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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด หรื อ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า ก.ธ.จ. เป็ น คณะกรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริ หารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด
เป็น ประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ดํารงตํา แหน่งผู้บริห าร และผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในจั ง หวั ด ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และเป็ น ไปตามหลั ก การ
ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๑ กําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปีแล้วเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ ในการนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในภาพรวม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ าศั ย อํ า นาจตามความ
ในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด
กรอบแนวทางในการสอดส่ อ งการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง ก.ธ.จ. โดยให้ ก.ธ.จ.
ทั้ง ๗๖ คณะ สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานโครงการของจังหวัดและส่วนราชการ
ในจั ง หวั ด รว มถึ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาคว ามเดื อ ดร้ อ นจากการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานของรั ฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ซึ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เป็นการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
จากประชาชน เรื่องที่ ก.ธ.จ. พบเห็น ในพื้น ที่ หรือเรื่องที่ ได้รับ แจ้งข้ อมูล จากเครือข่า ย ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความ
โปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ
สําหรับ ผลการดําเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสรุปได้ดังนี้
๑.๑ การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดได้ดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ชุด ที่ ๒ เพื่อ
เสนอปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับรองรายชื่อแล้ว จํานวน ๗๔ คณะ /จังหวัด ยังคงเหลืออีก ๒ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. โดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้ขับเคลื่อนให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ๗๓ คณะ รวมจํานวน ๒๖๖ ครั้ง เพื่อติดตาม
สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดย ก.ธ.จ. สามารถดําเนินการประชุมได้ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดไว้ ยกเว้น
จังหวัดที่มีการรับรองรายชื่อล่าช้า ซึ่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ ก.ธ.จ. ที่มีการรับรองรายชื่อหลังวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีจํานวน ๑๓ คณะ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ก.ธ.จ. สมุทรสาคร
จัดประชุมเพื่อสอดส่องงาน/โครงการ สูงสุด จํานวน ๖ ครั้ง รองลงมา ก.ธ.จ. ๑๐ คณะ/จังหวัด จัดประชุมจํานวน ๕ ครั้ง
๑
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๑.๒ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ระเบีย บฯ ข้อ ๒๓ กํา หนดให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่ว ยงานของรั ฐ และเจ้า หน้า ที่
ของรัฐภายในจังหวัดให้ใช้วิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 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) ปฏิ บัติ ภารกิ จโดยไม่ มีขั้ นตอนการปฏิบั ติง านเกิน ความจํา เป็ น ให้ ทัน ต่อ สถานการณ์
โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

๑.๒.๑ การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
หน่วย : ร้อยละ

๓๒.๒๕

๓๒.๒๕

๑๔.๘๔

๑๑.๖๑
๖.๔๕

๑.๓๐

๐.๖๕

ผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ก.ธ.จ. จํานวน
๕๓ คณะ ได้สอดส่องงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่
ของ ก.ธ.จ. จํานวน ๓๐๑ โครงการ โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๑๒๒ ข้อ ซึ่งจังหวัดรับไป
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๙๘ ข้อ ในจํานวนนี้ส่วน
ใหญ่ไม่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จํานวน ๕๑ ข้อ หรือคิด
เป็นร้อยละ ๓๒.๙๐ ซึ่งการดําเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและไม่สนองตอบ
ความต้องการของประชาชน รองลงมาเป็นข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความ
คุ้มค่า จํานวน ๕๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๕ เป็นเรื่องที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน
การติดตามประเมินผลโครงการ การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าของโครงการ
๒
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๑.๒.๒ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
๒๙.๔๑

๒๙.๔๑

หน่วย : ร้อยละ

๒๓.๕๓

๑๑.๗๗
๕.๘๘
๐

๐

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) …

ผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด ก.ธ.จ. จํานวน
๘ คณะ/จังหวัด ได้สอดส่องงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. จํานวน ๑๑ โครงการ โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๘ ข้อ ซึ่งจังหวัด
รับไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๗ ข้อ ในจํานวนนี้
ส่ วนใหญ่ ไม่ เป็ นไปตามระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยคณะกรรมการธรรมาภิ บาลจั งหวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความ
คุ้มค่า จํานวน ๕ ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ และ ข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จํานวน ๕ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ รองลงมาเป็นข้อ ๒๓ (๓)
ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จํานวน ๔ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓
๑.๒.๓ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐในเรื่องร้องเรียน

