บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

และ
การสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

จัดทําโดย
สํานักตรวจราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ
การสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจั งหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ. เป็นคณะกรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจใน
จังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
เป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาได้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๑
กําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปีแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในการนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทํารายงานตามระเบียบฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ การสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้กําหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๐ โดยเน้นให้ ก.ธ.จ. สอดส่อง
ในเรื่องการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยดําเนินการสอดส่องงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด รวมทั้งการรับเรื่องอื่น ๆ จากประชาชน หรือเรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง
พบว่า หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งก็จะดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๕ คณะ ได้จัดให้มีการประชุม ก.ธ.จ. รวมทั้งสิ้น จํานวน
๒๕๙ ครั้ง/๗๕ จังหวัด ซึ่งสรุปสาระสําคัญผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
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๑) การสอดส่ อ งการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ / หน่ ว ยงานของรั ฐ ในเรื่ อ ง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด ที่ กํ า หนดไว้ ใ นแนวทาง
การสอดส่องของ ก.ธ.จ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
หน่วย : ร้อยละ
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(1) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(2) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนอง
ความต้องการของประชาชน
(3) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
(5) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อน
และทุกข์ยากของประชาชน
(6) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(7) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานสม่ําเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเน้นไปที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เป็นคําของบประมาณของจังหวัดทุกโครงการ จํานวน ๔,๙๙๖ โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน ๑๗,๔๔๑,๕๖๔,๕๓๖ บาท พบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒๓ (๖) ในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสสูงถึงร้อยละ ๓๕.๔ และ ข้อ ๒๓ (๔) ในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า สูงรองลงมาที่ร้อยละ ๓๒.๓ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามคลองบางโสน พร้อมถนนเลียบคลองประปา หมู่ที่ ๖ ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ไม่มีการปิดประกาศหรือตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบ และเห็นควรให้มีการขยายคอสะพานให้สอดรับกับสะพานที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อความปลอดภัย
ของผู้สัญจร โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนกลุ่มปราสาทตาเมือน อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
มีแนวโน้มที่จะดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นต้น
๒) การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐในเรื่องที่เครือข่ายของ
ก.ธ.จ. หรือประชาชนร้องเรียนผ่าน ก.ธ.จ.
หน่วย : ร้อยละ
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(1) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(2) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนอง
ความต้องการของประชาชน
(3) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
(5) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อน
และทุกข์ยากของประชาชน
(6) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(7) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานสม่ําเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
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การสอดส่องเรื่องอื่น ๆ ที่มีการรับเรื่องผ่านทางเครือข่าย ก.ธ.จ. หรือประชาชน
ในพื้นที่ร้องเรียนผ่าน ก.ธ.จ. รวมทั้งเรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่องพบโดยตรงพบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อ ๒๓ (๑) กรณีการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสูงถึงร้อยละ ๓๒.๖ เช่น กรณีการตรวจสอบการประกาศ
ประกวดราคาการก่อสร้างท่อระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม หมู่ที่ ๑ - ๗ ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก ซึ่งดําเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม การขอจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทําบัตรผ่านแดน ณ ด่านชายแดนของอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ส่อไปในทางไม่โปร่งใส เป็นต้น
๒. ผลการดํ าเนิ น งานของสํ านั กงานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก บริ หารงาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) ในฐานะหน่วยงานภายในสํานักตรวจราชการที่รับผิดชอบ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ได้ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้
๑) การจั ดทํ ากรอบแนวทางในการสอดส่ องงาน/โครงการของ ก.ธ.จ. ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส.ก.ธ.จ. ได้จัดทํากรอบแนวทางในการสอดส่อง
งาน/โครงการของ ก.ธ.จ. เพื่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนให้ผตู้ รวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีและฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ได้รับทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ โดยเน้นให้ ก.ธ.จ. สอดส่องในเรื่องของการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด โดยให้ประธาน ก.ธ.จ. จัดประชุม ก.ธ.จ.
เพื่ อ แบ่ ง โครงการในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจั ง หวั ด ทั้ ง หมด
ทุ ก โครงการ ให้ ก รรมการ ก.ธ.จ. พิ จ ารณา ซึ่ ง ในการสอดส่ อ งได้ จั ด ทํ า ตั ว อย่ า งเป็ น Checklist
ให้กรรมการทุกท่านใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการจะตรวจสอบ
ตาม Checklist ซึ่งแปลงมาจาก พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การเตรียมโครงการ ช่วงนําโครงการสู่การปฏิบัติ และช่วงโครงการแล้วเสร็จ
ในการนี้ เมื่อกรรมการพบโครงการใดไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ เพื่อนําเข้าพิจารณาในที่ประชุม ก.ธ.จ. และมีมติให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ดําเนิน การต่อ ไป อย่างไรก็ดี ประธาน ก.ธ.จ. อาจดําเนิน การเรื่ องอื่น ใดตามอํา นาจหน้ าที่ ได้ ตาม
ความเหมาะสม นอกเหนือจากกรอบแนวทางที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้
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๒) การดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. กรณีมี ก.ธ.จ. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒๑ กําหนดว่า ในกรณีที่ต้องดําเนินการสรรหากรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๘ หรือ
การสรรหากรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างตามข้อ ๒๐ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในการนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับจังหวัดและอําเภอในการสรรหา ก.ธ.จ.
ส.ก.ธ.จ. จึงได้จัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่องแนวทางปฏิบัติ
ในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อให้จังหวัด
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสรรหา ก.ธ.จ. แทนตําแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระต่อไป
สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส.ก.ธ.จ. ได้แจ้งให้จังหวัดต่างๆ ดําเนินการ
สรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ รวมจํานวน ๒๕ จังหวัด
๓๓ ครั้ง โดยกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากเสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือ
มี ลั กษณะต้ องห้ าม ตามข้ อ ๘ ข้ อ ๑๑ หรื อข้ อ ๑๕ แล้ วแต่ กรณี ซึ่ งส่ วนใหญ่ การดํ าเนิ นการสรรหา
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
๓) การประชาสัมพันธ์คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย ส.ก.ธ.จ. ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับ ก.ธ.จ. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ให้กับ
หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ข องรัฐ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และ
การปฏิบัติหน้าที่ของก.ธ.จ. เพื่อให้ ก.ธ.จ. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุผลสําเร็จตามเจตนารมณ์
ที่ระเบียบฯ กําหนด โดยได้จัดทําแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ก.ธ.จ. ผ่ า นสื่ อ มวลชนทั้ ง ในส่ ว นของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ วิ ท ยุ และสื่ อ โทรทั ศ น์ รวมทั้ ง ได้ ดํ า เนิ น การ
จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ปรากฏว่า จังหวัด อําเภอและ
ประชาชนทั่วไปเริ่มจะได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และได้รับความร่วมมือจาก
จังหวัดและหน่วยงานในระดับจังหวัดในการสอดส่องงาน/โครงการตามภารกิจ รวมทั้งสามารถสร้าง
เครือข่ายในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับจังหวัด
ได้ในระดับหนึ่ง
๔) การอบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับ ก.ธ.จ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส.ก.ธ.จ. ได้จัดทําโครงการสัมมนาเพื่อให้การ
ปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ. เป็นไปแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ รวม ๒ โครงการ ดังนี้
(๑) โครงการสัมมนาเครือข่ายการตรวจสอบภาคประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการตรวจสอบภาครัฐ ในระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.
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ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ฝ่ายเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวนประมาณ ๑,๒๔๖ คน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อการปฏิบั ติงานการตรวจสอบภาครัฐ โดยได้จัด สัม มนารวม ๔ ภาค ณ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเพชรบุรี ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๑ ครั้ง และ
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ จํานวน ๓ ครั้ง
จากการประเมินผลการสัมมนาฯ ดังกล่าว พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการสอดส่อง/ตรวจสอบ และเสนอแนะหน่วยงานรัฐตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง
(๒) โครงการสัมมนานโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาลของรัฐบาล ซึ่งโครงการ
สัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ก.ธ.จ. ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ของรัฐบาล และยึดหลักธรรมาภิบาลในการทําหน้าที่เป็นกลไกให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในพื้นที่จังหวัดปฏิบัติภารกิจโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่
มุ่งเน้นการทํางานที่อยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ก.ธ.จ. ที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ฝ่ายเลขานุการ ผู้บริหาร ผู้สังเกตการณ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวนประมาณ ๕๒๐ คน โดยนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ได้รับเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓
จากผลการสัมมนาดังกล่าว ปรากฏว่า ก.ธ.จ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การสร้างเครือข่าย
ในการทํางานร่วมกันของ ก.ธ.จ. และภาคประชาชน รวมทั้งได้รับทราบทิศทางในการดําเนินการของ
ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๕) การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ข อง ก.ธ.จ. และการบริ ห าร
งบประมาณ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อ ๒๙ กําหนดว่า ค่าใช้จ่ายสําหรับ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษาของ ก.ธ.จ. รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จําเป็น
อย่างอื่นให้เบิกจ่ายจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง ในการนี้
เพื่อให้เป็น ไปตามระเบียบฯ สํา นักงานปลั ดสํานั กนายกรัฐ มนตรี โดย ส.ก.ธ.จ. จึ งได้ป ระมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส.ก.ธ.จ. รวมทั้งแจ้ง ให้ ก.ธ.จ. ทุกคณะจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ ก.ธ.จ. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. จํานวนทั้งสิ้น ๒๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
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สําหรับปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สรุปได้ ดังนี้
๑. โครงสร้างและอัตรากําลัง
ปัจจุบัน ส.ก.ธ.จ. เป็นหน่วยงานที่ไม่มีอัตรากําลังในการปฏิบัติงานโดยตรง และ
ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี การปฏิบัติงานเพื่อ
สนั บ สนุน การดํา เนิ น การของ ก.ธ.จ. เป็น เพี ย งการมอบหมายให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ในสํ า นั กตรวจราชการ
รับผิดชอบดําเนินการนอกเหนือจากภารกิจประจําอีกตําแหน่งหนึ่ง ซึ่งทําให้การดําเนินการขาดความคล่องตัว
และอาจส่งผลต่อการพัฒนางาน ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ในระยะยาว
๒. งบประมาณในการดําเนินงาน ก.ธ.จ.
จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
กับแผนงาน/โครงการที่กําหนดจะดําเนินการแล้ว พบว่า ยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนให้ ก.ธ.จ.
ปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสามารถ
จั ด สรรงบประมาณเป็ น ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ให้ กั บ ก.ธ.จ. แต่ ล ะคณะได้ เ พี ย งปี ล ะ ๔ ครั้ ง นอกจากนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรรมการ ก.ธ.จ. บางรายได้มีหนังสือร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เพื่อไป
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดการประชุม ก.ธ.จ. เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือชี้แจงให้ ก.ธ.จ. ทราบแล้วว่า ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณตามที่มีการร้องขอได้
เนื่องจากได้รับงบประมาณจํากัด แต่หากในปีต่อๆ ไป ก.ธ.จ. มีผลงานที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะพยายามผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน ก.ธ.จ. เพิ่มขึ้นต่อไป


การสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระยะต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ารยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในจั ง หวั ด มี ผ ลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม สํ านั กงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้วางแผนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถา
และบรรยายพิเศษไว้ในการสัมมนานโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาลของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ดังนี้
(๑) การสอดส่ อ ง เสนอแนะ ของ ก.ธ.จ. จะให้ ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารงานที่ต้องคํานึงถึงหลักการในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรา ๖ (๕) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

รายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของ ก.ธ.จ. ๘

(๒) สนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า ง ก.ธ.จ. ด้ ว ยกั น เอง และเครื อ ข่ า ย
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายการสอดส่อง
การดําเนินการของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเกิดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ที่ถูกต้องตรงกันในทุกภาคส่วน ต่อไป
(๓) กําหนดแนวทางการรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้กับ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หน่ ว ยงาน/เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในจั ง หวั ด เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานในจังหวัด
(๔) จัดให้มีการสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.ธ.จ. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนงานการสอดส่องและการให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะการสอดส่องการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ รวมทั้งการสอดส่องและเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก.ธ.จ. ให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นรูปแบบเดียวกันทุกจังหวัด
(๕) กําหนดให้มีมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของ ก.ธ.จ. เป็นหลักปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความศรัทธา การยอมรับและความเชื่อถือของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่กรรมการธรร
มาภิบาลจังหวัดไปสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเครือข่ายของ ก.ธ.จ. ภาคประชาชน และ
นักวิชาการ โดยจะจัดให้มีการประชุมสร้างความเห็นพ้องของ ก.ธ.จ. และจะดําเนินการเพื่อจัดทําเป็น
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีต่อไป



