
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 และ

การสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดการสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

จัดทําโดย

สํานักตรวจราชการ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive  Summary) 
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ 

การสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

���������� 

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ. เป็นคณะกรรมการ 
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีเขตอํานาจใน
จังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และ
เป็นไปตามหลักการท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ ท้ังน้ี จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงต่อมาได้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ 

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๑ 
กําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปีแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในการน้ี สํานักงานปลัดสํานัก-
นายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทํารายงานตามระเบียบฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ การสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัดของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 

  ๑. ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้กําหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๐  โดยเน้นให้ ก.ธ.จ. สอดส่อง
ในเรื่องการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยดําเนินการสอดส่องงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด รวมท้ังการรับเรื่องอ่ืน ๆ จากประชาชน หรือเรื่องท่ี ก.ธ.จ. สอดส่อง
พบว่า หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ซ่ึงก็จะดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ท้ัง ๗๕ คณะ ได้จัดให้มีการประชุม ก.ธ.จ. รวมท้ังส้ิน จํานวน 
๒๕๙ ครั้ง/๗๕ จังหวัด ซ่ึงสรุปสาระสําคัญผลการดําเนินงานได้ ดังน้ี 
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  ๑) การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐ ในเรื่อง 
ท่ี เ ก่ียวข้องกับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดท่ีกําหนดไว้ ในแนวทาง 
การสอดส่องของ ก.ธ.จ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (1) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

      ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

    (2) ปฏิบัติภารกิจเพ่ืออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนอง 
      ความต้องการของประชาชน 

     (3) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

     (4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
     (5) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  
      ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเป็นความเดือดร้อน 

      และทุกข์ยากของประชาชน 

     (6) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
      การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

(7) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
     การปฏิบัติงานสมํ่าเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

 การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดในเรื่อง 
ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเน้นไปท่ีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีเป็นคําของบประมาณของจังหวัดทุกโครงการ จํานวน ๔,๙๙๖ โครงการ 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน จํานวน ๑๗,๔๔๑,๕๖๔,๕๓๖ บาท พบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒  
ข้อ ๒๓ (๖) ในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสสูงถึงร้อยละ ๓๕.๔ และ ข้อ ๒๓ (๔) ในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

หน่วย : ร้อยละ 
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มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า สูงรองลงมาท่ีร้อยละ ๓๒.๓  เช่น โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็กข้ามคลองบางโสน พร้อมถนนเลียบคลองประปา หมู่ท่ี ๖ ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี  พบว่า ไม่มีการปิดประกาศหรือต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับทราบ และเห็นควรให้มีการขยายคอสะพานให้สอดรับกับสะพานท่ีสร้างข้ึนใหม่เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้สัญจร โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนกลุ่มปราสาทตาเมือน อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซ่ึง 
มีแนวโน้มท่ีจะดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นต้น 

   ๒) การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐในเรื่องท่ีเครือข่ายของ 
ก.ธ.จ. หรือประชาชนร้องเรียนผ่าน ก.ธ.จ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (1) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

      ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

    (2) ปฏิบัติภารกิจเพ่ืออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนอง 
      ความต้องการของประชาชน 

     (3) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

     (4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
     (5) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  
      ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเป็นความเดือดร้อน 

      และทุกข์ยากของประชาชน 

     (6) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
      การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
     (7)  ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
     การปฏิบัติงานสมํ่าเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

หน่วย  :  ร้อยละ 
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 การสอดส่องเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีมีการรับเรื่องผ่านทางเครือข่าย ก.ธ.จ. หรือประชาชน 

ในพ้ืนท่ีร้องเรียนผ่าน ก.ธ.จ. รวมท้ังเรื่องท่ี ก.ธ.จ. สอดส่องพบโดยตรงพบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๕๒ ข้อ ๒๓ (๑) กรณีการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสูงถึงร้อยละ ๓๒.๖ เช่น กรณีการตรวจสอบการประกาศ
ประกวดราคาการก่อสร้างท่อระบายนํ้าเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าท่วม หมู่ท่ี ๑ - ๗ ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก ซ่ึงดําเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม การขอจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทําบัตรผ่านแดน ณ ด่านชายแดนของอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ส่อไปในทางไม่โปร่งใส เป็นต้น 

 ๒. ผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) ในฐานะหน่วยงานภายในสํานักตรวจราชการท่ีรับผิดชอบ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ได้ดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคได้ดังน้ี 

