รายงานประจําปี ของ ก.ธ.จ.

๒๕๕๔

๑

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔


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 ซึ่งมีเขตอํานาจ
ในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่
ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการสรรหา การกําหนดสัดส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และการจัดทํา
บัญชีรายชื่อสํารอง เป็นต้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยระเบียบดังกล่าว ข้อ ๓๑
ได้กําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวม
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปีแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในการนี้ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สรุป
สาระสําคัญได้ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอํานาจตามความ
ในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
กําหนดกรอบแนวทางในการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. โดยให้ ก.ธ.จ.
ทั้ง ๗๕ คณะ สอดส่องการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเน้นสอดส่องงาน/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด รวมทั้งสอดส่องในเรื่องอื่นๆ
ได้แก่ การรับเรื่องที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เรื่องที่ ก.ธ.จ. พบเห็นในพื้นที่หรือเรื่องที่ได้รับแจ้ง
ข้อมูลจากเครือข่าย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีผลการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัด
ระเบียบข้อ ๒๔ วรรคสอง กําหนดว่าให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ตามที่ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกําหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นต้นไป ให้มีการประชุม ก.ธ.จ. อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

รายงานประจําปี ของ ก.ธ.จ.

๒๕๕๔

๒

ให้เกิดผลงาน และระเบียบฯ ข้อ ๒๔ วรรคสาม ได้กําหนดในเรื่องของการประชุม ก.ธ.จ. ว่า ในกรณีที่
กรรมการเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดร้องขอให้เปิดประชุม ก.ธ.จ.
ให้ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้ขับเคลื่อนให้มีการประชุม
ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๕ คณะ รวมจํานวน ๒๗๖ ครั้ง ซึ่ง ก.ธ.จ. ทุกคณะสามารถดําเนินการประชุมได้ตามที่
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดไว้ โดย ก.ธ.จ. ที่จัดประชุมมากที่สุด จํานวน ๕ ครั้ง รวม ๗ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ฉะเชิงเทรา นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว สําหรับ
จั ง หวั ด อื่ น ๆ มี ก ารจั ด ประชุ ม จํ า นวน ๔ ครั้ ง รวม ๓๗ จั ง หวั ด และจั ด ประชุ ม จํ า นวน ๓ ครั้ ง
รวม ๓๑ จังหวัด ซึ่งในการประชุม ก.ธ.จ. แต่ละครั้ง กรรมการจะพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่พบจาก
การสอดส่องก่อนที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าไปพร้อมกันด้วย
๑.๒ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐในภาพรวม
๑.๒.๑ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐโดยเน้น
สอดส่องงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
หน่วย : ร้อยละ

(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

รายงานประจําปี ของ ก.ธ.จ.

๒๕๕๔

๓

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมทั้ง ๗๕ คณะ/จังหวัด ตามกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. โดยเทียบเคียงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิ บาลจั งหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ อ ๒๓ พบว่ า
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้ านเมื องที่ ดี จํ านวน ๗๘ โครงการ รวม ๑๐๕ ข้ อ ซึ่ งแยกเป็ นกรณี ที่ ไม่ เป็ นไปตามระเบี ยบฯ ข้ อ ๒๓ (๖)
คือปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสมากที่สุด
จํานวน ๗๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) คือ
การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จํานวน ๔๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕
เช่น โครงการก่อสร้างยุ้งฉางชุมชน บ้านทุ่งยายชี หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่า การก่อสร้างยุ้งฉางมีลักษณะไม่เหมาะสมกับสภาพของยุ้งฉาง เนื่องจากการก่อสร้างเป็นเพิงไม่มพี นังกัน้
เพื่ อป้ องกั นนก หนู และแมลงต่ าง ๆ การก่ อสร้ างจึ งอาจไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ อย่ างคุ้ มค่ าและไม่ เป็ นไป
เพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามหลั กการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี และตามระเบี ยบฯ
ข้อ ๒๓ (๓) และ (๔) โครงการแก้มลิงทุ่งมะเดื่อ จังหวัดตราด พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้
วางแผนการบริหารจัดการน้ําและการบํารุงรักษาแหล่งน้ํา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ (๖) เป็นต้น
๑.๒.๒ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐในเรื่องร้องเรียน
หน่วย : ร้อยละ

(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

รายงานประจําปี ของ ก.ธ.จ.

