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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive  Summary) 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

�������������� 

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ. เป็นคณะกรรมการ 
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีเขตอํานาจ 
ในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
และเป็นไปตามหลักการท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ ท้ังน้ี จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าท่ี 

ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ซ่ึงต่อมาได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับวิธีการสรรหา การกําหนดสัดส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน และการจัดทํา
บัญชีรายช่ือสํารอง เป็นต้น มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยระเบียบดังกล่าว ข้อ ๓๑ 

ได้กําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวม 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปีแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในการน้ี สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี 

๑. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในภาพรวม 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอํานาจตามความ 

ในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กําหนดกรอบแนวทางในการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. โดยให้ ก.ธ.จ. 
ท้ัง ๗๕ คณะ สอดส่องการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเน้นสอดส่องงาน/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด รวมท้ังสอดส่องในเรื่องอ่ืนๆ 
ได้แก่ การรับเรื่องท่ีมีการร้องเรียนจากประชาชน  เรื่องท่ี ก.ธ.จ. พบเห็นในพ้ืนท่ีหรือเรื่องท่ีได้รับแจ้ง
ข้อมูลจากเครือข่าย เป็นต้น ท้ังน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีความโปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงมีผลการดําเนินการสรุปได้ ดังน้ี 

  ๑.๑ การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องงาน/โครงการในพื้นท่ีจังหวัด  
   ระเบียบข้อ ๒๔ วรรคสอง กําหนดว่าให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ตามท่ีปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด ซ่ึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกําหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็นต้นไป ให้มีการประชุม ก.ธ.จ. อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เพ่ือขับเคล่ือนกระบวนการสอดส่องของ ก.ธ.จ.  
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ให้เกิดผลงาน และระเบียบฯ ข้อ ๒๔ วรรคสาม ได้กําหนดในเรื่องของการประชุม ก.ธ.จ. ว่า ในกรณีท่ี
กรรมการเข้าช่ือกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดร้องขอให้เปิดประชุม ก.ธ.จ. 
ให้ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้ขับเคล่ือนให้มีการประชุม 

ก.ธ.จ. ท้ัง ๗๕ คณะ รวมจํานวน ๒๗๖ ครั้ง ซ่ึง ก.ธ.จ. ทุกคณะสามารถดําเนินการประชุมได้ตามท่ี 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดไว้ โดย ก.ธ.จ. ท่ีจัดประชุมมากท่ีสุด จํานวน ๕ ครั้ง รวม ๗ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ฉะเชิงเทรา นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว สําหรับ
จังหวัดอ่ืนๆ มีการจัดประชุมจํานวน ๔ ครั้ง รวม ๓๗ จังหวัด และจัดประชุมจํานวน ๓ ครั้ง 
รวม ๓๑ จังหวัด ซ่ึงในการประชุม ก.ธ.จ. แต่ละครั้ง กรรมการจะพิจารณากล่ันกรองเรื่องท่ีพบจาก 
การสอดส่องก่อนท่ีจะนําเข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุม ท้ังน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าไปพร้อมกันด้วย 

  ๑.๒ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐในภาพรวม 
   ๑.๒.๑ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐโดยเน้น
สอดส่องงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 

 

(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 

 

 

หน่วย : ร้อยละ 



 รายงานประจาํปี ของ ก.ธ.จ. ๒๕๕๔  ๓ 

 

    ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมท้ัง ๗๕ คณะ/จังหวัด ตามกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. โดยเทียบเคียงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ พบว่า
เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี จํานวน ๗๘ โครงการ รวม ๑๐๕ ข้อ ซ่ึงแยกเป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖)  
คือปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสมากท่ีสุด 
จํานวน ๗๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘  รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) คือ 
การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จํานวน ๔๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ 
เช่น โครงการก่อสร้างยุ้งฉางชุมชน บ้านทุ่งยายชี หมู่ท่ี ๓ ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า การก่อสร้างยุ้งฉางมีลักษณะไม่เหมาะสมกับสภาพของยุ้งฉาง เน่ืองจากการก่อสร้างเป็นเพิงไม่มีพนังก้ัน
เพ่ือป้องกันนก หนู และแมลงต่าง ๆ การก่อสร้างจึงอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่เป็นไป 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯ  
ข้อ ๒๓ (๓) และ (๔)  โครงการแก้มลิงทุ่งมะเด่ือ จังหวัดตราด พบว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังไม่ได้ 
วางแผนการบริหารจัดการนํ้าและการบํารุงรักษาแหล่งนํ้า รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบฯ 
ข้อ ๒๓ (๖) เป็นต้น 