๔๗.๖๒
๑๙.๐๕

๑๙.๐๕
๙.๕๒

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

๐
(๕)

๔.๗๖
(๖)

๐
(๗)

๓
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ผลการสอดส่องเรื่องร้องเรียน เป็น กรณีเรื่องที่ป ระชาชนร้องเรียนมายัง ก.ธ.จ.
ผ่า นหนังสือร้ องเรีย น เรื่ องที่มีการร้ องเรีย นต่อ ก.ธ.จ. โดยตรง หรือ เรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่อ งแล้ว พบเห็ น
ในพื้น ที่ หรื อได้รั บ แจ้ งข้ อมู ล จากเครือ ข่า ย ซึ่ งจากการสอดส่อ งของ ก.ธ.จ. ในเรื่ องดัง กล่ า วในภาพรวม
ทั้ง ๑๗ คณะ/จังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. โดยเทีย บเคียงกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ จากการสอดส่องเรื่องร้องเรียน จํานวน ๒๗ เรื่อง พบว่าเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการรวม ๑๔ ข้อ ในจํานวนนี้เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มากที่สุด จํานวน ๑๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติงานไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือไม่ดําเนินการให้
เกิดผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รองลงมาเป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และ (๒) ปฏิบตั ิภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวกให้บริการและสนองความต้องการของประชาชนประเภท
ละ ๔ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๕
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้า นเมืองที่ดีดังกล่า วข้างต้น ก.ธ.จ. ได้ ให้ข้อเสนอแนะ โดยแจ้งเป็น มติที่ประชุม ก.ธ.จ. ไปยังเจ้าหน้า ที่ /
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดให้พิจารณาดําเนินการตามมติ ก.ธ.จ. จํานวน ๑๔ ข้อ ซึ่งส่วนราชการได้มี
การตอบรับ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วโดยได้มีการตอบสนอง
ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. จํานวนทั้งสิ้น ๑๓ ข้อ
สําหรับกรณีตัวอย่างการดําเนินการสอดส่องในเรื่องต่างๆ ของ ก.ธ.จ. ตามข้อ
๑.๒.๑ - ๑.๒.๓ แยกตามรายภาค สรุปได้ดังนี้
(๑) ภาคเหนือ
ก. โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า คลองคต ตํ า บลวั ง อิ ท ก อํ า เภอบางระกํ า
จังหวัดพิษณุโลก
ก.ธ.จ. พิษณุโลก ได้สอดส่องการดําเนินการโครงการดังกล่าวพบว่า จังหวัด
ยั ง ไม่ มี ก ารส่ ง มอบโครงการให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในการดู แล บํ า รุ งรั กษา องค์ การบริ ห าร
ส่วนตําบลวังอิทกจึงยังไม่มีการจัดทําแผนดูแลบํารุงรักษา ตลอดจนมีราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้นําดินที่ขุดจาก
แหล่งน้ําตามคันคลองไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาต ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) และ (๔)
ก.ธ.จ. พิษณุโลก พิจารณาแล้วมีมติให้มีหนังสือขอให้จังหวัดได้เร่งรัดการ
ส่งมอบโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการ
จัดทําแผนการดูแล บํารุงรักษา ตลอดจนบริหารจัดการในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้น้ํา การปรับปรุงทัศนียภาพ
บริเวณคันคลองตลอดแนว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งจังหวัด
พิษณุ โ ลกได้แจ้ง โครงการชลประทานจัง หวัด พิษณุ โ ลกดํ า เนิน การแล้ว โดยโครงการชลประทานจั งหวั ด
พิษณุโลกได้ส่งมอบภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลวังอิทกดําเนินการดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ราษฎรเรียบร้อยแล้ว

