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คณะกรรมการธรรมาภิบาลจั ง หวัด หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ. เป็น คณะกรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจ
ในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่
ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๑ กําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในการนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอํานาจตามความ
ในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
กําหนดกรอบแนวทางในการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. โดยให้ ก.ธ.จ.
ทั้ง ๗๕ คณะ สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานโครงการของจังหวัดและส่วน
ราชการในจัง หวัด รวมถึงการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติง านของหน่ว ยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ซึ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เป็นการรับเรื่องร้องเรียน
โดยตรงจากประชาชน เรื่องที่ ก.ธ.จ. พบเห็นในพื้นที่ หรือเรื่องที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่าย ทั้งนี้
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ อย่างไรก็ดี ในส่วนของจังหวัด
บึงกาฬซึ่งเป็นจังหวัดที่ ๗๖ ซึ่งตั้งขึ้นล่าสุด ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ อย่างไรก็ดี สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีได้จัดทําคําวินิจฉัยเพื่อให้สามารถดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. บึงกาฬได้ต่อไปแล้ว
สําหรับ ผลการดําเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสามารถสรุปเป็น
๒ ส่วน ได้แก่ การจัดประชุม ก.ธ.จ. และการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงาน
ของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สรุปได้ดังนี้
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๒

๑.๑ การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัด
ระเบียบฯ ข้อ ๒๔ วรรคสอง กําหนดว่าให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ตามที่ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกําหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นต้นไป ให้มีการประชุม ก.ธ.จ. อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ให้เกิดผลงาน และระเบียบฯ ข้อ ๒๔ วรรคสาม ได้กําหนดในเรื่องของการประชุม ก.ธ.จ. ว่า ในกรณีที่
กรรมการเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดร้องขอให้เปิดประชุม ก.ธ.จ.
ให้ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้ขับเคลื่อนให้มีการประชุม
ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๕ คณะ รวมจํานวน ๒๒๒ ครั้ง ซึ่ง ก.ธ.จ. ทุกคณะสามารถดําเนินการประชุมได้ตามที่
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดไว้ ยกเว้น ก.ธ.จ. ยะลา ปัต ตานี และนราธิว าส จัด ประชุ ม
ได้เพียง ๒ ครั้ง เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และทวีความรุน แรงขึ้น ทํา ให้การเดินทางมาร่ว มประชุมของกรรมการบางท่านซึ่ง อาศัยอยู่ในพื้น ที่
ห่างไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมประชุมเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายในระหว่างการเดินทาง ดังนั้น
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ ก.ธ.จ. ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ยกเว้นการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
๑.๒ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐให้ใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ระเบีย บฯ ข้อ ๒๓ กํา หนดให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่ว ยงานของรั ฐ และเจ้า หน้า ที่
ของรัฐภายในจังหวัดให้ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อยดังนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายเพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวม ตลอดจน
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์
โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

๑.๒.๑ การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒๖.๙%

(๕)
๐%

(๗)
๖.๕%

(๑)
(๒)
๒.๑% ๖.๕%

หน่วย : ร้อยละ

(๓)
๒๓.๖%

(๔)
๓๔.๔%
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ผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดของ ก.ธ.จ. ในภาพรวม
ทั้ง ๗๕ คณะ/จังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. โดยเทียบเคียง
กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ พบว่า เจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารจัดการ
โครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๕๔ โครงการ โดยมีข้อเสนอแนะให้
จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๕๙ ข้อ ซึ่งจังหวัดรับไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๕๘ ข้อ ในจํานวนนี้เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุด คือการปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็น
ร้อยละ ๓๔.๔ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ ขาดการวางแผนปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผลโครงการ ขาดการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าของโครงการได้ รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖) คือปฏิบัติภารกิจ
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙ โดยส่วนใหญ่
เป็นเรื่องเกิดจากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ ไม่เปิด เผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่า วสารได้สะดวก และไม่ มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อ ง
อย่างชัดเจน รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑.๒.๒ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
หน่วย : ร้อยละ

ผลการสอดส่ อ งแผนงาน/โครงการของจั งหวั ดและส่ ว นราชการในจั งหวั ด
ของ ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๕ คณะ/จังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ.
โดยเทียบเคียงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ พบว่าเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติภารกิจ
หรือบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๕ โครงการ/เรื่อง
โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการจํานวน ๕ ข้อ เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖)
คือ ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จํานวน
๒ โครงการ/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒ รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓)
และ (๔) ประเภทละ ๑ โครงการ/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ ซึ่งเป็นกรณีไม่ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไป
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๔

ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่สนองความต้องการของประชาชน ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน และการดําเนินการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
กรณี ก ารดํ า เนิ น การที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ดัง กล่า วข้างต้ น ก.ธ.จ. ได้ให้ข้ อเสนอแนะโดยแจ้ง เป็น มติที่ ประชุ ม ก.ธ.จ. ไปยัง หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องในจัง หวัด ซึ่ง ได้รับการตอบสนองและดําเนิน การตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้ว
๑.๒.๓ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐในเรื่องร้องเรียน

ผลการสอดส่องเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมายัง ก.ธ.จ.
ผ่านหนังสือร้องเรียน เรื่องที่มีการร้องเรียนต่อ ก.ธ.จ. โดยตรง หรือเรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบเห็น
ในพื้นที่ หรือได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่าย ซึ่งจากการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ในเรื่องดังกล่าวในภาพรวม
ทั้ง ๗๕ คณะ/จังหวัด โดยเทียบเคียงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ พบว่า เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรั ฐ ปฏิ บั ติ ง านไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี จํ า นวน ๒๗ เรื่ อ ง โดยมี
ข้อเสนอแนะให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการรวม ๓๐ ข้อ ในจํานวนนี้เป็นกรณีที่
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มากที่สุด จํานวน
๑๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติงาน
ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือไม่ดําเนินการให้เกิดผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน รองลงมาเป็นกรณีที่ไม่เป็น ไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) คือ การปฏิบัติภารกิจ
ไม่เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จํานวน ๖ ข้อ คิด เป็น ร้อยละ ๑๘.๑๘ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิด จากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในเรื่ อ งของการดํ า เนิ น งานที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ /หน่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ
ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าวข้างต้น ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยแจ้งเป็น
มติที่ประชุม ก.ธ.จ. ไปยัง เจ้าหน้าที่/ หน่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ยวข้องในจัง หวัด ให้พิจารณาดําเนิน การ
ตามมติ ก.ธ.จ. ซึ่งส่วนราชการได้มีการตอบรับ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดแี ล้ว
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๕

สําหรับกรณีตัวอย่างการดําเนินการสอดส่องในเรื่องต่างๆ ของ ก.ธ.จ. ตามข้อ
๑.๒.๑ - ๑.๒.๓ แยกตามรายภาค สรุปได้ดังนี้
(๑) ภาคเหนือ
ก. ร้องเรียนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการกันเขตที่อยู่อาศัย
ออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลําปาง
ก.ธ.จ. ลําปาง พิจารณากรณีราษฎรบ้านผาช่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลร่องเคาะ
อําเภอวัง เหนือ ซึ่ง เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ร้องขอให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการกันเขตที่อยู่อาศัย
ออกจากเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น โดยราษฎรไม่ เ ข้ า ใจในสิ ท ธิ ที่ พึ ง มี แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การชี้ แ จงจากเจ้ า หน้ า ที่
ที่รับผิดชอบ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ก.ธ.จ. ลําปาง พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้ง จัง หวัด ลําปาง กํากับ ดูแ ล
การดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่าการ
ดําเนินการกันเขตพื้นที่เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ได้นั้น ราษฎรจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ก่อนการประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลําปางจึงได้สั่งการให้อําเภอวังเหนือเป็นหน่วยงานกลาง
ประสานให้สํานักงานปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัด สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (จังหวัดลําปาง) และสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของคําสั่ง ระเบียบฯ
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
ข. โครงการก่ อ สร้ า งระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า สายส่ ง ของการไฟฟ้ า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดน่าน
จากการสอดส่องของ ก.ธ.จ. พบว่า โครงการก่อสร้างระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าสายส่ง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ในพื้น ที่จัง หวัด น่าน ก่อให้เกิด ปัญ หา
แก่ประชาชนในพื้นที่อําเภอสองแคว มีการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่
เกิ ด ความสั บ สนในข้ อ มู ล ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจน ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บฯ
ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ก.ธ.จ. น่ า น พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ แ จ้ ง กํ า ชั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ที่ดําเนินการในพื้นทีด่ ําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นทีท่ ราบข้อมูล และมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทน/การจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนไม่เกิด
ความสับสนในข้อมูล สร้างความเชื่อมั่น และความไว้ว างใจ รวมทั้ง ในการจ่ายเงิน ชดเชยแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว ควรมีความชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง กฟผ. ชี้แจงว่า
ได้จัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการ ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตลอดจนสิทธิอุทธรณ์ต่างๆ ของราษฎร
ผู้ได้รับผลกระทบอีกครั้งหนึ่ง และจัดให้มีการประชุมชี้แจงเป็น กลุ่มย่อยก่อนการสํารวจ ตรวจสอบ
ทรัพย์สิน และการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน สําหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ได้มีการ
แต่งตั้งคณะทํางานสํารวจและตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอ
ในท้ อ งที่ เ ป็ น ประธาน และมี น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล กํ า นั น และผู้ ใ หญ่ บ้ า นในท้ อ งที่