   ๑.๒.๒ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐในเรื่องร้องเรียน 

 

   (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไมล่ะเมิดสทิธ ิ
    และเสรีภาพของประชาชน 

   (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน 

   (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

   (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า 
   (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะ 
    ในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน 

   (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

   (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ 

    และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

หน่วย : ร้อยละ 
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     ผลการสอดส่องเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียนมายัง 
ก.ธ.จ. ผ่านหนังสือร้องเรียน เรื่องท่ีมีการร้องเรียนต่อ ก.ธ.จ. โดยตรง หรือเรื่องท่ี ก.ธ.จ. สอดส่องแล้ว
พบเห็นในพ้ืนท่ี ซ่ึงจากผลการสอดส่องในภาพรวมของ ก.ธ.จ. ๗๕ คณะ/จังหวัด โดยเทียบเคียงกับ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๓ พบว่า 
เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน ๗๓ 
เรื่อง รวม ๘๐ ข้อ ซ่ึงแยกเป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน มากท่ีสุดจํานวน ๔๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗  รองลงมาเป็นกรณีท่ีไม่เป็นไป 

ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) คือการปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวน ๑๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ เช่น กรณี 

การตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ถนนพระราม ๒ ช่วงประมาณ กม. ๓๔ - ๓๕ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
ไม่มีความปลอดภัย โดยพบว่า เส้นทางถนนพระราม ๒ เป็นเส้นทางหลักท่ีประชาชนใช้สัญจรไปมา แต่การ
กําหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดกลับรถ จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทางคมนาคม แม้จะมีการติดต้ังสัญญาณไฟสีเหลืองเตือนให้ระวัง แต่ยังทําให้เกิดอุบัติเหตุ
ข้ึนบ่อยๆ ซ่ึงไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) กรณีสอดส่องการร้องเรียนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยนํา
รถยนต์ส่วนตัวไปเติมนํ้ามันด้วยเงินเช่ือ และส่ังซ้ือในนามของ อบต.หนองระเวียง ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าว
เป็นการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ทําความเส่ือมเสียแก่ทางราชการซ่ึงไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) เป็นต้น 

     จากกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีดังกล่าวข้างต้น ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยแจ้งเป็นมติของ ก.ธ.จ. ให้
เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามมติ ก.ธ.จ. ซ่ึงส่วนราชการได้มี
การตอบรับ ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีแล้ว 

    ๑.๒.๓ ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 

       ก.ธ.จ. ได้มีการพิจารณาและมีมติเรื่องท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาระบบ
การทํางานของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหลายเรื่อง อาทิ 

       (๑) ดําเนินการจัดสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก.ธ.จ. ยโสธร ปทุมธานี สิงห์บุรี ลําพูน สมุทรปราการ 
ปราจีนบุรี และประจวบคีรีขันธ ์
       (๒) การมอบหมายให้รองประธาน ก.ธ.จ. ทําหน้าท่ีประธานในการประชุม
ปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนจะนําเข้าสู่การพิจารณาของ 
ก.ธ.จ. คณะใหญ ่

       (๓) การผลักดันงบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการจัดต้ังหน่วยไฟไหม้ – นํ้าร้อนลวก
(Burn Unit) ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิ 
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   ๒. การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังน้ี 

    ๒.๑ การจัดทํากรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ 

ก.ธ.จ. สอดส่องการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโดยเน้นสอดส่องงาน/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้เกิด 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของ 
ความโปร่งใส และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ท้ังน้ี ส.ก.ธ.จ. ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ของ ก.ธ.จ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ึน เพ่ือใช้ประกอบกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าว โดยแสดงให้เห็นถึงการสอดส่องการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตลอดจน
วิธีการสอดส่อง ท้ังน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

    ๒.๒ การสรรหา แต่งต้ัง และการประกาศรับรองรายช่ือ ก.ธ.จ. กรณีมีจังหวัด
ต้ังข้ึนใหม่ และกรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
       ๒.๒.๑ การสรรหา แต่งต้ัง และประกาศรับรองรายช่ือ ก.ธ.จ. กรณีมีจังหวัด
ต้ังข้ึนใหม่ 