๔
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ข. โครงการขุ ด ลอกหนองอี ดํ า หมู่ ที่ ๑ บ้ า นเมื อ งเก่ า ตํ า บลเมื อ งเก่ า
อําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
จากการสอดส่ อ งของ ก.ธ.จ. พิ จิ ต ร ได้ ส อดส่ อ งการดํ า เนิ น โครงการ
ดังกล่าวพบว่า เป็นโครงการที่มีเป้าหมายดําเนินการเพื่อลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ และเพื่อให้เกษตรกร
ในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยสภาพเดิมหนองอีดํามีสภาพตื้นเขิน ดินตะกอนทับถม
เป็นจํานวนมากประกอบกับมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นทําให้กักเก็บน้ําได้น้อยไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการป้องกันหนองน้ําไม่ให้มีสภาพตื้นเขินเพราะการถูกน้ํา
กัด เซาะหน้า ดิน ไหลลงสู่ห นองน้ํา และการพังทลายบริเ วณหนองน้ํา /ไหล่ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดํา เนิน การ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) และ (๔)
ก.ธ.จ. พิจิตร พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันหนองน้ําที่มีสภาพ
ตื้น เขินจากการถูกน้ํากัดเซาะหน้า ดิน ไหลลงสู่หนองน้ํา และป้องกัน การพังทลายบริเ วณหนองน้ํา /ไหล่ดิน
จึงขอให้ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า ร่วมกับประชาชนใน
พื้นที่ปลูกหญ้าแฝกหรือหญ้าแพรกบริเวณขอบของหนองน้ํา/ไหล่ดินโดยรอบ โดยขอรับการสนับสนุนพันธ์หญ้า
จากสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งจัดทําป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย ซึ่งจังหวัดพิจิตรแจ้งว่า ได้สั่ง
การให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พิจิตร เรียบร้อยแล้ว
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ
ประชาชนในช่วงที่ประสบภัยแล้ง/น้ําท่วม จังหวัดขอนแก่น
ก.ธ.จ. ขอนแก่ น ได้ ส อดส่ อ งการดํ า เนิ น โครงการดั ง กล่ า วพบว่ า
เป็ น โครงการจั ด หาเครื่ อ งทํ า น้ํ า สะอาดเคลื่ อ นที่ จํ า นวน ๓ เครื่ อ ง และได้ จั ด หาผู้ รั บ จ้ า งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ซึ่งสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๔ (ขอนแก่น) ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องเจ้าหน้าที่ประจํารถสําหรับการ
ปฏิบัติงาน ไม่มีการวางแผนการใช้งานรถแต่ละคันให้พร้อม นอกจากนี้ ยังไม่ได้เตรียมแผนค่าใช้จ่ายในการ
บํา รุ งรัก ษาไว้ รวมทั้ งยั ง ไม่ มีการเตรีย มความพร้อมเรื่อ งสถานที่ผ ลิ ต น้ํา และยั งพบว่า บริษั ทผู้รั บ จ้า งจะ
รับผิดชอบดูแลการบํารุงรักษาเพียง ๑ ปี และจะใช้งานจริงในช่วงภัยแล้งเท่านั้น โดยระยะเวลาใช้งานประมาณ
๓ เดือน แล้วจะหยุดใช้งาน ซึ่งเห็นว่าการใช้งานลักษณะนี้จะทําให้เยื่อเมมเบรนเสียหายเร็ว อีกทั้งในสัญญา
บริษัทผู้รับจ้างไม่ได้ระบุการบํารุงรักษาไว้ ซึ่งอาจทําให้รัฐเสียเปรียบคู่สัญญา ดังนั้น การดําเนินการดังกล่าว
อาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) และ (๔)
ก.ธ.จ. ขอนแก่ น พิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ สํ า นั กงานทรั พยากรน้ํ า ภาค ๔
(ขอนแก่น) มีการเตรียมแผนปฏิบัติการการใช้เครื่องทําน้ําสะอาดเคลื่อนที่ทั้งในด้านบุคลากร แผนการใช้งาน และ
แผนการบํ า รุ ง รั ก ษาที่ เ หมาะสมให้ ค รบถ้ ว น เพื่ อ จะได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื่ อ งกรองน้ํ า ได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า
และควรทําเป็นหนังสือรับรองขยายระยะเวลาการดูแลรักษาเพิ่มเติมจาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี ซึ่งสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค ๔ แจ้ง ว่า ได้เ ตรี ย มการด้า นบุคลากรที่มีค วามพร้อมจะปฏิบั ติงาน คือ นายช่างไฟฟ้ า ๑ คน นายช่าง
เครื่องกล ๑ คน พนักงานขับรถบรรทุกชุดละ ๑ คน รวม ๓ คน พนักงานประจํารถ ชุดละ ๓ คน รวม ๙ คน และ
บริษัทผู้รับจ้างแจ้งว่า ได้มีหนังสือแจ้งผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๔ (ขอนแก่น) ว่า บริษัทผู้รับจ้าง
ยินดีจะขยายเวลารับประกันเพิ่มเติมให้ โดยจะทําเป็นหนังสือรับรองการรับประกัน

