบทบาท 
อ านาจ หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

 กระผมหวังว่า การสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในวันนี้ จะมีส่วนช่วยให้
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะท าให้เกิดทิศทางที่ชัดเจน  
ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนสืบไป  

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขออ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้
ท่านทั้งหลายที่ได้มาสัมมนาในวันนี้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ กระผม  
ขอเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย อย่างเป็นทางการ ณ บัดนี้ 

 

***************** 
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สรุปผลสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย  
ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 

ระหว่างวันที่ ๒1 – 22 มิถุนายน 2561 
ณ  ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

       
 

 โครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)  
ระหว่างวันที่ 2๑ – 2๒ มิถุนายน 2561 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายเรื่อง “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูป
ประเทศ” และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนทั้งสิ้น 450 คน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นการบรรยาย และอภิปรายให้
ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
  1. การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”  
โดย นางสญัญา  ไชยเชียงของ คลังเขต 5  เชียงใหม่ กรมบัญชีกลาง   
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีหลักการ 
และเหตุผลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน  การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใสและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ค านึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน
เป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน เน้นการวางแผนและประเมินผลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือตรวจสอบและป้องกันการทุจริต  และการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเปิดเผยที่โปร่งใส  โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  สรุปสาระส าคัญได ้ดังนี้ 
   1.1 ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับราคากลางก าหนด 
    (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
    (๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
    (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
    (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
    (6) วิธีอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
    ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคา
ตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน  โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) (๒) (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใด
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
   1.๒ เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้ 
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วย  
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เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่น 
มีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   1.3 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  
    (๑) หลักความคุ้มค่า ต้องมีคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานและมีราคา 
ที่เหมาะสม  
    (๒) หลักความโปร่งใส ต้องมีการเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
มีระยะเวลาอย่างเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ 
    (๓) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการก าหนด 
เวลาที่เหมาะสม และมีการประเมินผล 
    (๔) หลักการตรวจสอบ คือ มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเพ่ือการตรวจสอบ 
   1.4 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐ
ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้ดจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุ
ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นั้น มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
   1.5 ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญและ
เป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อ 
ผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายหรือการด าเนินการตามกฎหมาย 
   1.6 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดท าแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่ ยกเว้นกรณี
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) กรณีเร่งด่วนหรือใช้ในราชการลับ   
    (๒) กรณทีี่มีวงเงินตามท่ีก าหนดหรือมีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขายทอดตลาด 
    (๓) การจ้างที่ปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจ้างตามก าหนดหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
    (๔) กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
   1.7 การมีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น และในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่ง ขั้ นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ การจัดซื้อ
จัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 
   1.8 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันและการทุจริต มีดังนี้ 
    (1) ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ 
โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
    (๒) ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในโครงการ การที่เข้า
ร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการนั้น ๆ 
    (๓) การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ 
   1.9 ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกันการทุจริต หมายถึง ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภท
และวงเงินตามที่ก าหนดจะต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต และมีแนวทางป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 
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   1.10 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
    (1) คณะกรรมการนโยบายและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีหน้าที่
ดังนี้ 
     (๑.๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่ อ
คณะรัฐมนตรี 
