คำนำ
รายงานผลการปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ทั้ง ๗๖ คณะ ที่ปฏิบัติ
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการสอดส่องและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อ ๒๒ และ ๒๓ แห่งระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การ
ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ของภาครัฐ เกิ ด ประโยชน์ ส ู ง สุ ด อำนวยความสะดวก สนองความต้ อ งการของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล
ในทุกจังหวัด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ต่อไป

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
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ส่วนที่ ๑

ก-ณ

ความเป็นมา อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
- ความเป็นมา
- อานาจหน้าที่ตามระเบียบฯ
- อานาจหน้าที่ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๑/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
- แผนภูมิความเป็นมาและภารกิจการสอดส่อง/เสนอแนะของ ก.ธ.จ.
- แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ก.ธ.จ.

๑ – ๑๐
๑–๒
๒–๓
๓–๔
๕
๖ - ๑๐

ส่วนที่ ๒

ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
๑๑ – ๑๓๐
๒.๑ การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัด
๑๒ – ๑๕
๒.๒ ประเภทของแผนงาน/โครงการ/เรื่องร้องเรียน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง
๑๖ - ๑๘
๒.๓ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ
๑๘ – ๑๓๐
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมกรณีตัวอย่าง
๒.๓.๑ การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๘ – ๘๑
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๒.๓.๒ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
๘๒ – ๙๘
๒.๓.๓ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงาน
๙๙ – ๑๑๙
ของหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน)
๒.๓.๔ การสอดส่องแผนงาน/โครงการอื่น ๆ
๑๒๐ - ๑๒๕
๒.๔ ผลการดาเนินงานของ ก.ธ.จ. ในเรื่องอื่น ๆ ที่สาคัญ
๑๒๖ - ๑๓๐

ส่วนที่ ๓

ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข และแนวทางการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๑ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๓.๒ แนวทางขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ก.ธ.จ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๓๑ – ๑๔๓
๑๓๑ – ๑๔๓
๑๔๓ – ๑๔๕

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑

- จานวน ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัด
๑๔๖ – ๑๔๙
- วันครบวาระการดารงตาแหน่งของ ก.ธ.จ. ชุดที่ ๔
๑๕๐ - ๑๕๓
- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕๔ – ๑๕๖
- แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
๑๕๗ – ๑๙๕
และโครงการของส่วนราชการในจังหวัด ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง และมีข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก ๒

- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน) ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง
และมีข้อเสนอแนะ
- แผนงาน/โครงการอื่น ๆ (เช่น อปท. รัฐวิสาหกิจ) ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง
และมีข้อเสอนแนะ
- แผนงาน/โครงการที่ ก.ธ.จ. สอดส่องทั้งหมด

๑๙๕ – ๒๐๐

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒๑๐ – ๒๑๙

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๐๐ - ๒๐๘
๒๐๙
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บทสรุปสำหรับผูบ
้ ริหาร
(Executive Summary)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ ไขเพิ ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑
ก.ธ.จ. ประกอบด้ว ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐ มนตรี ซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทน
ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไ ม่ ได้ด ำรงตำแหน่ งผู้บริห าร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่
เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปีแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในการนี้
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในภาพรวม มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ให้มีการประชุม
ก.ธ.จ. อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๖ คณะ/จังหวัด ได้มีการประชุม
เพื่อติดตามสอดส่ องการปฏิบ ัติ งานของหน่ว ยงานของรัฐ และเจ้ าหน้ าที ่ข องรัฐ ในจัง หวัด ให้เ ป็น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมจำนวนทั้งสิ้น 232 ครั้ง เป็นการประชุมในพื้นที่จังหวัด จำนวน
๔๕ ครั ้ ง และเนื ่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทำให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ไม่สามารถเดินทางไปในหลายพื้นที่ ได้
จึงมีการประชุม ก.ธ.จ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน ๑๘๗ ครั้ง ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของ ก.ธ.จ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลการสอดส่องการปฏิบัต ิงานของเจ้าหน้า ที่/หน่วยงานของรัฐให้ใ ช้วิธีการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๓ ได้กำหนดให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย
ดังนี้
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่
ต่อสาธารณะ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด แผนงาน/โครงการ
อื ่ น ๆ (เช่ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ฯลฯ) และการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน) รวมจำนวนทั้งสิ้น
1,815 แผนงาน/โครงการ/เรื่อง พบว่า มีโครงการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน
581 แผนงาน/โครงการ/เรื่อง โดย ก.ธ.จ. มีมติเป็นข้อเสนอแนะ จำนวน 888 ข้อ ซึ่งจังหวัด/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน 269 ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๙ ของข้อเสนอแนะ
ทั้งหมด ดังนี้
ตารางแสดงผลการสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.
ลำดับ
ที่

การสอดส่องของ
ก.ธ.จ.

1

แผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนงาน/โครงการของ
ส่วนราชการในจังหวัด
แผนงาน/โครงการอื่น ๆ
(เช่น อปท. รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ)
การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
(เรื่องร้องเรียน)

๒
๓
๔

รวม

จำนวนแผนงาน/
จำนวน
จำนวนแผนงาน/
จำนวน
โครงการ/เรื่อง ที่ไม่เป็นไป
ข้อเสนอแนะ
โครงการ/เรื่อง
ข้อเสนอแนะ
ตามหลักการบริหาร
ทีจ่ ังหวัดรับ
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง
ของ ก.ธ.จ.
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ไปดำเนินการ
1,008
339
563
169
331

91

111

31

412

95

144

39

64

56

70

30

1,815 เรื่อง

581 เรื่อง

888 ข้อ

269 ข้อ

แผนงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ในจั ง หวั ด (เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย น) ที ่ ก.ธ.จ. ได้ ด ำเนิ น การสอดส่ อ งทั ้ ง หมด จำนวน
1,๘๑๕ แผนงาน/โครงการ/เรื่อง พบว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านสาธารณูปโภค อาทิ ถนน
โทรศัพท์ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง ประปา การระบายน้ำ การกำจัดขยะ การสื่อสาร ฯลฯ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๕๒.๓๔ รองลงมาเป็นด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และด้านอื่น ๆ ดังนี้
ข
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

จำนวนแผนงาน/โครงการ/
เรื่อง
950
363
263
212
18
9
1,815

ด้าน
สาธารณูปโภค
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังคม
สาธารณสุข
อื่น ๆ
รวม

คิดเป็นร้อยละ
52.34
20
14.5
11.68
0.99
0.49
100

การสอดส่ อ งแผนงาน/โครงการ และการแก้ ไ ขปั ญหาความเดื อ ดร้ อ นจากการปฏิ บ ัต ิง านของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน) ที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี จำนวน 581 แผนงาน/โครงการ/เรื่อง ดังกล่าว ในภาพรวม พบว่าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.13
รองลงมาเป็น ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 18.21 และอื่น ๆ
ตามแผนภูมิ ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงาน/โครงการ/เรื่อง ในภาพรวม
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) – (๗)
23 (๕)
3.20

23 (๖)
11.03

23 (๗)
1.92

23 (๑)
3.46

23 (๒)
12.05

หน่วย : ร้อยละ

23 (๓)
18.21

23 (๔)
50.13

ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ตามแนวทางในการสอดส่อง ดังนี้
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๒.๑ การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. จำนวน 1,008 แผนงาน/
โครงการ โดยเป็น แผนงาน/โครงการด้านสาธารณูปโภค มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.11 รองลงมาเป็น
ด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.06 และด้านอื่น ๆ ตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
๖

ด้าน

จำนวนโครงการ/เรื่อง
495
303
107
87
12
4
1008

สาธารณูปโภค
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
อื่น ๆ
รวม

คิดเป็นร้อยละ
49.11
30.06
10.61
8.63
1.19
0.4
100

ซึ่งแผนงาน/โครงการที่ ก.ธ.จ. ได้สอดส่องดังกล่าว พบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จำนวน 3๓๙ แผนงาน/โครงการ จำแนกได้ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เ กิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.18 รองลงมาเป็น ข้อ ๒๓ (๒)
ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๑
และอื่น ๆ ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 23 (1) – (7)
หน่วย : ร้อยละ
80
57.18

60
40
20
0

14.11

11.39

(๒)

(๓)

0.99
(๑)

2.97

(๔)

9.65

(๕)

(๖)

3.71

(๗)

โดยการสอดส่องแผนงาน/โครงการดังกล่าว ก.ธ.จ. มีมติเป็นข้อเสนอแนะ จำนวน 563 ข้อ ซึ่งจังหวัด/
หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องรับ ข้อเสนอแนะไปดำเนิน การแล้ว จำนวน 169 ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะที่เหลื อ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด/หน่วยงาน

ง
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 กรณีตัวอย่าง 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองโน – บ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. มหาสารคาม ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองโน –
บ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกัน ทรวิช ัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร
งบประมาณ ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งในการสัญจร
ระหว่างชุมชน และเส้นทางหลักของราษฎรให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร พบว่า
๑. มีการกำหนดพิกัด GPS เริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน โดยถนนแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง มีการระบุพิกัด
กม. เป็นช่วง ๆ แต่พบว่า มีถนนของโครงการอื่นมาทับซ้อนประมาณ ๕๐๐ เมตร และบางช่วงระยะ ๑๐๐ เมตร
สภาพค่อนข้างดี
๒. ช่วงที่ ๒ มีพื้นเดิมเป็นถนนคอนกรีตบางส่วน ซึ่งในแบบรูปรายการก่อสร้างได้ระบุว่าจะดำเนินการ
รื้อออก
๓. ช่วงที่ ๓ พบว่ามีถนนแอสฟัลท์ติกใหม่ ที่เพิ่งสร้างในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติ
ภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ก.ธ.จ. มหาสารคาม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองโน – บ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. มหาสารคาม พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัดมหาสารคาม แจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการ ดังนี้
๑. ขอให้ช่างผู้คุมงานควบคุมผู้รับจ้าง ให้ใช้วัสดุที่ถูกต้องพร้อมทั้งปริมาณให้ครบถ้วน ตามแบบและ
ปริมาณงานก่อสร้าง โดยเฉพาะปริมาณหินคลุกและดินปรับระดับ
๒. ขอให้ช่างผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและทำการบันทึกเสนอประธานกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในแต่ละช่วงเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม แจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและทำการบันทึกเสนอประธานกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในแต่ละช่วง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง
๒. ถนนคอนกรีตเดิมในส่วนที่มีสภาพใช้งานได้ดียังคงสภาพเดิมไว้ และทำการปูผิวลาดยางทับเพื่อให้
สะดวกต่อการจราจร และในส่วนที่มีสภาพชำรุดเสียหายมากได้ดำเนินการแก้ไขให้มีสภาพใช้งานได้ดี
๓. ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจสอบปริมาณงานหินคลุก ดินลูกรังและดินถมอย่างรอบคอบ
ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและประมาณงานก่อสร้างที่กำหนด
๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของ ก.ธ.จ.มหาสารคาม เรียบร้อยแล้ว
๒.๒ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ก.ธ.จ. ได้ดำเนิน การสอดส่ องแผนงาน/โครงการของส่ว นราชการในจังหวัด ตามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. จำนวน ๓๓1 แผนงาน/โครงการ โดยเป็นแผนงาน/
โครงการด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม มากที ่ ส ุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.22 รองลงมาเป็ น
ด้านสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ ๒๙ และด้านอื่น ๆ ตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภค
เศรษฐกิจ
สังคม
สาธารณสุข
รวม

จำนวนเรื่อง
153
96
43
35
4
311

ร้อยละ
46.22
29
12.99
10.58
1.21
100

ซึ่งแผนงาน/โครงการที่ ก.ธ.จ. ได้สอดส่องดังกล่าว พบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จำนวน ๙๑ แผนงาน/โครงการ จำแนกได้ว ่าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภ ารกิจให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.15 รองลงมาเป็น ข้อ ๒๓ (๓)
ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๔ และอื่น ๆ ดังนี้

ฉ
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แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงาน/โครงการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 23 (1) – (7)
หน่วย : ร้อยละ
73.15
80
60
40
20
0

0.00
(๑)

10.19

12.04

(๒)

(๓)

(๔)

0.00

4.63

0.00

(๕)

(๖)

(๗)

โดยการสอดส่องแผนงาน/โครงการดังกล่าว ก.ธ.จ. มีมติเป็นข้อเสนอแนะ จำนวน ๑๑๑ ข้อ ซึ่งจังหวัด/
หน่ ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้ อ งรับ ข้ อ เสนอแนะไปดำเนิ น การแล้ว จำนวน ๓๑ ข้ อ สำหรั บ ข้ อ เสนอแนะที ่ เหลื อ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด/หน่วยงาน

 กรณีตัวอย่าง 
โครงการแก้มลิงพร้อมประตูระบายน้ำหนองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ได้ส อดส่องโครงการแก้มลิงพร้อมประตูระบายน้ำหนองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๓
บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงาน/โครงการ
ของกรมชลประทาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท มี โ ครงการ
ชลประทานอำนาจเจริญเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประชาชนในอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับประโยชน์
จากโครงการดังกล่าว เนื่องจากสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้จำนวนมาก ซึ่ งดินที่ขุดขึ้นมาได้ใช้ถมเป็นคันดิน
แต่คันดินมีความสูงทำให้ประชาชนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมไม่สะดวกและอยากให้นำดินที่ขุดขึ้นมาถมเป็นถนน
เชื่อมเข้าสู่พื้นที่นาด้วย แต่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่
ดั ง กล่ า วเป็ น ที ่ ส ่ ว นบุ ค คลไม่ ใ ช่ พ ื ้ น ที ่ ส าธารณะ และนอกเหนื อ อำนาจหน้ า ที ่ ข องโครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อำนาจเจริ ญ พิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ แจ้ ง จั งหวั ด อำนาจเจริ ญและโครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ทั้งที่ได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ ให้ทราบ
ถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ สำหรับคันดินที่สูงขอให้โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญดำเนินการทำทางลาดและปรับเกลี่ยทางลงเพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่เกษตรกรรม
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ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการชลประทานอำนาจเจริ ญ ได้ ช ี ้ แจงและทำความเข้ าใจกั บประชาชนในพื ้ นที ่ และแก้ ไ ข
คันดินที่สูง โดยปรับเกลี่ยทางลาดให้ประชาชนสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรกรรมได้สะดวกเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์)
ประธาน ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ

๒.๓ การสอดส่องแผนงาน/โครงการอื่น ๆ
ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการอื่น ๆ เช่น แผนงาน/โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local) และแผนงาน/โครงการของรัฐวิสาหกิจ ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. จำนวน 412 โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการด้านสาธารณูปโภค มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 79.85 รองลงมาเป็นด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 13.11 และด้านอื่น ๆ ตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ด้าน
สาธารณูปโภค
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
อื่น ๆ
รวม

จำนวนเรื่อง
329
54
15
12
2
412

ร้อยละ
79.85
13.11
3.64
2.91
0.49
100

ซึ่งแผนงาน/โครงการที่ ก.ธ.จ. ได้สอดส่องดังกล่าว พบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จำนวน ๙๕ แผนงาน/โครงการ จำแนกได้ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๗ รองลงมาเป็น ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ 34.43 และอื่น ๆ ดังนี้
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แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงาน/โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 23 (1) – (7)
หน่วย : ร้อยละ
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40
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30

22.40

20
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3.28

2.19

(๑)

(๒)

1.64

0
(๓)

(๔)

(๕)

0.00
(๖)

(๗)

โดยการสอดส่องแผนงาน/โครงการดังกล่าว ก.ธ.จ. มีมติเป็นข้อเสนอแนะ จำนวน ๑๔๔ ข้อ ซึ่งจังหวัด/
หน่ ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้ อ งรับ ข้ อ เสนอแนะไปดำเนิ น การแล้ว จำนวน ๓๙ ข้ อ สำหรั บ ข้ อ เสนอแนะที ่ เหลื อ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด/หน่วยงาน

 กรณีตัวอย่าง 
โครงการก่อสร้างระเบียงจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะพร้อมเทพื้นลานจอดรถ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. แพร่ ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างระเบียงจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะพร้อมเทพื้นลานจอดรถ
หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พบว่า เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่
และในพื้นที่ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเดินทางของนัก ท่องเที่ยว ที่จะ
เดินทางไปจังหวัดน่าน ลำปาง เชียงใหม่ พะเยา หรือเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ไม่ลึกจากทางหลวงแผ่นดินสายหลัก จึง
สามารถผลักดันให้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและชุมชนได้ในอนาคตได้
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. แพร่ พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้
1. ขอให้ จ ั งหวั ดแพร่ ส่ งเสริ มและสนั บสนุนให้ สถานที่ ดั งกล่ าวให้เป็นแหล่ งท่องเที ่ ยวที่ สำคัญ
ของพื้นที่ เช่น การประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
๒. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อาจมีการปรับภูมิทัศน์ โดยจัดตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม
ในบริเวณโดยรอบให้สวยงามสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยี่ยมชม
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. แพร่ ไปดำเนินการ
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ก.ธ.จ. แพร่ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้าง
ระเบียงจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่จวั๊ ะพร้อมเทพื้นลานจอดรถ
หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๒.๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน)
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(เรื่องร้องเรียน) ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ธ.จ. จำนวน 64 เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนด้านสาธารณูปโภค มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.88 รองลงมาเป็นด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ ๒๕
และด้านอื่น ๆ ตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
๔
๕
6

ญ

ด้าน
สาธารณูปโภค
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
อื่น ๆ
สาธารณสุข
รวม

จำนวนเรื่อง
30
16
8
5
3
2
64
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46.88
25
12.5๐
7.81
4.69
3.12
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ซึ่งเรื่องร้องเรียนที่ ก.ธ.จ. ได้สอดส่องดังกล่าว พบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน
๕6 เรื่อง จำแนกได้ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 23 (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ
และสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.88 รองลงมาเป็น ข้อ 23 (๔) ปฏิบัติ
ภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ 21.18 และอื่น ๆ ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละ ของเรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 23 (1) – (7)
30
20

หน่วย : ร้อยละ
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(๖)

(๗)

0
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ก.ธ.จ. มีมติเป็นข้อเสนอแนะ จำนวน ๗๐ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๐ ข้อ สำหรับ ข้อเสนอแนะที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ของจังหวัด/หน่วยงาน

 กรณีตัวอย่าง 
ร้องเรียน กรณี ถนนสาธารณะชำรุด สายแยกเสม็ด – หนองบอน และสายบ้านไทร – ตะแบก
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ถนนสาธารณะชำรุด สายแยกเสม็ด – หนองบอน
และสายบ้านไทร – ตะแบก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวก และเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ซึ่งถนนสายแยกเสม็ด – หนองบอน ระยะทางประมาณ 800 เมตร และถนนสายบ้านไทร – ตะแบก
ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร จึงขอให้ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ประสานหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติ
ภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สอดส่องถนนสายดังกล่าวแล้วและถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดบุรีร ัมย์ จึงมีมติให้ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่ว นจังหวัดบุรีรัมย์ และ
เชิญผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
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ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีหนังสือที่ บร 51005/1155 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
แจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. ถนนสายบ้านไทร – ตะแบก ระยะทาง 1,600 เมตร ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ซึ่ง ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งว่าผู้ร้องเรียนและชาวบ้านมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
๒. ถนนสายแยกเสม็ ด – หนองบอน ระยะทาง 800 เมตร ได้ บ รรจุ โ ครงการก่ อ สร้ า ง
ผิวจราจรใหม่เป็นถนนลาดยางไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และในปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2565 ได้เสนอโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าไว้ ในข้ อบั ญญัติ ชื่อโครงการถนนลาดยางผิว ทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.ร.ถ. 1 – 0110 บ้านโคกขาม – บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง
2,019 เมตร และได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นระหว่างรองบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว
จึงได้นำเครื่องจักรกลปรับปรุงผิวทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ประธาน ก.ธ.จ. บุรีรัมย์
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์

๒.๕ ผลการดำเนินการของ ก.ธ.จ. ในเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก.ธ.จ. ได้มีการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
๒.๕.๑ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
สํานักงานปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ก.ธ.จ. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง ก.ธ.จ. ได้ประชุม
ลงพื้นที่สอดส่องโครงการร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ฏ
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อำนาจหน้าที่ รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในเชิงป้องกัน รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบฯ เช่น การร่วมเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเข้าร่วมงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) การเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ การเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดขึ้น
๒.๕.๒ การมีส่วนร่วมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ตามคําสั่ง
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๒๔๑/๒๕๖๓ ลงวั น ที ่ ๑๓ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื ่ อ ง มอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ก.ธ.จ. หลายคณะได้ลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิ น
งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
๒.๕.๓ การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบาย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับ
สํานักงาน ป.ป.ท.
ก.ธ.จ. หลายคณะได้เชิญผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการตรวจ
ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามแผนงานโครงการ
ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยใช้กลไกของ ก.ธ.จ. และได้ล งพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติ ดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่ว มกับ
สำนักงาน ป.ป.ท. ในพื้นที่จังหวัด
๒.๕.๔ การดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ.
(๑) การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
(๒) การเข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๓) การสอดส่องโครงการในพื้นที่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือ
(๔) การสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ เพื่อผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ประสานหน่วยงานความร่วมมือทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการมาตรการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง
(๕) การเข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจและออกแบบศึกษาความเหมาะสมทางหลวง
แนวใหม่
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๒.๖ แนวทางการดำเนินงานของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้มอบแนวทางการดำเนินงานแก่ ก.ธ.จ.
ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกลผ่ านจอภาพ (Video Conference) ในคราวอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัต ิ ก ารเพื่ อ เพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
ก.ธ.จ. เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและมีส่วนช่ วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ซึ่งในคราวประชุม เช่น การประชุม ก.พ.ร. การประชุมปลัดกระทรวง และการประชุมคณะรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการหยิบยกความสำคัญของงาน ก.ธ.จ. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ส่งคำขอบคุณถึง ก.ธ.จ. ทุกท่าน
ที่ช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ก.ธ.จ. ควรปฏิบัติตามระเบียบฯ ก.ธ.จ. นโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ ควรศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งขอให้สำนักตรวจราชการสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่ ก.ธ.จ. ผ่านช่องทางไลน์ด้วย
ขอให้ ก.ธ.จ. ช่ว ยสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู ้ตรวจราชการสำนั ก
นายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการปฏิ บ ั ติ ง าน ก.ธ.จ. ในปี ท ี ่ ผ ่ า นมาจั ง หวั ด ได้ ร ั บ ข้ อ เสนอแนะของ ก.ธ.จ.
ไปดำเนินการแล้ว ประมาณร้อยละ ๓๐ จึงขอให้ผ ู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐ มนตรีช่ว ยติดตามผลการ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
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ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ และประสานการทำงานกับ ก.ธ.จ. ในพื้นที่

ติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ติดตามสถานการณ์อัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม

มอบถุงกำลังใจสู้ภัยโควิด-19
ให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้ประสบภัยโควิด-19

ติดตามปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปัญหา

มอบถุงยังชีพสำนักนายกรัฐมนตรี
ให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย
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ฒ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ และประสานการทำงานกับ ก.ธ.จ. ในพื้นที่

ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับนายกรัฐมนตรี

ติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

ตรวจติดตามการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทางอากาศ

ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดฝุ่น
PM2.5 ในการรับซื้ออ้อย
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ส่วนที่ ๑
ความเป็ นมา อานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ความเป็นมา
พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแ ผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพื่อทำ
หน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๓/๑ สำหรับจำนวน วิธีการสรรหาและการปฏิบัติ
หน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
(แผนภูมิที่ ๑ : ความเป็นมาและภารกิจการสอดส่อง/เสนอแนะของ ก.ธ.จ. หน้า ๕)
สำหรั บ องค์ ป ระกอบของ ก.ธ.จ. จะประกอบด้ ว ยผู ้ แ ทนจาก ๓ ภาคส่ ว น คื อ ผู ้ แ ทน
ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริห าร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
เป็น กรรมการ โดยมี ผ ู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐ มนตรี ซึ่งมีเขตอำนาจในจั งหวัด เป็น ประธาน และมี
ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
เป็นเลขานุการหนึ่งคน ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้น
เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน โดยเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าร าชการสังกัดสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำวาระการประชุมและงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย
รวมทั้งจัดทำแผนงานการประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเสนอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียื่นของบประมาณ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการในจังหวัดมีห น้ าที่
รับผิดชอบประสานงานกรรมการในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถานที่ประชุม และงานธุรการอื่นตามที่ประธาน
มอบหมาย
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ปั จ จุ บ ั น ก.ธ.จ. ทั่ว ประเทศมี จ ำนวน ๗๖ คณะ รวม ๑,๓๘๗ คน (รวมประธาน
และฝ่ายเลขานุการ) โดยกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการสรรหา
อีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ทั้งนี้ จำนวน ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัดมี ดังนี้
ตารางแสดงจำนวนกรรมการ ก.ธ.จ. ตามเกณฑ์จำนวนอำเภอของแต่ละจังหวัด
ประธาน
จำนวน ก.ธ.จ.
จำนวน
จำนวนอำเภอ
(ผู้ตรวจราชการ
ก.ธ.จ.
ภาค
สมาชิกสภา
ภาคธุรกิจ
ของจังหวัด
สำนัก
ทั้งหมด
ประชาสังคม
ท้องถิ่น
เอกชน
นายกรัฐมนตรี)
ไม่เกิน ๑๐
๑๔ *
๑
๗*
๓
๓
ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๕
๑๖
๑
๙
๓
๓
ตั้งแต่ ๑๖ – ๒๐
๑๘
๑
๙
๔
๔
ตั้งแต่ ๒๑ อำเภอ
๒๐
๑
๑๑
๔
๔
ขึ้นไป
หมายเหตุ : จำนวนที่มี * หมายถึงจำนวนไม่เกินตัวเลขดังกล่าว
(ภาคผนวก ๑ : ตารางแสดงจำนวน ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัด หน้า ๑๔๖)

อำนาจหน้าที่ตามระเบียบฯ
ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) สอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พ บว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต
(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อการบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ ดี ข องหน่ ว ยงานของรัฐ และเจ้ าหน้ า ที ่ ข องรัฐ แก่ผ ู้ว ่ าราชการจั ง หวั ด
และหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
(๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ จำนวนไม่เกินสามคน
(๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร
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การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดตามอำนาจ
หน้าที่ของ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๒ (๑) ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์
โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ โดยยึ ด หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
อย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
สำหรับกลไกการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ได้ให้อำนาจ ก.ธ.จ. ในการ
ออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษาตามข้อ ๒๒ (๕) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ตามความจำเป็น นอกจากนี้ ระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ยังได้กำหนดว่า กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณีทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้ วแต่กรณี
รายงานผลการดำเนินการให้ประธานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ ให้ป ระธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ให้ป ลัดสำนักนายกรั ฐ มนตรีทราบ เพื่อรายงานต่อรัฐ มนตรีเจ้าสังกั ด
ดำเนินการต่อไป

อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๑/๒๕๖๓
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ม ี ค ำสั ่ ง สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที ่ ๒๔๑/๒๕๖๓ เรื่ อ ง มอบหมายให้
รองนายกรัฐ มนตรี กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภ าค ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยกำหนดให้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึง “การตรวจราชการ
การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้
คำแนะนำช่ว ยเหลือ เจ้าหน้า ที่ ข องรัฐ ในพื ้น ที่ และการประเมินผลการปฏิ บัติ งานของหน่ว ยงานของรั ฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบด้วย” ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาล
ชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
อำนาจของรัฐ
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนด
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. กรณีการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการ
และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐไว้ ดังนี้
๑. การตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ให้เป็นดุลยพินิจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในแต่ละพื้นที่โดยให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการนำเรียนหารือในเรื่องดังกล่าว
๒. กรณีที่ร องนายกรัฐ มนตรีห รื อ รัฐ มนตรี ประจำสำนั กนายกรั ฐ มนตรี เห็น สมควรให้ มี
การตรวจสอบ ความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐตามแผนงานโครงการใด
ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วนำเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อมี
มติให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๓. กรณีที่ร องนายกรัฐ มนตรีห รือรัฐ มนตรีประจำสำนักนายกรัฐ มนตรีเดินทางไปกำกั บ
และติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ เมื่อ ก.ธ.จ. ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี) แล้ว ให้มีผู้แทน ก.ธ.จ. จำนวน ๒ คน ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. เข้าร่วมกำกับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่
๔. ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี) สนับสนุนข้อมูล
แผนงาน/โครงการที่รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมี กำหนดเดินทางไปกำกับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้แทน ก.ธ.จ.
ที่ได้รับมอบหมาย
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ความเป็นมาและภารกิจการสอดส่อง/เสนอแนะ
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

มาตรา ๕๕/๑
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สอดส่อง เสนอแนะ การปฏิบัตภิ ารกิจของ
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัด
ให้มี ก.ธ.จ.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๔
ของ พ.ร.ฎ.
ให้ ผต.นร. และ
ผต.มท.
ติดตาม
ประเมินผล

แผนพัฒนาฯ
แผนประจำปี
คำของบประมาณ
ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

ร่วมกับ
ผต.มท.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประธาน ก.ธ.จ.