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๖

ร่ว มเป็น คณะทํางาน เพื่อทํา หน้าที่ สํารวจ ตรวจสอบ หาข้อมูล ราคาที่ดิน และทรั พย์สิน เพื่อ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ส่วนในการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน กฟผ. มีคณะกรรมการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน
และทรัพย์สินคณะหนึ่ง เพื่อทําการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
โดยก่อนการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน กฟผ. จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินทราบ
ล่ว งหน้า สําหรับสถานที่จ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน กฟผ. จะทําการจ่าย ณ ที่ทําการองค์การบริห าร
ส่วนตําบลท้องที่ หรือสถานที่ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองร้องขอ นอกจากนั้น หากราษฎรไม่พอใจใน
จํานวนเงินค่าทดแทน สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟ้าได้
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก. สายเมนโทรศั พท์ หรื อสายไฟฟ้ า ที่ วางยึด ติด กับ เสาไฟฟ้า แรงสู ง
หย่อนทําให้กีดขวางทางเดินสัญจรของราษฎรในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ก.ธ.จ. ร้ อ ยเอ็ ด ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ความเดื อ ดร้ อ นของ
ราษฎร หมู่ที่ ๑ , ๓ และ ๗ ตําบลทุ่งเขาหลวง อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดว่า สายเมนโทรศัพท์
หรือสายไฟฟ้าที่วางยึดติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงขนานไปตามแนวถนนแจ้งสนิทได้หย่อนลง บางแห่งลาดติด
พื้นดินจนทําให้กีดขวางการเดินทางสัญจรของราษฎรในพื้นที่ และเกิดความไม่มั่นใจต่อความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด พิจารณาแล้ว มีมติให้แ จ้ง จัง หวัด ร้อยเอ็ด พิจารณา
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่าได้ดําเนินการ
ให้ บ ริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน) และสํ า นั ก งานการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอํ า เภอธวั ช บุ รี ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แล้ว ชี้แ จงว่า ตามแนวถนนแจ้ง สนิท (ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ) เขตพื้น ที่ห มู่ที่ ๑ , ๓ และ ๗
ตําบลทุ่งเขาหลวง อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขยายแนวถนนและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อรองรับการขยายช่องทางจราจรในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จึงรื้อถอนสายเคเบิลทุกชนิดที่แขวน
อยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงลงวางบนพื้นดิน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ได้ดําเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูง
เสร็จ เรี ยบร้อ ยแล้ว แต่ไ ม่ส ามารถนํ าสายเคเบิ ลทุ กชนิด ขึ้น แขวนบนเสาไฟฟ้ าแรงสูง ได้ เนื่อ งจาก
ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจรับการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่ หากมีการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะได้ดําเนินการยกสายเคเบิลทั้งหมดขึ้นแขวนบนเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่ให้เรียบร้อยต่อไป ต่อมา ได้แจ้ง
เพิ่มเติมว่า บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการเก็บและยกระดับสายเคเบิลที่ตกหย่อนตามจุดต่างๆ
บนเส้นทางสายร้อยเอ็ด - เสลภูมิ (เริ่มจากอําเภอธวัชบุรี - อําเภอทุ่งเขาหลวง) เรียบร้อยแล้ว
ข. โครงการพัฒนาแก้ มลิง หนองกุด กว้า ง อํา เภอหนองเรื อ จั งหวั ด
ขอนแก่น
ก.ธ.จ. ขอนแก่น ได้สอดส่องการดําเนินโครงการพัฒนาแก้มลิงหนอง
กุดกว้าง พบว่า โครงการได้ดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่โครงการชลประทาน
ขอนแก่ น หรื อ ผู้ รั บ เหมายั ง ไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มการเรื่ อ งสถานที่ ทิ้ ง ดิ น ที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น การโครงการ
ให้เหมาะสมเท่า ที่ควร ซึ่งไม่เ ป็ นไปตามหลัก การบริหารกิจการบ้า นเมือ งที่ดี และตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
(๓) ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน และ (๔) ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
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ก.ธ.จ. ขอนแก่น พิจารณาแล้วจึงได้มีมติขอให้โครงการชลประทาน
ขอนแก่นได้พิจารณาในการเตรียมการเรื่องการทิ้งดิน และสถานที่ทิ้งดินให้เหมาะสม โดยดําเนินการ
บริห ารจัด การให้แ ล้ว เสร็จภายในปีง บประมาณต่ อไป ซึ่ง ต่อมาได้รับแจ้ง จากโครงการชลประทาน
ขอนแก่ น ว่ า ได้ ดํ า เนิ น การเรื่ อ งสถานที่ ทิ้ ง ดิ น โดยได้ ประสานกั บองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลกุ ดกว้ าง
กําหนดให้ทิ้งดินในที่สาธารณะที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว และการดําเนินการจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (อายุสัญญา ๑๕๐ วัน เริ่ม ๕ ก.ค. – ๑ ธ.ค. ๒๕๕๕)
(๓) ภาคกลางและภาคตะวันออก
ก. โครงการขุดลอกห้วยหนองซุง หมู่ ๕ ตําบลเด่นใหญ่ อําเภอหันคา
และโครงการขุดลอกห้วยคันไถ หมู่ ๔ ตําบลกระบกเตี้ย อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ก.ธ.จ. ชั ย นาท ได้ ส อดส่ อ งการดํ า เนิ น โครงการดั ง กล่ า วพบว่ า
โครงการขุดลอกห้อยหนองซุง ลําห้วยอยู่ลาดเชิงเขาติดกับพื้นที่ทําการเกษตร เมื่อมีน้ําหลากจากภูเขา
ลงมาไม่สามารถไหลลงลําห้วยได้ น้ําจะติดคันดินที่ขุดมาทําลําห้วยซึ่งไม่มีท่อลอด พื้นที่ทําการเกษตรจะ
ได้รับความเสียหาย และในส่วนของโครงการขุดลอกลําห้วยคันไถ นั้น พื้นที่โครงการรับได้เฉพาะน้ําฝน
