




 
 

รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

(ภาคเหนือ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันท่ี 21 – 23 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องประชุมน ้าทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน ้าทองน่าน จังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ส้านักตรวจราชการ  ผู้จัดท้าโครงการ 

 
 
 

 



ก 
 

สารบัญ 
หน้า 

สารบัญ ก 
หลักการและเหตุผล ข 1 – 5 
ค ากล่าวของหัวหน้าส่วนราชการ ค 1 – 5 
สรุปผลโครงการ ง 1 – 7 
สรุปผลการประเมินโครงการ จ 1 – 2 
ประมวลภาพโครงการ ฉ 1 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข – 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 55/1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
จังหวัด (ก.ธ.จ.) และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัด
เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการ ท าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของภาครัฐในจังหวัด 
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3/1 
 1.2 ก.ธ.จ. มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีการทุจริต ซึ่งการเสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับ ก.ธ.จ. จะท าให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีเป้าหมายให้
ภาครัฐท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
และมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งเน้นด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
 1.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงมาตรฐานกลางในการ
ปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ก าหนดให้ “ประธาน ก.ธ.จ. ส่งเสริมให้รองประธาน ก.ธ.จ. 
จัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ พร้อมกับลงพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนครั้ง ” 
ประกอบกับในคราวประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธาน ก.ธ.จ. โดยเน้นย้ าในเรื่อง การส่งเสริมการท างานของรองประธาน ก.ธ.จ. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ โดยการเสริมสร้างความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด โดยเน้นไปที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่เป็นรองประธาน ก.ธ.จ. และกรรมการธรรมาภิบาล 
จังหวัด จ านวน 2 คน ในฐานะเป็นกลไกและมีบทบาทชัดเจนในการสอดส่องหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะงานที่
เป็นเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมทั้งกระตุ้นหน่วยงานภาครัฐให้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง อีกท้ัง 
ฝ่ายเลขานุการในฐานะผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ ก.ธ.จ. ในพ้ืนที่ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นควรให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ครั้ง ในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งข้ึน 
 2.2 เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะงานที่เป็นเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยกันสอดส่อง 
แจ้งเบาะแสในลักษณะของการป้องปราม 
 2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เนื อหาและรูปแบบการสัมมนา 
 ด าเนินการในลักษณะการบรรยาย/อภิปราย และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นตามหัวข้อที่ก าหนด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 106 คน ประกอบด้วย 
 4.1 ผต.นร. ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. 
 4.2 รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ๆ ละ 1 คน 
 4.3 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ๆ ละ 2 คน 
 4.4 ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากจังหวัด ๆ ละ 1 คน 
 4.5 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 4.6 วิทยากร 
 4.7 ผู้บริหาร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ สปน. 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
 5.1 ผลผลิต (Output) 
  มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  (1) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานและสามารถ 
น าไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  (2) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ และทักษะการท างานร่วมกันในลักษณะงานที่เป็นเครือข่าย 
ในพ้ืนที่ เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. สถานที่ด้าเนินการและระยะเวลาด้าเนินการ 
 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมน้ าทองน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

7. วิทยากร 
 7.1 นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 7.2 นางสุมิตรา  อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
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 7.3 นางปัณณพัฒน์  ณัฐพสิษฐ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 
   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 7.4 นายพุฒิพงษ์  เลิศสถิต รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 7.5 นายบุญแสง  ชีระภากร ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 7.6 นายพงษธร  อินอ านวย ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ 6 
   กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 7.7 ว่าที่ร้อยโท ดร. เจนรบ  พละเดช ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 7.8 นางสาววรพรรณ  เลิศไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ภาคกลาง 
 7.9 นางสาวอารียา  ไกรทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 7.10 นายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

8. งบประมาณในการด้าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิตการพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมติดตามประเมินผลตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริม 
การมสี่วนร่วมของประชาชน งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

9. การประเมินผลการประชุมสัมมนา 
 ใช้แบบประเมินผลการสัมมนาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการสัมมนา 
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ก้าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องประชุมน ้าทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน ้าทองน่าน อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
15.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม 
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ 
   โดย : รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) 
09.15 – 09.30 น.  พิธี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 
     คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ประธานในพิธี : รองปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ) 
09.30 – 12.00 น.   การบรรยาย : - บทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
      - แนวทางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการฯ 
     โดย : รองปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น.   การอภิปราย : การปฏิบัติงานร่วมกันของ ก.ธ.จ. กับหน่วยงาน MOU 
     ผู้ด้าเนินการอภิปราย : ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรฐัมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) 
     ผู้ร่วมอภิปราย : ผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
       ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 
       (นางปัณณพัฒน์  ณัฐพสิษฐ์) 