มาตรา ๓/๑ พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารฯ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

เหตุผลท้าย พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารฯ
(ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐

กรรมการ ก.ธ.จ.

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

การสอดส่อง
เสนอแนะ
ของ ก.ธ.จ.

สอดส่อง
ให้เป็นไปตาม

หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ผู้แทน
ภาคประชาสังคม

เครือข่าย

ผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน

เครือข่าย

ผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่น

เครือข่าย

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

5

ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

แนวทางการขับเคลือ่ นการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด นอกจากเป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว ยังต้อง
ขับเคลื่อนให้สอดคล้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมาย
ได้มุ่งเน้นกระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ โดยภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต และการ
บริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มุ่งเน้นให้
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ให้ความ
สำคัญกับการหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสำนึก และพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตามบทบาท และอำนาจหน้าที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และหน่วยงานปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้
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แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐให้ความสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยมานาน และมีความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบทุกภาคส่วน ร่วมต่อต้านการทุจริต โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ชุมชนและประชาชน รวมทั้งเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่องเฝ้าระวังให้ข้อมูล และร่วมตรวจสอบการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิ บาลจังหวัดเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำคัญและเป็นกลไกจากภาคประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมเสริมสร้างสังคมให้มีธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส
นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับ
การบริหารราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในคราวลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่กำกับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ (จังหวัดพัทลุง และสงขลา) พร้อมด้วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิฆเนศ
ต๊ะปวง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายเฉลิมพล มั่งคั่ง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายอรุณชัย พุทธเจริญ) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายชัยพล สุขเอี่ยม) ผู้ตรวจราชการกรมประมง (นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก)
และผู้แทนสำนักงบประมาณ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนิน
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล รับฟังปัญหาอุปสรรคสำคัญเฉพาะพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
จังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มอบนโยบายในการ
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ดำเนินการแต่ละจังหวัด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดว่า “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเป็นกลไกของภาคประชาชนในพื้นที่ ในการสอดส่องหน่วยงาน
ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีการดำเนินการให้ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงควร
ให้ความสำคัญกับคณะกรรมการฯ และควรมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอด้วย”

แนวทางการดำเนินงานของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร และกำหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ก.ธ.จ.) ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว โดยกำหนดบทบาท
หน้าที่ของ ก.ธ.จ. รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องของกลไกในการปฏิบัติงาน โดยให้ ก.ธ.จ. สอดส่องทุกแผนงาน/
โครงการของจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บังเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์และ
ความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัด
นครพนม ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้มอบ
แนวทางการดำเนิ น งานแก่ ก.ธ.จ. ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกลผ่ า นจอภาพ (Video Conference)
มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
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ก.ธ.จ. เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและมีส ่วนช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ซึ่งในคราวประชุม เช่น การประชุม ก.พ.ร. การประชุมปลัดกระทรวง และการประชุมคณะรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการหยิบยกความสำคัญของงาน ก.ธ.จ. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ฝากคำขอบคุณถึง ก.ธ.จ. ทุกท่าน ที่ช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ก.ธ.จ. ควรปฏิบัติตามระเบียบฯ ก.ธ.จ. นโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ ควรศึกษาแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งขอให้สำนักตรวจราชการสนับสนุนข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่ ก.ธ.จ. ผ่านช่องทางไลน์ด้วย
ขอให้ ก.ธ.จ. ช่ว ยสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู ้ตรวจราชการสำนั ก
นายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการปฏิ บ ั ต ิง าน ก.ธ.จ. ในปี ท ี ่ ผ ่ า นมาจั ง หวั ด ได้ ร ั บข้ อ เสนอแนะของ ก.ธ.จ.
ไปดำเนินการแล้ว ประมาณร้อยละ ๓๐ จึงขอให้ผ ู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐ มนตรีช่ว ยติดตามผลการ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
งานที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยหลักในการประสานงานตามกฎหมายต่าง ๆ
ได้แก่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอให้สำนักตรวจราชการส่งข้อมูลให้ ก.ธ.จ. ทราบ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย ก.ธ.จ. สามารถดูข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ ของทุกส่วน
ราชการ และ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องมีการถ่ายโอนภารกิจไปยังท้องถิ่น ขอให้ ก.ธ.จ. รับทราบและศึกษา
ในเรื่องดังกล่าว หากมีความไม่โปร่งใสสามารถเข้าไปสอดส่องตามอำนาจหน้าที่ได้
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ก.ธ.จ. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รองปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในฐานะกำกับดูแล สำนักตรวจราชการได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. ไว้ ดังนี้
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(๑) ขอให้มีการประชุมและการลงพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกเดือน โดยการนำของ
รองประธาน ก.ธ.จ. เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนได้รับรู้และตระหนักถึง
ความสำคัญของ ก.ธ.จ.
(๒) ค่าใช้จ่ายตาม (๑) จะเป็นค่าเช่ารถตู้โดยสารสำหรับคณะละ ๑ - ๒ คัน ค่าอาหารกลางวัน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุมของ ก.ธ.จ. รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ ก.ธ.จ. ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ขอให้หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักการ ก.ธ.จ. ดังนี้
(๓.๑) ค่าวัสดุที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น โดยบางจังหวัดมีการเบิกจ่ายเกิน
กว่าร้อยละ ๒๐ – ๓๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(๓.๒) ค่าจัดสัมมนา (ซึ่งส่วนกลางได้ดำเนินการในภาพรวมอยู่แล้ว) ยกเว้นการสัมมนา
เครือข่ายหรืออื่น ๆ ที่มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์ โดยให้ขอเพิ่มเติมจากส่วนกลางต่างหาก
(๓.๓) ค่าเดินทางที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุ
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ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบ าลจัง หวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร
และกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ในการนี้
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ออก
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อ งแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ฉบับ ลงวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่ องทุกแผนงาน/โครงการของจัง หวั ด
และส่วนราชการในจังหวัด ทั้ง ในส่วนของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่ม จัง หวัด แผนงาน/โครงการในจัง หวัด ตลอดจนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากการปฏิบ ัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้ง แผนงาน/
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่ประธาน ก.ธ.จ. เห็นสมควร
ก.ธ.จ. ชุดปัจจุบันนี้เป็น ก.ธ.จ. ชุดที่ ๔ ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศรับรองรายชื่อ
ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๖ คณะ/จังหวัด แล้ว
(ภาคผนวก ๑ : วันครบวาระการดำรงตำแหน่งของ ก.ธ.จ. ชุดที่ ๔ หน้า ๑๕๐)
สำหรับผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๒.๑ การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัด
๒.๒ ประเภทของแผนงาน/โครงการ/เรื่องร้องเรียนที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง
๒.๓ การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐให้ใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมกรณีตัวอย่าง
๒.๔ ผลการดำเนินการของ ก.ธ.จ. ในเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ
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๒.๑ การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องแผนงาน/โครงการในพื้นที่จงั หวัด
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๔ วรรคสอง กำหนดให้การประชุม ก.ธ.จ. เป็นไปตามที่ปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นต้นไป ให้มีการประชุม ก.ธ.จ. อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ให้เกิด
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กรณีที่กรรมการ ก.ธ.จ. เข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดร้องขอให้เปิดประชุม ก.ธ.จ. ให้ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคำร้องขอ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้ ก.ธ.จ. มีการสอดส่องแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ในพื้นที่ได้มากขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๖ คณะ/จังหวัด ได้มีการประชุมเพื่อติดตามสอดส่อง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๒ ครั้ง โดย ก.ธ.จ. ๖ คณะ/จังหวัด จัดประชุมจำนวน ๔ ครั้ง รองลงมา ก.ธ.จ.
๖๘ คณะ/จังหวัด จัดประชุมจำนวน ๓ ครั้ง และ ก.ธ.จ. ๒ คณะ/จังหวัด จัดประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการประชุม ดังนี้
ประธาน ก.ธ.จ.

เขต

1

นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๒

๘

จังหวัด

จำนวนประชุม (ครั้ง)

ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บรุ ี
อ่างทอง
รวม
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
รวม

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑๘
๓
๓
๓
๙

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ประธาน ก.ธ.จ.

เขต

๒

นายเจริญ ชื้อตระกูล
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๓

๓

๑๑
นายสมเกียรติ ธงศรี
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี

๑๕

๔

นายพีระ ทองโพธิ์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๘

จังหวัด

จำนวนประชุม (ครั้ง)

นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
สมุทรปราการ
รวม
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรรี ัมย์
สุรินทร์
รวม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
รวม
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
รวม
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
รวม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
รวม
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี
รวม

๓
๓
๓
๓
๑๒
๓
๓
๓
๓
๑๒
๓
๓
๓
๙
๓
๓
๓
๙
๓
๓
๓
๔
๑๓
๒
๓
๓
๓
๑๑
๒
๓
๓
๓
๑๑

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ประธาน ก.ธ.จ.

เขต

๕

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๗

๖
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๙
นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๔

๑๖

จังหวัด

จำนวนประชุม (ครั้ง)

ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
รวม
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
รวม
กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล

๓
๓
๓
๓
๓
๑๕
๓
๓
๓
๙
๓
๓
๓
๓
๓
๓

รวม

๑๘

จันทบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
สระแก้ว

๓
๓
๓
๓
๓

รวม

๑๕

บึงกาฬ
เลย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
รวม
เชียงราย
น่าน
พะเยา

๔
๔
๔
๔
๔
๒๐
๓
๓
๓

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ประธาน ก.ธ.จ.

เขต

จังหวัด

จำนวนประชุม (ครั้ง)

๑๒

แพร่
รวม
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

๓
๑๒
๓
๓
๓
๓

รวม

๑๒

ยโสธร
ศรีสะเกษ
อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
รวม

๓
๓
๓
๓
๑๒
๓
๓
๓
๓
๓
๑๕
232

นายมงคลชัย สมอุดร

๑๔

นางสุมิตรา อติศัพท์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๗

รวม

(ภาคผนวก ๑ : ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๔)

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๒.๒ ประเภทของแผนงาน/โครงการ/เรื่องร้องเรียน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ก.ธ.จ. ทั้ง 76 คณะ/
จังหวัดได้ติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการ และเรื่องร้องเรียน รวมจำนวน ๑,๘๑๕ แผนงาน/โครงการ/เรื่อง
พบว่าไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๕๘๑ แผนงาน/โครงการ/เรื่อง โดยจัดเป็นด้าน
ต่าง ๆ ตามลําดับ ดังนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ด้าน
สาธารณูปโภค
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังคม
สาธารณสุข
ด้านอื่น ๆ
รวม

จำนวนเรื่อง
๙๕๐
๓๖๓
๒๖๓
๒๑๒
๑๘
๙
๑,๘๑๕

ร้อยละ
๕๒.๓๔
๒๐
๑๔.๔๙
๑๑.๖๘
๑
๐.๕
๑๐๐

แผนภูมิแสดงร้อยละด้านต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/เรื่องร้องเรียน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง
สังคม
๒๑๒ เรื่อง
ร้อยละ ๑๑.๖๘

สาธารณสุข
๑๘ เรื่อง
ร้อยละ ๑

ด้านอื่น ๆ
๙ เรื่อง
ร้อยละ ๐.๕

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒๖๓ เรื่อง
๑๔.๔๙

เศรษฐกิจ
๓๖๓ เรื่อง
ร้อยละ ๒๐

๑๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สาธารณูปโภค
๙๕๐ เรื่อง
ร้อยละ ๕๒.๓๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ทั้งนี้ ในการสอดส่องแผนงาน/โครงการและเรื่องร้องเรียนข้างต้นสามารถจำแนกตามประเภทของ
แผนงาน/โครงการที่สอดส่อง และด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
❖ การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
พบว่า แผนงาน/โครงการที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง จํานวน ๑,๐๐๘ แผนงาน/โครงการ เป็นแผนงาน/โครงการ
ด้านต่าง ๆ ตามลําดับ ดังนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ด้าน
สาธารณูปโภค
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
ด้านอื่น ๆ
รวม

จำนวนเรื่อง
๔๙๕
๓๐๓
๑๐๗
๘๗
๑๒
๔
๑,๐๐๘

ร้อยละ
๔๙.๑๑
๓๐.๐๕
๑๐.๖๒
๘.๖๓
๑.๑๙
๐.๔๐
๑๐๐

❖ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า แผนงาน/โครงการที่ ก.ธ.จ.
สอดส่อง จํานวน ๓๓๑ แผนงาน/โครงการ เป็นแผนงาน/โครงการด้านต่าง ๆ ตามลําดับ ดังนี้
ลำดับที่
ด้าน
จำนวนเรื่อง
ร้อยละ
๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๕๓
๔๖.๒๒
๒
สาธารณูปโภค
๙๖
๒๙
๓
เศรษฐกิจ
๔๓
๑๓
๔
สังคม
๓๕
๑๐.๕๗
๕
สาธารณสุข
๔
๑.๒๑
รวม
๓๓๑
๑๐๐
❖ การสอดส่องแผนงาน/โครงการอื่น ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ พบว่า
แผนงาน/ โครงการที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง จํานวน ๔๑๒ แผนงาน/โครงการ เป็นแผนงาน/โครงการด้านต่าง ๆ
ตามลําดับ ดังนี้

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ด้าน
สาธารณูปโภค
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
ด้านอื่น ๆ
รวม

จำนวนเรื่อง
๓๒๙
๕๔
๑๕
๑๒
๒
๔๑๒

ร้อยละ
๗๙.๘๕
๑๓.๑๑
๓.๖๔
๒.๙๑
๐.๔๙
๑๐๐

❖ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(เรื่องร้องเรียน) พบว่า เรื่องร้องเรียนที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จํานวน ๖๔ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนด้านต่าง ๆ ตามลําดับ ดังนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ด้าน
สาธารณูปโภค
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
ด้านอื่น ๆ
สาธารณสุข
รวม

จำนวนเรื่อง
๓๐
๑๖
๘
๕
๓
๒
๖๔

ร้อยละ
๔๖.๘๘
๒๕
๑๒.๕
๗.๘
๔.๖๙
๓.๑๓
๑๐๐

๒.๓ การสอดส่องการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมกรณีตัวอย่าง
2.๓.๑ การสอดส่ อ งแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ข องจั ง หวั ด
และกลุ่มจังหวัด
ก.ธ.จ. 76 คณะ/จังหวัด ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ.
จำนวน 1,0๐๘ แผนงาน/โครงการ พบว่า แผนงาน/โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี จำนวน ๓๓๙ แผนงาน/โครงการ ซึ่งโครงการที่สอดส่องส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ด้านสาธารณูปโภค มากที่สุด รองลงมา เป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ตามลำดับ จำแนกได้ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 (1) – (7) รวมจำนวน ๔๐๔ ข้อ
ในจำนวนนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัม ฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความ
๑๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

คุ้มค่า มากที่สุด จำนวน 2๓๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๘ รองลงมาเป็น ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวย
ความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน จำนวน ๕๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๑ และ
ข้อ 23 (3) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จำนวน ๔๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๙ ดังนี้
การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) – (๗)
จำนวนข้อ คิดเป็นร้อยละ
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นรวมตลอดจน
๔
๐.๙๙
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการ
๕๗
๑๔.๑๑
ของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๔๖
๑๑.๓๙
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
๒๓๑
๕๗.๑๘
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อ
๑๒
๒.๙๗
สถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย
๓๙
๙.๖๕
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๕
๓.๗๑
สม่ำเสมอ และเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
รวม
๔๐๔
๑๐๐
ทั้ง นี้ การสอดส่อ งแผนงาน/โครงการดังกล่าว ก.ธ.จ. มีม ติเ ป็นข้อเสนอแนะ จำนวน
๕๖๓ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ๖๙ ข้อ สำหรับ
ข้อเสนอแนะที่เหลือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด/หน่วยงาน
(ภาคผนวก ๑ : ชื่อแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ ก.ธ.จ.
สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ หน้า ๑๕๗)
❖ กรณีตัวอย่างผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
(๑) โครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอน
คลองมอญ – หนองบัว ระหว่างกิโลเมตร ๒๓+๑๐๐ – กิโลเมตร ๒๔+๘๐๐ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ชัยนาท ได้สอดส่องโครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข ๓๑๘๓ ตอนคลองมอญ – หนองบัว ระหว่างกิโลเมตร ๒๓+๑๐๐ – กิโลเมตร ๒๔+๘๐๐ ตำบล
มะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร โดยมีแขวงทางหลวงชัยนาทเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด พบว่า ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๙

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ดังกล่าวล่าช้ากว่าแผนอย่างมาก เนื่องจากหน่วยงานดำเนินการยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ดำเนินการโครงการในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจ
ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความ
สะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ชัยนาท พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
สนองความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างคุ้มค่า โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จึงขอให้จังหวัดชัยนาทกำชับให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อมแผนงาน/
โครงการสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยกำกับและติดตามการดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐ ให้ ปฏิบัติภารกิจ เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.
ชัยนาท

ก.ธ.จ. ชัยนาท ลงพื้นที่สอดส่องโครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
๓๑๘๓ ตอนคลองมอญ – หนองบัว ระหว่าง กิโลเมตร ๒๓+๑๐๐ – กิโลเมตร ๒๔+๘๐๐
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

๒๐

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ลพบุรี ได้สอดส่องโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอ
โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โครงการชลประทานลพบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า การดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือและสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีการดำเนินงานไป
แล้วร้อยละ 60 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความ สะดวก
ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และ (๔) ปฏิบ ัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ลพบุรี พิจารณาแล้วมีมติขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและมาตรฐานที่ก ำหนด รวมทั้ง ขอให้กำกับและติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ให้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.
ลพบุรี

ก.ธ.จ. ลพบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๑

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓) โครงการขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048
ตอนห้วยบง – ท่าลาน ตอน 1 ระหว่างกิโลเมตร 4+100 – กิโลเมตร 6+800 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สระบุรี ได้สอดส่องโครงการขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3048 ตอนห้วยบง – ท่าลาน ตอน 1 ระหว่างกิโลเมตร 4+100 – กิโลเมตร 6+800 ตำบลงิ้วงาม
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง ๒.๗ กิโลเมตร ๑ สาย แขวงทางหลวงสระบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ซึ่ง เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ โดยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่มีป้ายเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทาง
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒)ปฏิบัติภารกิจ
เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บ ริการ และสนองความต้องการของประชาชน และ (๔) ปฏิบ ัติภารกิจ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สระบุรี พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ
ดังนี้
๑. ขอให้แขวงทางหลวงสระบุร ี ดำเนิ นการติ ดตั้ง ป้า ยเครื่ องหมายหรือสัญ ญาณไฟ
แจ้งเตือนบริเวณพื้นที่โครงการ โดยติดตั้งในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมองเห็นได้อย่างชัดเจน
และระมัดระวังอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการใช้รถใช้ถนน
๒. ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการประเภทก่อสร้างให้ความสำคัญ
ต่อการแจ้งเตือนความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัดด้วย
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.
สระบุรี

ก.ธ.จ. สระบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๘ ตอนห้วยบง – ท่าลาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔+๑๐๐ – กม.๖+๘๐๐
ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

๒๒

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๔) โครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สิง ห์บ ุรี ได้ส อดส่องโครงการติ ดตั้ง ป้า ยแนะนำเส้น ทางและประชาสั ม พั น ธ์
แหล่ง ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจัง หวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ ยวขนาดใหญ่คร่อมถนนทางหลวงชนบท และมีป้ายขนาดเล็กริมถนนทางหลวง
ชนบท แม้ว่าโครงการได้ ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว แต่ ยัง มีข้อ สัง เกตเกี่ยวกับข้อมูล ประชาสัม พันธ์
แหล่ ง ท่อ งเที ่ย วบนป้า ยไม่ ส ามารถบรรจุข ้อ มู ล แหล่ ง ท่ องเที ่ย วของจั ง หวัด ที ่เ ป็น ปัจ จุ บ ั น ได้ค รบถ้วน
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจ การบ้านเมือ งที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบ ัติภารกิจ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริก าร และ
สนองความต้องการของประชาชน (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิ ภาพ และมีความคุ้ม ค่า
และ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สิง ห์บ ุรี พิจ ารณาแล้ว เห็นว่า ในปัจ จุบ ัน ประเทศไทยอยู่ ในยุค Thailand 4.0
(ไทยแลนด์ 4.0) โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยี จึงขอให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำ Quick
Response (QR Code) แสดง URL ของเว็บ ไซต์แหล่ง ท่องเที่ยวของจัง หวัดบนป้ายแนะนำเส้นทางและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บรุ ี เพื่อนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลผ่านมือถือได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ
สิงห์บุรี

ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง
และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๕) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 – บ้านคลองหนึ่ง
ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นนทบุรี ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงหมายเลข
346 – บ้านคลองหนึ่ง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า พื้นที่ก่อสร้างยังคงมีเสาไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่ในบริเวณ
ก่อสร้าง ซึ่งอาจทำให้การดำเนินโครงการดังกล่าวมีความล่าช้า และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (4) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติ
ภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นนทบุรี พิจารณาแล้วมีมติขอให้เร่งรัดประสานงานกับการไฟฟ้าที่รับผิดชอบดำเนินการ
ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในการประชุม
ก.ธ.จ. นนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 สรุปได้ว่า การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง
ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินโครงการตามแผนงานและ
เป้าหมายที่วางไว้

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี

๒๔

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๖) โครงการก่อสร้างถนน ปท.3004 แยก ทล.305 บ้านลำลูกกา อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ปทุมธานี ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างถนน ปท.3004 แยก ทล.305 บ้านลำลูกกา
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
พบว่า สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวที่เคยมีการยกเลิกสัญญา และต้องหาผู้รับจ้างใหม่มาดำเนิน
โครงการ โดยมีการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคา
ปัจจุบันพบว่า ถนนเกิดความชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครัง้ และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดำเนินการ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (4) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ปทุมธานี ดำเนินการประชุม ก.ธ.จ. ปทุมธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ ให้ประธานมีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานความคืบหน้าการดำเนิน
โครงการให้ที่ประชุมทราบ (รายละเอียดหนังสือ ที่ นร (กธปท) ๐๑๐๐.02/5402 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในการประชุม
ก.ธ.จ. ปทุมธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 สรุปได้ว่า เดิมกรมหลวงชนบทได้ทำสัญญากับ
บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยแจ้งให้เริ่มงานตั้งแต่วันที่
๒๘ เมษายน 2562 และครบกำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๓0 กรกฎาคม 2562 แต่ผลปรากฏว่า เมื่อระยะเวลาได้
ล่วงเลยวันครบกำหนดในสัญญา และค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑0 ของค่างานก่อสร้าง ผู้รับจ้างยังคงมีผลงาน
ก่อสร้างเพียงร้อยละ ๔.๖๖๐ ประกอบกับมีเหตุอันเชื่อได้ว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในกำหนดได้
กรมหลวงชนบทจึงได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม 2562 ต่อมาได้ประกาศจัดจ้าง
เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อ ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้เห็นชอบรายงานผลพิจารณา
การประกวดราคา โดยได้ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงบประมาณ
ได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และปลัดกระทรวงฯ ได้อนุมัติจ้าง
ก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันกรมหลวงชนบท เตรียมประกาศผลผู้ชนะในระบบ EGP
ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาประมาณวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และเร่งเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ADV ๑๕4 ให้กับ
ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นี้

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ประธาน ก.ธ.จ. ปทุมธานี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๗) โครงการพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไ ขปัญ หาสิ่งแวดล้อม ตำบลบางระกำ
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครปฐม ได้สอดส่องโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
โดยมีกิจกรรมหลักคือ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรมย่อย
เป็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองรางเฆ้ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ตำบลบางระกำ อำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 704 เมตร ผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการประชุม ก.ธ.จ. นครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีการเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปข้อมูลโครงการและผลการดำเนินการ
สรุปได้ว่า ผลงานคิดเป็นร้อยละ 12 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 33 ซึ่งการควบคุมงานหากล่าช้ากว่าแผนเกิน
ร้อยละ 15 โดยหน่วยงานจะมีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ มีการเข้าสำรวจ
และวางแนวเขื่อน พร้อมนำเสาเข็มและปั้นจั่นเข้าพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (4) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ก.ธ.จ. นครปฐม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครปฐม พิจ ารณาแล้ว มีข้อสัง เกตให้ห น่วยงานเร่ง รัดดำเนินโครงการที่ผล
ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีมติเห็นชอบ
ให้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการอีกครั้งหนึ่ง