         โดยท่ีพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผลบังคับใช้
เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ทําให้ต้องดําเนินการเพ่ือให้มีการสรรหา ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า จังหวัดบึงกาฬยังมีปัญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับการสรรหากรรมการ
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงระเบียบฯ ข้อ ๑๕ (๑) ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนว่า
จะต้องเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสมาคมการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 
หน่ึงปีนับถึงวันแจ้งรายช่ือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด จึงทําให้ภาคธุรกิจเอกชนมีคุณสมบัติไม่เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะได้ดําเนินการเพ่ือให้มีการ 
สรรหา ก.ธ.จ. บึงกาฬ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป 

       ๒.๒.๒ การสรรหา แต่งต้ัง และประกาศรับรองรายช่ือ ก.ธ.จ. กรณีมี ก.ธ.จ.
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ได้แจ้งให้จังหวัดต่างๆ ดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ รวมจํานวน ๓๓ จังหวัด ๔๔ ราย โดยกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เน่ืองจาก
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 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นท่ีให้กับกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

       สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ส.ก.ธ.จ. จัดโครงการ
สัมมนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงปฏิบัติการระหว่างกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ท่ีปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และนักวิชาการในพ้ืนท่ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการสร้างเครือข่ายใน
รูปแบบต่างๆ ข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนักวิชาการในพ้ืนท่ี ซ่ึงมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จาก 
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีต่างๆ ในแต่ละภาค เพ่ือเป็นเครือข่ายให้กับ ก.ธ.จ. ในการให้ข้อมูล 
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ท่ี ก.ธ.จ. ได้สอดส่องและพบปัญหาในทางปฏิบัติ ซ่ึงจะทําให้
การดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี การจัด
สัมมนาดังกล่าวได้ดําเนินการในพ้ืนท่ี รวม ๔ ภาค ระหว่างวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๔ - ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔  โดยมีกลุ่มเป้าหมายและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสัมมนา รวมท้ังส้ิน ๑,๒๘๖ คน 

    ๒.๔ การจัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

       เพ่ือให้ ก.ธ.จ. ซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาชนมีความน่าเช่ือถือต่อสาธารณชน
โดยท่ัวไป และสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่าย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด อันจะเป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี และเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ
ปฏิบัติตน ตลอดจนเป็นฐานในการพิจารณาเรื่องการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๑๙ (๔) แห่งระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยได้จัดทําประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดข้ึน เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ซ่ึงประมวลจริยธรรมดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการสร้างความ 

เห็นพ้องร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. ด้วยแล้ว ท้ังน้ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจตามระเบียบข้อ ๓๐ 
จัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแจ้งให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ.  
นําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือทราบ และถือปฏิบัติต่อไปแล้ว 

    ๒.๕ การดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

       จากการปฏิบัติภารกิจตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด พบว่าระเบียบดังกล่าว ยังมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการสรรหา ก.ธ.จ. หลายประการ ในการน้ี เพ่ือให้การสรรหาเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดข้ันตอนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสรรหา จึงได้มีการแก้ไขข้ันตอน วิธีการสรรหา การกําหนด
สัดส่วนสมาชิกสภาท้องถ่ิน และการจัดทําบัญชีรายช่ือสํารองไว้ ในข้อ ๖ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ 

ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบฯ ซ่ึงต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบฯ และนําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 



 รายงานประจาํปี ของ ก.ธ.จ. ๒๕๕๔  ๗ 

 

    ๒.๖ การดําเนินการภายหลังระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ 

       เม่ือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ ทําให้การสรรหา ก.ธ.จ. กรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ เปล่ียนแปลงไปหลายประการ เช่น มีการกําหนดให้มีการจัดทําบัญชีรายช่ือสํารอง การเล่ือนรายช่ือ
จากบัญชีรายช่ือสํารองเพ่ือทดแทนตําแหน่งท่ีว่างลงกรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
รวมถึงวิธีการลงคะแนนเลือกกันเองท่ีกําหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุม
ด้วยกันจํานวนสองรายช่ือ (ข้อ ๗ และข้อ ๙ แห่งระเบียบฯ) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอํานาจ
ตามในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการ 
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระข้ึนใหม่ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันท่ี ๒๖ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

