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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive  Summary) 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
�������������� 

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ. เป็นคณะกรรมการ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด
เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้แทน 
ภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเป็นไปตามหลักการ 
ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ ท้ังนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตร ี

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๓๑ กําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปีแล้วเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ ในการนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้

๑. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในภาพรวม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอํานาจตามความ 
ในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด
กรอบแนวทางในการสอดส่องการปฏิบัติภาร กิจตามอํานาจหน้า ท่ีของ  ก.ธ .จ .  โดยให้  ก .ธ .จ . 
ท้ัง ๗๖ คณะ สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานโครงการของจังหวัดและส่วนราชการ
ในจั งหวั ด  รวม ถึ งการแ ก้ ไขปัญหาคว าม เดื อดร้ อนจากการปฏิบั ติ ง านของหน่ วยง านของรั ฐ 
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด ซึ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เป็นการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
จากประชาชน เรื่องท่ี ก.ธ.จ. พบเห็นในพ้ืนท่ี หรือเรื่องท่ีได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่าย ท้ังนี้ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีความ
โปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ   
  สําหรับ ผลการดําเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัสรุปไดด้ังนี ้
  ๑.๑ การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องงาน/โครงการในพื้นท่ีจังหวัด  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดได้ดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ชุดท่ี ๒ เพ่ือ
เสนอปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับรองรายชื่อแล้ว จํานวน ๗๔ คณะ /จังหวัด ยังคงเหลืออีก ๒ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ.  โดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี
ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้ขับเคลื่อนให้มีการประชุม ก.ธ.จ.  ๗๓  คณะ รวมจํานวน  ๒๖๖  ครั้ง  เพ่ือติดตาม
สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดย ก.ธ.จ. สามารถดําเนินการประชุมได้ตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดไว้ ยกเว้น
จังหวัดท่ีมีการรับรองรายชื่อล่าช้า ซึ่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ ก.ธ.จ. ท่ีมีการรับรองรายชื่อหลังวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ซึ่งมีจํานวน ๑๓ คณะ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ท้ังนี้  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร  
จัดประชุมเพ่ือสอดส่องงาน/โครงการ สูงสุด จํานวน ๖ ครั้ง  รองลงมา ก.ธ.จ. ๑๐ คณะ/จังหวัด จัดประชุมจํานวน ๕ ครั้ง 
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  ๑.๒ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี
   ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ กําหนดให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐภายในจังหวัดให้ใชว้ิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อย่างน้อยดังนี ้

(๑) ปฏิบัติภาร กิจให้ เป็นไปตามกฎหมายเ พ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน 
ไม่ละเมิดสทิธิและเสรีภาพของประชาชน 

     (๒) ปฏิบัติภารกิจเพ่ืออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน 
     (๓) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
    (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า 
     (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์

โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน 
     (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
     (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ 
      และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
   ๑.๒.๑ การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 

 

 
    ผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  ก.ธ.จ.  จํานวน
๕๓ คณะ ได้สอดส่องงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ี
ของ ก.ธ.จ. จํานวน ๓๐๑  โครงการ โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๑๒๒ ข้อ ซึ่งจังหวัดรับไป
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน ๙๘ ข้อ ในจํานวนนี้ส่วน
ใหญ่ไม่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน จํานวน ๕๑ ข้อ หรือคิด
เป็นร้อยละ ๓๒.๙๐ ซึ่งการดําเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและไม่สนองตอบ
ความต้องการของประชาชน รองลงมาเป็นข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความ
คุ้มค่า จํานวน ๕๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๕ เป็นเรื่องท่ีเกิดจากหน่วยงานของรัฐขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน 
การติดตามประเมินผลโครงการ การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าของโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ 

๑๑.๖๑ 

๐.๖๕ 

๓๒.๒๕ ๓๒.๒๕ 

๑๔.๘๔ 

๑.๓๐ 
๖.๔๕ 
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    ๑.๒.๒ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด 

          

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) … 

         
 
     ผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด ก.ธ.จ. จํานวน  
๘ คณะ/จังหวัด ได้สอดส่องงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. จํานวน ๑๑ โครงการ โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๘ ข้อ ซึ่งจังหวัด
รับไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน ๗ ข้อ ในจํานวนนี ้
ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 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) 
ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน จํานวน ๔ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ 