๒๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก.ธ.จ. นครปฐม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า หน่วยงาน
ได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นร้อยละ 64.29 โดยเป้าหมายตามแผนงานร้อยละ 91.39 ยังคงล่าช้ากว่ากำหนด
ร้อยละ 27.10 ซึ่งวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มกราคม ๒๕65 ทั้งนี้ ได้เร่งรัดผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแผนงาน
ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ประธาน ก.ธ.จ. นครปฐม
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๘) โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่า งภาค ทางหลวงหมายเลข 370
ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.2+742 ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สมุทรปราการ ได้สอดส่องโครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 370 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.2+742
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 2.742 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวได้จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างทดสอบคุณภาพวัสดุ และมีการขออนุญาตปิดการจราจรเพื่อดำเนิน
โครงการ ทั้งนี้ ยังไม่พบป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายของพื้นผิว
จราจรเดิมและพื้นผิวทางเท้าเดิม ทั้ง ๒ ฝั่ง หากสร้างเสร็จ แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเดินทางไป
ยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจ
ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มีป ระสิท ธิภาพ และมีความคุ้ม ค่า และ (6) ปฏิบ ัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประช าชน และ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ก.ธ.จ. สมุทรปราการ ลงพื้นที่สอดส่อง
โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง
หมายเลข 370 ตอนทางเข้าท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่าง
กม.0+000 ถึง กม.2+742
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สมุ ท รปราการ พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติ ให้ ป ระธานมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ข้ อเสนอแนะให้
แขวงทางหลวงสมุท รปราการ ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และเร่ง รัดการดำเนินงานและเบิก จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง (รายละเอียดหนังสือ ที่ นร (กธสป) ๐๑๐๐.02/
๔๐๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๒๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้มีหนังสือ ที่ คค 06078/พ.๑/2152 ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม
2564 แจ้งผลการดำเนินการดังนี้
๑. ผลการดำเนินโครงการถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ 35 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตั้งแต่เดือนเมษายน
๒๕๖๔
๒. การแก้ไขแบบ เนื่องจากตรวจสอบพบว่า ตามสัญญาไม่มีรายการก่อสร้างงานขูดใส
(Milling) ซึ่งตามสภาพหน้างานมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการขูดใสผิวทางเดิมในช่องทางขนาน เพื่อปรับ
สภาพให้สมบูรณ์และปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง จึงได้ขออนุมัตปิ รับราคารายการที่เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข
สัญญาต่อไป
๓. มีการเบิกจ่ายค่างานล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นเงินจำนวน ๑๑,๔๒๙,๗๐๐ บาท ตามสัญญา
จ่ายเงินค่างาน (ค่าจ้าง) ล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
๔. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะได้เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ และเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเร็วต่อไป

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรปราการ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๙

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๙) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขุด (พร้อมเชิงลาดเข้าแก้มลิงทุ่งหิน)
ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขุด
(พร้อมเชิงลาดเข้าแก้มลิงทุ่งหิน) ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่ง เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติร าชการประจำปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่
ล่าช้า และบริเวณโครงการยังมีเสาไฟฟ้าอยู่บริเวณกลางโครงการ และพบท่อประปาระหว่างจุดดำเนินโครงการ
ในพื้นที่ ส่ง ผลให้พ ื้นที่ไม่ม ีความพร้อ มในการดำเนินโครงการ ทำให้เ กิดการชะลอการดำเนินโครงการ
อีกทั้งการดำเนินโครงการประสบปัญหาในส่วนของโครงสร้างสะพานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และการเข้าพื้นที่
โครงการสามารถเข้าดำเนินงานได้เส้นทางเดียว และในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๓
จึงได้เชิญแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ชี้แจงความก้าวหน้าโครงการปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม รายงานว่า โครงการดังกล่าวมีผลการดำเนินการ
ร้อยละ 50 ของงานทั้ง หมด และระยะเวลาก่อสร้างได้ส ิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิก ายน 2563
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (4) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และ (6) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
พิจารณาดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีการดำเนินการล่าช้าและมีความเสี่ยงที่จะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
อันจะเป็นผลให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร
อำเภออัมพวา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จังหวัดสมุทรสงครามได้รับงบประมาณตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงเห็นควรให้จังหวัดสมุทรสงครามกำกับ เร่งรัด
ติดตาม การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามสัญญา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม

๓๐

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ได้มีหนังสือ ที่ สส 0017.5/2772 ลงวันที่ 2๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ แจ้งผลการดำเนินการ สรุปได้ว่า โครงการดังกล่าวในขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งดำเนินการก่อสร้างถึงขั้นตอน
การเทพื้นสะพานแล้ว และจะเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุด (พร้อมเชิงลาด
เข้าแก้มลิงทุ่งหิน) ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๑

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๐) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเขาช้างสี ทางหลวงหมายเลข 4238 ตอนไม้หลา – ลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ได้สอดส่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเขาช้างสี ทางหลวงหมายเลข 4238 ตอนไม้หลา – ลานสกา อำเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็น
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวมีการดำเนินการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน 35,649,832.75 บาท จากงบประมาณ
36,000,000 บาท มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 (งาน 4 งวด) โดยเริ่มดำเนินงานวันที่
24 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2564 โดยได้ดำเนินการไปแล้ว ๒๗๐ วัน งบประมาณ
คงเหลือ 350,167.25 บาท ค่าปรับวันละ 89,124.58 บาท/วัน อีกทั้ง ในวันที่สอดส่องโครงการอยู่ระหว่าง
ดำเนินการงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 21.91 ผลงานช้ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 7.05 (คาดว่าจะเสร็จทันตาม
สัญญา) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบ ัติภารกิจไม่เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
และมีความคุ้มค่า

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ประธาน ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เมื่อโครงการแล้วเสร็จเห็นควรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ วมใน
รูปแบบกรรมการ
๒. เห็นควรให้มีกล้อง CCTV ในการตรวจจับความเร็ว 1 – 2 ตัว ในบริเวณเส้นทางนั้น
๓. ไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว ที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า การพัฒนาด้าน
ยุทธศาสตร์
๔. หลัง จากโครงการแล้วเสร็จ เห็นควรลงพื้นที่ส อดส่องอีก ครั้ง เพื่อติดตามผลงาน
ลงพื้นที่สอดส่อง ครั้งที่ 1
๓๒

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีหนังสือแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช แล้ว

ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สอดส่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเขาช้างสี ทางหลวงหมายเลข 4238 ตอนไม้หลา – ลานสกา
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๑) โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความยั่งยืน จังหวัดพัทลุง
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พัทลุง ได้สอดส่องโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความยั่งยืน จังหวัดพัทลุง โดยมี
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด พบว่า สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำหรับการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ก่อสร้าง
ธนาคารน้ำใต้ดินไปแล้ว จำนวน 700 จุด คงเหลืออีก 300 จุด มีเ งินเหลือจ่ายจำนวน 645,050 บาท
และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จำนวน 2,116,000 บาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจ ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ
ข้อ 23 (4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พัทลุง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีความล่าช้า และไม่เป็น
ไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ทำให้การดำเนินการในบางพื้นที่ต้องหยุดชะงัก จึงเห็นควรมีหนังสือแจ้งจังหวัดพัทลุงกำกับ เร่งรัด ติดตาม การ
ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก.ธ.จ. พัทลุง ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดพัทลุงดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว

ก.ธ.จ. พัทลุง ลงพื้นที่สอดส่องโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความยั่งยืน จังหวัดพัทลุง

๓๔

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๒) โครงการปรับปรุงถนนสายเวียงสระ – บางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี ได้สอดส่องโครงการปรับปรุงถนนสายเวียงสระ – บางสวรรค์ อำเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการก่อสร้างขยายทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนเวียงสระ – บางสวรรค์
ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร ระยะทาง
7 กิโลเมตร โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕
อยู่ระหว่างงานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในส่วน
ที่เ หลือได้แล้วเสร็จภายในเดือ นสิงหาคม ๒๕๖๔ อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวมีป ัญ หาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ปัจจุบันหน่วยงานอยู่
ระหว่างการดำเนินการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาที่ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไป
ตามหลัก การบริห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ ด ี ตามระเบี ย บฯ ข้ อ 23 (4) ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ให้ เ กิด ผลสัม ฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ประธาน ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เนื่องจากถนนเส้นนี้มีรถบรรทุกสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก จึงขอให้เพิ่มเติมป้ายจำกัด
น้ำหนักบรรทุกหรือตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อไม่ให้ถนนชำรุดเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
๒. การขายผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนบริเวณไหล่ทางหรือริมถนน อาจเกิด
อุบัติเหตุและเป็นอันตรายแก่ประชาชนดังกล่าว จึงขอให้ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่
สำหรับการขายผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่
๓. ตั้งข้อสังเกตบริเวณจุดที่วางท่อคอนกรีตทำให้เกิดพื้นที่ต่างระดับ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อ
รถที่สัญจรไปมาได้
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีหนังสือแจ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี แล้ว

ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงถนนสายเวียงสระ – บางสวรรค์
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีเขียว จังหวัดกระบี่
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. กระบี่ ได้สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีเขียว โดยสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว และได้รับทราบถึงรายละเอียด
การดำเนินโครงการฯ แล้วเห็นว่า ควรมีการปรับรูปแบบหรือเพิ่มเติมในรายละเอียดของโครงการ ดังนี้
1. ติดตั้งป้ายแสดงข้อความบริเวณทางเดิน เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึง
อัตลักษณ์ของท่าปอมคลองสองน้ำ
2. พื้นทางเดินบางส่วนเกิดการชำรุด และบางพื้นที่ควรมีการก่อสร้างราวกันตก แต่ไม่อาจ
ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ แต่อย่างไรก็ดี หากสามารถปรับแบบรูปรายการได้
ควรปรับแบบรูปรายการก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ชำรุด และเพิ่มการก่อสร้างราวกันตกในจุดที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย หรือจุดที่ต้องการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย
อันอาจเกิดขึ้นได้
3. เนื่องจากบริเวณพื้นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ารับบริการมีขยะค่อนข้างมาก ซึ่งมองดูสกปรก
และไม่สวยงาม จึงควรมีการจัดเก็บ หรือกำจัดขยะบริเวณดัง กล่าว เพื่อความสะอาดของแหล่งท่องเที ่ย ว
และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. กระบี่ พิจารณาแล้วมีมติให้ประธานมีหนังสือถึงจังหวัดและสำนักงานโยธาธิก าร
และผังเมืองจังหวัดกระบี่ ได้พิจารณาปรับแบบรูปรายการก่อสร้างของโครงการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้ง
ขอให้มีการกำกับ ดูแล และกำชับผู้รับจ้างห้ามมิให้ใช้น้ำเค็มเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างพื้นทางเดิน เพราะอาจ
ทำให้พื้นทางเดินสึกกร่อนเร็วขึ้นได้ นอกจากนี้ ขอให้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามเข้ามาดูแล
รักษาความสะอาด จัดเก็บขยะในบริเวณพื้นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ารับบริการ และพื้นที่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อมิให้บดบังทัศนียภาพที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่าปอมคลองสองน้ำ และเพื่อให้เกิดความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางรุ่งรัตนา บุญ - หลง) ประธาน ก.ธ.จ. กระบี่
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก.ธ.จ. กระบี่ ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่แล้ว
ซึ่งยังไม่ได้รับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว

ก.ธ.จ. กระบี่ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีเขียว จังหวัดกระบี่

๓๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๔) โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ตรัง ได้สอดส่องโครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน
1 สายทาง โดยแขวงทางหลวงชนบทตรังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และการติดตั้ง เสาไฟฟ้า
บริเ วณชายหาดปากเมงจนถึงท่าเทียบเรือมีความเหมาะสม รวมถึง มีการใช้ป ระโยชน์ ในการสัญจรไปมา
เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า แต่มีบางจุดการติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ ทางแยก
ตั้งแต่บริเวณเลตรังรีสอร์ท ตลอดจนถึงตู้ควบคุมโคมไฟด้านหลังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้ติดตั้งไฟฟ้า
เสา High mast สูง 7 เมตร ดวงไฟ 3 โคมไฟ ซึ่งบริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นทีป่ ่ารกร้าง ไม่มีบ้านเรือนประชาชน
อาศัยอยู่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการ
บริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (4) ปฏิบ ัติภารกิจ ให้เ กิดผลสัมฤทธิ์ มีป ระสิท ธิภาพ
และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ตรัง พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรติดตั้งไฟฟ้าเสากิ่งเดี่ยวแทนเสา High mast บริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งน่าจะมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากว่า รวมทั้งควรมีการเพิ่มเติมเสาไฟฟ้า High Mast สูงขนาด 20 –
25 เมตรและดวงไฟ 6 – 8 โคมไฟ จำนวน 2 ต้น บริเวณท่าเทียบเรือหาดปากเมง ดังนั้น จึงมีมติให้ประธาน
มีหนังสือถึงจังหวัดและแขวงทางหลวงชนบทตรัง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางรุ่งรัตนา บุญ - หลง) ประธาน ก.ธ.จ. ตรัง
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๙

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก.ธ.จ. ตรัง ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดและแขวงทางหลวงชนบทตรังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังไม่ได้
รับทราบผลการดำเนินการดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก.ธ.จ. ตรัง ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๔๐

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๕) โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒) ตำบลคลองเคียน อำเภอ
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พังงา ได้สอดส่องโครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒) ตำบล
คลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติร าชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการ
ดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างทุ่น ท่าเทียบเรือลอยน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการติดตั้งป้ายโครงการที่
แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ และหน่วยดำเนินการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ รวมทั้ง เป็นการสร้างความโปร่ง ใส่ในการใช้ง บประมาณ นอกจากนี้ ในการออกแบบก่อสร้างฯ
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ และการใช้ประโยชน์น่าจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากยังไม่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนและภาคประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจ ไม่เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พังงา พิจารณาแล้วมีมติขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ติดตั้ง
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการฯ และให้มีการบริหารจัดการโครงการฯ ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ ทั้งการดูแล
บำรุงรักษา และการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งควรโอนทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
และบริหารจัดการเพื่อลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ของชุมชน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางรุ่งรัตนา บุญ - หลง) ประธาน ก.ธ.จ. พังงา
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๑

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนัก งานโยธาธิก ารและผังเมืองจัง หวัดพังงาได้ร ับ ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พัง งา
ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

ก.ธ.จ. พังงา ลงพื้นที่สอดส่องโครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒)
ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

๔๒

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๖) โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชนสถานศึกษาและศาสนสถานริมถนน
สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 402 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ภูเก็ต ได้สอดส่องโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชนสถานศึกษาและ
ศาสนสถานริมถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย – หมากปรก ระหว่างกิโลเมตร 14+400 –
15+400 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยแขวงทางหลวงภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การดำเนินโครงการ มีความล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (4)
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ภูเก็ต พิจารณาแล้วมีมติขอให้แขวงทางหลวงภูเก็ตเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วย รวมทั้งเมื่อได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ขอให้แขวงทางหลวงภูเก็ตดำเนินการบริหารจัดการ หรือการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและผู้สัญจรบนถนนเส้นทางสายหลัก
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แขวงทางหลวงภูเก็ตได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดผลการดำเนินการและคาดว่าโครงการจะ
เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งแขวงทางหลวงภูเก็ตได้กำหนดแผนงานที่จะเข้าไปดำเนินการบริหารจัดการ
หรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ก.ธ.จ. ภูเก็ต ลงพื้นที่สอดส่องโครงการยกระดับ
ความปลอดภัยบริเวณชุมชนสถานศึกษาและศาสนสถาน
ริมถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 402
ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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(๑๗) โครงการพั ฒ นาเส้ นทางคมนาคมสายรองเชื ่อ มโยงเส้ น ทางคมนาคมสายหลัก
จังหวัดชลบุรี กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยายหมาด – บ้านแปลง
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ชลบุรี ได้สอดส่องโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้น ทาง
คมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยายหมาด –
บ้านแปลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวั ดชลบุรี พบว่า โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างส่งงวดงาน โดยเป็นการ
ก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่ถนนสาย
ดังกล่าวยังไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของ
ประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนสายบ้านหนองยายหมาด –
บ้านแปลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะจันทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางของประชาชนให้มี ค วาม
ปลอดภัย รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมได้อีกทางด้วย
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก.ธ.จ. ชลบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรอง
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก
จังหวัดชลบุรี กิจกรรมก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายบ้านหนองยายหมาด –
บ้านแปลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี

๔๔
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(๑๘) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองนครนายก กิจกรรมก่อสร้าง
ห้องน้ำสาธารณะบริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครนายก ได้สอดส่องโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เมืองนครนายก กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปรากการชล พบว่า มีการสร้าง
ห้องน้ำบดบังทัศนียภาพของเขื่อนฯ และมีการปล่อยน้ำเสียจากห้องน้ำดังกล่าวออกทางหน้าเขื่อนลงสู่แม่น้ำ
นครนายก และไม่มีการติดตั้งป้ายแสดงโครงการ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการปรับหอชมวิวเดิมที่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2556 – 2557 เป็นร้านกาแฟและมีการเก็บค่าบริการร้านกาแฟ อีกทั้งยังมีการเก็บค่าบริการรถโดยสาร
ที่ใช้ในการรับส่งนักท่องเที่ยวภายในโครงการ และค่าบริการการใช้ห้องน้ำจากนักท่องเที่ยว จึงมีข้อสงสัยว่า
ในการจัดเก็บค่าบริการต่าง ๆ เหล่านี้ใช้ระเบียบกฎหมายใดในการจัดเก็บ และมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
อย่างไร อีกทั้ง ผู้ที่เข้ามาประกอบกิจการ เช่น ร้านกาแฟ และรถโดยสาร มีกระบวนการสรรหามาอย่างไร
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้ อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครนายก ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิจารณา
ร่วมกันแล้ว มีมติเห็นชอบให้แจ้งจังหวัดนครนายกตรวจสอบข้อเท็จจริงและ/หรือดำเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยขอให้จัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นป้ายถาวรโครงสร้างเหล็กโดย ให้เ ป็น ไป
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอให้ปรับเปลี่ยนทิศทางของการปล่อยน้ำเสียจากห้องน้ำ ซึ่งควรมี
การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ อีกทั้ง ขอให้ส่งเอกสารการบริหารจัดการรายรับ -รายจ่าย และ
ระเบียบการบริหารจัดการรวมถึงการจัดสวัสดิการภายในเขื่อนด้ วยว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัง หวัดนครนายกได้มีหนังสือ ที่ นย 0017.5/8374 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
แจ้งสรุปได้ว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชลดำเนินการแจ้งบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการ
ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการตามคำแนะนำของ ก.ธ.จ. นครนายก
เรียบร้อยแล้ว และตามหนังสือ ที่ กษ 0318.18/34 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ได้จัดส่งเอกสาร สำเนา TOR แบบรูปรายการตามสัญญาก่อสร้าง
ห้องน้ำให้แก่ ก.ธ.จ. นครนายกเรียบร้อยแล้ว และในคราวประชุม ก.ธ.จ. นครนายก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2564 ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุ งรักษาขุนด่านปราการชล ชี้แจงข้อมูลตาม
ประเด็นดังกล่าวและให้ข้อมูลผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ต่อที่ประชุม ทราบว่า โครงการส่งน้ำฯ
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ได้ดำเนินการปรับทิศทางของท่อระบายน้ำเสียจากห้องน้ำสาธารณะแล้ว และดำเนินการฝังบ่อบำบัด บริเวณ
ด้านหลังห้องน้ำ โดยขุดบ่อ ลึก ลงไป 3 เมตร กว้าง 1.5 เมตร เมื่อบำบัดน้ำเสียแล้วจะปล่อยลงสู่บ่อซึม
อีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งโครงการลำน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ที่ กษ.๐๓๑๘.๑๘/374 ลงวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๖๔ ส่งสำเนาระเบียบคณะกรรมการชลประทานและคำสั่งอนุกรรมการสวัสดิการโครงการฯ ให้ ก.ธ.จ.
นครนายกตามที่ร้องขอแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ประธาน ก.ธ.จ. นครนายก
ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก

๔๖
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(๑๙) โครงการบูรณะซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและโบราณสถาน จังหวัดปราจีนบุรี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2563 ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี ได้สอดส่องโครงการ
บูรณะซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและโบราณสถาน
พบว่า โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ตัวอาคารที่บูรณะซ่อมแซมเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ ซึ่งในการดำเนินการ
จำเป็นต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญการและมีประสบการณ์จากกรมศิลปากรมาช่วยให้คำแนะนำ และมีการ
ดำเนินการโครงการมีความล่าช้า เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มลดเนื้องาน ในงวดงานที่ 4 เป็นงานปรับปรุง
หลังคา ที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อย จึงจะเบิกเงินงบประมาณได้ ประกอบกับการปรับปรุงหลังคาประสบ
ปัญหาหลังคาไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยหลังคาที่จัดซื้อมาไม่ได้มาตรฐาน จึงต้อง
นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย โดยกระเบื้องหลังคาเดิมเป็นของประเทศอิตาลีทมี่ ีอายุกว่า 100 ปี และจะทำการ
เปลี่ยนกลอนหน้าต่างใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยั งมีข้อกังวลในการดำเนินการของผู้รับจ้างที่อาจไม่สามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่จะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
โครงการบูรณะซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและโบราณสถาน เนื่องจากเป็นอาคารในแบบโบราณถือเป็นโบราณสถาน หากมีการปรับปรุงจำเป็น
ต้องคำนึงถึงระเบียบและมาตรฐานของกรมศิลปากรกำหนด ที่ประชุมจึงมี มติเห็นชอบให้มีการสอดส่องการ
ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี มีข้อกังวลในการการแก้ไขสัญญา ในงวดงานที่
1 – 5 มีผลกระทบต่องวดงานการซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคาหรือไม่ นอกจากนี้ การเปลี่ยนกลอนหน้าต่าง
ที่ของเดิมเป็นทองเหลือง ที่มีความแข็งแรง คงทน ราคาตัวละ 10,500 บาท ทั้งหมด หากเปลี่ยนแล้วจะนำ
ของเดิมไปใช้ประโยชน์อะไรและจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากของเดิมบางส่วนยังใช้ได้ และขอให้เชิญหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมครั้งถัดไป
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือบางส่วน ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยไม่มีการผลิตอุปกรณ์
เหล่านี้ ที่ต้องเน้นให้จัดทำเหมือนอุปกรณ์เดิม จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการดำเนิน
โครงการจากต่างประเทศได้ ส่งผลให้การดำเนินการโครงการมีความล่าช้า จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาสิ้นสุด
การดำเนินโครงการ จากเดิมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น 18 มิถุนายน 2564 โครงการนี้มีการดำเนินการ
ทั้ง หมด 10 งวดงาน ขณะนี้ม ีดำเนินการและตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว 5 งวดงาน มีก ารเบิก จ่าย จำนวน
11,456,000 บาท ทั้งนี้ เหตุที่จำเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เนื่องจากการชำรุดเสียหาย

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ตามกาลเวลา หลังจากมีการซ่อมแซมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยตึกมีโครงสร้างจากเยอรมัน ต้องมีการทดสอบโลหะ
ที่ใช้และการเปลีย่ นหลังคาบางส่วนทีช่ ำรุดประมาณร้อยละ 30 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 6 – 8
โดยมีผลการดำเนินงานงวดที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 80 งวดงานที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 50 และงวดงานที่ 8 คิดเป็น
ร้อยละ 25 ในส่วนของงวดงานที่ 9 เป็นการติดตั้งแอร์ ซึ่งผู้รับจ้างจากต่างประเทศแจ้งว่าจะจัดส่งได้ต้นเดือน
พฤษภาคม 2564 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ทั้งนี้ จะได้รับคำแนะนำของ ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี
ไปดำเนินการต่อไป

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ประธาน ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี
ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี

๔๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๐) โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสุทธิธนกูล บ้านอ่าวนิด หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอ
เกาะกูด จังหวัดตราด
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ตราด ได้รับทราบจากประชาชนในพื้นที่ว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ
การดำเนินโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสุทธิธนกูล บ้านอ่าวนิด หมู่ท ี่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด ซึ่งเป็นการขุดลอกสระน้ำบ่อในปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,000 ลูกบาศก์เมตร และขุดลอก
สระน้ำบ่อนอก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,000 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบ่อน้ำเดิมมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ
หากเป็นการจัดทำโครงการต่อท่อส่งน้ำจากบ่อไปยังหมู่บ้านน่าจะเหมาะสมกว่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ในการประชุม ก.ธ.จ. ตราด ที่ป ระชุมได้เห็นชอบให้ ก.ธ.จ. ตราด ลงพื้นที่ สอดส่อง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสุท ธิธนกูล และมีห นังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อกำชับ เร่ง รัดให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามความเห็นของ ก.ธ.จ. ตราด พร้อมทั้งมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประมวล
สุขสถิตย์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนนำน้ำจาก
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสุทธิธนกูล บ้านอ่าวนิด ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และประชาชนมีความพึงพอใจ
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. อำเภอเกาะกูดได้มีหนังสือ ที่ ตร 0618/998 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 แจ้งผล
การดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ตราด โดยอำเภอเกาะกูดได้แจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะหมาก แจ้งเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนในการนำน้ำจากสระ
เก็บน้ำสุทธิธนกูล บ้านอ่าวนิด หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดประชุมการจัดทำแผนการใช้น้ำจากสระเก็บน้ำแล้ ว
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. จังหวัดตราด ได้มีหนังสือ ที่ ตร ๐๐๑๗.๕/๑๐๘๔๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
แจ้งว่า อำเภอเกาะกูด ได้ดำเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการใช้น้ำจากสระเก็บน้ำสุทธิธนกูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะหมากได้จัดประชุมจัดทำแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้ใช้น้ำใน
พื้นที่ตำบลเกาะหมาก และมีแผนการวางท่อส่งน้ำไปยังแหล่งชุมชนทั่วพื้นที่เกาะหมาก ให้สามารถใช้น้ำจาก
สระน้ำสุทธินุกูลได้ทุกภาคส่วน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ประธาน ก.ธ.จ. ตราด
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๙