     (๑.๒) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     (๑.๓) วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 
     (๑.4) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
     (1.5) ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (2) คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าที่
ดังนี้ 
     (2.1) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
     (2.2) วินิจฉัยปัญหาข้อหารือ อนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผัน 
     (2.3) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคูส่ัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน การแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
     (2.4) จัดท ารายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
    (๓) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีหน้าที่ดังนี้ 
     (3.1) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
     (3.2) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ราคากลาง อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
     (3.3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน
ทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
    (๔) คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีหน้าที่ดังนี้ 
     (4.1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     (4.2) ก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของข้อตกลงคุณธรรม 
     (๔.๓) คัดเลือกโครงการและผู้สังเกตการณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     (4.4) จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ 
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    (5) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติ 
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   1.11 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  โดยให้กรมบัญชีกลาง
เป็นองค์กรที่สนับสนุนและดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างอิง รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ  จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ตามหลักวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ 
   1.12 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้คณะกรรมการราคากลางก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง และการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง 
   1.13 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มี 3 วิธี ดังนี้ 
    (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  เชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ  
    (๒) วิธีคัดเลือก  เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด ซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย  
ซึ่งมีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
     (๒.1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับ 
การคัดเลือก 
     (๒.2) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือ 
ให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการ 
มีจ านวนจ ากัด 
     (๒.3) มีความจ าเป็นเร่งด่วน อันเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ 
     (๒.4) ลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ 
เป็นการเฉพาะ 
     (๒.5) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ 
     (๒.6) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการหรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 
     (๒.7) งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อน จึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ 
     (๒.8) กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
     (๓.๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี 
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 
     (๓.๒) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
     (๓.3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวผู้แทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศและไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะใช้
ทดแทนได ้
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     (3.4) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัย หรือธรรมชาติพิบัติภัย
และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรง 
     (3.5) เป็นพัสดุที่ เกี่ยวพันกับพัสดุที่ ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้
ก่อนแล้ว 
     (3.6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ  
     (3.7) ที่ดินและก่อสร้าง 
     (๓.8) กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   1.14 งานจ้างที่ปรึกษา  โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอวิธีการจ้างที่ปรึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
    มาตรา 75 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์
ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นส าคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
    (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
    (๓) จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
    (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎหมาย 
    (๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
    (๖) เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    มาตรา 76  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) (ประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป) หรือ (๒) (คัดเลือก) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพมาตรา 75 แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ในการพิจารณาและการให้น้ าหนัก ดังต่อไปนี้ด้วย 
    (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานประจ า งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตาม
หลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาท่ีต่ าสุด 
    (๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่ เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองาน 
ที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่ได้
คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุด 
    (๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด 
    รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ
งานจ้างที่ปรึกษาประเภทใด หรือก าหนดรายละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ิมเติมได้ ตามความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ 