2. ส้านักงาน ป.ป.ท. 
       รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (นายพุฒิพงษ์  เลิศสถิต) 

3. ส้านักงาน ป.ป.ช. 
       ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล (นายบุญแสง ชีระภากร) 
      4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
       ผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื นที่ 6 (นายพงษธร  อินอ้านวย) 
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15.30 – 17.00 น.   การบรรยาย : การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างส านักงาน ป.ป.ท.  
      กับ ก.ธ.จ. เพ่ือเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการภายใต้ 
      กรอบนโยบายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ  
      โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     โดย : ส้านักงาน ป.ป.ท. 
       ผู้อ้านวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
       (ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช) 
18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 
09.00 – 12.00 น.  การแบ่งกลุ่มและระดมความคิดเห็น 3 กลุ่ม 
     1. การจัดท าแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. 
     2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ 
     3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
     โดย : ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื นที่ฯ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  น้าเสนอผลการระดมความคิดเห็น 
    ปิดการอบรม 
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ค ากล่าวต้อนรับของรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) 
ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องประชุมน้ าทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ าทองน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 

 เรียนท่านรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงครือ) ท่านผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
(นางสุมิตรา อติศัพท์) ท่านผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) คณะผู้จัดโครงการอบรม วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน 
 ในนามของจังหวัดน่านรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ได้คัดเลือกจังหวัดน่านเป็นสถานที่การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) ในครั้งนี้ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดน่านด้วยความยินดียิ่ง 
จังหวัดน่านเป็นพ้ืนที่ สุดขอบล้านนาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 7,500,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าเขา 
เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย ในปี 2563 จังหวัดน่านได้รับ 
การประกาศให้เป็นพ้ืนที่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 100 อันดับแรก ซึ่งในพ้ืนที่ของประเทศไทย 
มีเพียง 2 แห่ง คือ พ้ืนที่เขตเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน และพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และในปี 2564 
มีเป้าหมายว่าจังหวัดน่านจะสมัครเป็น creative city ด้านศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ขอต้อนรับทุกท่านข้าสู่
จังหวัดน่าน ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว high season ของจังหวัดน่าน จะมีผู้คน นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามา 
ในจังหวัดน่านค่อนข้างหนาตา ฝากทุกท่านด้วยความห่วงใยให้ระมัดระวังและใช้ระบบ new normal แม้ว่า
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดน่านจะเป็นจังหวัดเดียวในพ้ืนที่ภาคเหนือที่ปลอดผู้ติดเชื้อโควิด 
 จังหวัดน่านยินต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่ได้ให้เกียรติคัดเลือกจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสะดวก 
สบาย และจังหวัดน่านหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ 
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ค ากล่าวของรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) 
ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องประชุมน้ าทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ าทองน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 

 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้อ านวยการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี วิทยากร และกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกท่าน พร้อมทั้งผู้ช่วยเลขานุการแต่ละจังหวัด 
ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 
 วันนี้ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้กลับมาที่จังหวัดน่านในฐานะตัวแทนของส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงาน MOU 
 จากรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ก.ธ.จ. ได้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุผล
ส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่ง ก.ธ.จ. เป็นกลไกส าคัญ มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
จังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รองรับการปฏิบัติงานที่เด่นชัดขึ้นทุกวัน โดยในระยะแรกอาจจะมี
ปัญหาอุปสรรคปัญหาความไม่เข้าใจหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่ต่อมาก็มีการด าเนินงานดีขึ้นตามล าดับ 
ซึ่ง ก.ธ.จ. ท าหน้าที่สอดส่องและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ปฏิบัติภารกิจ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีบทบาทโดยตรงในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
สามารถช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีความสอดคล้องและสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ และแผนแม่บท ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย 
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 30 ได้ก าหนดให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร และก าหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ซึ่ง ก.ธ.จ. มีส่วน
ส าคัญมาก เพราะ ก.ธ.จ. ประกอบด้วยบุคคลหลายภาคส่วน จ านวน 12 – 15 คน เมื่อรัฐบาลไปประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่วันแรกของการประชุมก็จะพบกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) รายงานปัญหาของจังหวัดมีอะไรบ้าง ซึ่ง ก.ธ.จ. ก็เป็นส่วนหนึ่งของ กรอ. ที่มีบทบาท
ในการน าปัญหาหรือการพัฒนาน าเสนอรัฐบาล ผมมีโอกาสได้เป็นประธาน ก.ธ.จ. มาเกินกว่า 5 ปี และทราบ
บทบาทของ ก.ธ.จ. เป็นอย่างดี 
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 ในส่วนของการด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมาในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่ง ก.ธ.จ. มีบทบาท
ส าคัญที่จะติดตามดูว่างบประมาณนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผมคิดว่าการที่มีการประชุมหารือกันนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ  
ผมในฐานะก ากับดูแลส านักตรวจราชการ และส านักงานคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
ในภูมิภาค ซึ่งดูแลและประสานงานกับ ก.ธ.จ. โดยตรง ให้มีการแบ่งการประชุมสัมมนาเป็นภูมิภาค ๆ ละ  
จ านวน 60 – 80 คน ประกอบด้วย รองประธาน ก.ธ.จ. 1 คน ก.ธ.จ. 1 – 2 คน และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด 
ผมหวังว่าในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้ ก.ธ.จ. ได้รับความรู้ความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจะประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ขอบคุณครับ 
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ค ากล่าวรายงาน 
ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องประชุมน้ าทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ าทองน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 