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงชวน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อุดรธานี ได้ล งพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงชวน ตำบลบ้านขาว
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด พบว่า เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการประชาคมก่อนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นโครงการที่ดี
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรในพื้นที่ม ีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี

ก.ธ.จ. อุดรธานี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงชวน
ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๕๐

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๒) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ตำบลโสกก่าม
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. บึงกาฬ ได้สอดส่องโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พบว่า มีการปลูกผัก เลี้ยงหมู และไก่ไข่ มีการบริหารจัดการที่ดี จึงควรมีการทำเป็นหลักสูตร
การปลูกผัก การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ในรุ่นต่อไป
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. บึงกาฬ พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
๑. ควรมีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย การปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรค และต่อยอด
โครงการ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. รวบรวมองค์ความรู้จ ัดทำเป็นหลัก สูตรการเรียนการสอน สำหรับใช้ในการเรียน
การสอนของนักเรียนในรุ่นต่อไป

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)
ประธาน ก.ธ.จ. บึงกาฬ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดบึงกาฬ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๑

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงสัตว์ สามารถนำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคตได้ และช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวัน เพิ่มรายได้ของนักเรียน
อีกทางหนึ่งด้วย

ก.ธ.จ. บึงกาฬ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๕๒

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๓) โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมหลัก
ก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. หนองคาย ได้สองส่องโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of
tourism) กิจกรรมหลัก ก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสยั จังหวัด
หนองคาย ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า การดำเนินการ
ได้ม ีก ารทำประชาคมชุมชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีก ารก่อสร้างศาลา
การเปรียญเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้จัดกิจกรรม สร้างห้องน้ำ ทางลาดของคนพิการ โดยมีป้ายโครงการ
แบบชั่วคราว และวางป้ายบอกเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้าระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นโครงการจะ
มีการทำป้ายแบบถาวรถูกต้องตามระเบียบฯ
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก.ธ.จ. หนองคาย ลงพื้นที่สอดส่องโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism)
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บห้วยไร่ 1 บ้านโนนธาตุ
พัฒนา ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู ได้สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม ขุดลอก
อ่างเก็บห้วยไร่ 1 บ้านโนนธาตุพัฒนา ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด พบว่า โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นโครงการ
ที่มีประโยชน์ คุ้มค่า ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยขน์สูงสุด
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ประธาน ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู

ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บห้วยไร่ 1 บ้านโนนธาตุพัฒนา ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

๕๔

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๕) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย หน้าเทศบาลเมืองเลย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไป
เหนือน้ำ) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. เลย ได้ ส อดส่ อ งโครงการเขื ่ อ นป้ อ งกั น ตลิ ่ ง ริ ม แม่ น ้ ำ เลย หน้ า เทศบาล
เมืองเลย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ไปเหนือ น้ำ) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก.ธ.จ. เลย ลงพื้นทีส่ อดส่องโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย
หน้าเทศบาลเมืองเลย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือน้ำ) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๖) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
รองประธาน ก.ธ.จ. สกลนคร (นายอภิรักษ์ วรกิจ) พร้อมด้วยคณะ ได้สอดส่องโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบล
ไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่ม
จัง หวัด ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ผู้ร ับ จ้ างไม่ถนัด ในการขุด เนื่องจากเป็นงานใหม่และซับซ้อน
โดยจะต้องขุดตามแบบและสอดคล้องกับความต้องการของครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การขุดบ่อลึกมาก
ไม่มีโคกและนา เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่มากและลึก จึงไม่เหมาะในการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับปลาขึ้นมาจำหน่าย
พื้นที่ดังกล่าวมีคลองชลประทานผ่านอยู่แล้ว พื้นที่บางโครงการก็เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมได้ง่ายไม่เหมาะสมและ
ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติ
ภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สกลนคร พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า การขุดบ่อต้อง
เป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ พื้นที่แห้งแล้ง ดินเสื่อมโทรม จึงต้องขุดเป็น โคก หนอง นา และประชาชนมีความ
ต้องการเข้าร่วมโครงการที่แท้จริง มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อันจะเป็นต้นแบบต่อไป
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน
ก.ธ.จ. สกลนคร ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดสกลนคร

๕๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร ตำบลนาโพธิ์น้อย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
รองประธาน ก.ธ.จ. มุก ดาหาร (นายสมจิตร พิล ารัตน์) พร้อมด้วยคณะ ได้สอดส่อง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร กรณีการเลี้ยงปลากดแก้ว พบว่า ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้การจัดอบรม การติดตาม แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรมีความยากลำบาก
ต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนขาดแหล่งน้ำ
ต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ทำให้ปลากดแก้วที่เลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตช้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. มุกดาหาร พิจารณาแล้วมีมติแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีการบูรณาการส่งเสริม
ให้มีการเลี้ยงปลากดแก้วอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มาท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงในการทำการเกษตร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ขอนแก่น ได้สอดส่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงในการทำการเกษตร กิจกรรม
ย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะการแจก
พันธุ์ปลาดุกเพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงในนาข้าว พันธุ์ปลาอื่น ๆ เพื่อเลี้ยงในบ่อ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน และกบ
พบว่า การติดต่อประสานงานกับเกษตรกรทำได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากไม่มีการจัดทำระบบฐานข้อมู ล
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจ
ไม่เ ป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบ ัติภารกิจเพื่ออำนวย
ความสะดวก ให้บ ริการ และสนองความต้องการของประชาชน และ (๔) ปฏิบ ัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ขอนแก่น พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัดขอนแก่นแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
ดำเนินการ ดังนี้
๑. ขอให้มีการจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ขอให้มีการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ประธาน ก.ธ.จ. ขอนแก่น
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น

๕๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น แจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
https://www4.fisheries.go.th>site2>fpo-khonkaen
๒. การติดตามประเมินผลมอบให้สำนักงานประมงอำเภอที่รับผิดชอบในพื้นที่ดำเนิน
โครงการฯ ตรวจติดตามและส่งเสริมเกษตรกรหลังจากส่งมอบปัจจัยในโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

ก.ธ.จ. ขอนแก่น ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก การส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงใน
การทำการเกษตร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๙

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒๙) โครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน กิจกรรม ปลูกป่าเพื่อกันแนวลม จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด ได้สอดส่องโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กิจกรรม ปลูกป่าเพื่อกันแนวลม จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โครงการดังกล่าว
มีลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างต้นไผ่ก ิมซุง จำนวน ๑๖,๐๐๐ ต้น ปลูกในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สาธารณประโยชน์
สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด บริเวณที่ทางลมผ่าน จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ ไร่ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อม
โทรม และเป็นแนวกันลมลดความรุนแรงจากวาตภัย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่
สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้ สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และลดสภาวะโลกร้อน ทั้งนี้
ได้มีการจ้างแรงงานจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และไผ่จะเป็น
อาหาร เป็นวัตถุดิบในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ในอนาคตต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำโครงการลักษณะนี้ เพือ่ เสนอขออนุมัติในปีงบประมาณต่อไป
๒. ติดตาม รักษา ดูแลการเจริญเติบโตของกล้าไม้ (ไผ่กิมซุง) ที่ปลูกแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ประธาน ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

๖๐

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. จะดำเนินการจัดทำโครงการลักษณะนี้ เพื่อเสนอขออนุมัติในปีงบประมาณต่อไป
๒. ได้ลงพื้นที่ติดตาม รักษา ดูแลการเจริญเติบโตของกล้าไม้ (ไผ่กิมซุง) ที่ปลูกแล้ว อย่าง
สม่ำเสมอ

ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่สอดส่องโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กิจกรรม ปลูกป่าเพื่อกันแนวลม จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๑

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๐) โครงการเพิ่มปริมาณเก็บกักและระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนการผลิต
สินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ำห้วยตาดไซ บ้านดงเย็น ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ ได้สอดส่องโครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ
เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ)
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยตาดไซ บ้านดงเย็น ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ของเนื้องานทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้างฯ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจ
ปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิ จ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ พิจ ารณาแล้วมีม ติให้แจ้ง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ก ำชับ ช่าง
ผู้ควบคุมงานให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ประธาน
ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์

๖๒

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งว่างานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยตาดไซ บ้านดงเย็น
ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นงานดำเนินการเองโดยโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
เพื่อกักเก็บน้ำสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรประมาณ ๕๐๐ ไร่ และยังบรรเทาปัญหาน้ำท่วมโดยชะลอปริมาณ
น้ำไว้ อีกทั้งมีน้ำกัก เก็บไว้ในฤดูแล้ง ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันได้ผลปฏิบัติงานร้อยละ ๘๖ และผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ ๖๔.๕๔ สภาพหน้างานไม่มีปัญหา อุปสรรค โดยคาดว่างานจะแล้วเสร็จพร้อมเบิกจ่าย ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ นี้
๒. การติดตามประเมินผลมอบให้โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ที่รับผิดชอบในพื้นที่
ดำเนินโครงการฯ ตรวจติดตามและส่งเสริมเกษตรกรภายหลังส่งมอบปัจจัยในโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุน
การผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ) กิจกรรมย่อย
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยตาดไซ บ้านดงเย็น ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองโน – บ้านส้มโฮง
ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. มหาสารคาม ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านหนองโน – บ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร
งบประมาณ ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งในการสัญจร
ระหว่างชุมชน และเส้นทางหลักของราษฎรให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และใช้ในการขนส่ง สินค้ า
ทางการเกษตร พบว่า
๑. มีการกำหนดพิกัด GPS เริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน โดยถนนแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง มีการ
ระบุพิกัด กม. เป็นช่วง ๆ แต่พบว่า มีถนนของโครงการอื่นมาทับซ้อนประมาณ ๕๐๐ เมตร และบางช่วงระยะ
๑๐๐ เมตร สภาพค่อนข้างดี
๒. ช่วงที่ ๒ มีพื้นเดิม เป็นถนนคอนกรีตบางส่วน ซึ่งในแบบรูปรายการก่อสร้างได้ระบุว่า
จะดำเนินการรื้อออก
๓. ช่วงที่ ๓ พบว่ามีถนนแอสฟัลท์ติกใหม่ ที่เพิ่งสร้างการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติ
ภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. มหาสารคาม พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัดมหาสารคาม แจ้งสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการ ดังนี้
๑. ขอให้ช่างผู้คุมงานควบคุมผู้รับจ้าง ให้ใช้วัสดุที่ถูกต้องพร้อมทั้งปริมาณให้ครบถ้วน
ตามแบบและปริมาณงานก่อสร้าง โดยเฉพาะปริมาณหินคลุกและดินปรับระดับ
๒. ขอให้ช่างผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและทำการบันทึก เสนอ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในแต่ละช่วงเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พื้นที่ก่อสร้าง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ประธาน ก.ธ.จ. มหาสารคาม
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม

๖๔

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม แจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและทำการบันทึกเสนอประธานกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในแต่ละช่วง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง
๒. ถนนคอนกรีตเดิมในส่วนที่มีสภาพใช้งานได้ดียังคงสภาพเดิมไว้ และทำการปูผิวลาด
ยางทับเพื่อให้สะดวกต่อการจราจร และในส่วนที่มีสภาพชำรุดเสียหายมากได้ดำเนินการแก้ไขให้มีสภาพใช้งาน
ได้ดี
๓. ผู้ควบคุม งานได้ดำเนินการตรวจสอบปริม าณงานหินคลุก ดินลูก รัง และดินถม
อย่างรอบคอบให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและประมาณงานก่อสร้างที่กำหนด
๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.มหาสารคาม เรียบร้อยแล้ว

ก.ธ.จ. มหาสารคาม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองโน – บ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๒) โครงการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ชัยภูมิ ได้สอดส่องโครงการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ อำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็น โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการ
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง โดยอบรมให้ความรู้ สนับสนุนพันธุ์ต้นกล้วย และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ ฟางอัดก้อน ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี บัวรดน้ำ มีดตัดกล้วย ถุงมือ เข่งพลาสติก
ถุงกระสอบปุ๋ย และเชือกฟาง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจปฏิบ ัติ
ภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ชัยภูมิ พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้
1. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก เช่น จอบ บัวรดน้ำ และมีดตัดกล้วย ให้แก่เกษตรกร
มีความจำเป็นในการจัดซื้อหรือไม่ เนื่องจากเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว
2. พันธุ์ต้นกล้วยที่แจกให้เกษตรกรไปปลูก พบว่า หลังจากปลูกแล้วตายไปหลายต้น สาเหตุ
ส่วนหนึ่งคาดว่าพันธุ์ต้นกล้วยที่แจกให้เป็นพันธุ์ที่ใบใหญ่ต้นเล็ก อาจจะทำให้ตายง่าย
3. หากมีการดำเนินโครงการลักษณะนี้ในปีงบประมาณต่อไป ขอให้สำรวจความต้องการ
ของกลุ่ม เป้าหมายก่อ นที่จ ะสนับ สนุนปัจ จัยการผลิตเพื่อให้เ ป็นไปตามความต้องการและความจำเป็น
และการเลือกสนับสนุนพันธุ์พืชควรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วย
4. ควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน (บัญชีรับ – จ่าย) เพื่อให้เกษตรกร
สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้
5. ควรอบรมความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้
เกษตรกรรู้จักวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้าแจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. การดำเนินการครั้งต่อไปจะไม่ม ีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก เช่น จอบ มีด
บัวรดน้ำ สำหรับกรณีที่จัดซื้อไปแล้ว นอกจากจะใช้ประโยชน์ในโครงการ ยังใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้านและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ด้วย
๒. ต้นกล้วยที่หลังจากปลูกแล้วตายไปหลายต้นเนื่องจากน้ำท่วม ซึ่งได้มีการปลูกทดแทน
ต้นที่ตายแล้ว
๓. การดำเนินการครั้งต่อไปจะมอบหมายเจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนดำเนินโครงการ

๖๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๔. การให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับจ่าย ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ความรู้
แก่เกษตรกรเพื่อสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยแล้ว
๕. การให้ความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ความรู้
แก่เกษตรกร เพื่อให้วางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วยแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ประธาน ก.ธ.จ. ชัยภูมิ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๓) โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป ผลิตผลและสินค้า เกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตกาแฟมาตรฐานและการแปรรูป
สร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ได้สอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป ผลิตผลและ
สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตกาแฟ
มาตรฐานและการแปรรูปสร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า
เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมในการทำการเกษตร ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษให้การ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๗ ปี โดยการปลูกกาแฟเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่
สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ มีนักวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถในการปลูก แปรรูปและการจำหน่ายกาแฟ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ เข้ามาใช้
บริการได้โดยคิดค่าบริการเป็นราคาต้นทุน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไร่ และให้ผลผลิตแล้วประมาณ
60 ไร่ อัตราการผลิตไร่ละ 400 กิโลกรัม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจ
ปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจ
เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) ประธาน ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ

๖๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ขยายกลุ่มผู้ปลูก
และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนที่มีความสนใจเข้ามาร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้ง 22 อำเภอ ส่งเสริมการ
ผลิตการแปรรูปและจำหน่ายครบวงจร โดยให้มีช่องทางการจำหน่ายเมล็ดกาแฟทางออนไลน์ ด้วย
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ แล้ว

ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป ผลิตผล
และสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตกาแฟมาตรฐาน
และการแปรรูปสร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษ
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๙

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๔) โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ ย ว
กิจกรรม จัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อุบ ลราชธานี ได้ส อดส่องโครงการส่ง เสริม การรับ รู้ให้จัง หวัดอุบ ลราชธานี
เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม จัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อประโยชน์
ของประชาชนด้านการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้า และให้ผู้บริโภคได้ซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพ เนื่องจากอำเภอน้ำยืน
มีพื้นที่ปลูกผลไม้จำนวนมากและมีผลไม้หลายชนิด เช่น ทุเรียน ชมพู่ เงาะ กล้วย ลำไย เป็นต้น โดยอำเภอน้ำยืน
ได้เตรียมงานให้ตรงกับช่วงผลผลิตของชาวสวนออกสู่ตลาด ซึ่งจะมีการพบปะเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้
การประกวดคุณภาพผลไม้แต่ละชนิดเพื่อสนับสนุนให้มีการรักษาคุณภาพของผลไม้ในพื้นที่ และการเยี่ยมชม
สวนผลไม้เกษตรกรต้นแบบของอำเภอน้ำยืน “สวนไพศาล” ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ปลูกผลไม้หลายชนิด ทั้งนี้ ได้รับ
ความร่วมมือจากเกษตรอำเภอและชุมชนต่าง ๆ เช่น องค์กรพัฒนาสตรี สภาวัฒนธรรมอำเภอ กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อุบลราชธานี พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งอำเภอน้ำยืน ประชาสัมพันธ์งานตามปกติ
เพื่อให้ประชาชนรับทราบและมาเลือกซื้อสินค้า ควรเชิญเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
งานเทศกาลครั้งนี้ และควรมีการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในวันจัดงานเทศกาล นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) ประธาน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี

๗๐

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าวในช่วงการจัดงานเทศกาล ระหว่าง
วันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่า การจัดงานเทศกาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประกวดผลไม้ชนิดต่าง ๆ
เช่น ทุเรียน มะม่วง ลำไย ชมพู่ กล้วย เป็นต้น การแสดงบนเวทีของนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มมวลชนของแต่ละ
ตำบล และการดำเนินการพิธีการต่าง ๆ และมีการจัดตั้งตลาดผลไม้จากเจ้าของสวนผลไม้ในอำเภอน้ำ ยืน
เพื่อจำหน่ายและเปิดประมูลทุเรียน โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำยืน กลุ่มนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็น
จำนวนมาก เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าผลไม้ได้เป็นจำนวนมาก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าผลไม้ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ มีการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณซุ้มประตูเข้า – ออกงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก
สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน และ อสม. ในพื้นที่

ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการส่งเสริม
การรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการ
ท่องเที่ยว กิจกรรม จัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗๑

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๕) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านล่องปู่หม่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันทราย
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านล่องปู่หม่น
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่ง
แม่น้ำปิงได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากเวลาผ่านไปสันเขื่อนอาจเกิดการทรุ ดตั ว
หรือเกิดรอยร้าวได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไป
ตามหลัก การบริห ารกิจ การบ้านเมือ งที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบ ัติภารกิจ ให้เ กิดผลสั ม ฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. เชียงใหม่ พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดูแล
บำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ เมือ่ ก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จจะส่งมอบให้เทศบาล
สันทรายมหาวงศ์ บริหารจัดการ ดูแลและบำรุงรักษาต่อไป
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งจังหวัด/หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.
เชียงใหม่

ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง
บ้านล่องปู่หม่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๗๒

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๖) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 – บ้านช่างเพีย้ น
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านธิ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ลำพูน ได้สอดส่องโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันมะนะ
หมู่ที่ 10 – บ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านธิ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.14003
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร พบว่า ผลการ
ดำเนินงานมีความก้าวหน้า ร้อยละ 25 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการล่าช้ากว่าที่ระบุไว้ในสัญญาและถูกปรับ ได้
เนื่องจากผู้รับจ้างขาดแคลนคนงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
และมีการรับงานอีกหลายที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจ
ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ลำพูน พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งเทศบาลตำบลบ้านธิ ดำเนินการบริหารสัญญา
โครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งเทศบาลตำบลบ้านธิดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ลำพูน

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน ก.ธ.จ. ลำพูน
ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๗) โครงการจัดทำระบบป่าเปียก พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ลำปาง ได้ส อดส่องโครงการจัดทำระบบป่าเปียก พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 พบว่า โครงการได้ก ่อสร้างเขื่อนพนังกั้นน้ำธรรมชาติเพื่อชะลอการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก
และกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้น จำนวน 30 ลูก (จากจำนวนทั้งหมด 70 ลูก ในพื้นที่จังหวัดลำปาง) โดยจัดทำ
ตามแบบที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนด มีการใช้แรงงานแบบจัดจ้างและแรงงานชาวบ้าน
ในพื ้ น ที่ การก่ อ สร้ างเสร็จ สิ ้น ภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด ซึ ่ ง การดำเนิ นการดัง กล่าวหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจ ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ.ลำปาง พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
๑. เมื่อมีการใช้งานแล้วอาจมีเศษดินหรือหิน ปิดปากท่อระบายน้ำก่อให้เกิดการอุดตันได้ง่าย
๒. เมื่อเกิดไฟป่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่อ PVC ควรมีการสำรวจภายหลังจาก
การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว
๓. ควรระมัดระวังเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีการปลูก สิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพราะหาก
ตรวจสอบไม่ถูกต้องที่ดินดังกล่าวอาจตกเป็นของเอกชนและจะเกิดปัญหาได้ในภายหลัง

ก.ธ.จ. ลำปาง ลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดทำระบบป่าเปียก พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งจังหวัด/หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.
ลำปาง

๗๔

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๘) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรม ขุดลอกหนองหลวง
บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. เชียงราย ได้สอดส่องโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรม
ขุดลอกหนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการขุดลอก
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีผลดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์
ดังนี้ 1. สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองหลวงและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วง
ฤดูแล้ง 2. เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ป ลาทำให้ป ระชาชนสามารถจับปลาเพื่อการบริโ ภคและนำมาจำหน่าย
เป็นการเพิ่มรายได้ 3. เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีภูมิทัศน์ดีขึ้น

ก.ธ.จ. เชียงราย ลงพื้นที่สอดส่องโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรม ขุดลอกหนองหลวง
บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓๙) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร พัฒนาแหล่งน้ำ
สนับสนุนบ้านดอนไชย (ฝายห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. น่าน ได้สอดส่องโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
อย่างครบวงจร พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนบ้านดอนไชย (ฝายห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ จึงควรขยายโครงการในหลาย ๆ พื้นที่

ก.ธ.จ. น่าน ลงพื้นที่สอดส่องโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
อย่างครบวงจร พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนบ้านดอนไชย (ฝายห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ)
ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๗๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๔๐) โครงการส่งเสริมปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมีในพื้นที่โครงการหลวงห้วยน้ำ ขาว
ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ ได้สอดส่องโครงการส่งเสริมปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมีในพื้นที่
โครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
พบว่า เป็นโครงการอบรมให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติการปลูกพืช เช่น ฟักทองญี่ปุ่น พืชเมืองหนาว ให้แก่
สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง จำนวน 30 คน รวม 3 วัน โดยโรงเรือนที่ใช้ในการสาธิต
และฝึกปฏิบัติดังกล่าว มีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจ ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดมีการต่อยอดโครงการ
โดยการก่อสร้างโรงเรือนให้เพียงพอ รวมถึงรณรงค์ให้มีการใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติ และปลูกพืชผักปลอดสารเคมี
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเกษตรจังหวัดได้ พิจารณาข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ จึงได้เสนอโครงการเพื่อต่อยอดการก่อสร้างโรงเรือนให้เพียงพอ รวมถึงรณรงค์ให้มีการใช้
ชีวิตตามวิถีธรรมชาติ และปลูกพืชผักปลอดสารเคมี ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแล้ว

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๔๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบางยม อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สุโขทัย ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ตำบล
เมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโ ขทั ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
พบว่า การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง ความยาวรวม 280 เมตร มีรูปแบบ
การก่อสร้างเป็นการเรียงหินริมเขื่อน และการวางกล่องเกเบี้ยนตอกเสาเข็มกลางเขื่อน เพื่อเพิ่มความมั่นคง
ให้กับโครงสร้าง ในส่วนของพื้นที่ก่อสร้าง พบว่า มีสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
คั่นกลางระหว่างช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 และในการก่อสร้างช่วงคอสะพานสำนักงานโยธาธิกา รและผังเมือง
จัง หวัดสุโ ขทัย มีก ารออกแบบโดยไม่ได้ป ระสานกับ กรมทางหลวงชนบท ทำให้ไม่ส ามารถก่อสร้างหรือ
ตอกเสาเข็มในส่วนของคอสะพานได้ เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาตก่อสร้าง จึงออกแบบโดยเว้นช่องว่างช่วงคอ
สะพานไว้ และจะมีการเรียงหินปิดคอสะพานเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ ำไว้ ซึ่งบริเวณคอสะพานดังกล่าว
อาจเกิดน้ำกัดเซาะทำให้เกิดความเสียหายได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเรียงหินไว้แล้วแต่อาจไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ
และยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบตั ิ
ภารกิ จ ไม่ เ ป็ นไปตามหลั ก การบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ ดี ตามระเบีย บฯ ข้ อ ๒๓ (๓) ปฏิ บ ั ต ิภารกิ จ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สุโขทัย พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เห็นควรให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยมีการประสานการทำงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาพิษณุโลก และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าใต้ท้องสะพาน
หรือคอสะพาน หรือจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหากรณีมีเนื้องานที่เกี่ยวข้องกัน
2. ในช่วงฤดูฝนแม่น้ำยมจะมีปริมาณน้ำหลากมาก ทำให้ต้องหยุดการก่อสร้างเขื่อนและ
ในปัจจุบันฤดูกาลมีความผันแปรและเกิดความไม่แน่นอน ดังนั้น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
ควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานฐานรากให้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูฝน

๗๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย แจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้ประสานกับผู้อำนวยการหมวด
ทางหลวงชนบทสวรรคโลก เพื่อปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาในส่วนของบริเวณคอสะพานที่ได้เว้นช่องว่างไว้
๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยได้ทำหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างกับผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว และได้มีการนัดประชุมและกำชับงานให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก

ก.ธ.จ. สุโขทัย ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบางยม
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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(๔๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข
3212 ตอนควบคุม 0200 ตอนไร่พัฒนา – หนองโพ ช่วง กม.22+000 – 24+000 ตำบลหนองโพ
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครสวรรค์ ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0200 ตอนไร่พัฒนา – หนองโพ ช่วง กม.22+000 – 24+000
ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ พบว่า โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่บางช่วงของถนนเป็นทางโค้ง ไม่มี สัญญาณไฟ
จราจรหรือป้ายป้องกันด้านความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครสวรรค์ พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งจังหวัดนครสวรรค์แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหรือป้ายป้องกันด้านความปลอดภัยในจุดทางโค้งของถนน
๒. ขอให้เร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการเคลือ่ นย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงให้ห่างจาก
ผิวจราจร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายพีระ ทองโพธิ์)
ประธาน ก.ธ.จ. นครสวรรค์ ลงพื้นที่
ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนครสวรรค์