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   1.15 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 
     (2) มีการกระท าที่ เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ ได้รับ 
การคัดเลือกข้อเสนอมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับรายอ่ืนหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
     (๓) การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
     (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ(๑) (2) หรือ (๓) ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
     การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่น
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
     เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการ ซึ่งมารับ
หรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 
     ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป มิให้ถือว่า หน่วยงาน
ของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนตาม (2) 
     ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอ่ืนด้วยก็ได้ 
   1.16 การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง   
     (๑) ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุด   
     (๒) หากมีความจ าเป็นต้องท าแตกต่างจากที่ก าหนด โดยไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบ สามารถกระท าได้ หากเห็นว่า มีปัญหาในทางเสียเปรียบ ให้ส่งร่างให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน 
     (3) หากจ าเป็นต้องร่างสัญญาใหม่ ให้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว สามารถกระท าได้ 
     (๔) หากจ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ และต้องจัดท า
ข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด เว้นแต่การท า
สัญญาตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
     (๕) หากไม่ได้ท าสัญาตามแบบสัญญา หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนให้ส่งสัญญานั้นให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้  
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือแก้ไขสัญญาตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่าสัญญานั้น  
มีผลสมบูรณ ์
     (6) กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ท าสัญญาตามแบบสัญญา หรือไม่แก้ไขสัญญาตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส านักงาน
อัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของส านักงานอัยการ
สูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา 104 ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 
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     มาตรา 97  การแก้ไขสัญญา สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไข
ไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
     (๑) เป็นการแก้ไขตาม มาตรา 93 วรรคห้า กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด 
หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสุงสุดพิจารณาก่อนให้ส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสุงสุดพิจารณา
ภายหลังได้ เมื่อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
เห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์ 
     (๒) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
     (๓) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
     (๔) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
     ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
     การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างานให้ตกลงพร้อมกันไป 
     ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมหรือวงเงินที่เพ่ิมขี้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่ าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
     ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่ งซื้อหรือ 
สั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
   1.17 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ   
     มาตรา 100 การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา   
     มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญาให้อยู่ใน
ดุลพินิจตามกรณีทีก่ าหนด 
     มาตรา 103 การบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่มี เหตุ อันเชื่อได้ว่า ผู้ ขายหรือผู้ รับจ้าง 
ไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง หรือเหตุอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อ านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกัน 
   1.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับ
การยื่นเสนอราคา หรือท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
   1.19 การทิ้งงาน มีลักษณะดังนี้ 
     (๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด 
     (2) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วง
งานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 
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     (๓) เมื่อปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมี
ลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการโดย 
ไม่สุจริต 
     (๔) เมื่อปรากฏว่า ผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 
     (5) เมื่อปรากฏว่า ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 86 (ความคุ้มค่าและตามวัตถุประสงค์การใช้งาน)   
   1.20 การอุทธรณ์  
     มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ
อุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่า หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
     มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
        (๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผล
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 
      (๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗ (เป็นเอกสิทธิ์หน่วยงานของรัฐ) 
      (๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือ
เชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 
      (๔) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
     มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
     มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันท าการ
นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
     มาตรา ๑๑๘  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน 
ท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
      ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวัน
ท าการ นับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
     มาตรา ๑๑๙ - ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๑๖ หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
      - การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
      -  ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
หรือการยุติเรื่อง และเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐ  
ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 
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    1.21 บทก าหนดโทษ 
      มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
         ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดวรรคหนึ่ง ผู้นั้น 
ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง 

  2. การบรรยายเรื่อง “บทบาท อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย  
ก.ธ.จ.” โดย นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง จุดประสงค์ 
ที่จัดให้มีการสัมมนาฯ เพ่ือต้องการให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานร่วมกัน รับทราบปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้จัดท าคู่มือ ก.ธ.จ. ซึ่งได้มี 
การปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบัน  
   ส าหรับกลไกการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 ได้ให้อ านาจ ก.ธ.จ. ในการออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษาตามข้อ 22 (๕) และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น  นอกจากนี้ ระเบียบฯ ข้ อ 28 
ยังได้ก าหนดว่า กรณี ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณีทุจริต ให้
ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี รายงานผลการด าเนินการให้ประธานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ตามวรรคหนึ่งให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบ  เพ่ีอรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ด าเนินการต่อไป และระเบียบฯ ข้อ 30 ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร และ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ นี้ ใน
กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
  แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ ควรมีขั้นตอนการท างาน
อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  2.1 ขอให้รองประธาน ก.ธ.จ. จัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ พร้อมกับลงพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ๒ เดือนครั้ง  เพ่ือให้การสอดส่องโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีให้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และอ าเภอ เพ่ือขอความร่วมมือในการใช้
สถานที่ในการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกในการสอดส่องโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินงาน และ
สิ้นสุดโครงการ (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 
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   2.2 ขอให้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรให้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะได้พิจารณาวางแผนการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ ก.ธ.จ. โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ มีการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะมีการจัดสรรงบประมาณให้เพ่ิมขึ้น ระดับที่ ๒ ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่น้อย ใช้เงินไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์
ไว้จะได้เงินงบประมาณเท่าเดิม  และระดับที่ ๓ ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่น้อย มีเงินเหลือจ านวนมากจะถูกตัดงบประมาณ
เหลือครึ่งหนึ่งของปีก่อน  อย่างไรก็ดี หาก ก.ธ.จ. ระดับ 2 หรือ ๓ มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานในการสอดส่อง
โครงการเพ่ิมขึ้นก็อาจจะมีการพิจารณาเพ่ิมงบประมาณให้อีกครั้งหนึ่ง 
   2.3 ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. จังหวัดมีส่วนช่วยขับเคลื่อนงานของ ก.ธ.จ. ได้เป็นอย่างดี  
โดยประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ 
ที่ประชาชนได้รับจากการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับ 
ก.ธ.จ. ในการลงพ้ืนที่เพ่ือสอดส่องแผนงาน/โครงการ ตามแบบฟอร์มรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายที่ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีก าหนด ซึ่งท าให้การด าเนินงานของ ก.ธ.จ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  3. การอภิปรายเรื่อง “ธรรมาภิบาลสร้างสังคมให้ยั่งยืนอย่างไร” โดยวิทยากรร่วมอภิปราย 
ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการ ก.ธ.จ. จาก ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ร้อยเอก อดุลย์ อานุภาพบรรเจิด ก.ธ.จ.น่าน 
(ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น) นายสุเทพ ล้อสีทอง ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เชียงราย (ด้านสังคม) และนายโสภณ  
มโนวชิรสรรค์ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พิจิตร (ด้านวิชาการ) และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ นายวีระพันธ์ วิมลศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว  
จังหวัดล าพูน นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย โดยมี พันต ารวจโท เธียรรัตน์ 
วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย  
   การอภิปรายเรื่อง “ธรรมาภิบาลสร้างสังคมให้ยั่งยืนอย่างไร” ได้ก าหนดประเด็นการอภิปรายโดย
ผู้แทนกรรมการ ก.ธ.จ. อภิปรายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิค วิธีการสอดส่อง และการให้ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.” และ 
“ความร่วมมือของจังหวัดต่อการสอดส่องของ ก.ธ.จ.” และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐอภิปรายในหัวข้อเรื่อง  
“การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานในจังหวัด” และ “การสนับสนุนการท างานของ ก.ธ.จ.” สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   ๓.๑ ประเด็นหัวข้อเรื่อง “เทคนิค วิธีการสอดส่อง และการให้ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.”  
และ “ความร่วมมือของจังหวัดต่อการสอดส่องของ ก.ธ.จ.” โดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
(พันต ารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) และผู้แทนกรรมการ ก.ธ.จ. สรุปได้ดังนี้ 
     3.1.1 การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ต้องอยู่ในขอบเขตบทบาทอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     3.1.2 ก.ธ.จ. มีหน้าที่สอดส่องและน าผลการสอดส่องพร้อมด้วยข้อเสนอแนะเสนอ 