เรียน รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) 
 ในนามของผู้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด ขอขอบพระคุณท่านรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมในวันนี้ 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน 
เดียวกัน เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะการท างานที่เป็นเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยกันสอดส่อง 
แจ้งเบาะแสในลักษณะของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปิดโอกาสให้ ก.ธ.จ. 
ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารของส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.ธ.จ. กรรมการ ก.ธ.จ. จังหวัดละ 2 ท่าน ในพ้ืนที่ภาคเหนือจ านวน  
17 จังหวัด ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจ านวน 106 คน 
 เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้จะมีลักษณะเป็นการบรรยาย การอภิปรายและการแบ่งกลุ่มระดมความ
คิดเห็น โดยในภาคเช้าของวันนี้เป็นการบรรยายเรื่อง “บทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
และแนวทางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการฯ” โดย รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และภาคบ่าย จะเป็นการอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติงานร่วมกันของ ก.ธ.จ. กับหน่วยงาน 
MOU โดยผู้ร่วมการอภิปรายประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ท. ผู้แทน
จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
(นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย จากนั้นจะเป็นการบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ร่วมกันระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. กับ ก.ธ.จ. เพ่ือเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการภายใต้
กรอบนโยบายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ท. 
 ส าหรับในวันที่สองจะเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การจัดท าแผนการสอดส่องของ 
ก.ธ.จ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงาน” และช่วงบ่ายจะเป็นการน าเสนอผลการระดมความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 
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 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และมอบนโยบาย 
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ขอเรียนเชิญค่ะ 
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สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 