    ๑.๒.๓ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐในเรื่องร้องเรียน 

 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)

 
 

 

 

หน่วย : ร้อยละ 

๐ 

๑๑.๗๗ 

๒๓.๕๓ 

๒๙.๔๑ 

๕.๘๘ 

๒๙.๔๑ 

๐ 

๑๙.๐๕ ๑๙.๐๕ 

๔๗.๖๒ 

๙.๕๒ 
๐ ๐ ๔.๗๖ 
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   ผลการสอดส่องเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียนมายัง ก.ธ.จ.  
ผ่านหนังสือร้องเรียน เรื่องท่ีมีการร้องเรียนต่อ ก.ธ.จ. โดยตรง หรือเรื่องท่ี ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบเห็น 
ในพ้ืนท่ี หรือได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่าย ซึ่งจากการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ในเรื่องดังกล่าวในภาพรวม 
ท้ัง ๑๗ คณะ/จังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. โดยเทียบเคียงกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓  จากการสอดส่องเรื่องร้องเรียน จํานวน ๒๗ เรื่อง พบว่าเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการรวม ๑๔ ข้อ ในจํานวนนี้เป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มากท่ีสุด จํานวน ๑๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่อง 
ท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติงานไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือไม่ดําเนินการให้
เกิดผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รองลงมาเป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ 
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และ (๒) ปฏิบตัิภารกิจเพ่ืออํานวยความสะดวกให้บริการและสนองความต้องการของประชาชนประเภท
ละ ๔ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๕  

   กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีดังกล่าวข้างต้น ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยแจ้งเป็นมติท่ีประชุม ก.ธ.จ. ไปยังเจ้าหน้าท่ี/
หน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดให้พิจารณาดําเนินการตามมติ ก.ธ.จ. จํานวน ๑๔ ข้อ ซึ่งส่วนราชการได้มี
การตอบรับ ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีแล้วโดยได้มีการตอบสนอง
ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. จํานวนท้ังสิ้น ๑๓ ข้อ 

   สําหรับกรณีตัวอย่างการดําเนินการสอดส่องในเรื่องต่างๆ ของ ก.ธ.จ. ตามข้อ 
๑.๒.๑ - ๑.๒.๓ แยกตามรายภาค สรุปได้ดังนี ้

(๑) ภาคเหนือ 
    ก. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําคลองคต ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก 
     ก.ธ.จ. พิษณุโลก ได้สอดส่องการดําเนินการโครงการดังกล่าวพบว่า จังหวัด
ยังไม่มีการส่งมอบโครงการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดูแล  บํารุงรักษา  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลวังอิทกจึงยังไม่มีการจัดทําแผนดูแลบํารุงรักษา ตลอดจนมีราษฎรในพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้นําดินท่ีขุดจาก
แหล่งน้ําตามคันคลองไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาต  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) และ (๔) 
     ก.ธ.จ. พิษณุโลก พิจารณาแล้วมีมติให้มีหนังสือขอให้จังหวัดได้เร่งรัดการ
ส่งมอบโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมท้ังกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการ
จัดทําแผนการดูแล  บํารุงรักษา  ตลอดจนบริหารจัดการในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้น้ํา  การปรับปรุงทัศนียภาพ
บริเวณคันคลองตลอดแนว เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งจังหวัด
พิษณุโลกได้แจ้งโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกดําเนินการแล้ว  โดยโครงการชลประทานจังหวัด
พิษณุโลกได้ส่งมอบภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลวังอิทกดําเนินการดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ราษฎรเรียบร้อยแล้ว 
 
 