ที่ประชุม ก.ธ.จ. ที่มีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือพิจารณามีมติแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ด าเนินการต่อไป 
     3.1.3 ก.ธ.จ. ส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการสร้างสัมพันธ์ 
ที่ดีกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งมีการสอดส่องแบบกัลยาณมิตร เพ่ือให้การปฏิบัติงานระหว่าง ก.ธ.จ. กับหน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 



ง – 11 
 
     3.1.4 การสอดส่องโครงการของจังหวัดจะพิจารณาจากโครงการที่ มีงบประมาณ 
สูงเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนหรืองบด าเนินงาน เพื่อให้โครงการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
รวมทั้งเครือข่าย ก.ธ.จ. มีส่วนส าคัญอย่างมากในการช่วยหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้รวดเร็วขึ้น 
     3.1.5 หน่วยงานราชการ เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวง ควรให้ข้อมูลพ้ืนฐานกับ 
ก.ธ.จ. ก่อนที่จะลงพ้ืนที่ไปดูโครงการนั้นจริง ๆ เพ่ือให้การสอดส่องโครงการฯ มีประสิทธิภาพ และการใช้จ่าย
งบประมาณใหเ้กิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
   ๓.๒ ประเด็นหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานในจังหวัด” และ 
“การสนับสนุนการท างานของ ก.ธ.จ.” โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สรุปได้ ดังนี้ 
     3.2.1 หน่วยงานภาครัฐมีความยินดีให้ ก.ธ.จ. ได้เข้าไปสอดส่องและให้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และ ก.ธ.จ. รวมทั้งการรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ 
ก.ธ.จ. เปรียบเสมือนกันชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
     3.2.2 ก.ธ.จ. ได้ตรวจสอบปัญหาการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และรับฟังปัญหาของ
ประชาชนในพ้ืนที่  โดยการน าปัญหาดังกล่าวไปเสนอต่อส่วนราชการ  ท าให้ได้งบประมาณต่อยอดเพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการและทรัพย์สินส่วนตัว ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก  
ดังนั้น ก.ธ.จ. จึงเปรียบเสมือนวีรบุรุษบุคคลที่ได้รับการยกย่อง เพราะมีบทบาทส าคัญในการลงพ้ืนที่และทราบปัญหา 
ที่แท้จริงน าไปสู่การช่วยเหลือท้องถิ่นท าให้โครงการหลายโครงการส าเร็จไปด้วยดี 
     3.2.3 ก.ธ.จ. มีแนวคิดและวิธีการท างานในเชิงสร้างสรรค์  ช่วยแนะน า ท าให้รู้สึก 
เป็นกันเองและอบอุ่น ไม่กดดันเหมือนกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มาตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. สตง. และหน่วยตรวจสอบ
ภายในกระทรวง  ท าให้การท างานร่วมกันมีความเข้าใจกันมากขึ้น ทั้งนี้ เห็นควรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้มี 
วาระการประชุมให้กับ ก.ธ.จ. ในการประชุมกรมการจังหวัดด้วย 
     3.2.4 ก.ธ.จ. ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือกัน ระหว่างศูนย์ด ารงธรรม สตง. 
หรือการให้ความรู้ในเรื่องการสอดส่องจะท าให้ ก.ธ.จ. มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

  4. การบรรยายเรื่อง “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ” โดยรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม)  ได้สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   4.1 ที่มาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
     การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 เป็นการปรับปรุง
ระบบการบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการ
น าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น เพ่ือให้
การบริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การบริหารงาน 
แบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล จึงได้ด าเนินการปรับปรุงอ านาจการด าเนินการของจังหวัด โดยให้จังหวัดสามารถ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และจัดท างบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาธิบาล
จังหวัด เพ่ือสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ   
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   ๔.๒ บทบาท อ านาจหน้าทีแ่ละโครงสร้างของ ก.ธ.จ.  
     ก.ธ.จ. มีอ านาจหน้าที่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาให้แก่จังหวัด โดยท าหน้าที่ ๑. สอดส่องไม่ใช่
ตรวจสอบ ๒. เสนอแนะ ๓. แจ้งข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ กรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ 
มีการทุจริตเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยราชการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
    โครงสร้างของ ก.ธ.จ. ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชาชนซึ่งมาจาก ๓ ภาคส่วน  
ได้แก่  ภาคประชาสังคม ภาคสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และภาคธุรกิจเอกชน โดยไม่ให้
ข้าราชการ ผู้บริหารของส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาด ารงต าแหน่ง ก.ธ.จ. ทั้งนี้ ในแต่ละจังหวัดจะมี ก.ธ.จ. ไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับขนาดของจังหวัดนั้น ๆ โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก.ธ.จ.  
ซ่ึงการก าหนดโครงสร้างของ ก.ธ.จ. เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินฯ 
มาตรา ๕๕/๑  
   4.๓ ความคาดหวังของรัฐบาลในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องตามหลักธรรมาภิบาล
และการปฏิรูปประเทศ  
     รัฐบาลได้มีการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
๖ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑ ด้าน ซึ่งหน่วยงานในภาครัฐต้องถือปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนั้น ก.ธ.จ. จึงมีหน้าที่สอดส่อง เสนอแนะหน่วยงานภายในจังหวัดของตนและแจ้งต่อจังหวัดหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ 
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับการด าเนินงานของจังหวัดตามแผนพัฒนาประเทศดังกล่าว เมื่อมีการประกาศใช้แผนปฏิรูป
ประเทศและจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดจึงมีหน้าที่ในการปรับแผนยุทธศาสตร์  
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ก.ธ.จ. จึงมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่จังหวัด และสอดส่ อง เสนอแนะ  
การด าเนินการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและแผนปฏิรูปประเทศ  
โดย ก.ธ.จ. ต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือสอดส่องแผนงานโครงการทุกเดือน รวมทั้งด าเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไข
กฎหมายโดยอาจปรับบทบาทอ านาจหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
   4.๔ นโยบายการท างานที่มอบหมายให้ ก.ธ.จ. 