 ๑) การจัดทํากรอบแนวทางในการสอดส่องงาน/โครงการของ ก.ธ.จ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ส.ก.ธ.จ. ได้จัดทํากรอบแนวทางในการสอดส่อง
งาน/โครงการของ ก.ธ.จ. เพ่ือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวยีนให้ผู้ตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรีและฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ได้รับทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจหน้าท่ี โดยเน้นให้ ก.ธ.จ. สอดส่องในเรื่องของการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด โดยให้ประธาน ก.ธ.จ. จัดประชุม ก.ธ.จ. 
เพ่ือแบ่งโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัดท้ังหมด 
ทุกโครงการ ให้กรรมการ ก.ธ.จ. พิจารณา ซ่ึงในการสอดส่องได้จัดทําตัวอย่างเป็น Checklist  
ให้กรรมการทุกท่านใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงการท่ีได้รับมอบหมาย โดยกรรมการจะตรวจสอบ
ตาม Checklist ซ่ึงแปลงมาจาก พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
การเตรียมโครงการ ช่วงนําโครงการสู่การปฏิบัติ และช่วงโครงการแล้วเสร็จ 
  ในการน้ี เม่ือกรรมการพบโครงการใดไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ เพ่ือนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุม ก.ธ.จ. และมีมติให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ดําเนินการต่อไป อย่างไรก็ดี ประธาน ก.ธ.จ. อาจดําเนินการเรื่องอ่ืนใดตามอํานาจหน้าท่ีได้ตาม 

ความเหมาะสม นอกเหนือจากกรอบแนวทางท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว ้
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 ๒) การดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. กรณีมี ก.ธ.จ. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๒๑ กําหนดว่า ในกรณีท่ีต้องดําเนินการสรรหากรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๘ หรอื
การสรรหากรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างตามข้อ ๒๐ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ในการน้ี เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบฯ และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับจังหวัดและอําเภอในการสรรหา ก.ธ.จ. 
ส.ก.ธ.จ. จึงได้จัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่องแนวทางปฏิบัติ 
ในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เพ่ือให้จังหวัด
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสรรหา ก.ธ.จ. แทนตําแหน่งท่ีว่างลงก่อนครบวาระต่อไป 

  สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส.ก.ธ.จ. ได้แจ้งให้จังหวัดต่างๆ ดําเนินการ 
สรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ รวมจํานวน ๒๕ จังหวัด 
๓๓ ครั้ง โดยกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เน่ืองจากเสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๘ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี ซ่ึงส่วนใหญ่การดําเนินการสรรหา 
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด  
 ๓) การประชาสัมพันธ์คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย ส.ก.ธ.จ. ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับ ก.ธ.จ. ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ให้กับ
หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชนท่ัวไปได้รับทราบเก่ียวกับบทบาท ภารกิจ และ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของก.ธ.จ. เพ่ือให้ ก.ธ.จ. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้บรรลุผลสําเร็จตามเจตนารมณ์ 

ท่ีระเบียบฯ กําหนด โดยได้จัดทําแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
ก.ธ.จ. ผ่านส่ือมวลชนท้ังในส่วนของส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ และส่ือโทรทัศน์ รวมท้ังได้ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ซ่ึงจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ปรากฏว่า จังหวัด อําเภอและ
ประชาชนท่ัวไปเริ่มจะได้รับทราบเก่ียวกับบทบาท อํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. และได้รับความร่วมมือจาก
จังหวัดและหน่วยงานในระดับจังหวัดในการสอดส่องงาน/โครงการตามภารกิจ รวมท้ังสามารถสร้าง
เครือข่ายในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดับจังหวัด 
ได้ในระดับหน่ึง 
 ๔) การอบรม/สัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับ ก.ธ.จ. 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส.ก.ธ.จ. ได้จัดทําโครงการสัมมนาเพ่ือให้การ
ปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ. เป็นไปแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ รวม ๒ โครงการ ดังน้ี 

  (๑) โครงการสัมมนาเครือข่ายการตรวจสอบภาคประชาชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ในการตรวจสอบภาครัฐ ในระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรรมการ ก.ธ.จ.  ท่ีปรึกษา ก.ธ.จ.  
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ท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ฝ่ายเลขานุการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จํานวนประมาณ ๑,๒๔๖ คน  
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภาครัฐ โดยได้จัดสัมมนารวม ๔ ภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดขอนแก่น  และจังหวัดเพชรบุรี ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๑ ครั้ง และ 
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ จํานวน ๓ ครั้ง 
  จากการประเมินผลการสัมมนาฯ ดังกล่าว พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการสอดส่อง/ตรวจสอบ และเสนอแนะหน่วยงานรัฐตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ียังสามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ในระดับหน่ึง 
  (๒) โครงการสัมมนานโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาลของรัฐบาล ซ่ึงโครงการ
สัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ก.ธ.จ. ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ของรัฐบาล และยึดหลักธรรมาภิบาลในการทําหน้าท่ีเป็นกลไกให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปฏิบัติภารกิจโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ี
มุ่งเน้นการทํางานท่ีอยู่บนพ้ืนฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ก.ธ.จ. ท่ี
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  ฝ่ายเลขานุการ  ผู้บริหาร  ผู้สังเกตการณ์  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวนประมาณ ๕๒๐ คน โดยนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) 
ได้รับเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓  
   จากผลการสัมมนาดังกล่าว ปรากฏว่า ก.ธ.จ. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การสร้างเครือข่าย
ในการทํางานร่วมกันของ ก.ธ.จ. และภาคประชาชน รวมท้ังได้รับทราบทิศทางในการดําเนินการของ  
ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๕) การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ ก.ธ.จ. และการบริหาร
งบประมาณ 