๕ 
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    ข. โครงการขุดลอกหนองอีดํา หมู่ท่ี ๑ บ้านเมืองเก่า ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร 
     จากการสอดส่องของ ก.ธ.จ. พิจิตร ได้สอดส่องการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวพบว่า เป็นโครงการท่ีมีเป้าหมายดําเนินการเพ่ือลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี และเพ่ือให้เกษตรกร
ในพ้ืนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยสภาพเดิมหนองอีดํามีสภาพตื้นเขิน ดินตะกอนทับถม
เป็นจํานวนมากประกอบกับมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นทําให้กักเก็บน้ําได้น้อยไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องมีการป้องกันหนองน้ําไม่ให้มีสภาพตื้นเขินเพราะการถูกน้ํา
กัดเซาะหน้าดินไหลลงสู่หนองน้ํา และการพังทลายบริเวณหนองน้ํา/ไหล่ดิน ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) และ (๔) 
   ก.ธ.จ.  พิจิตร พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการป้องกันหนองน้ําท่ีมีสภาพ
ตื้นเขินจากการถูกน้ํากัดเซาะหน้าดินไหลลงสู่หนองน้ํา และป้องกันการพังทลายบริเวณหนองน้ํา/ไหล่ดิน  
จึงขอให้ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า ร่วมกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีปลูกหญ้าแฝกหรือหญ้าแพรกบริเวณขอบของหนองน้ํา/ไหล่ดินโดยรอบ โดยขอรับการสนับสนุนพันธ์หญ้า
จากสํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดพิจิตร พร้อมท้ังจัดทําปา้ยโครงการ จํานวน ๑ ป้าย ซึ่งจังหวัดพิจิตรแจ้งว่า ได้สั่ง
การให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการดังกล่าวดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พิจิตร เรียบร้อยแล้ว 

 (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ก. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในช่วงท่ีประสบภัยแล้ง/น้ําท่วม จังหวัดขอนแก่น 
    ก.ธ .จ .  ขอนแก่น ได้สอดส่องการดํา เนินโครงการดังกล่าวพบว่า  
เป็นโครงการจัดหาเครื่องทําน้ําสะอาดเคลื่อนท่ี จํานวน ๓ เครื่อง และได้จัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๔ (ขอนแก่น) ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องเจ้าหน้าท่ีประจํารถสําหรับการ
ปฏิบัติงาน ไม่มีการวางแผนการใช้งานรถแต่ละคันให้พร้อม นอกจากนี้ ยังไม่ได้เตรียมแผนค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาไว้ รวมท้ังยังไม่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานท่ีผลิตน้ํา  และยังพบว่าบริษัทผู้รับจ้างจะ
รับผิดชอบดูแลการบํารุงรักษาเพียง ๑ ปี และจะใช้งานจริงในช่วงภัยแล้งเท่านั้น โดยระยะเวลาใช้งานประมาณ  
๓ เดือน แล้วจะหยุดใช้งาน  ซึ่งเห็นว่าการใช้งานลักษณะนี้จะทําให้เยื่อเมมเบรนเสียหายเร็ว อีกท้ังในสัญญา
บริษัทผู้รับจ้างไม่ได้ระบุการบํารุงรักษาไว้  ซึ่งอาจทําให้รัฐเสียเปรียบคู่สัญญา ดังนั้น การดําเนินการดังกล่าว 
อาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) และ (๔) 
    ก.ธ.จ. ขอนแก่นพิจารณาแล้วมีมติให้ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๔ 
(ขอนแก่น) มีการเตรียมแผนปฏิบัติการการใช้เครื่องทําน้ําสะอาดเคลื่อนท่ีท้ังในด้านบุคลากร แผนการใช้งาน และ
แผนการบํารุ งรักษาท่ี เหมาะสมให้ครบถ้วน เพ่ือจะได้ ใช้ประโยชน์จากเครื่องกรองน้ํ าได้อย่างคุ้มค่า 
และควรทําเป็นหนังสือรับรองขยายระยะเวลาการดูแลรักษาเพ่ิมเติมจาก ๑ ปี เป็น ๓ ป ี ซึ่งสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค ๔ แจ้งว่า ได้เตรียมการด้านบุคลากรท่ีมีความพร้อมจะปฏิบัติงาน คือ นายช่างไฟฟ้า 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
ยินดีจะขยายเวลารับประกันเพ่ิมเติมให้ โดยจะทําเป็นหนังสือรับรองการรับประกัน 
 
 
 