ณ ห้องประชุมน ้าทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน ้าทองน่าน อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น 106 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการบรรยาย/การอภิปรายให้
ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม ซึ่งผลการ
อบรมสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การบรรยายเรื่อง “บทบาทและอ้านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการฯ” โดยรองปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) 
  วิทยากรได้กล่าวถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. โดยมีหลักการท างานคือ
“ค้นพบ เสนอแนะ แก้ไข” ซึ่งการค้นพบจะต้องมีการลงพ้ืนที่สอดส่องเพ่ือค้นพบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากนั้น
เป็นการเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงาน และติดตามผลความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ 
ที่ส่งให้หน่วยงานรับไปด าเนินการ หากหน่วยงานไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจะต้องให้หน่วยงานนั้น ๆ มาชี้แจง 
หากยังเพิกเฉยให้ประธาน ก.ธ.จ. แจ้งปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีหนังสือแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัดด าเนินการ
ต่อไป 
  ในส่วนการประชุมและการลงพ้ืนที่สอดส่องของ ก.ธ.จ. เนื่องจากผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบหลายเขตตรวจราชการ มีจังหวัดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบประมาณ ๗ – ๑๕ จังหวัด ดังนั้น ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. จึงสามารถจัดประชุมและลงพ้ืนที่ร่วมกับ 
ก.ธ.จ. แต่ละคณะได้เพียง 3 – 4 ครั้ง/ปี ท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง จึงขอให้รองประธาน ก.ธ.จ.
ท าหน้าที่ประธานในการจัดประชุมและลงพ้ืนที่ทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานของ 
ก.ธ.จ. มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานของ ก.ธ.จ. โดยจัดสรรให้จังหวัด ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอให้เน้นการใช้จ่าย
งบประมาณในการลงพ้ืนที่สอดส่องการแผนงาน/โครงการ อย่างไรก็ดี หาก ก.ธ.จ. ที่มีการประชุมและลงพ้ืนที่
สม่ าเสมอ แต่งบประมาณไม่เพียงพอสามารถขอรับเพ่ิมเติมมาที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของ ก.ธ.จ. อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ. สามารถจัดให้มี
การประชุมทางไกล (Video Conference) กับกรรมการ ก.ธ.จ. ซึ่งเป็นการท างานแบบวิถีใหม่ (New Normal) 
ด้วยการน าเทคโนโลยี Line Zoom หรือ Webex มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  แนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ. ควรเลือกแผนงาน/โครงการ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้  (1) แผนงาน/โครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area)  (2) แผนงาน/โครงการของ
ส่วนราชการในจังหวัด (Funtion)  (3) แผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local)  
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(4) แผนงาน/โครงการของรัฐวิสาหกิจ  (๕) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ (เรื่องร้องเรียน) 
โดยการคัดเลือกแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมครบทุกประเภท สอดส่องโครงการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า  
ปลายน้ า และควรมีหลักเกณฑ์การเลือกโครงการจากปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง 
เป็นที่สนใจของประชาชน เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง เป็นต้น   
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (MOU) ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. 
ส านักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับ ก.ธ.จ.  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  วิทยากรได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าอบรมฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  (1) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ ก.ธ.จ. เข้าร่วมทุกคนนั้นจะต้องค านึงถึงงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะได้พิจารณาการจัดอบรมฯ ให้กับ ก.ธ.จ. ให้มีความเหมาะสม 
ต่อไป 
  (2) ก.ธ.จ. สามารถบริหารจัดการสอดส่องแผนงาน/โครงการที่เริ่มด าเนินการ หรือโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ หากพบว่าหน่วยงานนั้น ๆ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เช่น จังหวัดเชียงรายได้ติดตามสอดส่องหอประชุมนานาชาติเชียงรายที่สร้างมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 
  (3) กรณีขอให้มี ก.ธ.จ. ผู้แทนภาคประชาสังคมในทุกอ าเภอนั้น เนื่องจากระเบียบฯ ได้ก าหนด 
จ านวน ก.ธ.จ. แต่ละประเภทไว้อาจจะไม่ครบถ้วนในทุกอ าเภอ ซึ่งหากจะแก้ไขระเบียบฯ อาจต้องใช้ระยะเวลา 
นาน แนวทางปฏิบัติในเบื้องต้นขอให้ ก.ธ.จ. แบ่งเป็นกลุ่ม หากพ้ืนที่ใดไม่มีผู้แทนจากอ าเภอนั้นก็ให้ตัวแทน
กลุ่มท่ีมีพ้ืนที่คาบเก่ียวเป็นผู้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ 