๘๐
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ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดนครสวรรค์แจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ได้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายป้องกัน
ด้านความปลอดภัยในจุดทางโค้งของถนนเรียบร้อยแล้ว
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลีดำเนินการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ให้ห่างจาก
ผิวจราจรแล้ว
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2.๓.๒ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ก.ธ.จ. ๗๖ คณะ/จัง หวัด ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ในจังหวัด ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. จำนวน ๓๓๑ แผนงาน/โครงการ
พบว่า แผนงาน/โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙๑ แผนงาน/
โครงการ ซึ่งโครงการที่สอดส่องส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากที่สุด รองลงมาด้านสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข ตามลำดับ โดยจำแนกได้
ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๑) – (๗) รวมจำนวน ๑๐๘ ข้อ ในจำนวนนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติ
ภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า มากที่สุด จำนวน ๗๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๕
รองลงมาเป็น ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จำนวน ๑๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๔
และข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
จำนวน ๑๑ ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๙ ดังนี้
การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) – (๗)
จำนวนข้อ คิดเป็นร้อยละ
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นรวมตลอดจน
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการ
๑๑
๑๐.๑๙
ของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๑๓
๑๒.๐๔
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
๗๙
๗๓.๑๕
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อ
สถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย
๕
๔.๖๓
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
สม่ำเสมอ และเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
รวม
๑๐๘
๑๐๐
ทั้ง นี้ การสอดส่อ งโครงการดัง กล่าว ก.ธ.จ. มีม ติเ ป็นข้อเสนอแนะ จำนวน ๑๑๑ ข้อ
โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๑ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะ
ที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด/หน่วยงาน
(ภาคผนวก ๑ : ชื่อแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัดที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง และมีข้อเสนอแนะ
หน้า ๑๘๘)

๘๒
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❖ กรณีตัวอย่างผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
(๑) โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำแบบขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1 และ 3 ตำบลลำตะเคียน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำแบบขยายผิวจราจร
หมู่ที่ 1 และ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื ่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จำเป็ น ในอำนาจของรองนายกรั ฐมนตรี พบว่ า โครงการอยู ่ ร ะหว่า งดำเนินการ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจ การบ้านเมือ งที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (4) ปฏิบ ัติภารกิจ ให้เ กิดผลสัม ฤทธิ์ มีป ระสิท ธิภาพ และ
มีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา พิจารณาแล้วมีมติขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา เพื่อให้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ
พระนครศรีอยุธยา

ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้าง
ผนังกั้นน้ำแบบขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1 และ 3
ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒) โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำให้มีความเพียงพอตามความ
ต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้ำและความเหมาะสมกับน้ำต้นทุน ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. กาญจนบุรี ได้สอดส่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
ให้มีความเพียงพอตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้ำและความเหมาะสมกับน้ำต้นทุน ตำบลหนองหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีโครงการชลประทานกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานรับผิด ชอบ
ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
โดยประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และมีการแก้ไขปัญหาที่ตรงความต้องการ จึงควรเป็นโครงการต้นแบบ
ในการแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่อื่นต่อไป

ก.ธ.จ. กาญจนบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
ให้มีความเพียงพอตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้ำและความเหมาะสมกับน้ำต้นทุน
ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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(๓) โครงการประปาป๊อกแทงค์ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ราชบุรี ได้สอดส่องโครงการประปาป๊อกแทงค์ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พบว่า โครงการดังกล่าวมีการดำเนิ นการ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมาก จึงเห็นควรเป็นโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหา
น้ำขาดแคลนในพื้นที่อื่นต่อไป

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน ก.ธ.จ. ราชบุรี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี

ก.ธ.จ. ราชบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการประปาป๊อกแทงค์
ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านด่านศุลกากรสะเดา
เป็นการปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.23 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ณ ด่านพรมแดนสะเดา (ขาออก) ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สงขลา ได้สอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ผ่านด่านศุลกากรสะเดา เป็นการปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.23 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ณ ด่านพรมแดนสะเดา (ขาออก) ตำบลสำนักขาม
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า โครงการ
ดังกล่าวได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และพบข้อ สังเกตว่า
งบประมาณในการดำเนินงานของโครงการตั้ง ไว้ 22,080,000 บาท แต่มีการประกวดราคาได้จริง เพียง
15,180,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางด่านศุลกากรสะเดาได้มีก ารหารือ
กับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาในประเด็นดังกล่าวนี้แล้ว และผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถดำเนินการ
โครงการได้ อีกทั้ง ก.ธ.จ. สงขลา ได้ขอความร่วมมือให้ด่านศุลกากรสะเดาประสานกับผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดการ
ดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ก.ธ.จ. สงขลา ได้สอดส่อง
โครงการดังกล่าวอีกครั้ง พบว่า โครงการได้ดำเนินการเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือเพียงแต่การตีเส้น
เครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (4)
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สงขลา พิจารณาแล้วมีมติให้ประธานมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อขอให้
แจ้งหน่วยงานที่เกีย่ วข้องให้มีการกำกับดูแลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เพื่อป้องกันการละทิ้งงานของผู้รับจ้าง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ประธาน ก.ธ.จ. สงขลา
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา

๘๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีหนังสือแจ้งจังหวัดสงขลาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. สงขลา แล้ว

ก.ธ.จ. สงขลา ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านด่านศุลกากร
สะเดา ณ ด่านพรมแดนสะเดา (ขาออก) ตำบลสำนักขาม
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๕) โครงการขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริไทยรัฐวิทยา
111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สตูล ได้สอดส่องโครงการขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยที่ทำการปกครอง
อำเภอละงูเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า
โครงการดังกล่าวมีการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงเป็ด ไก่ ทำให้นักเรียนมีอาหารกลางวันจากผลิตผลของโครงการฯ
ประกอบกับความร่วมมือของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทำให้เกิดการสร้างการเรียนรู้รว่ มกันให้แก่เด็ก
นักเรียนได้เป็นอย่างดี แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
และถึงแม้ว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการมีจำนวนค่อนข้างน้อย แต่โรงเรียนก็สามารถบริหาร
จัดการดำเนินการได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรั ฐอาจปฏิบัติ
ภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สตูล พิจารณาแล้วมีมติให้ประธานมีหนังสือ แจ้งจังหวัดสตูล เพื่อ พิจารณาให้การ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ในลักษณะดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง และมีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนฯ
จัดทำโครงการฯ เสนอผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินการขยายผลตามโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มยุวเกษตร
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก.ธ.จ. สตูล ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ก.ธ.จ. สตูล ลงพื้นที่สอดส่องโครงการขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

๘๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๖) โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการท่องเที่ยวสามธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม) กลุ่มสนุก เที่ยวสนุก สุขสบาย กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงที่ ๑ บริเวณ
ท่าเทียบเรือ ความยาว ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณกิจกรรมอเนกประสงค์ความยาว ๙๐ เมตร รวมความ
ยาว ๒ ช่วง ๔๐๐ เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
รองประธาน ก.ธ.จ. นครพนม (นายกิตติคม วงศ์มาลาสิทธิ์) พร้อมด้วยคณะ ได้สอดส่อง
โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการท่องเที่ยวสามธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติและวัฒนธรรม) กลุ่มสนุก
เที่ยวสนุกสุขสบาย กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงที่ ๑ บริเวณท่าเทียบเรือ ความยาว
๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณกิจกรรมอเนกประสงค์ความยาว ๙๐ เมตร รวมความยาว ๒ ช่วง ๔๐๐ เมตร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ในจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีป้ายบอก
รายละเอียดโครงการ ไม่มีปัญหาอุปสรรค การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาตามสัญญา
โครงการนี้นอกจากเป็นการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงแล้ว ยังเป็นท่าเทียบเรือที่อำนวยความสะดวกให้กั บ
เรือขนส่งสินค้าและผู้ที่เดินทางโดยสารเรือข้ามแม่น้ำโขงได้สะดวกและปลอดภัย มีบันไดทางขึ้นลงไม่ลาดชัน มี
ลานกว้างสำหรับวางตั้งสินค้า และเป็นลานเอนกประสงค์ใช้ออกกำลังกาย ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี
มีทางขึ้นลงเฉพาะสำหรับคนพิการ ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง สรุปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีความคุ้มค่า
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน ก.ธ.จ. นครพนม
ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘๙

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๗) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีระบบ
นวัตกรรมไทย บ้านไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ยโสธร ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)
ตามบัญชีระบบนวัตกรรมไทย บ้านไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ การ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) วงเงินตามสัญญาจ้าง จำนวน 5,190,000 บาท
โดยมีที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พบว่า มีการเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบ
ผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่พื้นที่ดังกล่าวได้ประสบปัญหาน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุ
โซนร้อน “โพดุล” ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่อาจทำให้อุปกรณ์ของระบบผลิตน้ำประปาเสียหาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ยโสธร พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แจ้งจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ) แจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้
๑. ควรมีการถมดินเพื่อยกพื้นในการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาให้สูงขึ้นมากกว่าระดับน้ำ
ที่เคยท่วมสูงสุด การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต้องประเมินความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อโครงการหากมีอุทกภัยหรือภัยพิบัติเกิดขึ้น และมีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้ระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ของระบบผลิตน้ำประปาเกิดความเสียหายหากเกิดสาธารณภัย
๒. ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทัง้ แจกคู่มือเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบผลิตน้ำประปา
(Water Treatment System) ตามบัญชีระบบนวัตกรรมไทย อาทิ การดูแลถังกรองน้ำและไส้กรอง การทดสอบ
คุณภาพน้ำ เป็นต้น ให้อำเภอไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ศึกษา และใช้เป็นแนวทาง
สำหรับวางแผนในการดูแลบริหารจัดการระบบได้อย่างถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งานและเกิดความยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ในช่วงระยะประกัน ๒ ปี หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายโอนต้องหมั่นสำรวจตรวจสอบวัส ดุอุปกรณ์ข อง
โครงการอย่างสม่ำเสมอ หากมีการชำรุดเสียหายต้องรีบแจ้งบริษัทผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการดูแลและรับผิดชอบ
จัดหาอะไหล่มาเปลี่ยนทันที

๙๐

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) ประธาน ก.ธ.จ. ยโสธร
ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญแจ้งว่า ได้แจ้งบริษัทผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานโครงการ
ดังกล่าวดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ยโสธร แล้ว และผู้รับจ้างได้มีการถมดินยกพื้น
ให้สูงมากกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุด และภายหลังส่งมอบงานได้แจกคู่มือเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบผลิต
น้ำประปา (Water Treatment System) ให้กับอำเภอไทยเจริญเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๑

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๘) โครงการแก้มลิงพร้อมประตูระบายน้ำหนองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ได้สอดส่องโครงการแก้มลิงพร้อมประตูระบายน้ำหนองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๓
บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงาน/โครงการของ
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีโครงการชลประทาน
อำนาจเจริญเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนในอำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
เนื่องจากสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้จำนวนมาก ซึ่งดินที่ขุดขึ้นมาได้ใช้ถมเป็นคันดินแต่คันดินมีความสูงทำให้
ประชาชนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมไม่สะดวกและอยากให้นำดินที่ขุดขึ้นมาถมเป็นถนนเชื่อมเข้าสู่พื้นที่นาด้วย
แต่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ส่วนบุคคล
ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ และนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งจังหวัดอำนาจเจริญและโครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ทั้งที่ได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ให้ทราบถึง
ข้อเท็จ จริงและเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ สำหรับ คันดินที่สูงขอให้โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญดำเนินการทำทางลาดและปรับเกลี่ยทางลงเพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่เกษตรกรรม
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นทีแ่ ละแก้ไข
คันดินที่สูง โดยปรับเกลี่ยทางลาดให้ประชาชนสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรกรรมได้สะดวกเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์)
ประธาน ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ

๙๒

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๙) โครงการระบบส่งน้ำ บ้า นประตูเมือง พื้นที่ช ลประทาน 140 ไร่ บ้า นประตูเมือง
ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ได้สอดส่องโครงการระบบส่งน้ำบ้านประตูเมือง พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่
บ้านประตูเมือง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า โครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระดับการไหลของรางน้ำคอนกรีตไม่แรง ปริมาณน้ำน้อย ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรในบางช่วงฤดูกาล
และรางน้ำคอนกรีตอยู่บริเวณด้านข้างเชิงเขา อาจทำให้เกิดการพังทลายของผิวดินทับรางน้ำได้ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. แม่ฮอ่ งสอน พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งจังหวัด/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดำเนินการ ดังนี้
1. ควรส่งเสริมและเพิ่มงบประมาณเพื่อเพิ่มระยะความยาวของรางน้ำเพื่อเกษตรกรได้ใช้นำ้
อย่างทั่วถึง
2. ควรมีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างต่อเนื่องและคุ้มประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.
แม่ฮ่องสอน

ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สอดส่องโครงการระบบส่งน้ำบ้านประตูเมือง พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่
บ้านประตูเมือง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๐) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชัน้ พื้นที่ใช้
สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านพื้นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พะเยา ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านพื้นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า โครงการดำเนินการ
แล้วเสร็จ เป็นโครงการที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

ก.ธ.จ. พะเยา ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านพื้นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

๙๔

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด หมู่ที่ 8 บ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ตาก ได้สอดส่องโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด หมู่ที่ 8 บ้านยางโองนอก ตำบล
แม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาด
กลาง กรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พบว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
ความจุ ๒๕.๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร กักเก็บน้ำและส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูฝน จำนวน 8,200 ไร่
และฤดูแล้ง จำนวน 3,358 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัย แล้ง ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา ซึ่งได้
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๘.๘๒ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมี
การเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ และมีการขออนุมัติขยายสัญญา ๓ ครั้ง ต่อมาจึงมีการยกเลิก
สัญญาจ้างและจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ในขณะที่ลงพื้นที่สอดส่อง พบว่า อยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง
การขออนุมัติใช้วัตถุระเบิด ถางป่า เปิดหน้าดิน ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการฯ และอาคารประกอบ ดำเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า ก่อสร้างที่ทำการชั่วคราว ก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก และการจัดหาท่อส่งน้ำของ
อาคารท่อส่งน้ำ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้บริการ และอำนวยความต้องการของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ตาก พิจารณาแล้ว เห็นว่า หากโครงการนีด้ ำเนินการแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก อีกทั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มี
แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิดภายหลังโครงการแล้วเสร็จ เนื่องจากการปรับปรุง
ภูม ิท ัศน์ร อบอ่างเก็บ น้ำ ไม่ ใช่ภ ารกิจ ของกรมชลประทาน ดัง นั้น จึง เห็นควรแจ้ง จัง หวัดตากพิจ ารณา
ตั ้ ง งบประมาณตามแผนปฏิ บ ั ติ ร าชการประจำปีข องจั ง หวั ดร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที ่ ร ับ ผิด ชอบเพื ่อ จัดทำ
แผนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิดภายหลังโครงการแล้วเสร็จ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนต่อไป

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดตากแจ้งว่า เมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิดแล้วเสร็จ จังหวัดจะได้พิจารณา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ตาก ต่อไป

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) ประธาน ก.ธ.จ. ตาก
ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก

๙๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๒) โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งพังและน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 12 บ้านวังครุฑ
ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พิษณุโลก พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 ได้สอดส่องโครงการก่อสร้าง
พนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งพังและน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 12 บ้านวังครุฑ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในขณะนั้น
โดยมีที่ทำการปกครองอำเภอวังทองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พบว่า ขนาดของป้ายโครงการไม่เป็นไปตามที่
ระเบี ยบกำหนดไว้ และแนวถนนด้านที่ ต ิ ดและขนานกับริมคลองมีความสูง ชัน เสี ่ ยงกั บการเกิ ดดินถล่ม
โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นผู้รับ ผิดชอบในการดูแล
และบำรุงรักษา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไป
ตามหลั ก การบริห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที ่ด ี ตามระเบี ยบฯ ข้ อ ๒๓ (๔) ปฏิ บ ั ต ิ ภารกิ จให้ เ กิ ดผลสั มฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ.พิษณุโลก พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้
1. ขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอวังทองแจ้งผู้รบั จ้างดำเนินการแก้ไขป้ายโครงการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ
2. เมื่อ องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลวัง ทองได้ร ับ มอบให้เ ป็นผู้ร ับ ผิดชอบในการดูแล
และบำรุงรักษาโครงการดังกล่าว ขอให้จัดทำไฟกระพริบ/สัญลักษณ์/แนวป้องกันถนนด้านที่ติดและขนานกับ
ริมคลองที่มีความสูงชัน เพื่อเตือนให้ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไป – มาทราบ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) ประธาน ก.ธ.จ. พิษณุโลก
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ทำการปกครองอำเภอวังทองแจ้งว่า ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวทั้ง ๒ ข้อ
เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำป้ายโครงการตามขนาดที่กำหนด และปักหลักกั้นตามแนวถนนริมทางด้านที่ติด
และขนานกับริมคลองเพื่อเตือนให้ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไป – มาทราบ เป็นการป้องกันการเกิดอุบัตเิ หตุ
และได้ส่งมอบโครงการดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองดูแลและบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) ประธาน ก.ธ.จ. พิษณุโลก
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก

๙๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

2.๓.๓ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน)
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน) โดยมีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ธ.จ. จำนวน 64 เรื่อง พบว่า เรื่องร้องเรียน
ดัง กล่าวไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๕๖ เรื่อง ซึ่ง เป็นเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนด้านสาธารณูปโภค มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านอื่น ๆ และด้านสาธารณสุข ตามลำดับ โดยจำแนกได้ว่าไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๑) – (๗) รวมจำนวน ๘๕ ข้อ ในจำนวนนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติ
ภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุด จำนวน ๒๒ ข้อ
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๘ รองลงมาเป็น ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความ
คุ้ม ค่า จำนวน ๑๘ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๘ ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบ ัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมตลอดจน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน ๑๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
และข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จำนวน ๑๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ดังนี้
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(เรื่องร้องเรียน)
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) – (๗)
จำนวนข้อ คิดเป็นร้อยละ
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์สว่ นรวมตลอดจน
๑๗
๒๐.๐๐
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการ
๒๒
๒๕.๘๘
ของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๑๗
๒๐.๐๐
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
๑๘
๒๑.๑๘
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อ
๑๐
๑๑.๗๖
สถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย
๑
๑.๑๘
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
สม่ำเสมอ และเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
รวม
๘๕
๑๐๐
ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ก.ธ.จ. มีมติเป็นข้อเสนอแนะ จำนวน ๗๐ ข้อ โดยจังหวัด/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน 3๐ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะทีเ่ หลือ อยู่ระหว่าง
การดำเนินงานของจังหวัด/หน่วยงาน
(ภาคผนวก : ชื่อเรื่องร้องเรียนที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ หน้า ๑๙๕)

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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❖ กรณีตัวอย่างเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนผ่าน ก.ธ.จ.
(๑) ร้องเรียน กรณี แม่น้ำท่าจีนตื้นเขินบริเวณหน้าวัดกำพร้า วัดช่องลมและวัดโกรกกราก
จังหวัดสมุทรสาคร
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สมุทรสาคร ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี แม่น้ำท่าจีนตื้นเขินบริเวณหน้าวัดกำพร้า
วัดช่องลม และวัดโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนว่า แม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าวัด
กำพร้า วัดช่องลม และวัดโกรกกราก มีความตื้นเขินเนื่องจากมีตะกอนดินทับถม ส่งผลกระทบให้เรือไม่สามารถ
แล่นผ่านได้ จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ
ข้อ 23 (2) การปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และ (3)
การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณารับไปดำเนินการ ดังนี้
1. การพิจารณากำหนดแผน/พื้นที่ในการดำเนินโครงการขุดลอกร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน)
ของกรมเจ้าท่า ควรมีการสอบถามความคิดเห็น หรือให้สมาคมประมงได้มีส่วนร่วมในการเสนอพื้นที่ดำเนิน
โครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความเดือดร้อน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างแท้จริง
2. ขอให้กรมเจ้าท่า และจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยอาจมีการพิจารณาดำเนินโครงการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาของแม่น้ำท่าจีนตื้นเขินบริเวณ
หน้าวัดกำพร้า วัดช่องลม วัดโกรกกราก และวัดแหลม เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้ง ๔ พื้นที่
ที่เหมาะสมต่อไป
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร เพื่อติดตามความคืบหน้าในการ
ดำเนินการตามมติ ก.ธ.จ. สมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และขอให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
เร่งรัดการดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานให้จังหวัดทราบ แต่ขณะนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
ยังไม่มีการรายงานความคืบหน้าให้จังหวัดทราบแต่อย่างใด

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสาคร
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร

๑๐๐
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(๒) ร้องเรียน กรณี โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร กิจกรรมพัฒนา
ท่าเรือเกาะพิทักษ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว พร้อมระบบประปาและอาคารบริการนักท่องเที่ยว อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ชุมพร ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดชุมพร กิจกรรมพัฒนาท่าเรือเกาะพิทกั ษ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว พร้อมระบบประปาและอาคารบริการ
นักท่องเที่ยว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ เริ่มดำเนินการวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และสิ้นสุดการดำเนินการวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
จากการลงพื้นที่ ส อดส่อ งของ ก.ธ.จ. ชุม พร พบว่าโครงการได้ห ยุดก่อสร้างปล่อยทิ้ง ร้างจนถึง ปัจ จุบัน
ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องใช้ท่าเทียบเรือในการสัญจรไปมาระหว่างเกาะและชายฝั่ง
ถือว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนมากโดยตรงและเป็นเวลานาน อีกทั้งกระทบ
กับรายได้ และโอกาสจากการท่องเที่ยว จากกรณีดังกล่าวสามารถมองปัญหาได้เป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. การดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยการขอรับการสนับ สนุน
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
๒. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานให้เร็ว
ที่สุด โดยจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน หากรองบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็จะนานเกินไป
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (2) การปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนอง
ความต้องการของประชาชน (3) การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ชุมพร พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ประธาน ก.ธ.จ. มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการ
จังหวัดชุมพรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เพื่อขอทราบข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
และขอให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. มีหนังสือแจ้งจังหวัดชุมพร และองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ชุมพร แล้ว
๒. ประธาน ก.ธ.จ. ชุมพร ได้ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้แทนผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยและผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุม
หารือผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายอำเภอหลังสวน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเจ้าเท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางน้ำจืด และผู้แทน ก.ธ.จ. ชุมพร เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ซึ่งสรุปผลการประชุม ได้ดังนี้
๒.๑ จังหวัดชุมพรได้บรรจุโครงการดังกล่าวที่ยังดำเนินไม่แล้วเสร็จเข้าสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และจากการลงพื้นที่ของก.ธ.จ. ชุมพร พบว่าประชาชนยังมี
ความต้องการเพิ่มเติมอีก ๕ ประการ คือ
(๑) ขอให้มีการก่อสร้างทางลงเรือสำหรับผู้พกิ าร
(๒) ขอให้มีการก่อสร้างทุ่นลอยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย ๒ ฝั่ง
(๓) ขอให้มีการก่อสร้างที่สำหรับพักคอยและพักตรวจ ATK ก่อนลงเรือ
(๔) ขอให้มีการติดตั้งป้ายแสดงจุดท่าเรือ
(๕) ขอให้การติดตั้งป้ายป้ายบอกทางจาก ถนนเอเชียไปยังท่าเรือ (แยกเขาปีบ –
ท่าเรือ จำนวน ๑๕ ป้าย แยกสามหม้าย – ท่าเรือ จำนวน ๑๐ ป้าย)
๒.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาสามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ใน ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรปรับแผนงานการ
ก่อสร้าง (TOR) สำหรับก่อสร้างทุ่นลอยชั่วคราว และจุดพักคอยก่อนลงเรือ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้มีการตรวจสอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ ๒
(๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ได้เร่งออกแบบและประมาณ
การราคาก่อสร้าง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำทางลงเรือสำหรับผู้พิการต่อไป
(๒) จั ง หวั ด ชุ ม พรประสานกั บ แขวงทางหลวง หรื อ แขวงทางหลวงชนบท
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดทำป้ายบอกทาง
(๓) ให้ นายอำเภอหลั งสวน และนายกองค์ การบริ หารส่ วนตำบลบางน้ ำจื ด
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมทั้งพิจารณาให้
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ก.ธ.จ. ชุมพร ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร กิจกรรมพัฒนาท่าเรือเกาะ
พิทักษ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว พร้อมระบบประปาและ
อาคารบริการนักท่องเที่ยว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๑๐๒
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(๓) เรื่องร้องเรียนของประชาชนได้รับความเดือนร้อน กรณีแก้มลิงบึงน้ำใสในพื้นที่ตำบล
ตะโล๊ะหอลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ยะลา ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณี แก้มลิง
บึงน้ำใสในพื้นที่ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ส่งผลกระทบกับประชาชน จำนวน ๑,๐๖๖ ครัวเรือน
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำ เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน และประตูระบายน้ำบึงน้ำใสชำรุด ทำให้ไม่ สามารถ
เก็บ กักน้ำไว้ใช้ได้เพียงพอสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรในฤดูแล้ง ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบรับเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวเพื่อแก้ ไขปัญหาต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติ
ภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ในฐานะประธาน ก.ธ.จ.ยะลา
ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เ กิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูป ธรรม จึงได้นำเข้าสู่
กระบวนการ Government Innovation Lab โดยเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้จัดประชุมผ่านระบบ
วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ภาคใต้ (นางนลินี
มหาขันธ์) กับ รองผู้ว่าราชการจัง หวัดยะลา (นายธีร ุตม์ ศุภวิบ ูล ย์ผ ล) ผู้อำนวยการชลประทาน ที่ ๑๗
(นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์) ปลัดอำเภอรามัน (นายอาซัน เด็งระกี นา) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะโล๊ะหะลอ (นายอิสมาแอ โคตะเซะ) และ ก.ธ.จ. ยะลา ในพื้นที่ ซึ่งจากการประชุม สามารถสรุปแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้ใน ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะเร่งด่วน
๑. การปรับ ปรุงอาคารและประตูระบายน้ำ ซึ่ง ปัจ จุบ ันประชาชนในพื้นที่ใช้ก ารวาง
กระสอบทรายแทนบานระบายน้ำที่เสียหาย
๒. ซ่อมอุดรอยรั่วกำแพงรอบตัวอาคารให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะต้องก่อสร้างกำแพงคอนกรีต
รอบตัวอาคาร
๓. เรียงหินเพื่อเสริมความแข็งแรงและมั่นคงด้านท้ายของอาคาร
ระยะต่อเนื่อง
๑. การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยการขุดลอกคลองบึงน้ำใส ซึ่งจะทำให้ความจุน้ำเพิ่มขึ้นจาก
ความจุเดิม ๑,๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หากมีการขุดลอกจะสามารถเพิ่มเป็น ๑,๔๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. การขุดลอกคลองระบายน้ำที่สามารถเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำสายบุรีเพื่อป้องกันน้ำท่วม
บ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน
๓. การขุดลอกคลองชักน้ำจะทำให้ประชาชนที่มีพื้นที่การเกษตรสามารถดึงน้ำจากบึงน้ำใส
มาใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง
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๑๐๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ระยะพัฒนา
บึงน้ำใสมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ยะลา พิจารณาแล้ว ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑. มอบหมายให้จังหวัดยะลาประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานแนวทางในระยะเร่งด่วน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
๒. มอบหมายให้จังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะหะลอ ร่วมกันพิจารณา
จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่บึงน้ำใส เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในระยะต่อเนื่องและ
ระยะพัฒนาต่อไป

