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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive  Summary) 
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เป็นคณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ก.ธ.จ. 
ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชา
สังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ  
มีอํานาจหน้าท่ีในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในจังหวัดให้ใช้วิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีกําหนดเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ได้กําหนดให้ ก.ธ.จ. มีอํานาจหน้าท่ีในการสอดส่อง
ทุกแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัด ท้ังในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัด แผนงาน/โครงการในจังหวัด ตลอดจน
การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด นอกจากนี้ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๓๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ไดกํ้าหนดให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐ ในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตร ี

  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. เพ่ือพิจารณาว่า แผนงาน/โครงการใด หรือเรื่องร้องเรียนใดๆ 
ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี นั้น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจั งหวัด พ.ศ.  ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  ๒) พ.ศ .  ๒๕๕๔  ได้ กําหนดให้  
ก.ธ.จ. ต้องทําเป็นมติของท่ีประชุม จึงเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนการดําเนินการต่างๆ ของ ก.ธ.จ. ต้องมีการ
ประชุมพิจารณาเรื่องนั้นๆ และให้ ก.ธ.จ. มีมติร่วมกัน นอกจากนี้ ระเบียบฯ ข้อ ๓๑ กําหนดให้ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปแีล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในการนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๗  สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้

  ๑. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในภาพรวม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก.ธ.จ. ท้ัง ๗๖ คณะ/จังหวัด ได้สอดส่องแผนงาน/โครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานโครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด รวมถึงการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด รวมจํานวน  
๖๘๗ งาน/โครงการ มีมติเป็นข้อเสนอแนะให้จังหวัด/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของรัฐรับไปดําเนินการ จํานวน 
๑๙๐ ข้อ จังหวัดได้แจ้งผลการดําเนินการ ตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. จํานวน ๑๗๓ ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๐๕ ท้ังนี้การปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ. ดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐ
เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีความโปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ 
  สําหรับ ผลการดําเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสรุปได้ดังนี ้
  ๑.๑ การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องงาน/โครงการในพื้นท่ีจังหวัด  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน  
ก.ธ.จ. ได้ขับเคลื่อนให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ท้ัง ๗๖  คณะ/จังหวัด รวมจํานวน ๓๒๘ ครั้ง เพ่ือติดตามสอดส่อง
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี 
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โดย ก.ธ.จ. จํานวน ๒๘ คณะ/จังหวัด จัดประชุมเพ่ือสอดส่องงาน/โครงการได้สูงสุด จํานวน ๕ ครั้ง รองลงมา ก.ธ.จ. 
จํานวน ๔๘ คณะ/จังหวัด จัดประชุมจํานวน ๔ ครั้ง  
  ๑.๒ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี
   ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ กําหนดให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐภายในจังหวัดให้ใชว้ิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อย่างน้อยดังนี ้

(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 

     (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 ๔๔ 
คณะ/จังหวัด ได้สอดส่องงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าท่ีของ ก.ธ.จ. จํานวน ๕๕๙  โครงการ โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๙๕ ข้อ ซึ่งจังหวัด 
รับข้อเสนอแนะไปดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน ๘๘ ข้อ ในจํานวนนี ้
ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความ
คุ้มค่า จํานวน ๔๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๙  รองลงมาเป็นข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน จํานวน ๒๘ ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๓   
 
 

 

๑๒.๗๑ 

๒.๕๔ 

๓๘.๙๙ 

๒๓.๗๓ 

๑๐.๑๗ 
๕.๐๘ ๖.๗๘ 

หน่วย : ร้อยละ 
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    ๑.๒.๒ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด 

  
     ผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด ก.ธ.จ. จํานวน  
๑๙ คณะ/จังหวัด ได้สอดส่องงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. จํานวน ๕๙ โครงการ โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๓๕ ข้อ  
ซึ่งจังหวัดรับข้อเสนอแนะไปดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน ๒๙ ข้อ  
ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 
และมีความคุ้มค่า  จํานวน ๑๘ ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗ รองลงมาเป็น ข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จํานวน ๑๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๕   

    ๑.๒.๓ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐในเรื่องร้องเรียน 

 

 
 

 

๒๘.๙๕ 

๐ 

๔๗.๓๗ 

๑๕.๗๙ 

๕.๒๖ 
๒.๖๓ ๐ 

หน่วย : ร้อยละ 

หน่วย : ร้อยละ 

๒๐.๖๕ 

๑๐.๘๗ 

๓๑.๕๒ 

๑๗.๔๐ 

๕.๔๓ 

๑๓.๐๔ 

๑.๐๙ 
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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 ๓๕ คณะ/จังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. โดยเทียบเคียงกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ พบว่าจากการสอดส่อง เรื่องร้องเรียน จํานวน ๖๙ เรื่อง เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการรวม ๖๐ ข้อ ซึ่งจังหวัดรับข้อเสนอแนะไปดําเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ๕๖ ข้อ ในจํานวนนี้เป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน มากท่ีสุด จํานวน ๒๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๒ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีเกิดจาก
เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติงานไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือไม่ดําเนินการให้เกิดผล 
ในทางบวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รองลงมาเป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) 
ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จํานวน  ๑๙  ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๕  

   กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีดังกล่าวข้างต้น ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยแจ้งเป็นมติท่ีประชุม ก.ธ.จ. ไปยังเจ้าหน้าท่ี/
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดให้พิจารณาดําเนินการตามมติ ก.ธ.จ. ซึ่งส่วนราชการได้มีการตอบรับ 
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีแล้ว 

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

(๑) แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าถ้ําผีแมน อําเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
    ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ได้สอดส่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าถํ้าผีแมน อําเภอ
ปางมะผ้า พบว่า โครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ แต่ขาดการดูแลรักษาจนมีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) (๔) และ (๗) 
    ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน พิจารณาแล้วมีมติให้มีหนังสือแจ้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลรักษาและปรับปรุงสถานท่ีดังกล่าวให้สวยงาม เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในฤดูกาลท่องเท่ียวในคราวต่อไป ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งว่า สาเหตุท่ีภูมิทัศน์ทางเข้าถํ้าผีแมนมีสภาพ 
ทรุดโทรมและไม่ไดร้ับการดูแลให้สวยงาม เนื่องจากมีการดําเนินงานโครงการวางแนวสายไฟผ่านบริเวณหน้าถํ้าผีแมน 
ซึ่งได้ตัดต้นไม้ และทําความเสียหายให้กับสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ ท้ังนี้ ได้มีการบันทึกยอมรับความผิดของ 
ผู้รับจ้างและได้ชดใช้ค่าเสียหาย โดยได้บันทึกให้กลุ่มบริหารการท่องเท่ียวถํ้าผีแมนปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู ่
ในสภาพเดิมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ ท้ังนี้ ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวมีจํานวนน้อย  
ทางกลุ่มฯ ไม่สามารถจ้างสมาชิกอยู่ประจําตามแนวทางท่ีตกลงกันได้ แต่ได้ร่วมมือกันพัฒนาเป็นครั้งคราว 
ทําให้มีสภาพทรุดโทรม จากสาเหตุดังกล่าวอําเภอปางมะผ้าได้เชิญกลุ่มบริหารการท่องเท่ียวถํ้าผีแมน 
และองค์การบริหารส่วนตําบลสบป่องร่วมหารือเพ่ือแก้ไขปัญหา ได้ข้อสรุปว่า ในการดําเนินงานเร่งด่วน
เบื้องต้น ทางกลุ่มฯ จะดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทําความสะอาดบริเวณถํ้าผีแมนให้มีความสวยงาม และ
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เริ่มให้บริการนักท่องเท่ียว ตั้งแต่วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยให้มีสมาชิกอยู่ประจํา จํานวน ๒ คน 
ตลอดฤดูกาลท่องเท่ียว และ ๑ คน นอกฤดูกาลท่องเท่ียว ตามท่ีกลุ่มฯ ตกลงไว ้