 2. การอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติงานร่วมกันของ ก.ธ.จ. กับหน่วยงาน MOU” ด้าเนินการอภิปราย 
โดยผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) มีผู้ร่วมอภิปรายจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
  (1) นางปัณณพัฒน์ ณฐัพสิษฐ์ ผูต้รวจเงินแผ่นดิน ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 
   ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
  (2) นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิต รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
   ส้านักงาน ป.ป.ท. 
  (3) นายบุญแสง ชีระภากร ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
   ส้านักงาน ป.ป.ช. 
  (4) นายพงษธร อินอ้านวย ผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื นที่ 6 
   กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
  การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. กับหน่วยงาน MOU ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยน 
ภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน จึงต้องมีการทบทวนท าความเข้าใจว่าแต่ละหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน 
บทบาท อ านาจหน้าที่อย่างไร และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
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  2.1 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทอ านาจหน้าที่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่ง สตง. มีภารกิจหน้าที่หลักคือ 
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน โดยตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
มาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อีกทั้งตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และหน้าที่ตามกฎหมายใหม่คือการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจหรือส่งเสริมหน่วยงาน 
ของรัฐให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งหากมีข้อหารือ สตง. จะต้องตอบ
โดยเร็วภายใน 30 วัน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอย่างคล่องตัว 
   ที่ผ่านมา สตง. มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน หากพบข้อบกพร่องจะแจ้งให้
หน่วยงานด าเนินการแก้ไข หากเกิดความเสียหายจะแจ้งให้ชดใช้หรือด าเนินการทางวินัยแล้วแต่กรณี และหาก
พบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตจะแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและส่ งเรื่องให้กับ
ส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป แต่ปัจจุบันอ านาจหน้าที่ของ  สตง. จะด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อบกพร่อง 
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับแต่ไม่เกิดความเสียหาย จะร่วมกันกับหน่วยงานแก้ไขให้ถูกต้อง หากก่อให้ 
เกิดความเสียหายจะส่งเรื่องให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาด าเนินการเอง หากพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ทุจริตจะรวบรวมหลักฐานพร้อมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
   การส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ สตง. ด าเนินการมี 3 ช่องทาง คือ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
การส่งเอกสารร้องเรียน และยื่นเรื่องด้วยตัวเอง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน คือ 
   ๑. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ 
   ๒. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
   ๓.ใช้ถ้อยค าที่สุภาพโดยระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลที่จะร้องเรียน 
   ๔.ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล 
ทั้งนี้ เรื่องที่ร้องเรียนจะต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ สตง. และจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่เกิน 3 ปีนับแต่
วันที่เกิดเหตุ และมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
   ในส่วนของ MOU ที่มีร่วมกันในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้มีการส่งเสริม 
สนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้นั้น ปัจจุบัน สตง. ไม่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในการป้องปรามและปราบปราม
การทุจริตแล้ว ดังนั้น สตง. สามารถด้าเนินการตาม MOU ได้ในส่วนของการป้องกันและการประสานงาน
เครือข่าย โดยได้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักเงินแผ่นดิน ให้ความรู้ทักษะ การติดตาม 
สอดส่องหรือการมีส่วนร่วมในการลงพื นที่ 
  2.2 ส านักงาน ป.ป.ท. เดิมสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ภารกิจ
หน้าที่นอกจากจะด าเนินการเกี่ยวกับการวินิจฉัยไต่สวนคดีทุจริตแล้ว อีกภารกิจหนึ่งคือการขับเคลื่อนนโยบาย
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 234 
ก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเดียวที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพราะฉะนั้นส านักงาน ป.ป.ท. จึงไม่มีอ านาจในการวินิจฉัยไต่สวนคดีทุจริต แต่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ช. สามารถ