อย่างเดียว ไม่สามารถเชื่อมโยงรับน้ําจากแหล่งอื่นได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เ กิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
และ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ก.ธ.จ. ชั ยนาท พิ จารณาแล้ วมีมติ ให้ แจ้งผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดชัยนาท
เพื่อขอความร่ว มมือจัง หวัด ได้ให้ความสําคัญ กับการพิจารณาพื้น ที่ดําเนิน การโครงการ โดยเฉพาะ
โครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ํา รวมทั้งขอให้กําหนดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกไว้ในการจัดทําโครงการด้วย
ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยนาทว่า จังหวัดได้รับข้อสังเกตของ ก.ธ.จ. ชัยนาท เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาจั ง หวั ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ประชาชน พร้ อ มทั้ ง ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง หั ว หน้ า
ส่ว นราชการประจําจัง หวัด และนายอําเภอทุ กอําเภอได้ ให้ความสํ าคัญ ในเรื่อ งการดําเนิ น โครงการ
ของจังหวัดตั้งแต่กระบวนการพิจารณาจัดหาพื้นที่ดําเนินโครงการที่เหมาะสม ความคุ้มค่าและการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ ความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง ความระมัดระวังในการตรวจรับงาน
ว่าถูกต้องตรงตามแบบแปลน รายละเอียดโครงการหรือไม่ โดยโครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ําให้พิจารณา
กําหนดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกไว้ในการจัดทําโครงการด้วย
ข. ร้องเรียนร้านค้าในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และการบุกรุก
ที่สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่ ม ร้ า นค้ า ที่ ข ายอาหารในโรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร
ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีว่า ได้รับความเดือดร้อนจากโรงพยาบาลฯ ซึ่งได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ โดยให้ร้านค้าต่างๆ ออกจากโรงพยาบาลฯ และให้เอกชนเข้าไปสร้าง
ศูนย์อาหารข้างโรงพยาบาล โดยมีการทุบรั้วกําแพง ถมคลองลํารางสาธารณะเข้าไปในศูนย์อาหาร
รวมทั้งขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะหรือไม่ โดยเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยั ง ไม่ มี ผ ลความคื บ หน้ า ดั ง นั้ น ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จึ ง ขอให้ ก.ธ.จ. ปราจี น บุ รี
ช่ ว ยสอดส่ อ งและตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ซึ่ ง การดํ า เนิ น การของเจ้ า หน้ า ของรั ฐ /
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หน่วยงานของรัฐ อาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ก.ธ.จ. ปราจีน บุรี ตรวจสอบข้อ เท็จจริง พบว่า มีการทุ บรั้ว กําแพง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อเปิดทางให้ร้านค้าของศูนย์อาหารหรือร้านค้าที่อยู่นอกรั้วเข้าออก
และถมคลองลํารางสาธารณประโยชน์จริง ซึ่งโรงพยาบาลฯ ยังไม่ได้ดําเนินการให้สอดคล้องตามกฎ
กระทรวงฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จึ ง ได้ มี ม ติ ใ ห้ มี ห นั ง สื อ เรี ย นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี รั บ ข้ อ สั ง เกต
และข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณี จั ด ทํ า สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ ใ ช้ พื้ น ที่ โ รงพยาบาลฯ ดํ า เนิ น การ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรให้โรงพยาบาลฯ พิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขสัญญาฯ เพื่อให้
เข้าสู่กระบวนการจัดทําสัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่ตามกฎหมายต่อไป
(๒) กรณีการอนุญาตให้ทุบรั้วโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เข้าข่ายการรื้อถอนสิ่ง ปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุต ามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อ ๑๕ ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบให้โรงพยาบาลฯ ประสานกับ
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรณีเข้าข่ายข้อยกเว้นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็น
ที่ราชพัสดุหรือการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุต่อไป
(๓) กรณีการอนุญาตให้เอกชนร้านค้าผ่านเข้าออกในพื้นที่ราชพัสดุ
ต้องได้รับความยินยอมจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจะต้องแจ้งขออนุญาตโดยเสนอผ่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบให้จังหวัดกํากับดูแลให้โรงพยาบาลฯ ประชุมปรึกษาหารือกับ
ธนารักษ์พื้นทีจ่ ังหวัดปราจีนบุรี เพื่อดําเนินการตามกระบวนการอนุญาตผ่านเข้าออก ตามกฎกระทรวงฯ
ข้อ ๑๙ ต่อไป
(๔) การใช้พื้นที่ลํารางสาธารณประโยชน์ หากโรงพยาบาลฯ หรือ
เอกชนมีการบุกรุกลํารางสาธารณประโยชน์จริง จะต้องดําเนินการปรับสภาพคืนเหมือนเดิม หรือหากมี
การบุกรุกและไม่มีการปรับสภาพก็จะดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีเป็นรายๆ ไป โดยโรงพยาบาลฯ
ควรประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อดําเนินการดังกล่าว และการขออนุญาต
ใช้ ป ระโยชน์ จากลํ า รางสาธารณประโยชน์ โรงพยาบาลฯ ควรประสานกั บ อํ า เภอเมื อ งปราจี น บุ รี
เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
ต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดปราจีนบุรีว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้ว ย สํานักงานสาธารณสุข จัง หวัด ปราจีน บุรี สํานักงานที่ดิน จัง หวัด ปราจีน บุรี
ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปราจีนบุรี และ อบต. ท่างาม ดําเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางการใช้พื้นที่