๖ 
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  ข. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพื่ออํานวยความสะดวก
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี ๔ ตําบลโบสถ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา) 
   ก.ธ.จ. นครราชสีมา ได้สอดส่องการดําเนินการโครงการดังกล่าวพบว่า มีการ
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว แต่ถนนสองข้างตลอดแนวเส้นทางมีหญ้าและต้นไม้ข้ึนรกมาก 
ทํ า ให้ กา ร เดิ นทา ง ไ ม่ สะดวกและไ ม่ปลอดภั ย กับประชาชน ท่ีสัญจร ไปมา  และ ทํา ให้ภู มิ ทั ศน ์
สองข้างทางไม่สวยงาม นอกจากนี้ ยังพบว่า ถนนมีความยาวเพียง ๕๗๕ เมตร จึงทําให้ถนนไม่สามารถเชื่อมต่อ
กับหมู่บ้านใกล้เคียงได้  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) 
   ก.ธ.จ.  นครราชสีมาพิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดํา เนินการปรับปรุงภู มิทัศน์ถนนเ พ่ือความสะดวก 
และความปลอดภัยของประชาชนท่ีสัญจรไปมา และเพ่ือให้ถนนเชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงได้ โดยประสาน 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบูรณาการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างถนนเพ่ิมเติม ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมาแจ้งว่า สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลโบสถ์ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในท้องท่ีดูแลการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว และ
องค์การบริหารส่วนตําบลโบสถ์ได้ดําเนินการขอความอนุเคราะห์กํานันตําบลโบสถ์ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโบสถ์ หมู่ท่ี ๔ ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีในการช่วยกันดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลอดเส้นทางสองข้างถนน รวมท้ัง ได้จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง
ถนนเพ่ิมเติมในเส้นทางดังกล่าวแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 

 (๓) ภาคกลางและภาคตะวันออก 

     ก. การปรับปรุงแก้ไขจุดกลับรถหน้ากองพันทหารราบท่ี ๑ รักษาพระองค์ 
(พัน ๑) จังหวัดปราจีนบุร ี
 นายธีรยุทธ  รุจิเมธาภาส กรรมการ ก.ธ.จ. ได้นําเรื่องเสนอต่อท่ีประชุม  
ก.ธ.จ. เก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขจุดกลับรถหน้ากองพันทหารราบท่ี ๑ รักษาพระองค์ (พัน ๑) ว่า นายพินิจ เนื่องศร ี 
และพวก ได้มีหนังสือร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีว่า บริเวณจุดกลับรถหน้ากองพันทหารราบท่ี ๑ 
รักษาพระองค์ (พัน ๑) เป็นจุดกลับรถท่ีไม่มีไหล่ทางชิดขวาท้ังสองฝั่งจราจร จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ในขณะรอกลับรถ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ด้วย  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว
อาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) 
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าผู้ร้องได้ร้องเรียน 
ไปยังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเวลานานแล้ว จึงควรขอทราบผลความคืบหน้าในการดําเนินการ
ดังกล่าว โดยให้ประธาน ก.ธ.จ. มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
ความคืบหน้าในการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดปราจีนบุร ี
ว่า แขวงการทางปราจีนบุรีได้แจ้งให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว ดําเนินการตาม
ข้อร้องเรียนแล้ว 
 
 
 
 



๗ 
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    ข. กรณีการก่อสร้างถนนสาย ๓๑๓๘ เช่ือมระหว่างตําบลบ้านบึง – มาบปู 
จังหวัดชลบุร ี
    ก.ธ.จ. ชลบุรีได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าปัจจุบันประสบปัญหา
ความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้า จึงขอให้สนับสนุนการก่อสร้างถนนสาย ๓๑๓๘ เชื่อมระหว่างตําบล 
บ้านบึง – มาบป ูซึ่งเป็นถนนสายหลกัตัดผ่านแหล่งอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุร ี โดยเห็นว่าถนนสายดังกล่าว 
จําเป็นต้องดําเนินการก่อสร้างเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
    ก.ธ.จ. ชลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและหน่วยงานราชการยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน จึงมีมติให้แจ้งอธิบดีกรมทางหลวง เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณของโครงการดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งท่ีประชุมได้มีมติให้ ก.ธ.จ. มีหนังสือเตือนขอทราบผลความคืบหน้า 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
ในการก่อสร้างตอนท่ี ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๙๐๐ ถึง กม.๒๘+๙๐๐ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างตอนท่ี ๒ ระหว่าง กม.๒๘+๙๐๐ ถึง ๔๘+๙๐๐ ส่วนท่ีเหลือจะขอรับการ
สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ต่อไป ซึ่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จท้ังสายกรมทางหลวง 
มีแผนจะดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ 