     4.4.1 ก.ธ.จ. ต้องท างานร่วมกับจังหวัดในลักษณะพันธมิตร เป็นที่ปรึกษาให้แก่จังหวัด 
     4.4.2 ให้ ก.ธ.จ. ประสานงานกับศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงจังหวัดและอ าเภอไม่สามารถแก้ไขได้ 
     4.4.3 ก.ธ.จ. เป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งอาจพบเห็นการทุจริตต่าง ๆ ดังนั้น ก.ธ.จ.  
จึงควรให้ความส าคัญกับการสอดส่องการทุจริตในพื้นที่ 
     4.4.4 ขอให้ ก.ธ.จ. สอดส่องดูแลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปของจังหวัด 
     4.4.5 ให้ประชาสัมพันธ์ บทบาทอ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
เป็นผู้เผยแพร่แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
     4.4.6 รายงานการประชุมของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะจะบรรจุเรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและ
ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ หากเรื่องใดมีความส าคัญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ควรเสนอ 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือลงนามกราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป โดยเรื่องที่ควรรายงานนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี ได้แก่ เรื่องท่ีจังหวัดไม่ด าเนินการ หรือเรื่องที่จังหวัดไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
     4.4.7 ขอให้ ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี ศึ กษาความเป็ นไปได้ ในการให้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ ก.ธ.จ. ที่ด ารงต าแหน่งครบ ๒ วาระ  
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     4.4.8 รองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งส านักงานธรรมาภิบาลจังหวัดในพ้ืนที่
เพ่ือใช้ในการท างาน หรือรับเรื่องร้องเรียน โดยเห็นว่า ก.ธ.จ. ควรจัดให้มีการประชุมทุก ๆ เดือน ซึ่งอาจใช้สถานที่
การประชุมตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอในพ้ืนที ่เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ ก.ธ.จ. 

  5. การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. ให้มี
ประสิทธิภาพ” โดยผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย รองประธาน ก.ธ.จ. ล าพูน (นายชาติชาย ปันมงคล)  
รองประธาน ก.ธ.จ. พะเยา (นายจรัส สุทธิกุลบุตร) รองประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ (นายมณฑล สนามชัยสกุล)  
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครสวรรค์ (นายวินิจฉัย กะระกล) และผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
(นายโชคชัย เดชอมรธัญ) เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย   
   การอภิปรายเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ” ซึ่งผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. และผู้ร่วมอภิปรายได้เสนอแนวคิด 
และการสนับสนุนการท างานของ ก.ธ.จ. สรุปได้ ดังนี้ 
   5.1 ควรมีการสอดส่องทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการในจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด  
โดยสามารถสอดส่องได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินการ และสิ้นสุดโครงการ ซึ่งอาจจะแบ่ง
โครงการในแต่ละอ าเภอเพ่ือด าเนินการสอดส่องในรอบแรก ส่วนโครงการที่เหลือน ามาสอดส่องในรอบท่ีสอง โดยใช้
กลไกเครือข่ายเข้ามาช่วยหาข้อมูล และน าผลส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคที่ได้จากการสอดส่องมาสรุปรายงานใน
ภาพรวมน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป 
   5.2 ควรมีการประชุมก่อนลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการฯ เพ่ือความชัดเจนในการสอดส่อง  
โดยมุ่งเพ่ือพัฒนาไม่ใช่เป็นการจับผิด และ ก.ธ.จ. ควรมีความหลากหลายในทุกพ้ืนที่ เช่น  ตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาสังคม และสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรเชิญ
เครือข่ายมาร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ควรอบรมให้ความรู้กับเครือข่าย ก.ธ.จ. ในด้านสื่อและเทคโนโลยี อาทิ  
การบันทึกภาพ เพ่ือสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ได้มากขึ้น 
   5.3 ควรมีการท าแผนชุมชนเพ่ือให้ได้โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
เช่น การวางแผนชุมชนเรื่องน้ า ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมาก การสอดส่องโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่างยั่งยืนในอนาคต และใช้งบประมาณส่วนกลางให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่ามากท่ีสุด 
   5.4 ควรประชุมนอกรอบอย่างน้อยเดือนละครั้งและต่อเนื่อง มีการเตรียมข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้ข้อมูล เช่น การส่งไลน์ 
เพ่ือให้รับทราบปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบเป็นอย่างไร และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับ  