มอบให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. จึงสามารถ
ด าเนินการเกี่ยวกับการวินิจฉัยไต่สวนคดีทุจริตได้ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. มอบหมาย และมีหน้าที่ด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชน 
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   ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับ ก.ธ.จ. สอดส่องโครงการที่ส าคัญและแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. เน้นการท างานโดยยึดหลัก ๓ ส. คือ 
สงสัย หาสาเหตุ และส่งข่าว รวมทั้ง สามารถร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตมายังส านักงาน ป.ป.ท. 
ได้ที่ 1206 
  2.3 ส านักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 ก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น สรุปได้ 3 เรื่อง คือ 
   (1) การป้องกัน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ  
ภาคประชาชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมากขึ้น ในส่วนนี้ 
จะท าให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมมือกับ ก.ธ.จ. ได้ ส านักงาน ป.ป.ช. มีชมรม STRONG 
ที่รวมตัวโดยความสมัครใจของภาคประชาชน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่สอดคล้องกับ ก.ธ.จ. ที่ส าคัญคือ สอดส่องและ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
   (2) การปราบปราม ระยะเวลาด าเนินการวินิจฉัยไต่สวนต้องเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี สามารถ
ขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน ซ่ึงรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี 
   (3) การตรวจสอบทรัพย์สิน ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน และมีหน้าที่ 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับจังหวัด สอดส่องและให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดร่ ารวยผิดปกติ 
   ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
สามารถท างานร่วมกันตาม MOU ซึ่งที่ผ่านมาส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการสัมมนาเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง 
บทบาท และแนวทางที่จะท างานร่วมกันในระดับจังหวัด นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดรับข้อเสนอจาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน นิติบุคคล หรือประชาชน เพ่ือให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือการสร้างเครือข่ายขยายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2.4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  
ให้อ านาจหน้าที่ในการสืบสวนคดีความผิดอาญาทุกประเภทที่เป็นคดีพิเศษ รวมถึงคดีทุจริตภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หาก DSI สอบสวนแล้วพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐต้องส่งเรื่องให้ส านักงาน ป.ป.ช. 
ด าเนินการต่อภายใน 30 วันนับแต่วันที่พบกระท าความผิด ซึ่งปัจจุบันกฎหมายใหม่ได้ก าหนดให้ส านักงาน 
ป.ป.ช. มอบหมายหน่วยงานด าเนินการแทนได้ จากเดิมที่ส่งเรื่องให้ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการต่อ  
ก็เปลี่ยนเป็นส านักงาน ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับมาให้ชุดสอบสวน DSI ด าเนินการต่อจึงเป็นการสอบสวนที่ต่อเนื่อง
สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 
   ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษมีส านักงานอยู่ใน 10 เขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีแผนการ 
ลงพ้ืนที่ทุกเดือนร่วมกับยุติธรรมจังหวัด กรมราชทัณฑ์ กรมควบคุมการประพฤติ กรมบังคับคดี เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับ ก.ธ.จ. ประชาชน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ในฐานะหน่วยงาน MOU ก.ธ.จ. สามารถ
ส่งข้อมูลให้ DSI สืบสวนในเบื้องต้นหรือประสานขอข้อมูลมายัง DSI ในศูนย์พ้ืนที่ได้ 
  ในการนี้ ผู้อภิปรายได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าอบรม กรณีการปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน 
ส านักงาน ป.ป.ช. รับเรื่องร้องเรียนแม้ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน แต่ทั้งนี้เรื่องที่ร้องเรียนนั้นจะต้องสามารถระบุ
พฤติการณ์ รายละเอียดได้ชัดเจนและสืบค้นต่อไปได้ หรือระบุชื่อแต่ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปกปิดชื่อ  
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ผู้ร้องเรียนได้ ซึ่งการระบุชื่อผู้ร้องเรียนจะสามารถกันไว้เป็นพยานหรือแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางเช่นเดียวกันกับส านักงาน ป.ป.ช. ส าหรับการรับเรื่องร้องเรียน  
ของ สตง. นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สตง. ก าหนด และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งหากมีการ
เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ สตง. จะถือว่ามีความผิด 