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ประธาน ก.ธ.จ. ยะลา
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๑๗.๒/๑๙๔๔๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จังหวัด
ยะลารายงานให้ทราบว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ใหม่ทดแทนส่วนที่ชำรุด เนื่องจากมีความคุ้มค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
๒. จังหวัดรับทราบและจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป
๑๐๔
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(๔) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๑ สายตำบลบางบุตร – ตำบลชุมแสง
ตอนบ้านหนองพะวา – ตำบลชุมแสง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ระยอง ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๑ สายตำบล
บางบุตร – ตำบลชุมแสง ตอนบ้านหนองพะวา – ตำบลชุมแสง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการ
ตามงบประมาณของกระทรวง โดยประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๑ จากการสอดส่องโครงการในพื้นที่ พบว่า การดำเนินโครงการ
ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถสร้างทางเชื่อมจากถนนเข้าที่พักอาศัยได้ เนื่องจาก
ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายบางประการ ประธาน ก.ธ.จ. ระยอง ได้ร่วมลงพื้นที่ กับ ก.ธ.จ. ระยอง เพื่อรับทราบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเห็นควรให้แจ้งสำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง
เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประชุมหารือร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ประธาน ก.ธ.จ. ระยอง จะได้กำหนดการประชุม
ร่วมกันในโอกาสต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิ จ
ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความ
สะดวก ให้ บ ริ ก าร และสนองความต้อ งการของประชาชน และ (๔) ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ให้ เ กิด ผลสัม ฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการและมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งขอให้กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผน/โครงการของหน่วยงาน
ของรัฐให้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลของโครงการมี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
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ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง) และ ก.ธ.จ. ระยอง ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๓๔๗๑ สายตำบลบางบุตร – ตำบลชุมแสง ตอนบ้านหนองพะวา – ตำบลชุมแสง
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑๐๖
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(๕) ร้องเรียน กรณีการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการก่อสร้างระบบ
ส่งน้ำ และอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำ อ่า งเก็บ น้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี
มีความล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตร (ลำไย) ลดน้อยลงและสร้างความ
เสียหายแก่พื้นที่การเกษตรจำนวนมาก
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. จันทบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ให้สอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ
โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี โดยเห็นว่าการดำเนินโครงการ
ดังกล่าวล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ผลผลิตทางการเกษตร (ลำไย) ลดน้อยลงและสร้างความเสียหายแก่
พื้นที่เกษตรจำนวนมาก และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จันทบุรี ได้ขอให้ประธาน
ก.ธ.จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสอดส่อง ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่ามีการ
ปล่อยปละละเลย มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และให้เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ
คลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกทั้งประชาชนเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนมาก
อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ม ีน้ำใช้ ใน
การเกษตร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อ สถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยาก
ของประชาชน
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ในคราวประชุม ก.ธ.จ. จันทบุรี ครั้งที่ ๔/2563 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือถึง
อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการโครงการฯ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 9
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งประธาน ก.ธ.จ. จันทบุรี ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานตามมติที่ประชุมแล้ว
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ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กษ 0304/9320 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ชี้แจงว่า
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2559 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมที่ออกแบบไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและออกแบบเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
โดยแก้ไขแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ทั้งนี้
จะติดตามเร่งรัดการแก้ไขสัญญาและดำเนินการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดต่อไป

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ประธาน ก.ธ.จ. จันทบุรี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี

๑๐๘
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(๖) เรื่องร้องเรียนของประชาชน กรณีประชาชนขอคัดค้านการขนกากขยะอุตสาหกรรม
และการขยายบ่อกลบกากขยะอุตสาหกรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนชาวหนองป่าหมาก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ยื่นหนังสือต่อ ก.ธ.จ. สระแก้ว ขอคัดค้านการขนย้ายขยะอุตสาหกรรม
ผ่านเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยประชาชน
ได้ร้องเรียนขอให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
๑. รถขนขยะอุตสาหกรรมทำขยะล่วงหล่นบนถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน อาจทำให้เกิด
มลพิษในพื้นที่และแหล่งน้ำ ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ ทั้งนี้ ประชาชน
ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัฒนานครด้วยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่ประการใด ต่อมา
ประชาชน จึงมีหนังสือร้องเรียนถึงโรงงานฯ เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งโรงงานได้แก้ปัญหาด้วยการซื้อที่ดิน
เพื่อก่อสร้างเส้นทางใหม่ แต่ที่ดินที่ซื้อเพื่อสร้างถนนใหม่ ยังคงอยู่ติดกับพื้นที่ของประชาชน และเป็นเส้นทาง
ขนานกับเส้นทางเดิม เมื่อมีน้ำหลากในช่วงฤดูฝน สารพิษที่ตกหล่นบนถนนก็ไหลปะปนมากับน้ำลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติและพื้นที่ของประชาชน ซึ่ง ประชาชนเห็นควรให้ผ ู้ท ี่เ กี่ยวข้องเกี่ยวกับ การควบคุม การขนส่ง
ควรจะบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างเคร่งครัด เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
๒. เนื่องจากตาม EIA ของโรงงานฯ ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุน ๓ กองทุน ได้แก่ (๑) กองทุน
พัฒนาชุมชน (จำนวน ๑๐๘.๘ ล้านบาท) (๒) กองทุนเพื่อการปิดโครงการ (๑๖๓.๒ ล้านบาท) และ (๓) กองทุน
ฟื้นฟูภายหลังปิดการดำเนินการโครงการ (๑๐๘.๘ ล้านบาท) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบ
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น จึงขอให้บริษัทเข้ามาช่วยดูแล
กองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
๓. จากการศึกษาข้อมูลรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ในปี ๒๕๔๕ ของบริษัทฯ พบว่า ได้กำหนด
หลุม ฝังกลบอุตสาหกรรมอันตรายไว้ ๘ หลุม โดยหลุม L1 – L4 เป็นประเภทกากอุตสาหกรรมอันตราย
หลุม L5 – L8 เป็นประเภทขยะทั่วไป ซึ่งปรากฏว่า เกิดกลิ่น และน้ำเสียจากหลุมฝังกลบขยะ ซึ่งอาจเกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการหรือไม่ อีกทั้ง ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้นำหลุมฝังกลบขยะ L4 เปลี่ยนเป็นบ่อบำบัด
น้ำเสีย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแล ซึ่งเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการตาม EIA และเป็น
เหตุให้เกิดมลพิษดังกล่าวหรือไม่
๔. ชาวบ้านแจ้งว่า กรณีที่บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโรงงานฯ และมี
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเพิ่มเติม เช่น การก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารรีไซเคิล อาคารคุม
ลานปรับเสถียร เป็นต้น เป็นการขยายการผลิตกำจัดกากขยะหรือไม่ อย่างไร
๕. ถนนที่บริษัทฯ ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นถนนในการขนส่งกากขยะอุตสาหกรรมของ
โรงงานฯ ผ่านตำบลห้วยโจดไปยังตำบลโนนหมากเค็ง ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ขออนุญาตจากหน่วยงานใด และ
จำเป็นต้องกำหนดไว้ในรายงาน EIA หรือไม่
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ตลอดจน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุม
ได้รับทราบข้อมูลจากผู้แทน ก.ธ.จ. สระแก้ว ว่า ถนนที่โรงงานก่อสร้างใหม่ระยะทางประมาณ ๒ กม. เป็นที่ดิน
ที่มีเอกสารสิทธิ นส.3 ก ไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยโจด ไม่สามารถเข้าไป
ดำเนินการใด ๆ ได้ และในการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ไม่เคยจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ทำให้ประชาชน
ในตำบลโนนหมากเค็ง ต้องยื่นฟ้องต่อศาล บริษัทฯ จึงยอมจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ตามที่ศาลสั่ง ซึ่งต่อมาเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาตามที่ศาลสั่ง บริษัทฯ ก็ไม่ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ อีกเลย และจากการหารือร่วมกับผู้แทน ก.ธ.จ.
สระแก้ว ได้แก่ นายสาโรจน์ ทองพรหม นายสมิทธิ์ เย็นสบาย นายรักศักดิ์ อ่อนทรง และจ่าสิบเอก ชริน อยู่ถาวร
ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีความเห็น
ร่วมกันว่า ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีที่ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน ๓ ภาคส่วน ได้แก่
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน และที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ ประสานเร่งรัดการดำเนินการ
ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว จัดตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และให้
ผู้แทน ก.ธ.จ. 4 คน ได้แก่ รองประธานฯ นายสมิทธิ์ เย็นสบาย นายรักศักดิ์ อ่อนทรง และจ่าสิบเอก ชริน อยู่ถาวร
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาคีด้วย เพื่อแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กำหนดที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในลักษณะ Government Innovation Lab
โดยจะได้เชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับบริษัทได้อย่างสันติสุขต่อไป
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการหารือแนวทางและวิธีการดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อจะให้การแก้ปัญหาดังกล่าว
เกิดผลสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และทำให้ประชาชนกับบริษัทฯ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ผลการ
หารือสรุปได้ ดังนี้
๑. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (๑๙๙๙) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งกากอุตสาหกรรม ดังนี้
๑.๑ มาตราการป้องกัน : โดยเพิ่มความเข้มงวดกับมาตรการที่มีอยู่เดิมของโรงงานให้มี
ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
(1) ทำความสะอาดกล่องขนกากอุตสาหกรรมหลังจากการใช้งานทุกครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบสภาพกล่องขนกากอุตสาหกรรมแต่ละชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑๑๐
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(2) ตรวจสภาพรถบรรทุกกากอุตสาหกรรมทุกคันให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ
ใบอนุญาตต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก็จะต้องพร้อมปฏิบัติงาน
(๓) เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบการปิดคลุมผ้าใบ คลุมกล่องขนกากอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้มิดชิดมากยิ่งขึ้น
(๔) ควบคุมการใช้ความเร็วในการขนกากอุตสาหกรรมในช่วงถนนลูกรังทางเข้า
โรงงานไม่เกิน 50 กม./ชม. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการตกหล่นของกากอุตสาหกรรม
(๕) ด้านฝุ่นละออง หากมีการเกิดฝุ่นละอองในระหว่างการขนส่งกากเข้ามายัง
โรงงาน ขอให้บริษัทฯ จัดส่งรถน้ำออกไปฉีดพรมน้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของแต่ละวัน
เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว
๑.๒ มาตราการแก้ไข
(1) ด้านการหกรั่วไหล หากพบว่ามีการหกรั่วไหลแม้เพียงเล็กน้อย ขอให้บริษัทฯ
ได้จัดให้ทีมโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าเก็บกู้ในทันทีทุกครัง้ ที่มกี ารหกรัว่ ไหล ถึงแม้จะเป็นการหกรัว่ ไหลเพียง
เล็กน้อยก็ตาม ขอให้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในระดับสูงสุด
(2) ขอให้บริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงานออกสำรวจตรวจสอบเส้นทางตลอดทั้ง ช่วงเช้า
และช่วงบ่าย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/วัน เพื่อดูความเรียบร้อยว่ามีการหกรั่วไหลบนลงบนถนนหรือไม่ เพื่อจะได้
เก็บกู้ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที
๑.๓ มาตรการเยียวยาเบื้องต้นหากเกิดผลกระทบ
มาตรการเยียวยา จะมีการใช้กองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เข้ามา
ช่วยดูแล ซึ่งปัจจุบันได้มีกองทุนนี้อยู่แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการสำรวจรายชื่อหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริษัทฯ
ใช้กองทุนนี้เข้ามาช่วยเหลือดูแลต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ขอให้ดำเนินการสำรวจรายชื่อหมู่บ้ านและผู้ได้รับ
ผลกระทบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานของ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 234 หมู่ที่ 4 ตำบลโนน
หมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นข้อสงสัยและส่งผลการตรวจสอบ
ภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 234 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นข้อสงสัยและส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน 1 สัปดาห์ จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พบว่า บริษัทฯ ได้เสนอเปลี่ยนแปลงโครงการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิง่ แวดล้อม เรื่ อง การจัด
การน้ำเสีย ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือที่ ทส 1009/6660
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการน้ำเสีย ของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าว พร้อมกับ
นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการ
อุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 17/2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
พิจ ารณาตามระเบียบแล้วมีมติเ ห็นชอบกับ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการน้ำเสียโครงการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ
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ดังกล่าว ในรายละเอียดของรายงานนี้มีการปรับเปลี่ยนผังพื้นที่ และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ใหม่
ต่างจากรายงานเมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
๒.๑ ประเด็นหลุมฝังกลบ L4 ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ปี พ.ศ.
2545 นั้น อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นหลุมฝังกลบสุขาภิบาล (หลุมฝังกลบขยะไม่อันตราย) เมื่อมีการเปลีย่ น
แปลงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2550 ตามข้อเท็จจริงข้างต้น ได้เ ปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็น บ่อเก็บน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตรงตามที่ปรากฏในผังโครงการที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่มีผู้ซักถามในที่ประชุม
2.๒ ประเด็นบริเวณที่ตั้งบ่อบำบัดน้ำชะกากในปัจจุบนั หลุมฝังกลบ L4 เดิมเคยได้รับ
อนุญาตให้เป็นที่ตั้งของหลุมฝังกลบหรือไม่ นั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตามรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2545 นั้น อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นหลุมฝังกลบสุขาภิบาล
ต่อมาเมื่อมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการ
น้ำ เสียของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวตามข้อ 1 เป็น บ่อเก็บน้ำเสีย และระบบ
บำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ประธาน ก.ธ.จ. สระแก้ว
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว
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(๗) ร้องเรียน กรณี การขุดดินหลวงไปขายเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัว จังหวัดนครราชสีมา
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครราชสีมา ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี การขุดดินหลวงไปขายเพื่อทำประโยชน์
ส่วนตัว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนว่าชลประทานได้ขุดลอกลำคลองที่สาธารณประโยชน์
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และได้นำดิ นดังกล่าวไปทิ้งในที่
สาธารณะ แต่มีกลุ่มบุคคลใช้รถขุดดินและรถบรรทุกดิน ขนดินจากที่สาธารณะไปขาย รวมทั้งนำไปถมในที่
ส่วนบุคคล ซึ่งเรื่องนี้ได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประทายแล้ว และได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้น แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อ ย่างใด จึง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตาม
กฎหมายกับผู้กระทำการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ อาจปฏิบัติ
ภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. นครราชสีมา พิจารณาเรื่องร้องเรียนและได้เชิญผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ประทายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุม ก.ธ.จ. นครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ แล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวมีมูลความจริงตามที่ร้องเรียน มีการขุดดินในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการนำดินที่ขุดไป
ถมในที่ดินส่วนบุคคลโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าน้ำมันรถ เที่ยวละ ๑๐๐ บาท ประมาณ ๑๐๐ เที่ยว อำเภอ
ประทายจึงได้จัดให้มีการทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพิจารณา ซึ่งชาวบ้านมีมติให้นำ
รายได้ที่ได้จากการขุดดิน จำนวน 10,000 บาท มอบให้กับหมู่บ้านเพื่อทำประโยชน์ส่วนกลาง และให้นำดิน
มาปรับเกลี่ยให้คืนสภาพเดิม ซึ่งผู้กระทำการขุดดินได้สำนึกผิดและเยียวยาโดยมอบเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ให้กับวัดหนองแสง และปรับเกลีย่ ดินให้เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้ว ส่วนประเด็นการข่มขู่ผู้รอ้ งเรียนนั้น ผู้ร้องเรียน
สามารถดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ได้
ก.ธ.จ. นครราชสีมา เห็นว่า การขุดดินในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการนำดิน
ที่ขุดไปถมในที่ดินส่วนบุคคลโดยได้รับค่าตอบแทน เป็นการกระทำที่ผดิ กฎหมาย จึงมีมติเห็นชอบให้แจ้งจังหวัด
นครราชสีมาพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำการขุดดินในที่สาธารณะตามที่มีการร้องเรียน และควรดำเนินการ
ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และดำเนินการให้ประชาชน
ที่มีความประสงค์จะเข้าใช้ทำประโยชน์ในที่สาธารณะดังกล่าวขออนุญาตการเข้าใช้ทำประโยชน์ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. นครราชสีมา แล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ประธาน ก.ธ.จ. นครราชสีมา
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา
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(๘) ร้องเรียน กรณี ถนนสาธารณะชำรุด สายแยกเสม็ด – หนองบอน และสายบ้านไทร –
ตะแบก จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ถนนสาธารณะชำรุด สายแยกเสม็ด –
หนองบอน และสายบ้านไทร – ตะแบก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวก และ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งถนนสายแยกเสม็ด – หนองบอน ระยะทางประมาณ 800 เมตร และถนนสายบ้านไทร –
ตะแบก ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร จึงขอให้ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ประสานหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรร
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบตั ิภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒)
ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ประธาน ก.ธ.จ. บุรีรัมย์
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สอดส่องถนนสายดังกล่าวแล้วและถนนสายดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีมติให้ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
และเชิญผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามความคืบหน้าและการแ ก้ไ ข
ปัญหาดังกล่าว
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีหนังสือที่ บร 51005/1155 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2564 แจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. ถนนสายบ้านไทร – ตะแบก ระยะทาง 1,600 เมตร ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งว่าผู้ร้องเรียนและชาวบ้านมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
๒. ถนนสายแยกเสม็ด – หนองบอน ระยะทาง 800 เมตร ได้บรรจุโครงการก่อสร้างผิว
จราจรใหม่เป็นถนนลาดยางไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
2565 ได้เสนอโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าไว้ในข้อบัญญัติ ชื่อโครงการถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สาย บ.ร.ถ. 1 – 0110 บ้านโคกขาม – บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2,019 เมตร
และได้แก้ไขปัญ หาเบื้อ งต้นระหว่างรองบประมาณเพื่อดำเนินการปรับ ปรุง ถนนสายดัง กล่าว จึง ได้นำ
เครื่องจักรกลปรับปรุงผิวทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้ว
๑๑๔

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๙) เรื่องร้องทุกข์ กรณี ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ ตําบลโชคนาสาม อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สุรินทร์ ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณี ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ
ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสิรุนทร์ พบว่า ประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านโชค, หมู่ที่ 4 บ้านมะเมียง,
หมู่ที่ 5 บ้านถนนหัก, หมู่ที่ 11 บ้านตร็อบ และหมู่ที่ 12 บ้านมะเมียงใต้ ในเขตตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 1,000 คน ได้ร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม ขอให้ช่วยเหลือกรณี
ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80 – 90 ปี ไม่มีเอกสารสิทธิ ทำให้ประชาชนขาดโอกาสใน
การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ไม่สามารถขอบ้านเลขที่และขอใช้ไฟฟ้าได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
โชคนาสาม เคยส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์แล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2560 แต่ยังไม่มีความ
คืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สุรินทร์ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ ก.ธ.จ. สุรินทร์ ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง และแจ้ง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. อำเภอปราสาทได้ดำเนินการออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน จำนวน 12 ราย
๒. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ได้จดั ทำกรอบดำเนินการแจ้งให้อำเภอปราสาทดำเนินการ
สอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน สภาพของที่ดิน อาณาเขตเนื้อที่และการใช้ประโยชน์ของแปลงที่ดินโดย
ชัดเจน และผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ได้รายงานว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ดิน ส.ป.ก. จึงทำให้ไม่
สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ซึ่งหากยกเลิกเขตที่ดิน ส.ป.ก. แล้ว กรมที่ดินจึง จะสามารถเดินสำรวจเพื่อออก
โฉนดที่ดิน น.ส.๔
๓. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์เพื่อ
พิจารณายกเลิก/เพิกถอนพื้นที่ ส.ป.ก. และขอบเขตพื้นที่ที่ยกเลิก ซึ่งหาก ส.ป.ก. ดำเนินการยกเลิกแล้วขอให้
ประสานกับกรมที่ดินในการสำรวจพื้นที่เพื่อออก น.ส. ๔ ต่อไป
๔. การขอเอกสารสิทธิและการพิสูจน์สิทธิ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ข้อมูลที่อำเภอปราสาท และองค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสามจัดส่งให้ สำหรับการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ
อำเภอได้จัดทำแผนผังไปยังกรมพัฒนาที่ดินเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีประชาชนทั้งหมดที่
เข้าเกณฑ์ จำนวน ๙๐๙ คน พื้นที่รวมประมาณ ๓,๖๐๐ ไร่
๕. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ แจ้งว่า สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ได้รายงานผลการสำรวจ
และทำแผนที่ของสำนักงานเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่จากข้อมูล shapes file พื้นที่ตำบลโชคนาสาม
จำนวน 5 แปลง จะอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ชื่อป่าทุ่งมน – ป่าบักได – ตาเบา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 (พื้นไม่ได้หมายสี) ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
(เป็นพื้นที่ทับซ้อน) หากพื้นที่ที่ประชาชนได้ร้องทุกข์อยู่ในเขตกันออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ย่อมถือว่าเป็นพื้นที่
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ที่ได้จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรด้วย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕33 ซึ่งต้องตรวจสอบ
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติกับกรมป่าไม้ ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้ขอความอนุเคราะห์กรมป่าไม้ ตรวจสอบแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์ในภาพรวมแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ประธาน ก.ธ.จ. สุรินทร์
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์

๑๑๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๐) ร้ อ งเรี ย น กรณี ป ระชาชนขอให้ต รวจสอบและแก้ไ ขปั ญ หาถนนชำรุ ด เสีย หาย
และมีน้ำท่วมขัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 จากสะพานข้ามแม่น้ำน่าน – แยกไฟแดง ตำบลคอรุม
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ถนนชำรุดเสียหาย และมีน้ำท่วมขัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 จากสะพานข้ามแม่น้ำน่าน – แยกไฟแดง
ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ถนนสายดังกล่าวก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ 1 ปี เป็นถนน
4 เลน มีความกว้างประมาณ 16 เมตร ความยาวประมาณ 1,000 เมตร ปัจจุบันผิวถนนมีการยุบตัว ชำรุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขัง ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย และผู้ใช้
ถนนสัญจรไป – มา ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายจากสะพานข้ามแม่น้ำน่าน – แยกไฟแดง ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจ
ปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถนนสายดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบ
รายการที่กำหนด แต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้ถนนเกิดการชำรุดเสียหาย คอสะพานเป็นหลุม มีน้ำท่วมขังและเกิด
การทรุดตัวของถนน เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำ จึงอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกั บผู้ใช้ถนนสัญจรไป – มา และ
เกิดการฟ้องร้องได้ สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประมาณการงบประมาณ
ในการก่อสร้างทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น
จึงขอให้แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขถนนที่ชำรุด ซึ่งยังอยู่ในระยะ
ประกันสัญญา และขอให้จังหวัดได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการโอนถนนเส้นนี้คืนให้
กรมทางหลวงชนบท หรือบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบพร้อมตัวแทนบริษัทสุนิสา
จุฬารัตน์การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง พบว่า ถนนมีความเสียหายจริง โดยกำหนดตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม
และได้ทำหนังสือถึงกรรมการผูจ้ ดั การบริษัทฯ ให้เข้าดำเนินการแก้ไขบริเวณที่ถนนชำรุดเสียหายโดยเร่งด่วนแล้ว
ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จ
2. ต่อมาถนนได้เกิดความชำรุดเสียหายอีก จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้บรรจุเรื่องนี้เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) ประธาน ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์

๑๑๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑๑) กรณี ความเดือดร้อนของประชาชนจากการถมดินปิดปากท่อลำเหมืองสาธารณะ
ในพื้นที่หนองผักบุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พิจิตร ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณี ถมดิน
ปิดปากท่อลำเหมืองสาธารณะ ในพื้นที่หนองผักบุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
พบว่า มีการนำดินไปถมบริเวณลำเหมืองสาธารณะทำให้ปิดปากท่อกั้นทางน้ำไหล เส้นทางน้ำเปลี่ย นและน้ำได้
ระบายไปยังพื้นที่ของชาวบ้านโดยรอบทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบตั ิภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓)
ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมี
ความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. พิจิตร พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งจังหวัดพิจิตรรับเรื่องร้องเรียนไปดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวต่อไป เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งให้จังหวัดพิจิตรดำเนินการตามมติของ ก.ธ.จ. พิจิตร แล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ประธาน ก.ธ.จ. พิจิตร
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑๙

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๒.๓.๔ การสอดส่องแผนงาน/โครงการอื่น ๆ
ก.ธ.จ. ๗๖ คณะ/จัง หวัด ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการอื่น ๆ ตามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. จำนวน ๔๑๒ แผนงาน/โครงการ พบว่า แผนงาน/
โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙๕ โครงการ ซึ่งโครงการทีส่ อดส่อง
ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านสาธารณูปโภค มากที่สุด รองลงมาด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ตามลำดับ โดยจำแนกได้ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๑) – (๗)
รวมจำนวน ๑๘๓ ข้อ ในจำนวนนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน มากที่สุด จำนวน ๖๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๗ รองลงมาเป็น ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จำนวน ๖๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๓ และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติ
ภารกิจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จำนวน ๔๑ ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๔๐ ดังนี้
การสอดส่องแผนงาน/โครงการอื่น ๆ
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) – (๗)
จำนวนข้อ คิดเป็นร้อยละ
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
๖
๓.๒๘
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการ
๔
๒.๑๙
ของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๖๖
๓๖.๐๗
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
๖๓
๓๔.๔๓
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อ
๓
๑.๖๔
สถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย
๔๑
๒๒.๔๐
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
สม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
รวม
๑๘๓
๑๐๐
ทั้งนี้ การสอดส่องแผนงาน/โครงการดังกล่าว ก.ธ.จ. มีมติเป็นข้อเสนอแนะ จำนวน ๑๔๔
ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๙ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะที่
เหลือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด/หน่วยงาน
(ภาคผนวก ๑ : การสอดส่องแผนงาน/โครงการอื่น ๆ (เช่น อปท. รัฐวิสาหกิจ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและ
มีข้อเสนอแนะ หน้า ๒๐๐)
๑๒๐