ก.ธ.จ. และเครือข่ายให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
   5.5 การท างานร่วมกับจังหวัดเป็นองค์ประกอบส าคัญในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยก่อนการลงพ้ืนที่เพ่ือสอดส่องงาน/โครงการ ก.ธ.จ. จะแจ้งอ าเภอทุกครั้ง เพ่ือหาข้อมูลของแต่ละ
โครงการก่อนแล้วน ามาสรุปเพ่ือชี้แจงในที่ประชุม ก.ธ.จ. รวมทั้งเครือข่าย ก.ธ.จ. มีประโยชน์อย่างมากในการเก็บ
ข้อมูล หลักฐานที่ชัดเจน ควรมีการประชาสัมพันธ์ ก.ธ.จ. ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานรับทราบและให้ความร่วมมือ
ด้วยดี น าไปสู่การปฏิบัติงานที่คล่องตัวมากข้ึน   
   5.6 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างมาก ควรมีการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานสอดส่องโครงการ
ได้อย่างถูกต้อง 
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สรุปผลประเมินโครงการสัมมนาฯ 
ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบประเมิน 
 ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน 
 ก.ธ.จ. ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. (ของจังหวัด) และเครือข่าย ก.ธ.จ. (ภาคเหนือ) 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อประเด็นการสัมมนา 
 การประเมินผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ซึ่งเป็นการประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ และ 
ความพึงพอใจ โดยก าหนดค่าคะแนนการประเมินที่ระดับ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย  
๑ = น้อยที่สุด จากการตอบแบบประเมินผลของผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปได้  ดังนี้ 
 2.๑ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.10 
 2.2 ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “บทบาท อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ก.ธ.จ.” 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.47 
 2.3 ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ธรรมาภิบาลสร้างสังคมให้ยั่งยืนอย่างไร” 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.15 
 2.4 ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ” 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.21 
 2.5 ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ” 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.17 
 2.6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการตอบข้อซักถามของวิทยากร 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.21 
 2.7 ความพึงพอใจต่อการสัมมนาในภาพรวม 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.40 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 3.1. ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. อย่างต่อเนื่อง และควรเพ่ิม
งบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีความยั่งยืนตลอดไป 
 3.2 การจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดประชุมสัมมนาแกนน าชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท อ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้แก่ประชาชน ผู้น าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยจัดเป็นโซนของจังหวัด
ทั่วประเทศ 
 3.3 ควรมีการแก้ไขระเบียบฯ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และควรประชาสัมพันธ์ ก.ธ.จ. ให้เป็นที่
รู้จักของหน่วยงานให้มากขึ้น 
 3.4 ควรสนับสนุนการจัดสัมมนาแบบกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการท างาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.5 ควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การขับเคลื่อนการท างานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะท าให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 3.6 ควรก าหนดหัวข้อการประชุมที่เกี่ยวกับการใช้แบบประเมินการสอดส่องที่มีตัวชี้วัดแต่ละด้านให้ชัดเจน 
เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการน าไปปฏิบัติในการสอดส่องโครงการ 
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 3.7 ควรก าหนดช่องทางการประสานงานระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มี 
การปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น 
 3.8 ควรมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพ่ือให้รับทราบปัญหาอุปสรรคและน ามาพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 3.9 โครงการสัมมนา ก.ธ.จ. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์  ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น รวมทั้ง 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละภาค  สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ต่อไป 
 3.10 ควรแจกเอกสารเกี่ยวกับการปฏิรูป 11 ด้าน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสอดส่อง และแจ้งข้อเสนอแนะ
ให้กับหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 
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