 3. การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างส้านักงาน ป.ป.ท. กับ ก.ธ.จ. 
เพื่อเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019” โดยว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช 
ผู้อ้านวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ ส้านักงาน ป.ป.ท. มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
  ส านักงาน ป.ป.ท. มีคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันต่อต้านการ
ทุจริต (สปท.) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย เลขาธิการส านักงาน ป.ป.ท. เป็นประธาน รองเลขาธิการส านักงาน 
ป.ป.ช. ผู้แทนภาคประชาสังคม 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ ซึ่งมีกรรมการ ก.ธ.จ. ร่วมเป็น 
อนุกรรมการในคณะกรรมการ สปท. การด าเนินการที่ผ่านมา ได้ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้ าขุดลอกคลองล าเหมือง พบว่า การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนดตลอดทั้งเส้นคลอง หากมีการ
ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณอาจเป็นการทุจริตในภาครัฐได้  จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง ซึ่งกรณีนี้ถือว่าสามารถป้องปรามได้เป็นรูปธรรม และส านักงาน ป.ป.ท. ยังมีคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริตบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุกร่วมกับ ก.ธ.จ. ซึ่งได้รับรายงานข่าวและ
ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชน โดยคลินิกฯ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการทุจริต 
และมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาสังคม ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ไม่มีส านักงานเขตในทุกจังหวัด แต่สามารถขับเคลื่อนการเฝ้า
ระวังการทุจริตได้ในทุกจังหวัด โดยมี ก.ธ.จ. เป็นแกนหลักในการท างาน จนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี    
พ.ศ. 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัล “สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม” 
  ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ท. มี MOU ขับเคลื่อนร่วมกันกับสภาองค์กรชุมชนโดยให้ภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ซึ่งสภาองค์กรชุมชนบางแห่งมี ก.ธ.จ. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้วย โดยในปี พ.ศ. 2564 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีเป้าหมายให้แต่ละจังหวัดคัดเลือก 1 ต าบล จัดตั้งสภาชุมชนต้นแบบต่อต้านการทุจริต 
นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาคเหนือได้ท างานร่วมกับ ก.ธ.จ. ในการเฝ้าระวัง และตรวจ
ติดตามโครงการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ท างานร่วมกัน ก.ธ.จ. มีความเข้มแข็ง และมีลักษณะงานที่สอดคล้อง
กับส านักงาน ป.ป.ท. คือ ให้การด าเนินแผนงาน/โครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ซึ่งในการ
สอดส่องจะเป็นลักษณะในเชิงการป้องกันไม่ใช่ในเชิงปราบปราม การลงพ้ืนที่สอดส่องจะเน้นก่อนหรือขณะ
ด าเนินโครงการเป็นส าคัญ หากลงพ้ืนที่แล้วพบว่าอาจสุ่มเสี่ยงไปในทางทุจริตจะส่งเรื่องต่อไปยังส านักงาน ป.ป.ช. 
  ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
ได้ร่วมมือกับ ก.ธ.จ. ในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินกู้ 400,000 ล้านบาท)  
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้กลไกด าเนินงานคือ (1) การเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแส และ (2) การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และป้องกัน 
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ไม่ให้เกิดการทุจริต ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ โดยสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
“ไทยเฝ้าระวัง” ซึ่งการลงพ้ืนที่เฝ้าระวังโครงการตามแผนฟ้ืนฟูฯ จะมี กอ.รมน. ร่วมลงพ้ืนที่กับส านักงาน ป.ป.ท. 
และ ก.ธ.จ. ทุกครั้ง ให้ค าปรึกษา แนะน าหน่วยงานให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงการให้ถูกต้องต่อไป 
  ในการนี้ วิทยากรได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าอบรม กรณี ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ได้รับหนังสือเชิญ
จากส านักงาน ป.ป.ท. ให้ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการร่วมกัน แต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณในการลงพ้ืนที่ 
เนื่องจากจะต้องใช้งบประมาณของ ก.ธ.จ. ซึ่ งในการลงพ้ืนที่นั้น เป็นดุลยพินิจที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้  
หากส านักงาน ป.ป.ท. มีงบประมาณในการลงพ้ืนที่ก็จะได้จัดเตรียมพาหนะในการลงพ้ืนที่ไว้ให้ ในอนาคต
ส านักงาน ป.ป.ท. มีเป้าหมายจะปรับปรุงศูนย์ประสานงานที่มีระเบียบและงบประมาณสนับสนุน 