สาธารณประโยชน์ (ลํารางสาธารณประโยชน์บริเวณโรงพยาบาลฯ) ตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. แล้ว
ค. การแก้ไขปัญหาช่องจราจรทางเข้าอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ก.ธ.จ. นครปฐมได้สอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบว่า เส้นทางคมนาคมถนนเพชรเกษมไม่มีความปลอดภัย
เนื่องจากบริเวณหน้าโรงเรียนวัดท่าตําหนักก่อนเข้าอําเภอนครชัยศรีมีเกาะกลางถนนปิดช่องทางจราจร
ที่ ๔ ทํ า ให้ ร ถที่ จ ะขึ้ น สะพานต้ อ งเบี่ ย งรถเข้ า ช่ อ งจราจรที่ ๓ และช่ วงลงจากสะพานเพื่ อเข้ าอํ าเภอ
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นครชัยศรีจะมีช่องกลับรถซึ่งปิดชั่วคราว แต่มีรถจักรยานยนต์ใช้ในการกลับรถ ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
และมีความไม่สะดวกในการกลับรถหน้าสหกรณ์การเกษตรนครชัยศรีเพียงจุดเดียว ทําให้การกลับรถ
เป็นไปด้วยความลําบาก จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓)
ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ก.ธ.จ. นครปฐม พิจารณาแล้วมีมติให้จัดทําหนังสือถึงกรมทางหลวง
เพื่อพิ จารณาปรับปรุง เส้น ทางคมนาคมบริ เวณดัง กล่าวให้มี ความปลอดภัย รวมทั้ง ขอความกรุณ า
กรมทางหลวงได้ พิ จ ารณาสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารก่ อ สร้ า งจุ ด กลั บ รถในบริ เ วณหลั ง จากลงสะพานเข้ า
อําเภอนครชัยศรีเพื่อความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกในการกลับรถของประชาชนต่อไปด้วย
ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งจากกรมทางหลวง ว่า ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนทางแยกเข้านครชัยศรี บริเวณ
วัดท่าตําหนัก ช่องจราจรที่ ๔ (เดิม) มีการขยายเกาะแบ่งถนนเพื่อบังคับรถที่มาจากกรุงเทพฯ ที่จะไป
นครปฐมให้ชิดซ้ายไม่เข้าช่องจราจรขึ้นสะพานเข้าอําเภอนครชัยศรี ที่ กม. ๔๓+๐๐๐ – กม. ๔๓+๓๐๐
มีการขยายช่องการจราจรเป็น ๔ ช่องจราจรแล้ว พร้อมมีป้ายแนะนําบนเกาะกลางถนนก่อนขึ้นสะพาน
๒ จุด และแขวงการทางนครปฐมมีแผนงานปรับปรุงบริเวณ กม. ๔๓+๐๐๐ – กม. ๔๓+๓๐๐ โดยตัด
เกาะกลางให้รับกับทางขึ้นสะพานให้มีระยะทางยาวขึ้น และจะติดตั้งป้ายแนะนําเพิ่มเติม
สําหรับช่องทางลงจากสะพานเพื่อเข้าอําเภอนครชัยศรี มีจุดกลับรถ
ที่ กม.๐+๕๙๒ ปิดชั่วคราวเนือ่ งจากอยู่ใกล้ทางลงสะพาน รถยนต์สามารถกลับรถที่จุดกลับรถ กม. ๑+๕๑๕
เพื่อความปลอดภัย เห็นควรให้ปิดจุดกลับรถแบบถาวรที่ กม. ๐+๕๙๒ เพราะรถจักรยานยนต์สามารถ
กลับรถที่ใต้สะพานเข้าอําเภอนครชัยศรีได้
(๔) ภาคใต้
ก. เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนราธิวาส
ก.ธ.จ.นราธิวาส ได้พิจารณาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เห็นว่าปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ถูกทําลายไปเกือบหมดพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบให้แม่น้ํา
ลําธารธรรมชาติแห้งขอด ทําให้ปลากือเลาะและปลามังกรซึ่งเป็นปลาพื้นเมืองอาศัยอยู่ในแม่น้ําในพื้นที่
อําเภอจะแนะ และศรีสาครอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ การที่หน่วยงานไม่ได้ดําเนินการเพาะพันธุ์ปลา
กือเลาะและปลามังกรเพื่อเป็น การอนุรักษ์และขยายพัน ธุ์ปลาดังกล่าว ทําให้ประชาชนในพื้นที่ขาด
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากขาดรายได้จากการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาหายาก
เพื่ อ จํ า หน่ า ย การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน/เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อาจเป็ น การไม่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งไม่เ ป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก.ธ.จ. นราธิ ว าส พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ แ จ้ ง จั ง หวั ด มอบหมาย
สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาสเร่งดําเนินการเพาะพันธุ์ปลากือเลาะและปลามังกรเพื่อเป็นการอนุรักษ์
และขยายพัน ธุ์ ปลาดัง กล่ า ว พร้อ มทั้ ง รณรงค์ ส่ง เสริ ม ให้ ประชาชนในพื้ น ที่นํ าปลาพั น ธุ์ดั ง กล่ าวไป
เพาะเลี้ยงเป็นอาชีพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ โดยอาจจะประสานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการอนุรกั ษ์และขยายพันธุ์ปลาดังกล่าวด้วย
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ต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัด นราธิวาสว่า จังหวัดได้แจ้งให้สํานักงาน
ประมงจังหวัดนราธิวาสทราบและพิจารณาดําเนินการตามมติของ ก.ธ.จ. นราธิวาสแล้ว โดยกรมประมง
ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลาดําเนินการวิจัยและขยายพันธุ์ปลาดังกล่าวต่อไป
ข. โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
ก.ธ.จ. ระนอง ได้ ส อดส่ อ งการดํ า เนิ น โครงการดั ง กล่ า วพบว่ า
โครงการฯ ได้มีการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากป่าชายเลน
ดังกล่าวเป็นป่าชายเลนที่มีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่น คือ เป็นป่าชายเลนกลางเมือง มีต้นโกงกางใบเล็ก
ขนาดใหญ่ อายุกว่าร้อยปี ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน และมีนักเรียน/นักศึกษาเข้ามาศึกษาเป็นระยะๆ
โดยขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ป่าชายเลนที่เคยถูกบุกรุก เพิ่มขึ้นกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามคุ้ ม ค่ า และ (๗) ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ โดยมี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานสม่ําเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ก.ธ.จ. ระนอง จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานโครงการ สรุปว่า ป่าชายเลนดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ที่มีความประสงค์
จะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็น แหล่ง ศึกษาธรรมชาติถือเป็นการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบความเป็นมา
ความสําคัญของป่าชายเลน/ชนิดของต้นไม้ เป็นต้น จึงเห็นควรให้มีการจัดทําป้ายชื่อเพื่อบอกชนิด
ของต้นไม้ จัดทําเรื่องราว (Story) ของป่าชายเลน และเนื่องจากในการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ที่แล้วเสร็จ มีสีขาวโพลน ทําให้ดูแตกต่าง จึงควรมีการทาสีเส้นทางให้เป็นสีกลมกลืนกับสีธรรมชาติ และ
เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวด้วย
ต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดระนองว่า ได้กําหนดแผนการดําเนินการ
ติดตั้งป้ายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จํานวน ๑๕ ป้าย สําหรับสื่อความหมายธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อบอก
เรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าความสําคัญแลระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และจะดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ให้มีความสวยงาม สะอาด และทาสีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติให้กลมกลืนกับธรรมชาติในเดือน
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ว างแผนเปิ ด ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ ป่ า ชายเลนกลางเมื อ ง
อย่างเป็น ทางการ ในช่ว งเดือนมกราคม ๒๕๕๖ พร้อมทั้ง ดําเนิน การประชาสัมพันธ์ ทั้ง นี้ จะได้ข อ
ความร่วมมือจาก สทท.๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ในการทําข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไป
๑.๒.๔ ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.ในเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญ
ก.ธ.จ. ได้มีการพิจารณาและมีมติ หรือดําเนินการเรื่องที่มีความสําคัญ
ในการปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหลายเรื่อง อาทิ
๑) โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการทางหลวงชนบท
รน ๔๐๕๘ แยก ทล ๔๐๐๕ – บ้านทุ่งคา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในเขตเมือง (ระบบระบายน้ําคลองบางนอน) ของโครงการชลประทานระนอง
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๒) การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ ก.ธ.จ. กั บ หั ว หน้ า ส่ วนราชการในการ
ประชุมประจําเดือนของจังหวัด และอําเภอ
๓) การส่ง เสริม ให้หน่ว ยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจัง หวัด
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดย ก.ธ.จ. ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ได้มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ใน ๒ ด้าน คือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการ
ประชาชน และการอํานวยความสะดวกให้แ ก่ประชาชน โดยให้ ก.ธ.จ. ประเมิน ผลการปฏิบัติง าน
ของเทศบาล และ อบต. ใน ๒ ด้านดังกล่าว และพิจารณาคัดเลือกเทศบาล และ อบต.ที่สมควรได้รับ
รางวั ล ดี เ ด่ น ในการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พร้ อ มทั้ ง มอบรางวั ล
ในการดําเนินการให้แก่เทศบาล และ อบต. ดังกล่าว
๒. การสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี โดยสํ า นั ก
บริห ารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจัง หวัด (ส.ก.ธ.จ.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุน การดําเนิน งาน
ของ ก.ธ.จ. ดังนี้
๒.๑ การจัดทํากรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ ก.ธ.จ.
สอดส่องงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด งาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด
รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัด นอกจากนี้ยังได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น
เพื่อใช้ประกอบกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดัง กล่าว โดยแสดงให้เห็น ถึง กระบวนการ ขั้นตอน
และวิธีการสอดส่องงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
๒.๒ การดําเนินการสรรหา แต่งตั้ง และประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีมี
ก.ธ.จ. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีได้แ จ้ง จัง หวัด ต่างๆ
ดํา เนิ น การสรรหากรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด กรณี มี ก รรมการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
รวมจํานวน ๑๖ จัง หวัด ๒๔ ราย โดยกรรมการพ้น จากตําแหน่ง ก่อนครบวาระ เนื่องจากเสียชีวิ ต
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙ (๑) จํานวน ๑ ราย ลาออกตามข้อ ๑๙ (๒) จํานวน ๑๒ ราย และขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๙ (๓) จํานวน ๑๑ ราย
๒.๓ การเตรียมการเพื่อสรรหากรรมการธรรมาภิบ าลจั งหวัด กรณีกรรมการ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก.ธ.จ. ชุดแรกจํานวน ๗๕ คณะ ทุกคณะได้ทยอยครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการดํารงตําแหน่งครบวาระเป็นครั้งแรก
นับแต่ได้มีการจัดตั้ง ก.ธ.จ. ในการนี้ ทุกจังหวัดจึงต้องดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ขึ้น ใหม่ ให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารสรรหาที่ร ะเบี ยบฯ กํ าหนด โดยดํ า เนิ น การสรรหา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑
วรรคหนึ่ง ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการเตรียมการเพื่อการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ดังนี้
๒.๓.๑ การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ จั ด ทํ า โครงการสั ม มนา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับจัง หวัด และอําเภอ รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องวิธีการสรรหา สัด ส่ว นของผู้แ ทน