๒๕๕๔

๔

ผลการสอดส่องเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมายัง
ก.ธ.จ. ผ่านหนังสือร้องเรียน เรื่องที่มีการร้องเรียนต่อ ก.ธ.จ. โดยตรง หรือเรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่องแล้ว
พบเห็นในพื้นที่ ซึ่งจากผลการสอดส่องในภาพรวมของ ก.ธ.จ. ๗๕ คณะ/จังหวัด โดยเทียบเคียงกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๓ พบว่า
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๗๓
เรื่อง รวม ๘๐ ข้อ ซึ่งแยกเป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน มากที่ สุ ด จํ า นวน ๔๙ ข้ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๕.๗ รองลงมาเป็ น กรณี ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) คือการปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวน ๑๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ เช่น กรณี
การตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ถนนพระราม ๒ ช่วงประมาณ กม. ๓๔ - ๓๕ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ไม่มีความปลอดภัย โดยพบว่า เส้นทางถนนพระราม ๒ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา แต่การ
กําหนดให้ บริ เวณดั งกล่ าวเป็ นจุดกลั บรถ จะส่ งผลกระทบต่ อความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์สิ นของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคม แม้จะมีการติดตั้งสัญญาณไฟสีเหลืองเตือนให้ระวัง แต่ยังทําให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นบ่อยๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) กรณีสอดส่องการร้องเรียนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยนํา
รถยนต์ส่วนตัวไปเติมน้ํามันด้วยเงินเชื่อ และสั่งซื้อในนามของ อบต.หนองระเวียง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว
เป็นการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ทําความเสื่อมเสียแก่ทางราชการซึ่งไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) เป็นต้น
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าวข้างต้น ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยแจ้งเป็นมติของ ก.ธ.จ. ให้
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามมติ ก.ธ.จ. ซึ่งส่วนราชการได้มี
การตอบรับ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้ว
๑.๒.๓ ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.ในเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญ
ก.ธ.จ. ได้มีการพิจารณาและมีมติเรื่องที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาระบบ
การทํางานของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหลายเรื่อง อาทิ
(๑) ดําเนินการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก.ธ.จ. ยโสธร ปทุมธานี สิงห์บุรี ลําพูน สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี และประจวบคีรีขันธ์
(๒) การมอบหมายให้รองประธาน ก.ธ.จ. ทํ าหน้ าที่ประธานในการประชุ ม
ปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนจะนําเข้าสู่การพิจารณาของ
ก.ธ.จ. คณะใหญ่
(๓) การผลักดันงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการจัดตั้งหน่วยไฟไหม้ – น้ําร้อนลวก
(Burn Unit) ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิ
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๒. การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํ านั กงานปลั ด สํา นัก นายกรั ฐมนตรี โดยสํา นั ก
บริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังนี้
๒.๑ การจัดทํากรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
สํ านั กงานปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ได้ ออกประกาศสํ านั กนายกรั ฐมนตรี
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้
ก.ธ.จ. สอดส่องการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโดยเน้นสอดส่องงาน/โครงการตาม
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด รวมทั้ ง เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของ
ความโปร่งใส และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ส.ก.ธ.จ. ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อใช้ประกอบกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าว โดยแสดงให้เห็นถึงการสอดส่องการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตลอดจน
วิธีการสอดส่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒.๒ การสรรหา แต่งตั้ง และการประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีมีจังหวัด
ตั้งขึ้นใหม่ และกรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
๒.๒.๑ การสรรหา แต่งตั้ง และประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีมีจังหวัด
ตั้งขึ้นใหม่
โดยที่พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ทําให้ต้องดําเนินการเพื่อให้มีการสรรหา ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า จังหวัดบึงกาฬยังมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งระเบียบฯ ข้อ ๑๕ (๑) ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนว่า