 (๔) ภาคใต ้

    ก. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดท่ีดําเนินงานในพื้นท่ีทะเลน้อย อําเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
    ก.ธ.จ. พัทลุง ได้สอดส่องการดําเนินโครงการดังกล่าวพบว่า หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) 
    ก.ธ .จ . พัทลุ ง พิจารณาแล้ ว มีมติ ให้ แจ้ งจั งหวั ด พัทลุ งดํ า เนิ นการ 
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี ้
    ๑. ขอให้จังหวัดพัทลุงกําชับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลการ
ดําเนินงานโครงการต่างๆ ในพ้ืนท่ีทะเลน้อยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
    ๒. โครงการก่อสร้างหอชมธรรมชาติสัญลักษณ์ทะเลน้อยพร้อมงาน
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม งบประมาณปี ๒๕๔๙ ซึ่งยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังอยู่ระหว่าง
การบอกเลิกสัญญา ขอให้จังหวัดเร่งรัดดําเนินการตามระเบียบกฎหมายโดยเร็ว 
    ๓. การแก้ไขปัญหาไฟป่า ขอให้สั่งการให้อําเภอควนขนุนประสานงานกับ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดฝึกอบรมประชาชน และอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีการดูแลป้องกันและดับไฟป่า 
 
 
 



๘ 
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    ๔. จังหวัดพัทลุงควรจัดฝึกอบรมเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกให้กับประชาชน
และเยาวชนในพ้ืนที่ทะเลน้อยในการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ และให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทะเลน้อย
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทํา และร่วมบํารุงรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นการ
พัฒนาพ้ืนที่อย่างย่ังยืน 
    ๕.  ควรจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืน ท่ีทะเลน้อยให้ เหมาะสม 
และอยู่บนพ้ืนฐานของความรว่มมือระหว่างภาคราชการ เอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
    ๖. ควรดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะน้ําเสียจากชุมชนโดยรอบ เพ่ือมิให้พ้ืนท่ี
ทะเลน้อยต้องเสียดุลทางธรรมชาติในอนาคต 
    ต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดพัทลุงว่า ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ  
ก.ธ.จ. ดังนี ้
    ๑. สํานักงานจังหวัดพัทลุงได้กําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ จากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องดังนี ้
    - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าท่ีทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย เพ่ือรองรับพระตําหนักทะเลน้อยเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใน
วโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๕๘ พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งขณะนี้โครงการฯได้ดําเนินการไป
แล้วร้อยละ ๖๔  
    - โครงการกําจัดวัชพืชในพ้ืนท่ีห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขณะนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณท่ีขอกันเบิกเหลื่อมป ี
    ๒. สํานักงานจังหวัดและสถานีพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ทะเลน้อยจะเร่งดําเนินการตามข้อสั่งการต่อไป 
    ๓. อําเภอควนขนุน โดยนายศักดา  วิทยาศิริกุล นายอําเภอควนขนุน จัดประชุม
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ผู้นําท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพ่ือร่วมกันพิจารณาดําเนินการตามข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ณ ท่ีทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
มีสาระสําคัญ ดังนี ้
    - การป้องกันไฟป่า ฝึกอบรม อปพร. อาสาสมัคร ราษฎรท่ัวไปฝึกอบรม 
การสร้างจิตสํานึกรักหวงแหนบ้านเกิด รักษาคืนธรรมชาติ  จัดหาอาสาสมัคร จัดเจ้าภาพรับผิดชอบ จัดทําแผนบูรณา
การทํางานร่วมกัน ในพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
    - มอบเทศบาลตําบลทะเลน้อย เทศบาลตําบลนางตุง จัดทํารายชื่อ
อาสาสมัคร เพ่ือดําเนินการฝึกอบรมต่อไป 
    ๔ .  การ กํ าหนดยุทธศาสตร์ ร่ ว ม กัน  ท้ั งหน่ วยร าชการ  ท้อง ถ่ิ น  
ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในพ้ืนท่ี หาจุดร่วมเปิดช่องทางกําหนดมาตรการ กําหนดพ้ืนท่ีแบ่งเขตท่ีใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ริมทะเลน้อยช่วยกันแก้ไขปัญหาหลักๆ ๑๒ ข้อ คือ ปัญหาตื้นเขิน การไหลเวียนน้ําในทะเล น้ํากัด
เซาะตลิ่ง คุณภาพน้ําความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ การประมง ทรัพยากรป่าไม้ นกและสัตว์น้ํา การใช้ท่ีดิน 
คมนาคมทางน้ํา ทางบก การท่องเท่ียว และแรมซาร์ไซต ์
    การจัดทําข้อมูลภาพรวม แยกเป็นกลุ่มการบริหารจัดการให้ชาวบ้านได้
ประโยชน์ร่วมกัน ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพ ครอบครัวมีสุข ผลิตอาหารได้ ทําเป็นข้ันตอน ทําประชาคม รื้อฟ้ืน
จัดอบรมเยาวชน เป็นมัคคุเทศก์ เยาวชนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเพ่ือบริการนักท่องเท่ียว 
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    กําหนดกิจกรรม ๕ ด้าน มอบหมายภารกิจเครือข่าย ร่วมคิดแล้วนําเสนอ
เวทีประชาคม เดือนละ ๑ ครั้ง คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียว สุขภาวะชุมชน 
    ๕. จัดกิจกรรมพัฒนาและฟ้ืนฟูทะเลน้อยทุกปี โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมและความเดือดร้อน ซึ่งอาจเน้นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพ่ือเน้นกิจกรรมรวมพลังประชาชน 
ถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิดให้กับประชาชน 