 4. การแบ่งกลุ่มและระดมความคิดเห็น เป็นการระความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรมในประเด็น
เรื่อง “การจัดท าแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน” ผลการระดมความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 
  4.1 การจัดท้าแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. 
   4.1.1 จ านวนครั้งของการประชุม ก.ธ.จ. ควรก าหนดให้มีการประชุมและลงพ้ืนที่สอดส่อง 
จ านวน 8 ครั้ง/ปี หรือเป็นประจ าทุกเดือน โดยลงพ้ืนที่สอดส่อง 3 ระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ และหลังโครงการแล้วเสร็จ 
   4.1.2 จ านวนโครงการและประเภทที่สอดส่อง ควรเลือกแผนงาน/โครงการที่สอดส่อง
อย่างน้อย 10 แผนงาน/โครงการ หรือหนึ่งในสามของแผนงาน/โครงการทั้งหมด หรือจ านวนตามดุลยพินิจ
ของ ก.ธ.จ. โดยเลือกแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย (1) แผนงาน/โครงการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area) (2) แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด (Function) (3) แผนงาน/
โครงการของ อปท. (Local) และ (4) แผนงาน/โครงการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งลักษณะของแผนงาน/โครงการ
ควรเป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง ส่งผลกระทบต่อประชาชน มีความเสี่ยงสูง นโยบายส าคัญของรัฐบาล และ
โครงการที่มีการร้องเรียนจากประชาชน 
   4.1.3 การมอบหมายความรับผิดชอบให้ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ แบ่งตามพ้ืนที่
ของ ก.ธ.จ. ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม หรือแบ่งตามเขตพ้ืนที่อ าเภอของ ก.ธ.จ. โดย ก.ธ.จ. ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ด าเนินโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
   4.1.4 แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมภายหลังจากสอดส่องโครงการ หลังจากลงพ้ืนที่สอดส่อง 
โครงการให้สรุปผลการสอดส่องน าเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือมีมติเป็นข้อเสนอแนะการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตาม 
ข้อ 23 และข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ตามข้อเสนอแนะ และแจ้งผลให้ ก.ธ.จ. ทราบภายใน 30 วัน และให้ฝ่ายเลขานุการน าเข้าที่ประชุมให้ ก.ธ.จ. 
ทราบด้วย 
  4.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ 
   4.2.1 ควรมีการวางแผนการด าเนินการที่ชัดเจน และด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ 
   4.2.2 ประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนัดหมายลงพ้ืนที่และสนับสนุน 
ข้อมูลในการสอดส่องแผนงาน/โครงการให้เพียงพอ เช่น รายละเอียดโครงการ ประวัติการทิ้งงานของผู้รับจ้าง 
สัญญาจ้าง เป็นต้น 
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   4.2.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ในการประชุมระดับ 
อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน 
   4.2.4 ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
   4.2.5 ควรสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และพาหนะในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และ
จัดจ้างลูกจ้างประจ าส านักงานเพื่อสนับสนุนงานของผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด 
   4.2.6 ควรสร้างเครือข่าย ก.ธ.จ. ในพ้ืนที่ช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยจัด 
อบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย 
   4.2.7 ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และคู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
   4.2.8 ควรใช้เทคโนโลยีน าเสนอผลการสอดส่องโดยใช้ระบบ line, zoom 
   4.2.9 ขอให้ประธาน ก.ธ.จ. ประชุม/ร่วมลงพ้ืนที่ร่วมกับกรรมการ ก.ธ.จ. บ่อยครั้งและนานขึ้น 
ตามดุลยพินิจของประธาน ก.ธ.จ. 
  4.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน 
   4.3.1 ควรประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ ก.ธ.จ. อย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ 
   4.3.2 ก.ธ.จ. ได้รับรายละเอียด/ข้อมูลของแผนงาน/โครงการไม่ครบถ้วนและเพียงพอ 
   4.3.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการไม่ให้ความส าคัญกับการลงพ้ืนที่สอดส่อง 
ของ ก.ธ.จ. 
   4.3.4 การปฏิบัติงานเพ่ือลงพ้ืนที่สอดส่องของ ก.ธ.จ. บางคณะยังติดขัดปัญหาในเรื่อง
พ้ืนที่ เช่น ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เป็นต้น 
   4.3.5 ประธาน ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการจากส่วนกลางต้องเข้มแข็ง มีการติดตามงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด 
   4.3.6 ควรปรับโครงสร้างของ ก.ธ.จ. ผู้แทนภาคประชาสังคมให้มีในทุกอ าเภอ 
   4.3.7 ควรจัดอบรมสัมมนา ก.ธ.จ. ในแต่ละเขตตรวจราชการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
   4.3.8 ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการเพ่ือให้จัดเตรียมรายละเอียด/ 
ข้อมูลให้ชัดเจนและเพียงพอในการลงพ้ืนที่ของ ก.ธ.จ. และประสานหน่วยงาน MOU ลงพื้นทีร่่วมกับ ก.ธ.จ. 
   4.3.9  ควรมีสถานที่ปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.ประจ าในแต่ละจังหวัด 
   4.3.10  ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ 
(จังหวัดละ 600,000 บาท/ปี) 
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สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบประเมิน 
 ผู้ตอบแบบประเมิน คือ รองประธาน ก.ธ.จ. กรรมการ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอในที่มีต่อประเด็นการอบรมฯ 
 การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
ความพึงพอใจ โดยก าหนดค่าคะแนนการประเมินที่ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2= น้อย  
1 = น้อยที่สุด จากการตอบแบบประเมินผลของผู้เข้าร่วมอบรมฯ สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ภาพรวมของวิทยากร 
  (1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย/อภิปราย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.50 
  (2) การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.44 
  (3) เปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.20 
  (4) สามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.38 
 2.2 ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการบรรยาย/อภิปราย 
  (1) ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรมก่อนการเข้ารับฟังการบรรยาย/อภิปราย 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.73 
  (2) ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรมหลังการเข้ารับฟังการบรรยาย/อภิปราย 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.52 
  (3) สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ก.ธ.จ. ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.52 
  (4) สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับ 4.50 
 2.3 การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
  (1) ได้รับความรู้ แนวคิด เทคนิคในการจัดท าแผนการสอดส่องแผนงาน/โครงการ/เรื่องร้องเรียน 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.35 
  (2) สามารถน าผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.44 
  (3) สามารถน าผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นไปถ่ายทอดให้แก่ ก.ธ.จ. และเครือข่ายได้ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.26 
 2.4 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ 
  (1) สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ทางราชการก าหนด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.41 
  (2) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.41 
  (3) ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการอบรม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.50 
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 3.1 โครงการอบรมครั้งนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สรุปเนื้อหาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามแนวนโยบายของ ก.ธ.จ. ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก 
 3.2 ควรมีการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดใน
ระดับภาค/เขตตรวจราชการ และให้ ก.ธ.จ. ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ 
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ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 
 

 
 

พิธีเปิดการอบรม : โดยรองปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) 
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การบรรยาย/อภิปราย 
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การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
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การน้าเสนอผลการระดมความคิดเห็น 
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