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

❖ กรณีตัวอย่างแผนงาน/โครงการอื่น ๆ
(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะแบบครบวงจร จังหวัดอ่างทอง
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อ่างทอง ได้สอดส่องโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะแบบครบวงจร โดย
สำนักงานปศุสัตว์อ่างทองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงาน/โครงการอื่น ๆ (เช่น อปท.
รัฐวิสาหกิจ) พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเป็นโครงการที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะใน
หลายพื้นที่ จึงทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และ (๔)
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. อ่างทอง พิจารณาแล้วมีมติขอให้หน่วยงานดำเนินการขยายโครงการ โดยเพิ่มกลุ่ม
เป้าหมายให้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอยู่ระหว่างแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อ่างทอง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ .
อ่างทอง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง) ประธาน ก.ธ.จ. อ่างทอง
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒๑

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๒) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สพ.ถ.99 –
001 สายบ้านท่ากระพี้น – บ้านบางคาง หมู่ที่ 4 และ 13 ตําบลวังลึก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี ได้สอดส่องโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.99 – 001 สายบ้านท่ากระพี้น – บ้านบางคาง หมู่ที่ 4 และ 13 ตําบลวังลึก อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง 8 เมตร ยาว 988 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,904 ตารางเมตร
1 สายทาง พบว่า โครงการดังกล่าวมีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์และมีการแก้ไข
ปัญหาที่ตรงความต้องการอย่างมาก

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน ก.ธ.จ. อ่างทอง
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง

ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สพ.ถ.99 – 001 สายบ้านท่ากระพี้น – บ้านบางคาง หมู่ที่ 4 และ 13 ตําบลวังลึก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๒๒

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๓) การพิจารณาการสอดส่องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดระนอง
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ระนอง ได้พิจารณาการสอดส่องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการในจังหวัดระนอง พบว่ามีข้อสังเกต ดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
จังหวัดระนอง โดยส่วนใหญ่เน้นโครงการ/กิจกรรมของ 3 หน่วยงานหลัก ถึงร้อยละ 83.61 ของงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร ได้แก่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และบางโครงการไม่ได้เกิด
จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. การจัดสรรงบประมาณให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หรือ
การแก้ไขปัญหาของชุมชนค่อนข้างน้อย และการเสนอโครงการบางส่ วนไม่ผ่านกระบวนการเวทีประชาคม
ระดับตำบล อำเภอ และ ก.บ.อ. การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน ก.บ.อ. ค่อนข้างน้อย มีการประชุม
น้อยครั้งทำให้ในบางโครงการไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
และ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชำชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. ระนอง พิจารณาแล้วมีมติให้ประธาน ก.ธ.จ.ระนอง มีหนังสือถึงจังหวัดระนอง
เพื ่ อ ขอให้จ ัง หวั ดได้ ให้ ค วามสำคัญ ในการพิ จ ารณาการจั ดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบ ั ต ิร าชการใน
ปีง บประมาณต่อ ๆ ไป โดยคำนึง ถึง ปัญ หาเดือดร้อนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ม ากขึ้น
ให้ส อดคล้ อ งและมี สัดส่วนที่เหมาะสมครอบคุลมกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งในการจัดสรร
งบประมาณควรดำเนินการผ่านกระบวนการเวทีประชาคมระดับตำบล อำเภอ และ ก.บ.อ. โดยมีตัวแทนภาค
ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการ
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดระนองแจ้งว่า กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่ผ่านกลไกแผนชุมชน ตำบล แผนอำเภอ (One Plan)
ซึ่งกรอบการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 70:30 จากกรอบงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแยกเป็นงบลงทุน
ร้อยละ 70 งบดำเนินงานร้อยละ 30 และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
จัดทำแผนจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนฯ ที่ ก.บ.ภ. กำหนด ทั้งนี้ ได้นำมติ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ที่ประชุมของ ก.ธ.จ. ระนอง ในเรื่องดังกล่าว แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทราบและ
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) ประธาน ก.ธ.จ. ระนอง
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง

๑๒๔

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๔) โครงการก่อสร้างระเบียงจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะพร้อมเทพื้นลานจอดรถ หมู่ที่ 10
ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. แพร่ ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างระเบียงจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะพร้อมเทพื้น
ลานจอดรถ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พบว่า เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จัง หวัดแพร่ และในพื้นที่ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย ซึ่ง เป็นจุดยุท ธศาสตร์ท ี่สำคัญในการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปจังหวัดน่าน ลำปาง เชียงใหม่ พะเยา หรือเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ไม่ลึกจากทางหลวง
แผ่นดินสายหลัก จึงสามารถผลักดันให้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและชุมชนในอนาคตได้
ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.
ก.ธ.จ. แพร่ พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้
1. ขอให้จังหวัดแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ของพื้นที่ เช่น การประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
๒. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อาจมีการปรับภูมิทัศน์ โดยจัดตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ
สวนหย่อมในบริเวณโดยรอบให้สวยงามสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยี่ยมชม
ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. แพร่ ไปดำเนินการแล้ว

ก.ธ.จ. แพร่ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้าง
ระเบียงจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะพร้อมเทพื้นลานจอดรถ
หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒๕

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๒.๔ ผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ในเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก.ธ.จ. ได้มีการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
๒.๔.๑ การปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที ่ ร ่ ว มลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU)
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ก.ธ.จ. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐซึ่งได้มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ดังนี้
(๑) ก.ธ.จ. ได้ประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการร่วมกับผูแ้ ทนหน่วยงานที่ร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง (MOU) รวมทั้ง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเชิงป้องกัน สำหรับสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
โดยใช้กลไกของ ก.ธ.จ. ร่วมด้วย ได้แก่ ก.ธ.จ. นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด อุดรธานี บึงกาฬ
หนองคาย หนองบัวลำภู เลย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ตาก
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
(๒) การปฏิบัตงิ านร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.
(๒.๑) ก.ธ.จ. นครราชสีมา ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเทศบาลตำบลไพล
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดทำป้ายรณรงค์เลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
เกินความจำเป็น เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(๒.๒) ก.ธ.จ. ชัยภูมิ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสว่า องค์การ
บริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ
และการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
(๓) การปฏิบัตงิ านร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.
(๓.๑) ประธาน ก.ธ.จ. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามคำสั่ง
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
๑๒๖

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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- ประธาน ก.ธ.จ. ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเสียงแคน
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช.
ภาค ๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล
- ประธาน ก.ธ.จ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน
๔ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๓๐๑ อาคาร ๓
ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาล
อุทธรณ์ภาค ๖ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร ๑
ชั้น ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี
ครัง้ ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Web Conference
(๓.๒) ประธาน ก.ธ.จ. อุบ ลราชธานี ได้ม อบหมายให้ รองประธาน ก.ธ.จ.
อุบลราชธานี เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กิจกรรมการเปิดและการประกาศเจตนารมณ์
เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต” ที่จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
(๓.๓) ประธาน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ผู้แทน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี
จำนวน ๕ คน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากร
สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อวันที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
(๓.๔) ประธาน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ผู้แทน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
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๒.๔.๒ การมีส่วนร่วมในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ตามคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค
(๑) ก.ธ.จ. ได้ลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ าย งบกลาง รายการเงิ นสำรองจ่ ายเพื่ อกรณีฉ ุ กเฉิ นหรื อจำเป็ น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่ อติดตามความคืบหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่
ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ก.ธ.จ. นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด
(๒) ก.ธ.จ. ได้ลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน
ปรมัตถ์วินัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
(๓) ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในขณะนั้น เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
๒.๔.๓ การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการภายใต้กรอบ นโยบาย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ร่วมกับ
สํานักงาน ป.ป.ท.
(๑) ก.ธ.จ. ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้
(๑.๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้แก่ ก.ธ.จ. นครปฐม สุรินทร์ นครราชสีมา สุโขทัย และร้อยเอ็ด
(๑.๒) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์
ชัยภูมิ พิษณุโลก และตาก
(๑.๓) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ณ สำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย
ให้รองประธาน ก.ธ.จ. นครสวรรค์ เป็นผู้แทนร่วมลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว พบว่า การดำเนินงาน
โครงการฯ เป็นการจ้างชาวบ้านมาเป็นมัคคุเทศก์แนะนำการดูนก โดยมีการจัดฝึกอบรมเรือ่ งนกก่อนปฏิบัติงาน
จริง แต่พบปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในการดูนก (กล้องส่องนก) ไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเฉลี่ยวันละ
๑๐ กว่าคน

๑๒๘

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

(๑.๔) โครงการพัฒนาศัก ยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์น้ำในพื้นที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด ประธาน ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้รองประธาน
ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้แก่
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงาน ป.ป.ช. และ สตง. ในเขตพื้นที่
เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
(๒) ก.ธ.จ. ลงพื้นที่สอดส่องโครงการร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ ๔ และ ๕
ได้แก่ ก.ธ.จ. อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
๒.๔.๔ การดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ.
(๑) การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ทจี่ ะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
ผู้แทน ก.ธ.จ. เข้าร่วมเป็นกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ที่กำหนดให้มีผู้ซึ่งประธาน ก.ธ.จ.
มอบหมาย จำนวน ๑ คน ร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการเดินสำรวจเพื่อออก
โฉนดที่ดิน และสอบเขตโฉนดที่ดินในแต่ละปีงบประมาณในพื้นที่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท ได้แก่ ผู้แทน
ก.ธ.จ. ขอนแก่น มหาสารคาม อำนาจเจริญ ตาก และพิษณุโลก ซึ่งผู้แทน ก.ธ.จ. ดังกล่าวได้เ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของจังหวัดต่าง ๆ ด้วยแล้ว
(๒) การเข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้แทน ก.ธ.จ. ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผูต้ รวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ และ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
และรอบที่ ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เพื่อรับทราบผลการ
ดำเนินโครงการและให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ได้แก่ ก.ธ.จ. ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
และสุโขทัย
(๓) การสอดส่องโครงการเพิ่มเติมจากแผนงานที่กำหนด
(๓.๑) ประธาน ก.ธ.จ. ได้มอบหมายให้ผู้แทน ก.ธ.จ. (ขอนแก่น อำนาจเจริญ
และอุบลราชธานี) สอดส่องโครงการในพื้นที่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือ ได้แก่ โครงการพัฒนา
พื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง
รายงานแผนการสอดส่องดังกล่าว ทั้งนี้ การลงพื้นที่สอดส่องต้องไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
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(๓.๒) ประธาน ก.ธ.จ. ได้เสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๗ เพื่อขอความร่วมมือ ก.ธ.จ. สำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ว่ามีกลุ่มใด ที่ยังไม่ได้รับการดูแล เยียวยา
อย่างทั่วถึง เช่น ระบบสาธารณสุข แรงงาน ฯลฯ และเห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยา โดยขอให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการเพื่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ประสานหน่วยงานความร่วมมือทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบูรณาการมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากเกรงว่าการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของ
ภาครัฐ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ จะไม่สามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง
(๔) การเข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจและออกแบบศึกษาความเหมาะสมทางหลวง
แนวใหม่
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบ
ศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ บรรจบสะพาน
ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๖ (อุบลราชธานี) และได้เชิญ ก.ธ.จ. อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือก
แนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒) ซึ่งประธาน ก.ธ.จ. ได้มอบหมายรองประธาน ก.ธ.จ.
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมไอยรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล
พังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๐

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
และแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ก.ธ.จ.
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๑ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
จากการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่มุ่ งเน้นการสอดส่องแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการในจังหวัด และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งการดำเนินการในด้านอื่น ๆ โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจากการปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. โดยสามารถ
ประมวลปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของ ก.ธ.จ. สรุปได้ ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข
๑. การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ.
๑.๑ คู่ม ื อ ก.ธ.จ. ได้ ม ี ก ารใช้ ง านมาเป็ น
ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งได้ร ับ แจ้ งว่ ายัง มี ป ั ญ หา
ในทางปฏิ บ ั ต ิ โดยเนื ้ อ หาบางส่ ว นยั ง ไม่ ส มบูรณ์
ชัดเจน และมีภารกิจ เพิ่มเติมจากนโยบายรัฐ บาล
รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ.
กั บ หน่ ว ยงานที ่ ม ี ห น้ า ที ่ ป ้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนบทบาท
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐ มนตรีได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือ ก.ธ.จ. ในเรื่อง
ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานของ
ก.ธ.จ. มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และ
ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. คู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกันใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (MOU) คู่มือการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และแนวทางการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓๑

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 จึง เห็นควรปรับปรุง
คู่มือฯ โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนและเป็น
ปั จ จุ บ ั น และเสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจคู ่ มื อ
ดังกล่าวให้แก่ ก.ธ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สามารถนำคู่มือฯ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์อำนวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้า นการ
ทุจริต (ศปท.) และ ก.ธ.จ. ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติง านของ
ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยใช้คู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ก.ธ.จ. ที ่ ปรึ กษา ก.ธ.จ. ฝ่ ายเลขานุ การ ก.ธ.จ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นต้นไป

๑.๒ การสร้างเครือข่าย ก.ธ.จ. ปัจจุบันยังเห็นว่า
มีความสำคัญ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีการดำเนิน
โครงการต่ า ง ๆ ของภาครั ฐ มี ค วามใกล้ ช ิ ด กั บ
ประชาชน รู้และรับทราบข้อเท็จจริง ทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
สามารถให้ ข ้ อ มู ล เพื ่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
ก.ธ.จ. ได้ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่าย ก.ธ.จ. อย่างจริงจังและต่อเนื่องเท่าที่ควร
ดังนั้น จึงควรมีการสนับ สนุน และพัฒนาเครือข่าย
ก.ธ.จ. โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเครือข่ายให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และจัด
ให้ ม ี เ วที เ พื ่ อ พบปะพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
การสอดส่อง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ
สร้างระบบเครือข่ายร่วมกัน

๑.๒ ส ำ น ั ก ง า น ป ล ั ด ส ำ น ั ก น า ย ก ร ั ฐ ม น ต รี
ได้ จ ั ด ทำแนวทางการสร้ า งเครื อ ข่ า ย ก.ธ.จ. ได้ แ ก่
จำนวนของเครื อ ข่ า ยของ ก.ธ.จ. ให้ ม ี ไ ด้ ต ามความ
เหมาะสม ขอบเขตหน้าที่ การปฏิบัติงาน วาระการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการรักษาและพัฒนาเครือข่าย ให้
เป็นไปตามกลไกบริหารจัดการตามภารกิจของ ก.ธ.จ.
แต่ละคณะ ตลอดจนข้อดีและข้อเสียของการมีเครือข่าย
นำเสนอที่ประชุมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมกันพิจารณา และได้มีมติขอให้มีเครือข่าย ก.ธ.จ.
แบบไม่เป็นทางการไปก่อน และให้ทำการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.
ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ผลที่ได้
จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวจะนำไปสู่แนวทางการในการ
พิจารณาการสร้างเครือข่าย ก.ธ.จ. ที่มีความเหมาะสม
ต่อไป และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีการรับข้อมูล
หรื อ การแจ้ ง เบาะแสจากเครื อ ข่ า ย จึ ง ได้ เ พิ ่ ม ช่ อ ง
ทางการรับรู้ข้อมูลหรือการแจ้งเบาะแสการดำเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไว้ บนเว็บไซต์
ของ ก.ธ.จ. อีกช่องทางหนึ่ง ด้วยแล้ว

๑.๓ การปฏิบ ัติงานของ ก.ธ.จ. จะต้องมี ก าร
๑.๓ ส ำ น ั ก ง า น ป ล ั ด ส ำ น ั ก น า ย ก ร ั ฐ ม น ต รี
ประชุมเพื่อมีมติในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ แต่ ได้สนับสนุนจัดหาระบบการประชุมทางไกลให้ ก.ธ.จ. ที่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ อยู ่ ใ นพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื ้ อ ไวรัส
ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (Covid-19) ทำให้ ก.ธ.จ. โคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างรุนแรง สามารถจัด

๑๓๒

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในหลายพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง
ไม่สามารถเดินทางมาประชุมร่วมกันได้ จึงควรจัดให้
มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าว

แนวทางการแก้ไข
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ อาทิ ระบบ Zoom
Meeting เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่ อง
และลดการแพร่ระบาดของโรคระหว่างกรรมการและ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ. กรณีการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน) ควรจะมีการตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้องก่อนมีการนำเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ. และควร
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวก่อนจะมี
มติ เป็ น ข้ อเสนอแนะหรื อส่ งเรื ่ องให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๑.๔ ส ำ น ั ก ง า น ป ล ั ด ส ำ น ั ก น า ย ก ร ั ฐ ม น ต รี
ได้กำหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.
กรณีการแก้ ไ ขปัญ หาความเดื อดร้ อนของประชาชน
(เรื่องร้องเรียน) โดยการรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
ดำเนินการ ควรเป็นเรื่องที่เข้าลักษณะหรือเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เป็นเรื่องที่ได้จัดทำคำร้องเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือหนังสือร้องเรียน หรือมีการบันทึกปากคำข้อ
ร้องเรียนไว้
(๒) เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือกรณีทุจริตของ
เจ้าหน้าที่
(๓) ไม่ควรรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัต รสนเท่ห์
หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยาน
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยาน
บุคคลแน่นอนเท่านั้น
(๔) ไม่เป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนยุติธรรมแล้ว
(๕) ไม่ เ ป็ น เรื ่ อ งที ่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ดำเนิ น การของหน่ ว ยงานที ่ ม ี อ ำนาจหน้ า ที ่ โ ดยตรง
เว้นแต่การดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว มีความล่าช้า
เกินสมควร
(๖) เป็นเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการ
จนยุติเรื่องแล้ว แต่ผู้ร้องเรียนเห็นว่ายังไม่ได้รับความ
เป็ น ธรรม หรื อ มี เ อกสารหลั ก ฐานเพิ ่ ม เติ ม ใหม่
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประเด็นข้อร้องเรียน
ในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนนั้น ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของที่ประชุม ก.ธ.จ. ที่จะรับหรือไม่รับเรื่องไว้
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๑๓๓
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑.๕ การขออนุ ญ าตใช้ เ ครื ่ อ งหมายสำนั ก
นายกรั ฐ มนตรี และข้ อ ความ ประดั บ บนเสื ้ อ กั๊ ก
หมวก และร่ม เพื่อใช้ประกอบในการปฏิบัติภารกิจ
ก.ธ.จ. ทั้งนี้ เพื่อความภาคภูมิใจในตำแหน่งกรรมการ
มี ค วามเป็ นระเบี ยบเรียบร้ อยสวยงามและเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ ก.ธ.จ. ให้เป็นที่รับรู้ของประชาชน
และหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

แนวทางการแก้ไข
ดำเนินการ และหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการ
พิจารณาของ ก.ธ.จ. โดยให้ดำเนินการคู่ขนานไปกับการ
ประชุ มอย่ างไม่ เป็ นทางการที ่ ให้ ก.ธ.จ. ประสานหา
ข้อเท็จจริงในพื้นที่เพิ่มเติม ก่อนนำเข้าที่ประชุมอย่าง
เป็นทางการที่มีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน พิจารณา ทั้งนี้ กรณีเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องส่ง
ต่อเรื่องให้ห น่ว ยงานที ่มี อำนาจหน้า ที่ ตามกฎหมาย
ดำเนินการ เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ
ไม่ต้องนำเรื่องเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. พิจารณา แต่ให้
ประธานมีหนังสือแจ้งส่วนราชการดังกล่าวดำเนินการ
ต่อไป และเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เป็นวาระเพื่อทราบ
๑.๕ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการ
ทบทวนรูปแบบเสื้อและครุภัณฑ์อื่นที่ใช้ประกอบในการ
ปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายและเหมาะสม ได้แก่
เสื้อกั๊ก หมวก และร่ม ซึ่งเดิมเคยกำหนดเป็นเสื้อที่สวมใส่
ตัวนอกมีปกเสื้อ หรือเสื้อโปโลมีปกเสื้อ และต้องเป็นสีดำ
หรือสีขาวหรือสีน้ำตาลหรือสีเทาเท่านั้น โดยรูปแบบและ
ข้อกำหนดของเสื้อ หมวกและร่ม สีของเครื่องหมายและ
ข้อความ ลักษณะข้อความ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ห้าม
ผู้ใดจัดทำโดยมีเครื่องหมายฯ ประกอบกับข้อความ เพื่อ
จำหน่ายหรือเพื่อมอบให้กับผู้อื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
ก.ธ.จ. ขณะนี ้ อยู ่ ระหว่ างปลั ดสำนั กนายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาเห็นชอบกับรูปแบบและข้อกำหนด และการ
อนุญาตให้ ก.ธ.จ. ใช้เครื่องหมายราชการแห่ง สำนั ก
นายกรัฐมนตรีประกอบข้อความประดับบนเสื้อ หมวก
และร่มได้

๑.๖ ก.ธ.จ. ควรมี ก ารบู ร ณาการการทำงาน
๑.๖ - ๑.๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะ
ร่วมกับอาสาสมัครต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่นอาสาสมัคร นำข้อเสนอดังกล่าวไปศึกษาและพิจารณาดำเนินการใน
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
๑๓๔
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เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.
และเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

แนวทางการแก้ไข

๑.๗ ควรมี ก ารจั ด ตั ้ ง ชมรมหรื อ มู ล นิ ธิ หรื อ
สมาพั น ธ์ ก.ธ.จ. เพื ่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของกรรมการ และสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ
๑.๘ ควรส่งเสริมสนับสนุนรางวัลให้แก่ ก.ธ.จ. ที่มี
ผลงานประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการ
สร้ า งขวั ญ และกำลั ง ใจและความรู ้ ส ึก ที ่ ด ี ต ่ อ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
๒. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๒.๑ การพิจ ารณาสนับ สนุน งบประมาณให้กับ
ก.ธ.จ. ควรพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกั บ
สภาพของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ/จังหวัด โดยพิจารณา
จากจำนวนอำเภอ สภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิศาสตร์
ในจังหวัด เป็น ต้น รวมทั้งพิจ ารณาจากภารกิ จ ที่
ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจั กษ์ และมี การเบิ กจ่ ายงบประมาณอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื ่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิง านของ ก.ธ.จ.
มีความต่อเนื่อง ไม่ติดขัดในเรื่องขาดงบประมาณ
และสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.
และส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนั กงานปลั ด
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ จ ั ด สรรงบประมาณเพื ่ อ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ตามจำนวนที่
แต่ละจังหวัดได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และสำรองงบประมาณบางส่วนไว้ที่ส่วนกลางเพื่อจัดสรร
เพิ่มเติมให้กับ ก.ธ.จ. ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สำหรับการสนับสนุนงบประมาณโดยพิจารณา
ตามสภาพเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ และการปกครองของ
แต่ ล ะจั ง หวั ด นั ้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์
ในการสนับสนุน งบประมาณเพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานของ ก.ธ.จ. โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามจำนวนอำเภอในจังหวัด และจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับ
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีพื้นที่ห่างไกล มีพื้นที่
เกาะมาก มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง และเป็นพื้นที่เสี่ ยงภัย
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส
และปัตตานี

๒.๒ ในการลงพื ้ น ที ่ ส อดส่ อ งงาน/โครงการ
๒.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัด
ก.ธ.จ. ต้องปฏิบ ัติงานอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเสื ้ อ คลุ ม ตั ว นอกพร้ อ ม
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ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของกรรมการ จึงควรสนับสนุน
งบประมาณในการจั ด ทำเสื ้ อ คลุ ม ตั ว นอก ให้ กั บ
ก.ธ.จ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกสภาพอากาศ เพื่อความภาคภูมิใจ
ในตำแหน่งกรรมการ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม และเป็นการประชาสัมพันธ์ ก.ธ.จ. ให้เป็น
ที่รับรู้ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

แนวทางการแก้ไข
ติ ด ตราสัญลักษณ์ส ำนั กนายกรัฐ มนตรี และข้ อ ความ
ให้กับ ก.ธ.จ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ และจะได้ส่งมอบเสื้อดังกล่าวให้แก่ ก.ธ.จ.
และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๓ การลงพื้นที่สอดส่องของ ก.ธ.จ. ในปัจจุบัน
๒.๓ สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี จ ะนำ
มีความเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะการระบาดของโรคติด ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วไปศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ และ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงขอสนับสนุน พิจารณาดำเนินการต่อไป
งบประมาณในการทำประกันชีวิต/สุขภาพ ให้กับ
ก.ธ.จ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
๓. การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
๓.๑ การดำเนิ น การสรรหากรรมการผู ้ แ ทน
สมาชิกสภาท้องถิ่น ในช่วงเวลาเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๔ และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลและนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
ลงวัน ที่ ๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งทำให้ส มาชิก
สภาท้ อ งถิ ่ น ในแต่ ล ะประเภทพ้ น จากตำแหน่ ง
สมาชิก สภาท้องถิ่น และส่งผลให้กรรมการ ก.ธ.จ.
ในส่วนของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิ ก สภาองค์ การบริ หารส่ วนตำบลพ้ นจาก
ตำแหน่งกรรมการ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าว
๑๓๖

๓.๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ
แจ้งจังหวัดให้ชะลอการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน
จั งหวั ด สมาชิ กสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตามลำดับ จนกว่าการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นดังกล่าวจะเสร็จสิ้น โดยดำเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
ข้อ ๒.๗ หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาเทศบาล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ใน
เขตอำเภอใดครบวาระ และระยะเวลาในการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล หรือสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตำบล
เป็นช่ว งระยะเวลาเดียวกับที่จังหวัดต้องดำเนินการ
สรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแล้ว ให้จังหวั ด
และอำเภอดำเนินการ ดังต่อไปนี้
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ไปด้วย เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑
ดังนั้น หากจังหวัดต้องดำเนินการสรรหากรรมการ
ผู ้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ ่ น ในช่ ว งเวลาเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่น ที่จ ะเข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการ
ก.ธ.จ. จังหวัดและอำเภอจะต้องดำเนินการอย่างไร