ภาคต่างๆ การจัดทําบัญชีรายชื่อสํารอง การเลื่อนรายชื่อในบัญชีรายชื่อสํารองทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง
และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จัง หวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้ง บทบาท อํานาจหน้าที่
ของจังหวัด/อําเภอ ในการดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าว
ได้ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ร วม ๔ ภาค คื อ ภาคใต้ ภาคเหนื อ ภาคกลางและภาคตะวั น ออก
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ระหว่างวั นที่ ๒๕ เมษายน – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีก ลุ่มเป้ าหมาย และ
ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้นจํานวน ๗๑๗ คน
๒.๓.๒ การจัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
(๑) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวัน ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ขึ้นใหม่ เพื่อสรรหา ก.ธ.จ. กรณีดํารงตําแหน่งครบวาระ โดยยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางปฏิบั ติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวั ด ทั้ง นี้ เพื่ อให้ มี
ความสอดคล้องกับระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และครอบคลุมถึงข้อวินิจฉัย ข้อสังเกต
รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งได้รับจากการรวบรวม
ข้อมูลในคราวสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
(๒) ประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (เพิ่มเติม)
เนื่องจากช่วงเวลาการสรรหา ก.ธ.จ. และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ช่วงเวลาเดียวกัน ในการนี้ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (เพิ่มเติม) เพื่อกําหนด
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการสรรหากรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ในส่ ว นของกรรมการผู้ แ ทนสมาชิ ก
สภาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดําเนินการสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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๒.๓.๓ การจั ด ทํ า คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง
ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี โดยอาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๓๐
แห่งระเบียบฯ ได้จัดทําคําวินิจฉัยในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลทางกฎหมายของการลงคะแนนเพื่อเลือก
กันเอง กรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ กล่าวคือ หากผู้เข้าประชุมคนหนึ่ง
ลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๑ ชื่อ หรือเกินกว่า ๒ ชื่อ ให้การลงคะแนนเฉพาะของผู้นั้น
เสียไป และไม่อาจนําคะแนนดังกล่าวรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเพื่อกําหนดตัวผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นผู้แทนหรือกรรมการ และนําไปเรียงลําดับรายชื่อของผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อสํารองได้
๒.๓.๔ การจั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง จั ง หวั ด ให้ ดํ า เนิ น การสรรหากรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการดํารงตําแหน่งครบวาระ
โดยที่ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้ปลัดสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี แ จ้ ง ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การสรรหากรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการ
ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครบวาระให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ในการนี้ ปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีจึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
โดยมีหนังสือแจ้งจังหวัดทราบ ตามกําหนดเวลาที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดของจังหวัดนั้น ๆ ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง จํานวน ๗๕ จังหวัด นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือกองการสื่อสาร กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยในการส่งข้อความ SMS ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแจ้งให้อําเภอทั่วประเทศทราบ
กําหนดเวลาในการดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อให้การดําเนินการแล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดอีกทางหนึ่ง
๒.๓.๕ การจั ด ทํ า ใบประกาศเกี ย รติ บั ต รเพื่ อ มอบให้ กั บ ก.ธ.จ. และ
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก.ธ.จ. จํานวน ๗๕ คณะ ได้ปฏิบัติงาน
จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี โดยกรรมการและที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ ด้วยความเสียสละ และมีจิตอาสา เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นเกียรติประวัติในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทําใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับ
ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ที่เคยดํารงตําแหน่ง และที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๓๖๕ คน
๓. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้กําหนดแผน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ดังนี้
๓.๑ กําหนดกรอบแนวทางในการสอดส่องของ ก.ธ.จ. โดยให้ ก.ธ.จ. สอดส่อง
แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น รวมทั้ง การแก้ไขปัญ หาความเดือดร้ อนจากการปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้การดําเนินการของจังหวัด/
ส่วนราชการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔

๓.๒ ส่ง เสริ ม ให้ห น่ว ยงานของรัฐและเจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ ในจัง หวั ด ปฏิบั ติห น้า ที่
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคัดเลือก
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจดีเด่น พร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติ
๓.๓ สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ก.ธ.จ. โดยให้ ก.ธ.จ.แต่ละคณะมีการสร้าง
เครือข่ายร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกในการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ กั บ ก.ธ.จ.อี กทางหนึ่ ง รวมทั้ งเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการสมั ครเข้ ามาเป็ นกรรมการ ก.ธ.จ.
ในวาระต่ อ ไป โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว จํานวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท หรือจัดสรร
ให้ ก.ธ.จ. คณะละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.๔ สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจและผลการดําเนินงาน
ของ ก.ธ.จ. ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าถึงประชาชนในแต่ละจังหวัด โดยสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีสนับสนุนงบประมาณ ให้ ก.ธ.จ. ในวงเงิน จํานวน ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท หรือจัดสรรให้ ก.ธ.จ.
คณะละ ๓๕,๐๐๐ บาท
๓.๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก.ธ.จ. ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และ
จะต้องดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ใหม่ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ระเบียบ
กําหนด ซึ่งเมื่อดําเนินการสรรหาแล้วเสร็จ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้กําหนดจัดสัมมนาตาม
โครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการเพิ่มศักยภาพ
ในการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ทั้งนี้ เพื่อให้ ก.ธ.จ. ที่ได้รับการสรรหาใหม่ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล
และแนวทางการปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ. ในการเป็นกลไกสนับสนุนให้การบริหารงานภาครัฐของรัฐบาล
บรรลุผลสําเร็จ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท อํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