   ข. โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งมูลค่าสูงและการผลิตอาหาร
แปรรูปเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย จังหวัดกระบ่ี 
    ก.ธ.จ. กระบี่ ได้สอดส่องการดําเนินโครงการดังกล่าวพบว่า ในกิจกรรม
จัดทําพ้ืนท่ีอนุรักษ์พันธุ์ปูเปี้ยว หอยจุ๊บแจง และสัตว์น้ําชายฝั่งอ่ืนๆ โดยสํานักงานประมงจังหวัดกระบี่เป็น
หน่วยงานดําเนินการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีปริมาณปูเปี้ยวและหอยจุ๊บแจงเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังอนุรักษ์พ่อแม่
พันธุ์สัตว์น้ํา และสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ําให้คงอยู่ในพ้ืนท่ี โดยได้ดําเนินการก้ันแนว
เขตพ้ืนท่ีบริเวณแนวป่าโกงกาง ของ ๕ อําเภอท่ีติดชายทะเล อําเภอละ ๑ จุด และก้ันแนวเขตพ้ืนท่ี  
โดยกําหนดพ้ืนท่ีบริเวณป่าโกงกาง แนวเขตห่างจากชายฝั่ง ๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร  
และปล่อยพันธุ์ปูเปี้ยวและหอยจุ๊บแจงในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด เม่ือมีการเพาะเลี้ยงหรือนําลูกพันธุ์ปล่อยในพ้ืนท่ี 
ตามโครงการแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีการติดตามประเมินผลหรือเปรียบเทียบข้อมูลกันระหว่างก่อนดําเนิน
โครงการและหลังดําเนินโครงการ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ และประเมิน 
ถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ท่ีเกิดต่อประชาชน  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) (๖) และ (๗) 
    ก.ธ.จ.กระบี่ พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งหวัดเพ่ือทราบและพิจารณา
ดําเนินการ ดงันี ้
    ๑. เนื่องจากเม่ือมีการเพาะเลี้ยงหรือนําลูกพันธุ์ปล่อยในพ้ืนท่ีตาม
โครงการฯ แล้ว การติดตามประเมินผลโดยตรงถึงจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของปูเปี้ยวหรือหอยจุ๊บแจง อาจไม่สามารถนับ
จํานวนได้ จึงควรมีการติดตามประเมินผลโดยการสํารวจหรือสอบถามจากชาวประมงท่ีจับปูเปี้ยวหรือหอย
จุ๊บแจงถึงจํานวนท่ีสามารถจับได้หรือจากรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนดําเนินโครงการและหลัง
ดําเนินโครงการ และควรให้มีการติดตามประเมินผลทุก ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน เพ่ือนํามาวิเคราะห์ประสิทธิผล
ของการดําเนินโครงการ และประเมินถึงความคุ้มค่าและประโยชนท่ี์เกิดต่อประชาชน 
    ๒. เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรด้านประมง โดยเฉพาะ 
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ได้เห็นความสําคัญของทรัพยากร ซึ่งจะหายากมากข้ึน โดยร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์น้ําในพ้ืนท่ี  
เช่น ไม่ควรจับปูเปี้ยวหรือหอยจุ๊บแจงในขณะท่ียังไม่เจริญเติบโตเต็มท่ี หรือเม่ือจับแม่ปูได้ควรปล่อยคืนสู่ทะเล 
เป็นต้น 
    ต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดกระบี่ว่า ได้แจ้งให้สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการดังกล่าวรับข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ไปดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