๕
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ข. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพื่ออํานวยความสะดวก
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔ ตําบลโบสถ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา)
ก.ธ.จ. นครราชสีมา ได้สอดส่องการดําเนินการโครงการดังกล่าวพบว่า มีการ
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดแล้ว แต่ถนนสองข้างตลอดแนวเส้นทางมีหญ้าและต้นไม้ขึ้นรกมาก
ทํ า ให้ ก ารเดิ น ทางไม่ ส ะดวกและไม่ ป ล อดภั ย กั บ ประชาชนที่ สั ญ จรไปมา และทํ า ให้ ภู มิ ทั ศ น์
สองข้างทางไม่สวยงาม นอกจากนี้ ยังพบว่า ถนนมีความยาวเพียง ๕๗๕ เมตร จึงทําให้ถนนไม่สามารถเชื่อมต่อ
กับหมู่บ้านใกล้เคียงได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒)
ก.ธ.จ. นครราชสี ม าพิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ แ จ้ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
และสํ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ถ นนเพื่ อ ความสะดวก
และความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา และเพื่อให้ถนนเชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้ โดยประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างถนนเพิ่มเติม ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมาแจ้งว่า สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลโบสถ์ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในท้องที่ดูแลการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว และ
องค์การบริหารส่วนตําบลโบสถ์ได้ดําเนินการขอความอนุเคราะห์กํานันตําบลโบสถ์ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโบสถ์ หมู่ที่ ๔ ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการช่วยกันดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลอดเส้นทางสองข้างถนน รวมทั้ง ได้จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง
ถนนเพิ่มเติมในเส้นทางดังกล่าวแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง
(๓) ภาคกลางและภาคตะวันออก
ก. การปรับปรุงแก้ไขจุดกลับรถหน้ากองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์
(พัน ๑) จังหวัดปราจีนบุรี
นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส กรรมการ ก.ธ.จ. ได้นําเรื่องเสนอต่อที่ประชุม
ก.ธ.จ. เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขจุดกลับรถหน้ากองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ (พัน ๑) ว่า นายพินิจ เนื่องศรี
และพวก ได้มีหนังสือร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีว่า บริเวณจุดกลับรถหน้ากองพันทหารราบที่ ๑
รักษาพระองค์ (พัน ๑) เป็นจุดกลับรถที่ไม่มีไหล่ทางชิดขวาทั้งสองฝั่งจราจร จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ในขณะรอกลับรถ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ด้วย ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว
อาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓)
ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าผู้ร้องได้ร้องเรียน
ไปยังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเวลานานแล้ว จึงควรขอทราบผลความคืบหน้าในการดําเนินการ
ดังกล่าว โดยให้ประธาน ก.ธ.จ. มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
ความคืบหน้าในการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดปราจีนบุรี
ว่า แขวงการทางปราจีนบุรีได้แจ้งให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่บริเวณดังกล่าว ดําเนินการตาม
ข้อร้องเรียนแล้ว
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ข. กรณีการก่อสร้างถนนสาย ๓๑๓๘ เชื่อมระหว่างตําบลบ้านบึง – มาบปู
จังหวัดชลบุรี
ก.ธ.จ. ชลบุรีได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าปัจจุบันประสบปัญหา
ความไม่ส ะดวกในการขนส่งสิ น ค้า จึงขอให้ ส นับ สนุน การก่อ สร้า งถนนสาย ๓๑๓๘ เชื่อ มระหว่า งตํา บล
บ้านบึง – มาบปู ซึ่งเป็นถนนสายหลักตัดผ่านแหล่งอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี โดยเห็นว่าถนนสายดังกล่าว
จําเป็นต้องดําเนินการก่อสร้างเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ก.ธ.จ. ชลบุ รี พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ ากรณี ดั ง กล่ า วประชาชนได้ รั บ ความ
เดือดร้อนและหน่วยงานราชการยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงมีมติให้แจ้งอธิบดีกรมทางหลวง เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณของโครงการดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่ งที่ป ระชุมได้ มีมติ ใ ห้ ก.ธ.จ. มีห นัง สือเตื อนขอทราบผลความคืบ หน้า และมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามผล ซึ่งต่อมากรมทางหลวง แจ้งว่า กรมทางหลวงได้เสนอของบประมาณประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๘ ตอน อ. บ้านบึง – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ – บ้านค่าย
ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๖๗+๐๐๐ แล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เส้นทางดังกล่าวได้รับงบประมาณ
ในการก่ อ สร้ า งตอนที่ ๑ ระหว่ า ง กม.๒๒+๙๐๐ ถึ ง กม.๒๘+๙๐๐ และในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างตอนที่ ๒ ระหว่าง กม.๒๘+๙๐๐ ถึง ๔๘+๙๐๐ ส่วนที่เหลือจะขอรับการ
สนับ สนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ต่อไป ซึ่งการก่อสร้า งให้แล้ว เสร็จทั้งสายกรมทางหลวง
มีแผนจะดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐
(๔) ภาคใต้
ก. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ดําเนินงานในพื้นที่ทะเลน้อย อําเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ก.ธ.จ. พัทลุง ได้สอดส่องการดําเนินโครงการดังกล่าวพบว่า หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑)
ก.ธ.จ.พั ท ลุ ง พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ แ จ้ ง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ดํ า เนิ น การ
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอให้ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง กํ า ชั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบกํ า กั บ ดู แ ลการ
ดําเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่ทะเลน้อยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
๒. โครงการก่ อ สร้ า งหอชมธรรมชาติ สั ญ ลั ก ษณ์ ท ะเลน้ อ ยพร้ อ มงาน
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม งบประมาณปี ๒๕๔๙ ซึ่งยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังอยู่ระหว่าง
การบอกเลิกสัญญา ขอให้จังหวัดเร่งรัดดําเนินการตามระเบียบกฎหมายโดยเร็ว
๓. การแก้ไขปัญหาไฟป่า ขอให้สั่งการให้อําเภอควนขนุนประสานงานกับ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดฝึกอบรมประชาชน และอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการกับประชาชนใน
พื้นที่การดูแลป้องกันและดับไฟป่า
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๔. จังหวัดพัทลุงควรจัดฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้กับประชาชน