    ๒.๗ การสนับสนุนข้อมูลของ ก.ธ.จ. ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โดย ส.ก.ธ.จ. ได้ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ www.opm.go.th  ในส่วนของ ก.ธ.จ. ใหม่ เพ่ือให้
เว็บไซต์ของ ก.ธ.จ. มีความน่าสนใจ และสามารถเป็นส่ือกลางในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังประชาชนท่ัวไปให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
โดยได้ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการดําเนินการ 

    ๒.๘ การขอความอนุเคราะห์สถานท่ีเพื่อใช้เป็นสํานักงานหรือศูนย์ประสานงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

       สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือแจ้งประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือให้ความอนุเคราะห์สถานท่ี
ปฏิบัติงานของผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. เป็นสํานักงานหรือศูนย์ประสานงานของ ก.ธ.จ. ซ่ึงจังหวัดต่าง ๆ
เช่น จังหวัดพิษณุโลก ตรัง อุตรดิตถ์ อ่างทอง สระแก้ว ได้แจ้งการสนับสนุนสถานท่ีเพ่ือใช้เป็น 

ศูนย์ประสานงานของ ก.ธ.จ. มายังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และมีหนังสือตอบขอบคุณในความอนุเคราะห์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ดังกล่าว พร้อมท้ังนําเรียนผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ธ.จ. ได้รับทราบ เพ่ือแจ้งให้ 
ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัดทราบต่อไปด้วยแล้ว 

    ๒.๙ การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตร ี

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีผ่านมา สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 



 รายงานประจาํปี ของ ก.ธ.จ. ๒๕๕๔  ๘ 

 

และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าว จํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ เล่ม ให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ท่ัวประเทศ จังหวัด อําเภอ รวมถึงประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

   ๓. แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้กําหนดแผน 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีการขับเคล่ือนการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังน้ี 

    ๓.๑ การสอดส่องผลการปฏิบัติงานของจังหวัด และการให้ข้อเสนอแนะของ 
ก.ธ.จ. จะยังคงให้ความสําคัญหรือเน้นในเรื่องการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และการดําเนินการ 
ในเรื่องอ่ืนๆ ตามอํานาจหน้าท่ีข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบฯ เพ่ือให้การดําเนินการของจังหวัด
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เช่นเดียวกับการดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    ๓.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย ก.ธ.จ. โดยให้ ก.ธ.จ. แต่ละ
คณะมีการสร้างเครือข่ายร่วมกัน และสร้างเครือข่ายกับภาคประชาชน เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายใน 

การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้กว้างขวางยิ่งข้ึน รวมท้ังกระตุ้นให้มีการ
ใช้เครือข่ายนักวิชาการในพ้ืนท่ี ซ่ึงได้มีการสร้างเครือข่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการให้
ข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะในการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 

    ๓.๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก.ธ.จ. จะทยอยครบวาระในการดํารงตําแหน่ง 
๓ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซ่ึงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
จะได้ดําเนินการเพ่ือให้มีการสรรหา ก.ธ.จ. ใหม่ ตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนด โดยจะต้อง
เตรียมการเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและอํานวยความสะดวกให้กับจังหวัด และอําเภอในการสรรหา ก.ธ.จ. 
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ท้ังในเรื่องวิธีการสรรหา สัดส่วนของผู้แทนภาคต่างๆ รวมท้ังการจัดทําบัญชี
รายช่ือสํารอง เป็นต้น  และเม่ือดําเนินการสรรหาแล้วเสร็จ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะได้จัด
ให้มีการสัมมนาผู้ได้รับการสรรหาเป็น ก.ธ.จ. ใหม่ท้ังหมด เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท 
และอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับกระบวนการสอดส่อง และการให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ดําเนินงานของจังหวัด ให้การดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
ตามเจตนารมณ์ท่ีกฎหมายกําหนด และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. เป็นไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด 
    ๓.๔ ส่งเสริมให้ ก.ธ.จ. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยใช้กลไกผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. โดยให้
กําชับ และกระตุ้นให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ซ่ึงได้มีข้อกําหนดในประมวล
จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาเก่ียวกับความประพฤติ การบกพร่องต่อหน้าท่ีหรือการหย่อน
ความสามารถของกรรมการ ซ่ึงอาจถูกเสนอให้พ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๑๙ (๔) แห่งระเบียบฯ ได้ 
ท้ังน้ี เพ่ือให้ประชาชนรวมท้ังส่วนราชการต่างๆ เกิดความเช่ือถือ มีความศรัทธาและยอมรับใน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมากยิ่งข้ึน 
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