      ๑.๓ ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก.ธ.จ. ได้ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลายเรื่อง อาทิ  
 
 



๑๐ 
 

 

 

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

 
๑) การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ก.ธ.จ. จํานวน ๕๑ คณะ/ จังหวัด  
ได้จัดทําโครงการสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคประชาชน  
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท อํานาจหน้าท่ี และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัดในการสอดส่อง เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของหน่วยงานภาครัฐ 
    สําหรับวิธีดําเนินการสร้างเครือข่ายฯ ก.ธ.จ. ส่วนใหญ่ได้ดําเนินการ
เพ่ือให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อธรรมาภิบาลกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแนวทาง 
การสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนการทํางาน เป็นต้น 
    ซึ่งจากการดําเนินการสร้างเครือข่ายของ ก.ธ.จ. ดังกล่าวมีข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะท่ีสําคัญสรุปได้ดังนี ้
    (๑) ควรจัดอบรมสัมมนาการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้เครือข่ายได้รับความรู้ และข้อมูลข่าวสารมากข้ึน  รวมท้ังยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 
    (๒) ควรมีการจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลสู่หน่วยงานและการเปิดช่องทาง
ตามสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ ในการถ่ายทอดความรู้และการสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลสู่เยาวชน รวมท้ังการเปิด
ช่องทางสร้างเครือข่ายให้หลากหลายและท่ัวถึง 
    (๓) ควรมีการจัดทําทะเบียนเครือข่าย แจ้งเวียนให้เครือข่ายทุกคนทราบ 
    (๔) กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้มากกว่าเดิม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อทุกคน และเร่งสร้างเครือข่าย 
ก.ธ.จ. ให้มากข้ึน 
    (๕) การสัมมนาดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีดี และเป็นประโยชน์อย่างมาก ใน
การนําไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และการสร้างเครือข่ายต่อไป 
    (๖) ควรนํารายงาน /ปัญหาท่ีแก้ไขแล้ว และปัญหาท่ีจะดําเนินการ
แก้ไขต่อไปมานําเสนอในการสัมมนา เพ่ือให้ทราบผลงานของ ก.ธ.จ. 
    (๗) ควรเพ่ิมเครือข่าย ท่ีเป็นสื่อมวลขน  และเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ก.ธ.จ.  
    (๘) ควรจัดตั้ ง เครือข่ายให้ เป็นองค์กรท่ี ม่ันคง มีการจัดตั้ ง ศูนย์
ประสานงานเครือข่ายในระดับอําเภอ เพ่ือประชุมเครือข่ายเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือเป็นเครือข่ายสายตรงให้กับ
ประชาชน 
    (๙) ควรขยายการอบรมสัมมนาให้ความรู้ ก.ธ.จ. เครือข่าย ลงไปสู่ระดับ
อําเภอ จะทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน 
    (๑๐) ควรจัดทําเสื้อท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ก.ธ.จ. เฉพาะกรรมการ และ
เครือข่าย 
    (๑๑) ควรมีงบประมาณค่ายานพาหนะในการเดินทางมาสัมมนา เพราะ
บางพ้ืนท่ีเดินทางไกล 
 