และเยาวชนในพื้นที่ทะเลน้อยในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ และให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทะเลน้อย
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทํา และร่วมบํารุงรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นการ
พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
๕. ควรจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ท ะเลน้ อ ยให้ เ หมาะสม
และอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาคราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
๖. ควรดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะน้ําเสียจากชุมชนโดยรอบ เพื่อมิให้พื้นที่
ทะเลน้อยต้องเสียดุลทางธรรมชาติในอนาคต
ต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดพัทลุงว่า ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ก.ธ.จ. ดังนี้
๑. สํานักงานจังหวัดพัทลุงได้กําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องดังนี้
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าที่ทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย เพื่อรองรับพระตําหนักทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใน
วโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๕๘ พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งขณะนี้โครงการฯได้ดําเนินการไป
แล้วร้อยละ ๖๔
- โครงการกําจัดวัชพืชในพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขณะนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี
๒. สํ า นั ก งานจั ง หวั ด และสถานี พั ฒ นาส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า
ทะเลน้อยจะเร่งดําเนินการตามข้อสั่งการต่อไป
๓. อําเภอควนขนุน โดยนายศักดา วิทยาศิริกุล นายอําเภอควนขนุน จัดประชุม
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นําท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อร่วมกันพิจารณาดําเนินการตามข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ณ ที่ทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
มีสาระสําคัญ ดังนี้
- การป้ องกั นไฟป่ า ฝึ กอบรม อปพร. อาสาสมั คร ราษฎรทั่ วไปฝึ กอบรม
การสร้างจิตสํานึกรักหวงแหนบ้านเกิด รักษาคืนธรรมชาติ จัดหาอาสาสมัคร จัดเจ้าภาพรับผิดชอบ จัดทําแผนบูรณา
การทํางานร่วมกัน ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มอบเทศบาลตํ า บลทะเลน้ อ ย เทศบาลตํ า บลนางตุ ง จั ด ทํ า รายชื่ อ
อาสาสมัคร เพื่อดําเนินการฝึกอบรมต่อไป
๔. การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มกั น ทั้ ง หน่ ว ยราชการ ท้ อ งถิ่ น
ปราชญ์ ช าวบ้ า น และประชาชนในพื้ นที่ หาจุดร่วมเปิ ดช่ องทางกํ าหนดมาตรการ กําหนดพื้นที่ แบ่ งเขตที่ ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ริมทะเลน้อยช่วยกันแก้ไขปัญหาหลักๆ ๑๒ ข้อ คือ ปัญหาตื้นเขิน การไหลเวียนน้ําในทะเล น้ํากัด
เซาะตลิ่ง คุณภาพน้ําความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ การประมง ทรัพยากรป่าไม้ นกและสัตว์น้ํา การใช้ที่ดิน
คมนาคมทางน้ํา ทางบก การท่องเที่ยว และแรมซาร์ไซต์
การจัดทําข้อมูลภาพรวม แยกเป็นกลุ่มการบริหารจัดการให้ชาวบ้านได้
ประโยชน์ร่วมกัน ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพ ครอบครัวมีสุข ผลิตอาหารได้ ทําเป็นขั้นตอน ทําประชาคม รื้อฟื้น
จัดอบรมเยาวชน เป็นมัคคุเทศก์ เยาวชนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเพื่อบริการนักท่องเที่ยว
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กําหนดกิจกรรม ๕ ด้าน มอบหมายภารกิจเครือข่าย ร่วมคิดแล้วนําเสนอ
เวทีประชาคม เดือนละ ๑ ครั้ง คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว สุขภาวะชุมชน
๕. จัด กิจ กรรมพัฒ นาและฟื้น ฟูทะเลน้อยทุกปี โดยพิจ ารณาจากความ
เหมาะสมและความเดือดร้อน ซึ่งอาจเน้นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อเน้นกิจกรรมรวมพลังประชาชน
ถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิดให้กับประชาชน
ข. โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งมูลค่าสูงและการผลิตอาหาร
แปรรูปเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย จังหวัดกระบี่
ก.ธ.จ. กระบี่ ได้สอดส่องการดําเนินโครงการดังกล่าวพบว่า ในกิจกรรม
จัดทําพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปูเปี้ยว หอยจุ๊บแจง และสัตว์น้ําชายฝั่งอื่นๆ โดยสํานักงานประมงจังหวัดกระบี่เป็น
หน่วยงานดําเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีปริมาณปูเปี้ยวและหอยจุ๊บแจงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์พ่อแม่
พันธุ์สัตว์น้ํา และสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ําให้คงอยู่ในพื้นที่ โดยได้ดําเนินการกั้นแนว
เขตพื้ น ที่ บ ริ เ วณแนวป่ า โกงกาง ของ ๕ อํ า เภอที่ ติ ด ชายทะเล อํ า เภอละ ๑ จุ ด และกั้ น แนวเขตพื้ น ที่
โดยกํ า หนดพื้ น ที่ บ ริ เ วณป่ า โกงกาง แนวเขตห่ า งจากชายฝั่ ง ๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร
และปล่อยพันธุ์ปูเ ปี้ยวและหอยจุ๊บแจงในพื้นที่ที่กําหนด เมื่อมีการเพาะเลี้ย งหรือนําลูกพันธุ์ป ล่อยในพื้น ที่
ตามโครงการแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีการติดตามประเมินผลหรือเปรียบเทียบข้อมูลกันระหว่างก่อนดําเนิน
โครงการและหลังดํา เนิน โครงการ เพื่อนํา มาวิเ คราะห์ป ระสิทธิผ ลของการดํา เนิน โครงการ และประเมิ น
ถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่เกิดต่อประชาชน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) (๖) และ (๗)
ก.ธ.จ.กระบี่ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ แ จ้ ง หวั ด เพื่ อ ทราบและพิ จ ารณา
ดําเนินการ ดังนี้
๑. เนื่ อ งจากเมื่ อ มี ก ารเพาะเลี้ ย งหรื อ นํ า ลู ก พั น ธุ์ ป ล่ อ ยในพื้ น ที่ ต าม
โครงการฯ แล้ว การติดตามประเมินผลโดยตรงถึงจํานวนที่เพิ่มขึ้นของปูเปี้ยวหรือหอยจุ๊บแจง อาจไม่สามารถนับ
จํานวนได้ จึงควรมีการติดตามประเมินผลโดยการสํารวจหรือสอบถามจากชาวประมงที่จับปูเปี้ยวหรือหอย
จุ๊บแจงถึงจํานวนที่สามารถจับได้หรือจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนดําเนินโครงการและหลัง
ดําเนินโครงการ และควรให้มีการติดตามประเมินผลทุก ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน เพื่อนํามาวิเคราะห์ประสิทธิผล
ของการดําเนินโครงการ และประเมินถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่เกิดต่อประชาชน
๒. เห็ นควรให้ มี การประชาสั มพั นธ์ ใ ห้ เ กษตรกรด้ านประมง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เป้าหมาย ได้เห็นความสําคัญของทรัพยากร ซึ่งจะหายากมากขึ้น โดยร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์น้ําในพื้นที่
เช่น ไม่ควรจับปูเปี้ยวหรือหอยจุ๊บแจงในขณะที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ หรือเมื่อจับแม่ปูได้ควรปล่อยคืนสู่ทะเล
เป็นต้น
ต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดกระบี่ว่า ได้แจ้งให้สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวรับข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ไปดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑.๓

ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.ในเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก.ธ.จ. ได้ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลายเรื่อง อาทิ

๙
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๑) การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก.ธ.จ. จํ า นวน ๕๑ คณะ/ จัง หวั ด
ได้จัดทําโครงการสัมมนาเพื่อสร้า งเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบ าลจังหวัด โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ กํา หนดแนวทางในการดํา เนิ น งานร่ว มกัน ระหว่า ง ก.ธ.จ. และเครือข่ า ยภาคประชาชน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดในการสอดส่อง เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ
สําหรับวิธีดําเนินการสร้างเครือข่ายฯ ก.ธ.จ. ส่วนใหญ่ได้ดําเนินการ
เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อธรรมาภิบาลกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแนวทาง
การสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนการทํางาน เป็นต้น
ซึ่งจากการดําเนินการสร้างเครือข่ายของ ก.ธ.จ. ดังกล่าวมีข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะที่สําคัญสรุปได้ดังนี้
(๑) ควรจัดอบรมสัมมนาการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เครือข่ายได้รับความรู้ และข้อมูลข่าวสารมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน
(๒) ควรมีการจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลสู่หน่วยงานและการเปิดช่องทาง
ตามสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ ในการถ่ายทอดความรู้และการสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลสู่เยาวชน รวมทั้งการเปิด
ช่องทางสร้างเครือข่ายให้หลากหลายและทั่วถึง
(๓) ควรมีการจัดทําทะเบียนเครือข่าย แจ้งเวียนให้เครือข่ายทุกคนทราบ
(๔) กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้มากกว่าเดิม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อทุกคน และเร่งสร้างเครือข่าย
ก.ธ.จ. ให้มากขึ้น
(๕) การสัมมนาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี และเป็นประโยชน์อย่างมาก ใน
การนําไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการสร้างเครือข่ายต่อไป
(๖) ควรนํา รายงาน /ปัญ หาที่แก้ ไขแล้ว และปัญ หาที่จ ะดํา เนิน การ
แก้ไขต่อไปมานําเสนอในการสัมมนา เพื่อให้ทราบผลงานของ ก.ธ.จ.
(๗) ควรเพิ่มเครือข่าย ที่เป็นสื่อมวลขน และเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ก.ธ.จ.
(๘) ควรจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มั่ น คง มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประสานงานเครือข่ายในระดับอําเภอ เพื่อประชุมเครือข่ายเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นเครือข่ายสายตรงให้กับ
ประชาชน
(๙) ควรขยายการอบรมสัมมนาให้ความรู้ ก.ธ.จ. เครือข่าย ลงไปสู่ระดับ
อําเภอ จะทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น
(๑๐) ควรจัดทําเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของ ก.ธ.จ. เฉพาะกรรมการ และ
เครือข่าย
(๑๑) ควรมีงบประมาณค่ายานพาหนะในการเดินทางมาสัมมนา เพราะ
บางพื้นที่เดินทางไกล