 (๒) แผนงาน/โครงการในจังหวัด 

  โครงการสถานีสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านบางศรีเพชร  
ตําบลคุ้งกระถิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
  ก.ธ.จ. ราชบุรีได้สอดส่องโครงการดังกล่าวพบว่า โครงการดําเนินการแล้วเสร็จ 
แต่ยังมีปัญหาท่อส่งน้ํารั่ว ระบบปิด – เปิดน้ําจากตัวเครื่องสูบน้ําสู่ระบบท่อและระบบปิด – เปิดน้ําปลายท่อส่งน้ํา
แต่ละจุดไม่เหมาะสมทําให้ปิด - เปิดน้ําได้ยาก ไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการน้ํา ตลอดจนหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได ้เนื่องจากยังมิได้มีการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบดูแล 
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯข้อ ๒๓ (๔) 
  ก.ธ.จ. ราชบุรี พิจารณาแล้วมีมติให้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
เพ่ือมอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้แก้ไขปัญหาน้ํารั่ว ปรับปรุงระบบปิด - เปิดน้ําแต่ละจุดให้เหมาะสม 
สะดวกต่อการบริหารจัดการน้ํา พร้อมท้ังขอให้เร่งรัดการถ่ายโอน และเข้าไปช่วยเหลือประชาชน 
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําและการบริหารจัดการน้ําเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์คุ้มค่า
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนต่อไปด้วย ซึ่งจังหวัดราชบุรีแจ้งว่า โครงการ
ชลประทานราชบุรีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินแล้ว มีรายละเอียดดังนี ้
  ๑.โครงการดังกล่าวดําเนินการแล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบสูบน้ํา 
ให้ตามท่ีเกษตรกรต้องการ 
  ๒.ปัญหารั่วซึมของท่อส่งน้ําอยู่ติดสถานี ไดด้ําเนินการซ่อมแซมแล้ว 
  ๓.จุดจ่ายน้ํา มีจํานวน ๑๕ แห่ง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  
และเกษตรกรผู้ใช้น้ําดูแล ซึ่งแต่ละจุดมีความเหมาะสม 
  ๔.จุดจ่ายน้ําขนาด ๑๐๐ มม. ๒ หัว จํานวน ๒ แห่ง เกษตรกรผู้ใช้น้ําเห็นว่า 
ไม่เพียงพอ จึงขอให้เพ่ิมท่อจ่ายน้ํา ขนาด ๔๐๐ มม. ท้ัง ๒ แห่ง 
  ๕.ปัญหาการปิด – เปิดท่อส่งน้ํา เกษตรกรผู้ใช้น้ําต้องการให้แก้ไขปรับปรุง 
จํานวน ๒ รายการ คือ (๑) ประตูน้ํา ขนาด ๔๐๐ มม. จํานวน ๒ แห่ง ปิด - เปิดแบบใช้มือหมุนธรรมดา  
ให้แก้ไขเป็นพวงมาลัย ปิด – เปิด (๒) แผ่นเหล็กปิดท่อจ่ายน้ํา ขนาด ๔๐๐ มม. จํานวน ๔ แห่ง เดิมมีความหนา  
๑ นิ้ว ซึ่งปิด – เปิดไม่สะดวก เนื่องจากน้ําหนักมากต้องการเปลี่ยนให้บางลง  
  ๖.อาคารโรงสูบน้ํามีนกพิราบเข้ามาอาศัย ต้องการให้หาวิธีป้องกัน 
  ๗.การถ่ายโอนภารกิจ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินอยู่ระหว่างการ
พิจารณารับการถ่ายโอนท้ังนี้ โครงการชลประทานราชบุรีแจ้งว่า จะดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงตาม 
ข้อเรียกร้องของเกษตรกร ตามข้อ ๔,๕ และ ๖ จนเป็นท่ีพอใจของเกษตรกรและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลคุ้งกระถินโดยเร็ว 

 (๓) เรื่องร้องเรียน 

     ปัญหาน้ําเสียไหลลงสู่คลองส่งน้ํา หมู่ท่ี ๘, ๑ ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท 
 ก.ธ.จ. ชัยนาท ได้สอดส่องปัญหาน้ําเสียไหลลงสู่คลองส่งน้ํา หมู่ท่ี ๘, ๑ ตําบล 
ท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ โดยคาดว่าปัญหาน้ําเสียเกิดจากโรงงานผลิตนมระบายน้ําลงสู่ลําคลองทําให้เกิด 
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น้ําเน่าเสีย โดยโรงงานตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) 
  ก.ธ.จ. ชัยนาท พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติให้มีหนังสือแจ้งจังหวัด
นครสวรรค์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานผลิตนมก่อนปล่อยลงสู่ลําน้ํา ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ท้ังนี้ ประธาน ก.ธ.จ. ชัยนาท ได้แจ้งประสานงานกับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี 
เขตตรวจราชการท่ี ๑๘ ซึ่งรับผิดชอบกํากับดูแลจังหวัดนครสวรรค์อีกทางหนึ่ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนจังหวัดชัยนาทต่อไป ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์แจ้งว่า สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ําท้ิงของบริษัท แดรี่พลัส 
จํากัด ปรากฏว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ แจ้งว่า น้ําในบ่อหลา
ริมถนนสายเอเชีย หมู่ท่ี ๘, ๑ ตําบลท่าฉนวน เน่าเสียเกิดจากการหมักหมมของวัชพืชท่ีสะสมมานาน 
และน้ําไม่มีการถ่ายเท ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ําจากโรงงานผลิตนมแต่อย่างใด พร้อมท้ังได้พิจารณาเสนอ 
ตั้งแผนเร่งด่วน ทําการขุดลอกคลองระบายน้ํา หากได้รับงบประมาณจะดําเนินการโดยด่วนต่อไป และองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าฉนวน แจ้งว่า บริษัท แดรี่พลัส จํากัด ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบน้ําท้ิงของโรงงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําท้ิง รวมท้ังได้นําน้ําท่ีผ่านการบําบัดฯ แล้ว กลับมาใช้ในโรงงาน เช่น  
รดน้ําต้นไม้ สนามหญ้า น้ําล้างพ้ืนถนน เปน็ต้น และเม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงงานได้หยุดการปล่อย
น้ําท้ิงออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) จนถึงปัจจุบัน 