 



๑๑ 
 

 

 

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

 
๒) การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้
สนับสนุนงบประมาณให้กับ ก.ธ.จ. เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี 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. 
บางคณะได้นําเงินจากงบประมาณท่ีจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (จังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) มาดําเนินการ จํานวน ๒๔๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน 
๒,๔๐๓,๕๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   รูปแบบและวิธีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ มีดังนี ้

๑) สื่อวิทย ุ
    - ผลิตสปอตวิทยุเพ่ือเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย (สวท.) หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน/ชุมชน  
   ๒) สื่อสิ่งพิมพ์ 
    - จัดทําแผ่นพับ 
    - จัดทําโปสเตอร ์
    - จัดทําป้ายไวนิล 
    - จัดทําบทความเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถ่ิน 
    - จัดทําสมุดรายชื่อ ก.ธ.จ.  
   ๓) สื่อโทรทัศน ์
    - จัดกิจกรรมแนะนําตัว ก.ธ.จ. 
    - ผลิตสปอตโทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเคเบิลทีวี เป็นต้น 

๓) การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง และจังหวัดอํานาจเจริญ ได้มีการส่งเสริม
การปฏิบัติงานของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ใน ๒ ด้าน คือการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ในการให้บริการประชาชน และการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้ ก.ธ.จ. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล และ อบต. ใน ๒ ด้านดังกล่าว และพิจารณาคัดเลือกเทศบาล และ อบต.ท่ีสมควรได้รับ
รางวัลดีเด่นในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พร้อมท้ังมอบรางวัลในการดําเนินการ
ให้แก่เทศบาล และ อบต. ดังกล่าว 

   ๒. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีแผนท่ีจะดําเนินการ
เพ่ือขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี ้
    ๒.๑ ให้ ก.ธ.จ. สอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด โดยสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานโครงการของ 
ส่วนราชการในจังหวัด รวมท้ังการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด หรือการดําเนินการเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้การดําเนินการของจังหวัด/ 
ส่วนราชการในจังหวัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เช่นเดียวกับกรอบ 
แนวทางการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๒ 
 

 

 

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

 
    ๒.๒ สนับสนุนการจัดสัมมนา ก.ธ.จ.  เครือข่าย  แต่ละคณะเป็นสัดส่วนตามจํานวน
กรรมการ ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัด กล่าวคือ จังหวัดท่ีมีจํานวน ก.ธ.จ. ระหว่าง ๑๐ – ๑๔ คน จัดสรร
งบประมาณให้คณะละ ๓๕,๐๐๐ บาท รวม ๔๒ คณะ/จังหวัด จังหวัดท่ีมีจํานวน ก.ธ.จ. ระหว่าง ๑๖ – ๒๐ คน 
จัดสรรงบประมาณให้คณะละ ๔๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๔ คณะ/จังหวัด รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับภารกิจและผลการ
ดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ให้กับจังหวัดท่ีมีการรับรองรายชื่อล่าช้า และยังไม่ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๖ คณะ/จงัหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดกําแพงเพชร คณะละ ๓๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
โดยโอนเงินงบประมาณในการดําเนินการให้จังหวัดผ่านสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๒.๔ จัดทําโครงการระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดท้ัง ๗๖ คณะ โดยจัดทําระบบการสืบค้น
ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ประวัติกรรมการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ การประกาศรับรองรายชื่อ เป็นต้น ระเบียบฯ กฎหมาย 
ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนบทบาท อํานาจหน้าท่ี และผลการดําเนินการของ ก.ธ.จ. รวมท้ังวาระ
การดํารงตําแหน่ง เพ่ือให้กรรมการ ก.ธ.จ. จังหวัด อําเภอ และประชาชนท่ัวไปสามารถสืบค้นข้อมูลหรือเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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