จะต้องเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสมาคมการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับถึงวันแจ้งรายชื่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด จึงทําให้ภาคธุรกิจเอกชนมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะได้ดําเนินการเพื่อให้มีการ
สรรหา ก.ธ.จ. บึงกาฬ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป
๒.๒.๒ การสรรหา แต่งตั้ง และประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีมี ก.ธ.จ.
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้แจ้งให้จังหวัดต่างๆ ดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ รวมจํานวน ๓๓ จังหวัด ๔๔ ราย โดยกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจาก
เสียชีวิต ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙ (๑) จํานวน ๙ ราย ขอลาออก ตามข้อ ๑๙ (๒) จํานวน ๒๗ ราย
และขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๙ (๓) ในภายหลัง จํานวน ๘ ราย
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๒.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ให้กับกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ส.ก.ธ.จ. จัดโครงการ
สัมมนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงปฏิบัติการระหว่างกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และนักวิชาการในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายใน
รูปแบบต่างๆ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนักวิชาการในพื้นที่ ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จาก
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละภาค เพื่อเป็นเครือข่ายให้กับ ก.ธ.จ. ในการให้ข้อมูล
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ที่ ก.ธ.จ. ได้สอดส่องและพบปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งจะทําให้
การดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจัด
สัมมนาดังกล่าวได้ดําเนินการในพื้นที่ รวม ๔ ภาค ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ - ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น ๑,๒๘๖ คน
๒.๔ การจัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เพื่อให้ ก.ธ.จ. ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนมีความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน
โดยทั่วไป และสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด อันจะเป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ
ปฏิบัติตน ตลอดจนเป็นฐานในการพิจารณาเรื่องการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๑๙ (๔) แห่งระเบียบ
สํานักนายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แ ก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้จัดทําประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขึ้น เพื่อใช้เป็น
กรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ซึ่งประมวลจริยธรรมดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการสร้างความ
เห็นพ้องร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. ด้วยแล้ว ทั้งนี้ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจตามระเบียบข้อ ๓๐
จัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแจ้งให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ.
นําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไปแล้ว
๒.๕ การดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
จากการปฏิบัติภารกิจตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด พบว่าระเบียบดังกล่าว ยังมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหา ก.ธ.จ. หลายประการ ในการนี้ เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสรรหา จึงได้มีการแก้ไขขั้นตอน วิธีการสรรหา การกําหนด
สัดส่วนสมาชิกสภาท้องถิ่น และการจัดทําบัญชีรายชื่อสํารองไว้ ในข้อ ๖ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓
ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบฯ ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบฯ และนําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บ าลจั ง หวัด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่ อวั น ที่ ๒๕ มิถุ น ายน ๒๕๕๔ และได้ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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๒.๖ การดําเนินการภายหลังระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ
เมื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ ทําให้การสรรหา ก.ธ.จ. กรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ เช่น มีการกําหนดให้มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสํารอง การเลื่อนรายชื่อ
จากบัญชีรายชื่อสํารองเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงกรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
รวมถึงวิธีการลงคะแนนเลือกกันเองที่กําหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุม
ด้วยกันจํานวนสองรายชื่อ (ข้อ ๗ และข้อ ๙ แห่งระเบียบฯ) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอํานาจ
ตามในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการ
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระขึ้นใหม่ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๗ การสนับสนุนข้อมูลของ ก.ธ.จ. ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
โดย ส.ก.ธ.จ. ได้ดําเนินการเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ www.opm.go.th ในส่วนของ ก.ธ.จ. ใหม่ เพื่อให้
เว็บไซต์ของ ก.ธ.จ. มีความน่าสนใจ และสามารถเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้กับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไปให้ ส ามารถค้ น หาข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว
โดยได้ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดําเนินการ
๒.๘ การขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้เป็นสํานักงานหรือศูนย์ประสานงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ความอนุเคราะห์สถานที่
ปฏิบัติงานของผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. เป็นสํานักงานหรือศูนย์ประสานงานของ ก.ธ.จ. ซึ่งจังหวัดต่าง ๆ
เช่ น จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ตรั ง อุ ต รดิ ต ถ์ อ่ า งทอง สระแก้ ว ได้ แ จ้ ง การสนั บ สนุ น สถานที่ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น
ศู น ย์ ป ระสานงานของ ก.ธ.จ. มายั ง สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และมีหนังสือตอบขอบคุณในความอนุเคราะห์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ดังกล่าว พร้อมทั้งนําเรียนผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ธ.จ. ได้รับทราบ เพื่อแจ้งให้
ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัดทราบต่อไปด้วยแล้ว
๒.๙ การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
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และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าว จํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ เล่ม ให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ทั่วประเทศ จังหวัด อําเภอ รวมถึงประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
๓. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้กําหนดแผน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังนี้
๓.๑ การสอดส่ องผลการปฏิบั ติงานของจังหวัด และการให้ข้อ เสนอแนะของ
ก.ธ.จ. จะยังคงให้ความสําคัญหรือเน้นในเรื่องการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และการดําเนินการ
ในเรื่องอื่นๆ ตามอํานาจหน้าที่ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบฯ เพื่อให้การดําเนินการของจังหวัด
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่นเดียวกับการดําเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย ก.ธ.จ. โดยให้ ก.ธ.จ. แต่ละ
คณะมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น และสร้า งเครื อข่ า ยกั บภาคประชาชน เพื่ อ ร่ ว มเป็ น เครือ ข่ า ยใน
การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุน้ ให้มกี าร
ใช้เครือข่ายนักวิชาการในพื้นที่ ซึ่งได้มีการสร้างเครือข่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการให้
ข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
๓.๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก.ธ.จ. จะทยอยครบวาระในการดํารงตําแหน่ง
๓ ปี ตั้ งแต่ วั นที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๒๙ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ ซึ่ งสํ านั กงานปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี
จะได้ดําเนินการเพื่อให้มีการสรรหา ก.ธ.จ. ใหม่ ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนด โดยจะต้อง
เตรียมการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและอํานวยความสะดวกให้กับจังหวัด และอําเภอในการสรรหา ก.ธ.จ.
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ทั้งในเรื่องวิธีการสรรหา สัดส่วนของผู้แทนภาคต่างๆ รวมทั้งการจัดทําบัญชี
รายชื่อสํารอง เป็นต้น และเมื่อดําเนินการสรรหาแล้วเสร็จ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะได้จัด
ให้มีการสัมมนาผู้ได้รับการสรรหาเป็น ก.ธ.จ. ใหม่ทั้งหมด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการสอดส่อง และการให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ดําเนินงานของจังหวัด ให้การดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกํ าหนด และเพื่อให้ การปฏิ บัติหน้ าที่ของ ก.ธ.จ. เป็นไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด
๓.๔ ส่งเสริมให้ ก.ธ.จ. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยใช้กลไกผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. โดยให้
กําชั บ และกระตุ้น ให้ กรรมการทุ กคนปฏิบั ติต ามประมวลจริย ธรรม ซึ่ งได้มี ข้อ กํา หนดในประมวล
จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเกี่ยวกับความประพฤติ การบกพร่องต่อหน้าที่หรือการหย่อน
ความสามารถของกรรมการ ซึ่งอาจถูกเสนอให้พ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๑๙ (๔) แห่งระเบียบฯ ได้
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนรวมทั้ ง ส่ ว นราชการต่ า งๆ เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ มี ค วามศรั ท ธาและยอมรั บ ใน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมากยิ่งขึ้น