   ๑.๓ ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก.ธ.จ. ได้ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลายเรื่อง อาทิ  
  ๑) การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก.ธ.จ. จํานวน ๗๖ คณะ ได้จัดทําโครงการ
สัมมนาการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับบทบาท อํานาจหน้าท่ี และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
 สําหรับวิธีการสร้างเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่เป็นการดําเนินการในลักษณะการ
บรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อ บทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายภาคประชาชน 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด แนวทางการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการป้องกันการทุจริต เป็นต้น 

    (๒) การประชาสัมพันธ์การดําเนนิงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุน
งบประมาณให้กับ ก.ธ.จ. เพ่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ บทบาทหน้าท่ี และผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.  
จํานวน ๓,๘๙๐,๐๐๐ บาท สําหรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ มีการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโทรทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ เช่น จัดการประชุมแนะนํา ก.ธ.จ. 
กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในการประชุมส่วนราชการในจังหวัด จัดเสวนาวิชาการเก่ียวกับการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้บุคลากรของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น 
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 ๒. การสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั (ส.ก.ธ.จ.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ดังนี ้
  ๒.๑ การสรรหา แต่งตั้ง และการประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีมีกรรมการ 
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
    ๒.๒ การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ ก.ธ.จ. และการบริหาร
งบประมาณ 
   ๒.๓  การกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. และ
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
   ๒.๔  แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. กรณีการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ 
   ๒.๕  การดําเนินโครงการระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
   ๒.๖ การจัดทําเครื่องแต่งกายเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. 
   ๒.๗ การขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเรื่องจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 
ท่ีปรึกษา ก.ธ.จ. 
   ๒.๘ การจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด 
    ๒.๙ การจัดทําข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
  ๒.๑๐ การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

   ๓. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีแผนท่ีจะดําเนินการ
เพ่ือขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี ้
    ๓.๑ ให้ ก.ธ.จ. สอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด โดยสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานโครงการของ
ส่วนราชการในจังหวัด และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด รวมท้ัง แผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีประชุม 
ก.ธ.จ. เห็นสมควร ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินการของจังหวัด/ส่วนราชการในจังหวัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
    ๓.๒ ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค กรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการ 
และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐโครงการใด ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสาร
หลักฐานต่างๆ แล้วนําเสนอท่ีประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือมีมติให้เสนอรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
  ๓.๓ จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการประชุม (กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน 
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ค่าถ่ายเอกสาร การจัดทํารูปเล่มวาระการประชุม ฯลฯ) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะสําหรับการเดินทางไปสอดส่อง
งาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี ฯลฯ ท้ังนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ และเป็นไปตามมติท่ีประชุม ก.ธ.จ. แต่ละคณะ 
  ๓.๔ จัดทําโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค ๔ ภาค  
รวม ๔ ครั้ง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ บทบาท/อํานาจหน้าท่ี ของ ก.ธ.จ. และองค์ความรู้
ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
  ๓.๕ จัดทําข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติ งานร่วมกันระหว่างสํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี กับหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ในเรื่องการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การมีส่วนร่วมในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอดส่อง
แผนงาน/โครงการเฉพาะเรื่องท่ีมีความสําคัญ การส่งเรื่องท่ีพบว่ากระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือไม่
โปร่งใสให้หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายดําเนินการ และการเป็นเครือข่ายร่วมกัน รวมท้ังการแต่งตั้ง
ผู้ประสานงานเพ่ือประสานข้อมูล และประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลง
ดังกล่าว ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
  ๓.๖ ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้โอนเงินงบประมาณจํานวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กรมประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ผ่านสื่อต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์  
สื่อวทิยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
  ๓.๗ จัดทําโครงการระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดท้ัง ๗๖ คณะ โดยจัดทําระบบ 
การสืบค้นข้อมูลพ้ืนฐานของคณะกรรมการฯ เช่น ความเป็นมา อํานาจหน้าท่ี จํานวน ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัด 
คู่ มือการปฏิบัติ งานและการ เบิก ค่าใช้ จ่ ายของ  ก .ธ .จ .  รวม ท้ั ง  ผลการดํา เนินงานของ ก .ธ .จ .  
ในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้  ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ยังเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับจังหวัด  
และอําเภอในการเรียกใช้ข้อมูลบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งติดต่อกันสองวาระ เพ่ือให้การสรรหา ก.ธ.จ. ดําเนินการ
ได้ อย่ า ง รวด เ ร็ ว  ถูกต้ อ ง  และเป็น ไปตาม ท่ี ระ เบี ยบ กําหนด ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ ผู้ รั บจ้ า งแล้ ว  มีการ 
ลงนามในสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้รับจ้างต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
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