๑๐
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๒) การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํา นัก งานปลั ด สํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้
สนั บ สนุ น งบประมาณให้ กั บ ก.ธ.จ. เพื่ อ การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ภ ารกิ จ บทบาทหน้ า ที่ และผลการ
ดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าถึงประชาชนในแต่ละจังหวัด โดยมี ก.ธ.จ. จํานวน
๕๙ คณะ/จังหวัด มีมติให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ใช้งบประมาณ จํานวน ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท และ ก.ธ.จ.
บางคณะได้นําเงินจากงบประมาณที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (จังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) มาดําเนินการ จํานวน ๒๔๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน
๒,๔๐๓,๕๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รูปแบบและวิธีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ มีดังนี้
๑) สื่อวิทยุ
- ผลิต สปอตวิ ทยุ เ พื่อ เผยแพร่ผ่ า นสถานี วิท ยุก ระจายเสีย งแห่ ง
ประเทศไทย (สวท.) หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน/ชุมชน
๒) สื่อสิ่งพิมพ์
- จัดทําแผ่นพับ
- จัดทําโปสเตอร์
- จัดทําป้ายไวนิล
- จัดทําบทความเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น
- จัดทําสมุดรายชื่อ ก.ธ.จ.
๓) สื่อโทรทัศน์
- จัดกิจกรรมแนะนําตัว ก.ธ.จ.
- ผลิตสปอตโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเคเบิลทีวี เป็นต้น
๓) การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง และจังหวัดอํานาจเจริญ ได้มีการส่งเสริม
การปฏิบัติงานของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ใน ๒ ด้าน คือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการให้บ ริการประชาชน และการอํา นวยความสะดวกให้แก่ป ระชาชน โดยให้ ก.ธ.จ. ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล และ อบต. ใน ๒ ด้านดังกล่าว และพิจารณาคัดเลือกเทศบาล และ อบต.ที่สมควรได้รับ
รางวัลดีเด่นในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งมอบรางวัลในการดําเนินการ
ให้แก่เทศบาล และ อบต. ดังกล่าว
๒. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีแผนที่จะดําเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๑ ให้ ก.ธ.จ. สอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้า ที่ของรัฐ ในจังหวัด โดยสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานโครงการของ
ส่ว นราชการในจั ง หวัด รวมทั้ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อนจากการปฏิ บัติ ง านของหน่ว ยงานของรั ฐ
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในจั ง หวั ด หรื อ การดํ า เนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การของจั ง หวั ด /
ส่ว นราชการในจั ง หวั ด เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริ ห ารกิจ การบ้ า นเมือ งที่ ดี เช่ น เดี ย วกั บ กรอบ
แนวทางการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑

รายงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๒ สนับสนุนการจัดสัมมนา ก.ธ.จ. เครือข่าย แต่ละคณะเป็นสัดส่วนตามจํานวน
กรรมการ ก.ธ.จ. ในแต่ ล ะจั ง หวั ด กล่ า วคื อ จั ง หวั ด ที่ มี จํ า นวน ก.ธ.จ. ระหว่ า ง ๑๐ – ๑๔ คน จั ด สรร
งบประมาณให้คณะละ ๓๕,๐๐๐ บาท รวม ๔๒ คณะ/จังหวัด จังหวัดที่มีจํานวน ก.ธ.จ. ระหว่าง ๑๖ – ๒๐ คน
จัดสรรงบประมาณให้คณะละ ๔๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๔ คณะ/จังหวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ สนับ สนุน ค่า ใช้จ่า ยในการเผยแพร่ป ระชาสัมพัน ธ์เ กี่ย วกับ ภารกิ จ และผลการ
ดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ให้กับจังหวัดที่มีการรับรองรายชื่อล่าช้า และยังไม่ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๖ คณะ/จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดกําแพงเพชร คณะละ ๓๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท
โดยโอนเงินงบประมาณในการดําเนินการให้จังหวัดผ่านสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๔ จัด ทํ า โครงการระบบฐานข้อ มู ล คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั งหวั ด เพื่อ เป็ น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง ๗๖ คณะ โดยจัดทําระบบการสืบค้น
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ประวัติกรรมการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ การประกาศรับรองรายชื่อ เป็นต้น ระเบียบฯ กฎหมาย
ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาท อํานาจหน้าที่ และผลการดําเนินการของ ก.ธ.จ. รวมทั้งวาระ
การดํารงตําแหน่ง เพื่อให้กรรมการ ก.ธ.จ. จังหวัด อําเภอ และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลหรือเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น


๑๒