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๕๒ ข้อ ๒๙ กําหนดว่า ค่าใช้จ่ายสําหรับ ก.ธ.จ. ท่ีปรึกษาของ ก.ธ.จ. รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น 

อย่างอ่ืนให้เบิกจ่ายจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามท่ีได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง ในการน้ี 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดย ส.ก.ธ.จ. จึงได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส.ก.ธ.จ. รวมท้ังแจ้ง ให้ ก.ธ.จ. ทุกคณะจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ ก.ธ.จ. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรไีด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. จํานวนท้ังส้ิน ๒๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
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 สําหรับปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สรุปได้ ดังน้ี 

   ๑. โครงสร้างและอัตรากําลัง 

    ปัจจุบัน ส.ก.ธ.จ. เป็นหน่วยงานท่ีไม่มีอัตรากําลังในการปฏิบัติงานโดยตรง และ 
ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี การปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการของ ก.ธ.จ. เป็นเพียงการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีในสํานักตรวจราชการ
รับผิดชอบดําเนินการนอกเหนือจากภารกิจประจําอีกตําแหน่งหน่ึง ซ่ึงทําให้การดําเนินการขาดความคล่องตัว 
และอาจส่งผลต่อการพัฒนางาน ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ในระยะยาว 
   ๒. งบประมาณในการดําเนินงาน ก.ธ.จ. 

    จากการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กับแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดจะดําเนินการแล้ว  พบว่า  ยังไม่เพียงพอต่อการขับเคล่ือนให้ ก.ธ.จ.  
ปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีได้อย่างคล่องตัว เน่ืองจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสามารถ
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าเบ้ียประชุมให้กับ ก.ธ.จ. แต่ละคณะได้เพียงปีละ ๔ ครั้ง  นอกจากน้ี   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรรมการ ก.ธ.จ. บางรายได้มีหนังสือร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) เพ่ือไป
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดการประชุม ก.ธ.จ. เป็นประจําทุกเดือน ซ่ึงสํานักงานปลัดสํานัก-

นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือช้ีแจงให้ ก.ธ.จ. ทราบแล้วว่า ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณตามท่ีมีการร้องขอได้ 
เน่ืองจากได้รับงบประมาณจํากัด แต่หากในปีต่อๆ ไป ก.ธ.จ. มีผลงานท่ีเด่นชัดและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะพยายามผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน ก.ธ.จ. เพ่ิมข้ึนต่อไป 

 � การสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระยะต่อไป 

  เพ่ือให้การยกระดับธรรมาภิบาลในจังหวัดมีผลอย่างเป็นรูปธรรม สํานักงาน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้วางแผนท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางท่ีท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถา
และบรรยายพิเศษไว้ในการสัมมนานโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาลของรัฐบาล เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ดังน้ี 

 (๑) การสอดส่อง เสนอแนะ ของ ก.ธ.จ. จะให้ความสําคัญในเรื่องของการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมากข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารงานท่ีต้องคํานึงถึงหลักการในการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะสอดคล้องกับมาตรา ๖ (๕) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๘                                                                                   รายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของ ก.ธ.จ.  
 

 (๒) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่าง ก.ธ.จ. ด้วยกันเอง และเครือข่าย
ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายการสอดส่อง
การดําเนินการของหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ีให้กว้างขวางยิ่งข้ึน และเกิดการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสาร ท่ีถูกต้องตรงกันในทุกภาคส่วน ต่อไป 

 (๓) กําหนดแนวทางการรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด เพ่ือสร้างจิตสํานึกของเจ้าหน้าท่ีและ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานในจังหวัด  
 (๔) จัดให้มีการสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.ธ.จ. เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนงานการสอดส่องและการให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะการสอดส่องการบรหิารงานจงัหวดั
แบบบูรณาการ รวมท้ังการสอดส่องและเสนอแนะในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ก.ธ.จ. ให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นรูปแบบเดียวกันทุกจังหวัด 
 (๕) กําหนดให้มีมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของ ก.ธ.จ. เป็นหลักปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความศรัทธา การยอมรับและความเช่ือถือของหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีกรรมการธรร
มาภิบาลจังหวัดไปสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะ รวมท้ังเครือข่ายของ ก.ธ.จ. ภาคประชาชน และ
นักวิชาการ โดยจะจัดให้มีการประชุมสร้างความเห็นพ้องของ ก.ธ.จ. และจะดําเนินการเพ่ือจัดทําเป็น
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีต่อไป 

 

 

 

�������������� 

 