แนวทางการแก้ไข
(๑) กรณี ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ครบวาระ ให้นายอำเภอชะลอการสรรหาผู้แทนสมาชิก
สภาท้ อ งถิ ่ น ประเภทสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด ตามข้อ ๑๐ (๑) แห่งระเบียบฯ ไว้จนกว่า
การเลือกตั้งสมาชิ กสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ว นจั ง หวั ด
จะเสร็จสิ้น โดยให้ถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็น
อันไม่อาจก้าวล่วงได้
(๒) กรณีสภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลครบวาระ ให้นายอำเภอชะลอการสรรหาผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทสมาชิกสภาเทศบาลหรื อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้จนกว่าจะมีสภา
เทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมเพื่อเลือกกันเอง ตามข้อ
๑๐ (๓) จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสภาเทศบาล
หรือสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลที่มีทั้งหมดในเขต
อำเภอแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้นายอำเภอดำเนินการสรรหา
ผู้แทนประเภทที่สามารถจัดการประชุมภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าวได้ไปก่อน
หากอำเภอใดมี ค วามจำเป็ น ที ่ จ ะต้ อ งชะลอ
การสรรหาผู ้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ ่ น ประเภทใด
ให้นายอำเภอมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการสรรหาผู้แทนประเภท
ดังกล่าวได้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือแจ้งสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรีถึงความจำเป็นดังกล่าวภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบถึงเหตุเช่นว่านั้น
และเมื ่ อ ความจำเป็ น ดั ง กล่ า วได้ ล ่ ว งพ้ น ไปแล้ ว
ให้ ผ ู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มี ห นัง สื อ แจ้ ง สำนัก งานปลั ด
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า จะเริ่มดำเนินการสรรหากรรมการ
ผู ้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ ่ น เมื ่ อ ใด และให้ ถ ื อ ว่ า
ผู้ว ่าราชการจังหวั ดต้องดำเนิน การสรรหากรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดทั้งคณะให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
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๓.๒ เมื่อต้องสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในช่วงที่มีการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาท้ อ งถิ ่น ประเภทสมาชิ กสภาองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจำเป็นต้อง
ชะลอการสรรหากรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่นไว้จนกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ดังนั้น หาก ก.ธ.จ. ไม่มีองค์ประกอบ
ของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจาก
อยู ่ ร ะหว่ า งการเลื อ กตั ้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ ่ น หรือ
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่ง
ที่ว่าง จะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. หรือไม่
อย่างไร

๑๓๘

แนวทางการแก้ไข
นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งสำนักงานปลั ด
สำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว”
๓.๒ จากประกาศคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตำบล ที่ผ ่านมา
จะเห็นว่าเป็นการทยอยประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
ทีละประเภท สมาชิกสภาท้องถิ่นในแต่ละประเภทจึงพ้น
จากตำแหน่ ง กรรมการ ก.ธ.จ. ไม่ ต รงกั น ตามวั น ที่
คณะกรรมการการเลือกตั ้งประกาศกำหนดให้ม ี ก าร
เลือกตั้ง ทำให้จังหวัดมีเวลาสรรหากรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นในแต่ละประเภทแทนกรรมการที่พ้น
จากตำแหน่งภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้น ในกรณีหาก ก.ธ.จ.
ขาดองค์ประกอบของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทั ้ ง ๓ ประเภท ได้ แก่ สมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ตามระเบียบฯ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ที่ได้กำหนดให้ ก.ธ.จ.
ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีเขต
อำนาจในจังหวัดเป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
เป็นกรรมการ จำนวนกรรมการใน ก.ธ.จ. แต่ละแห่งให้
เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๖ กรณีที่ ก.ธ.จ. ไม่มีกรรมการ
ผู ้ แ ทนสมาช ิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ย่ อ มทำให้ ก.ธ.จ.
มีองค์ประกอบไม่ครบตามที่ระเบียบฯ กำหนด กรรมการ
ก.ธ.จ. ที่เหลืออยู่จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
จนกว่าจะมีการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต่อไป
สำหรั บ ก.ธ.จ. ที ่ ม ี ก รรมการผู ้ แ ทนสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นไม่ครบทุกประเภท กรณีนี้กรรมการ ก.ธ.จ.
ที่เหลืออยู่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เนื่องจากยังมี
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แนวทางการแก้ไข
องค์ ป ระกอบในส่ ว นของกรรมการผู้ แ ทนสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นเหลืออยู่
๓.๓ ด้ ว ยระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
๓. ๓ การสรรหากรรมการแทนตำแหน่ ง
ที่ว่างในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒
2019 (Covid-19) จังหวัดและอำเภอในเขตพื้นที่ที่มี และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้กำหนดรูปแบบของการประชุมไว้
การระบาดรุนแรง จะไม่สามารถจัดประชุมเพื่อเลือก จึงเป็นดุลยพินิจของนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
กันเองได้ ทำให้การดำเนินการสรรหาดังกล่าวล่าช้า ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสรรหา แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจ
วินิจฉัยว่าจะจัดการประชุมในลักษณะใด ในส่วนของ
เกินกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด
การลงคะแนนเพื ่ อ เลื อ กกั น เอง จะทำโดยลั บ หรื อ
เปิดเผยก็ได้ แล้วแต่มติของที่ประชุม โดยวิธีการเลือก
กั น เองต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บฯ ข้ อ ๑๒ และ ๑๓
กำหนดแล้วแต่กรณี
๔. การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม
๔.๑ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ข้อ ๔.๑ - ๔.๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน
ก.ธ.จ. ยังเป็น ชุดใหม่ที่เพิ่งได้ร ับ การสรรหาแทน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจัดการอบรม
กรรมการที่พ้น จากตำแหน่ง ตามวาระ ซึ่งยัง ขาด เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในบทบาทและอำนาจหน้ า ที่ คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ต่ อ เนื่ อ งจาก
ของตน จึ ง ควรจั ด ให้ ม ี ก ารฝึ ก อบรมหรื อ สัม มนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นการเพิ่มศักยภาพ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดน่าน และภาค
ในการปฏิบัติงานให้แก่ ก.ธ.จ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตะวันอออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๔.๒ ปัจจุบันรัฐบาลได้มีแผนปฏิรูปประเทศด้าน ณ จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ าง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ ความรู้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
มิช อบ ซึ่งกำหนดให้ ก.ธ.จ. เข้าไปเป็นส่ว นหนึ่ ง จั ง หวั ด ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ไปในทิ ศ ทางและ
ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ ศอตช. ประกอบกั บ ได้ มี มาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้น การบูรณาการการทำงาน
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ร่ว มกันในลัก ษณะงานที ่เ ป็ นเครื อ ข่ ายในพื้ น ที ่ เพื่ อ
เพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เยี ย วยา และฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ช่วยกันสอดส่อง แจ้งเบาะแสในลักษณะของการป้อง
และสังคม ที่ได้ร ับ ผลกระทบจากการระบาดของ ปราม และเปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ เข้ า ร่ ว มอบรมฯ ได้ ม ี ก าร
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบ แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ใ นการ
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราช ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
กำหนดดังกล่าว โดยมอบหมายให้ ศอตช. ประสาน ยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในการอบรมเป็นการบรรยายเรื ่ อง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.
สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง จึงเห็น และแนวทางในการปฏิบ ัติ งานของ ก.ธ.จ. และฝ่ า ย
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓๙
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข
ควรให้จัดการสัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ เลขานุการ ก.ธ.จ. การอภิปรายเรื่องการปฏิบัติงาน
ความเข้ า ใจในแนวทางปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั น ให้ แ ก่ ร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการ
ก.ธ.จ. ในฐานะเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวน
ของ ศอตช. โดยเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย คดีพิเศษ และการบรรยายแผนงานโครงการภายใต้กรอบ
ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว
นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
๔.๓ ควรมีการจัดประชุ มย่ อยเพื ่อ เปิ ดเวที ใ ห้ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และการบรรยายการขั บ เคลื ่ อ นธรรมาภิ บ าลร่ ว มกั น
ความคิดเห็น และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบ ระหว่าง ศอตช. กับ ก.ธ.จ.เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังการใช้
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ ก.ธ.จ. จ่ า ยงบประมาณตามแผนงานโครงการภายใต้ กรอบ
ทั้งนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพัฒนา นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
๔.๔ มี ก ารแต่ ง ตั ้ ง โยกย้ า ยผู ้ ช ่ ว ยเลขานุ ก าร รวมทั้งได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นใน
ก.ธ.จ. ของจั ง หวั ด อยู ่ บ ่ อ ยครั ้ ง ทำให้ เ จ้ า หน้ า ที่ หัวข้อการจัดทำแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ปัจจัยที่
ผู ้ เ ข้ า มาปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ทนยั ง ขาดทั ก ษะ ความรู้ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจในการสนับสนุนงาน ก.ธ.จ. จึงควรมีการ และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนิ น งาน
จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู ้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านในฐานะ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้นำข้อเสนอ
ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดั ง กล่ า วไปพิ จ ารณาดำเนิ น การในปี ง บประมาณ
งานต่อหรือเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติ พ.ศ. 2565 ต่อไป
หน้าที่อยู่เดิม เพื่อให้สามารถสนับสนุนและขับเคลื่อน
งาน ก.ธ.จ.ให้มีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วง
๕. ปัญหาจากการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๑ ด้วยรัฐบาลได้มีมาตรการลดจำนวน
๕.๑ สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ น ำ
ข้าราชการพลเรือนโดยเปลี่ยนไปใช้บุคลากรที่เป็น ประเด็นดังกล่าวหารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ
พนักงานราชการมากขึ้น ทำให้ขาดแคลนบุคลากร ผู้ร่างระเบียบฯ ซึ่งได้รับคำชี้แจงสรุปได้ ดังนี้
ที่เป็นข้าราชการเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
(๑) อำนาจหน้ าที่ ระเบียบฯ ข้อ ๕ วรรค ๔
ก.ธ.จ. และที่ผ่านมาพนักงานราชการได้มีส่วนสำคัญ กำหนดให้ เ ลขานุ ก ารและผู ้ ช ่ ว ยเลขานุ ก ารซึ ่ ง เป็ น
ในการขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมี
และประสบความสำเร็จ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิ ด หน้าที่รับผิดชอบการจัดทำวาระการประชุมและงาน
โอกาสให้พนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ธุ ร การอื ่ น ตามที ่ ป ระธานมอบหมาย รวมทั ้ ง จั ด ทำ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถดำรง แผนงานการประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเสนอให้สำนักงานปลั ด
ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. และรับค่าตอบแทน สำนักนายกรัฐมนตรี ยื่นของบประมาณตามกฎหมายว่า
๑๔๐

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เป็นเบี้ยประชุม ก.ธ.จ. ได้ จึงเห็นควรพิจารณาแก้ไข
ระเบียบฯ ข้อ ๕ ในประเด็นการแต่งตั้งข้าราชการ
ของสำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. โดยขอให้ปรับแก้การแต่งตั้ง
ผู้ช ่ว ยเลขานุการ ก.ธ.จ. จาก “ข้าราชการ” เป็น
“เจ้าหน้าที่” แทน

แนวทางการแก้ไข
ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารงบประมาณ และให้ ผ ู ้ ช ่ ว ยเลขานุ ก าร
ซึ ่ ง เป็ น ข้ า ราชการในจั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ประสานงานกรรมการในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถานที่
ประชุม และงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย
จะเห็ น ว่ า อำนาจหน้ า ที ่ ข องผู ้ ช ่ ว ยเลขานุ ก ารนั้ น
มีความสำคัญ เป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ ก.ธ.จ. ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเข้ า ใจ ประสบการณ์ การ
ประสานงาน การทำงานเป็นทีม และมีอำนาจในการ
ตัดสินใจ
(๒) ความต่ อ เนื ่ อ ง ข้ า ราชการคื อ บุ ค คล
ที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ซึ่งเป็นการจ้างระยะยาวจน
เกษียณอายุ (อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์) พนักงานราชการ
เป็นระบบการจ้างงานตามสัญญาจ้าง มีระยะเวลาจ้าง
สิ้นสุดแน่นอนตั้งแต่ 1 เดือน - ไม่เกิน 4 ปีต่อหนึ่งสัญญา
และสามารถต่ อ สั ญ ญาได้ ห ากผ่ า นการประเมิ น จาก
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น ตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ต้องเป็นข้าราชการนั้น เจตนาก็
เพื่อให้ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวสามารถปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญ
มีแนวทางหรือสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
ประโยชน์ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ ก.ธ.จ. ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ ่ ง หากเป็ น พนั ก งานราชการที ่ มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ต้องใช้เวลาในการ
เรียนรู้งานตอนบรรจุใหม่ และเมื่อเรียนรู้งานแล้วไม่นาน
ก็ลาออกหรือไม่ได้รับการต่อสัญญาเมื่อครบสัญญาจ้าง
การขาดความต่อเนื่องดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.
(๓) ความรับผิดชอบ ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่
เป็นข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.
นั้น เป็นปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็น
การลดจำนวนข้ าราชการแบบค่ อ ยเป็ น ค่อยไป และ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔๑
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการแก้ไข
ระเบียบฯ ก็ไม่ได้ห้ามให้ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นได้เพียงจังหวัด
เดียว/คณะเดียวหรือเขตตรวจราชการเดียว รวมทั้ง
พนักงานราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาสามารถสนับสนุนงาน
ให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ได้ แม้ที่ผ่านมาพนักงาน
ราชการจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ.
ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
แต่ ผ ู ้ ที่ ร ั บผิ ดชอบกลั่ นกรองและอนุ ม ั ต ิ น ั ้ นต้ องเป็ น
ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ที่เป็นข้าราชการ ดังนั้น การที่
ระเบียบฯ กำหนดให้ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ต้องเป็น
ข้ า ราชการของสำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
หนึ่งคนและเป็น ข้าราชการในจังหวัดหนึ่งคนนั้น เห็นว่า
มีความเหมาะสมแล้ว

๕.๒ ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการ
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ท ี ่ ม ี เ ขตอำนาจในจั ง หวั ด
เป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็น
กรรมการ ในกรณีที่ ก.ธ.จ. ขาดองค์ประกอบในภาค
ส่ว นใด ย่อมทำให้ ก.ธ.จ. มีองค์ป ระกอบไม่ ค รบ
ตามที่ระเบียบฯ กำหนด กรรมการ ก.ธ.จ. ที่เหลืออยู่
จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ดังนั้น คำนิยาม
ที่ว่า “ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้” มีความหมายและ
ขอบเขตของการบังคับใช้อย่างไร กรรมการ ก.ธ.จ.
สามารถดำเนิ น การใดได้ แ ละดำเนิ น การใดไม่ ไ ด้
ในช่วงที่ ก.ธ.จ. คณะนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

๕.๒ สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
ได้นำประเด็นดังกล่าวหรือกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ
เป็นผู้ร่างระเบียบฯ และเป็นผู้วินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว
ซึ ่ ง ได้ ร ั บ การอธิ บ ายว่ า เจตนารมณ์ ข องระเบี ย บฯ
ที่กำหนดให้ ก.ธ.จ. ประกอบด้ว ยบุ คคลกลุ่ มต่า ง ๆ
ก็ด้วยประสงค์จะให้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งบุ ค คลที ่ ม ี ห น้ า ที ่ แ ละความ
รับผิดชอบและมีความรู้ ความเชี ่ยวชาญแตกต่ า งกั น
อันจะทำให้การพิจารณาตัดสินใจของ ก.ธ.จ. เป็นไป
อย่างรอบคอบ รอบด้าน และชอบธรรมที่สุด ซึ่งเป็นการ
กำหนดคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการตาม
หลั ก กฎหมายทั ่ ว ไป ในส่ ว นการขั บ เคลื ่ อ นงานของ
ก.ธ.จ. มาจากการประชุ ม ก.ธ.จ. เพื ่ อมี มติ ในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ตามกรอบที่ระเบียบฯ กำหนด ดังนั้น
เมื่อ ก.ธ.จ. ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งใน ๔
ภาคส่วน (ประธาน กรรมการผู้แทนภาคประชาสั ง คม
กรรมการผู ้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ ่ น และกรรมการ
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน) ย่อมทำให้ ก.ธ.จ. คณะนั้นไม่
สามารถประชุมเพื่อมีมติ ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการแก้ไข
จนกว่าจะมีประธานและสรรหากรรมการแทนตำแหน่ง
ที ่ ว ่ า งจนครบองค์ ป ระกอบตามที ่ ระเบี ยบฯ กำหนด
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ ก.ธ.จ. ได้มีมติดำเนินการหรื อ
มอบหมายบุคคลให้ดำเนินการใด ๆ ก่อนที่องค์ประกอบ
ของ ก.ธ.จ. ในคณะนั้นจะขาดไป การดำเนินการตามมติ
นั้นยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากเป็น การ
พิจารณาของ ก.ธ.จ. ที่ครบองค์ประกอบซึ่งไม่ขัดต่ อ
ระเบียบฯ แต่อย่างใด

๓.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีแผนที่จะดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนงานของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่าง ๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๓.๒.๑ ให้ ก.ธ.จ. สอดส่ อ ง และเสนอแนะการปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสอดส่องแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรั ฐในจังหวัด
รวมทั้งสอดส่องแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในเรื่องสุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบกับประชาชน
ให้มากยิ่งขึ้น และร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ร่วมกับผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี โดย ก.ธ.จ. แต่ละคณะมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นแก่
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
๓.๒.๒ ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐโครงการใด ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว
นำเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อมีมติให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
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๓.๒.๓ ให้ ก.ธ.จ. มีส ่ว นร่ว มในการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญหาการทุจริต ประพฤติม ิ ช อบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และหน่วยงาน ๔ หน่วยงาน
ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงิ นแผ่น ดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยร่วมลงพื้นที่
สอดส่องแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการส่งเรื่องที่พบว่ากระทำการทุจริตประพฤติมิช อบหรือไม่โ ปร่งใส
ให้หน่วยงาน ๔ หน่วยงานข้างต้น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
๓.๒.๔ ให้ ก.ธ.จ. ร่ ว มตรวจติ ด ตามโครงการตามแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณเงิ น กู้
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้
(๑) สนับสนุนข้อมูล ข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
ที่ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๒) การติดตาม สอดส่องโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ โครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการในจังหวัด หรือโครงการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ตาม
บทบาทอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ.
(๓) การตรวจติดตาม สอดส่องโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ร่วมกับ
ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยใช้กลไกในการดำเนินงานใน ๒ ด้าน
คือ ๑. การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และ ๒. การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
๓.๒.๕ การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมแบบไม่เป็นทางการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอดส่อง
งาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง/คณะ
โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ (๑) หลักเกณฑ์จำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด ๆ ละ
๕๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ บาท (๒) จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ห่างไกล หรืออื่น ๆ
ตามมติที่ประชุมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ รวม ๓๐ จังหวัด ๆ ละ
๓๐,๐๐๐ บาท (๓) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุมผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ จังหวัดท่องเที่ยวหลัก จังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุด
จังหวัดที่มีเกาะขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตรขึ้นไป จังหวัดที่มีพื้นที่สูง และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
๓ จังหวัดชายแดนใต้ รวม ๒๑ จังหวัด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่จัดสรรให้กับจังหวัด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น เงิน ทั้ง สิ้ น ๕,๙๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ การเบิกค่ า ใช้จ ่า ยดัง กล่าวข้า งต้น ให้ เป็ น ไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการและเป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. แต่ละคณะ

๑๔๔

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒.๖ การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับจังหวัด จำนวน ๒๕ จังหวัด และอำเภอในจังหวัด จำนวน ๒๓๘ อำเภอ
รวมจำนวน ๒๖๓ แห่ง ๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๑,๙๐๐ บาท
๓.๒.๗ การดำเนินโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ก.ธ.จ. เกี่ยวกับ
บทบาท อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจ ริตประพฤติม ิช อบในส่ว นราชการและหน่ว ยงานของรัฐ (MOU) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ Webex
meeting สปน. ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
อำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (MOU) ให้กับ ก.ธ.จ. อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้น
๓.๒.๘ การจัดทำเครื่องแต่งกายเป็นเสื้อคลุมสูท/แจ็กเกตทรงสูท ให้กับ ก.ธ.จ. จำนวน ๗๖
คณะ/จังหวัด ที่ได้รับการสรรหาเข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. และเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. รวมทั้ง ก.ธ.จ. ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ก.ธ.จ. ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
๓.๒.๙ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ก.ธ.จ. อาทิ การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ก.ธ.จ. และ
การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. เป็นต้น

--------------------------------------------------------------------
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๑๔๕

ภาคผนวก ๑

จำนวน ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัด
จำนวนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจำแนกรายกลุ่ม/จังหวัด ๗๖ จังหวัด
ลำดับ
ที่

จังหวัด

จำนวน
อำเภอ
(แห่ง)

ภาค
ประชาสังคม
(คน)

สมาชิกสภา
ภาค
ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน
(คน)
(คน)

รวม
(ประธาน)
(คน)

กลุ่มที่ ๑ (๑ - ๑๐ อำเภอ)
๑

ภูเก็ต

๓

๓

๓

๓

๑๐

๒

สมุทรสงคราม

๓

๓

๓

๓

๑๐

๓

สมุทรสาคร

๓

๓

๓

๓

๑๐

๔

นครนายก

๔

๔

๓

๓

๑๑

๕

ระนอง

๕

๕

๓

๓

๑๒

๖

นนทบุรี

๖

๖

๓

๓

๑๓

๗

สมุทรปราการ

๖

๖

๓

๓

๑๓

๘

สิงห์บุรี

๖

๖

๓

๓

๑๓

๙

หนองบัวลำภู

๖

๖

๓

๓

๑๓

๑๐

ตราด

๗

๗

๓

๓

๑๔

๑๑

นครปฐม

๗

๗

๓

๓

๑๔

๑๒

ปทุมธานี

๗

๗

๓

๓

๑๔

๑๓

ปราจีนบุรี

๗

๗

๓

๓

๑๔

๑๔

แม่ฮ่องสอน

๗

๗

๓

๓

๑๔

๑๕

มุกดาหาร

๗

๗

๓

๓

๑๔

๑๖

สตูล

๗

๗

๓

๓

๑๔

๑๗

อ่างทอง

๗

๗

๓

๓

๑๔

๑๘

อำนาจเจริญ

๗

๗

๓

๓

๑๔

๑๙

กระบี่

๘

๗

๓

๓

๑๔
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๑๔๖

ภาคผนวก ๑

๒๐

ชัยนาท

๒๑

ชุมพร

๘

๗

๓

๓

๑๔

๒๒

บึงกาฬ

๘

๗

๓

๓

๑๔

๒๓

ประจวบคีรีขันธ์

๘

๗

๓

๓

๑๔

๒๔

พังงา

๘

๗

๓

๓

๑๔

๒๕

เพชรบุรี

๘

๗

๓

๓

๑๔

๒๖

แพร่

๘

๗

๓

๓

๑๔

๒๗

ยะลา

๘

๗

๓

๓

๑๔

๒๘

ระยอง

๘

๗

๓

๓

๑๔

๒๙

ลำพูน

๘

๗

๓

๓

๑๔

๓๐

อุทัยธานี

๘

๗

๓

๓

๑๔

๓๑

ตาก

๙

๗

๓

๓

๑๔

๓๒

พิษณุโลก

๙

๗

๓

๓

๑๔

๓๓

พะเยา

๙

๗

๓

๓

๑๔

๓๔

ยโสธร

๙

๗

๓

๓

๑๔

๓๕

สระแก้ว

๙

๗

๓

๓

๑๔

๓๖

สุโขทัย

๙

๗

๓

๓

๑๔

๓๗

หนองคาย

๙

๗

๓

๓

๑๔

๓๘

อุตรดิตถ์

๙

๗

๓

๓

๑๔

๓๙

จันทบุรี

๑๐

๗

๓

๓

๑๔

๔๐

ตรัง

๑๐

๗

๓

๓

๑๔

๔๑

ราชบุรี

๑๐

๗

๓

๓

๑๔

๔๒

สุพรรณบุรี

๑๐

๗
๒๗๓

๓
๑๒๖

๓
๑๒๖

๑๔
๕๖๗

จังหวัด

รวม

๑๔๗

ภาค
ประชาสังคม
(คน)
๗

สมาชิกสภา
ภาค
ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน
(คน)
(คน)
๓
๓

รวม
(ประธาน)
(คน)
๑๔

จำนวน
อำเภอ
(แห่ง)
๘

ลำดับ
ที่
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ภาคผนวก ๑

ลำดับ
ที่

จังหวัด

จำนวน
อำเภอ
(แห่ง)

ภาค
ประชาสังคม
(คน)

สมาชิกสภา
ภาค
ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน
(คน)
(คน)

รวม
(ประธาน)
(คน)

กลุ่มที่ ๒ (๑๑ - ๑๕ อำเภอ)
๑

กำแพงเพชร

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๒

ฉะเชิงเทรา

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๓

ชลบุรี

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๔

พัทลุง

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๕

เพชรบูรณ์

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๖

ลพบุรี

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๗

นครพนม

๑๒

๙

๓

๓

๑๖

๘

ปัตตานี

๑๒

๙

๓

๓

๑๖

๙

พิจิตร

๑๒

๙

๓

๓

๑๖

๑๐

กาญจนบุรี

๑๓

๙

๓

๓

๑๖

๑๑

นราธิวาส

๑๓

๙

๓

๓

๑๖

๑๒

มหาสารคาม

๑๓

๙

๓

๓

๑๖

๑๓

ลำปาง

๑๓

๙

๓

๓

๑๖

๑๔

สระบุรี

๑๓

๙

๓

๓

๑๖

๑๕

เลย

๑๔

๙

๓

๓

๑๖

๑๖

นครสวรรค์

๑๕

๙

๓

๓

๑๖

๑๗

น่าน

๑๕

๙

๓

๓

๑๖

๑๕๓
๕๑
กลุ่มที่ ๓ (๑๖ - ๒๐ อำเภอ)

๕๑

๒๗๒

รวม
๑

ชัยภูมิ

๑๖

๙

๔

๔

๑๘

๒

พระนครศรีอยุธยา

๑๖

๙

๔

๔

๑๘

๓

สงขลา

๑๖

๙

๔

๔

๑๘

๔

สุรินทร์

๑๗

๙

๔

๔

๑๘
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๑๔๘

ภาคผนวก ๑

ลำดับ
ที่

จังหวัด

จำนวน
อำเภอ
(แห่ง)

ภาค
ประชาสังคม
(คน)

สมาชิกสภา
ภาค
ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน
(คน)
(คน)

รวม
(ประธาน)
(คน)

๕

กาฬสินธุ์

๑๘

๙

๔

๔

๑๘

๖

เชียงราย

๑๘

๙

๔

๔

๑๘

๗

สกลนคร

๑๘

๙

๔

๔

๑๘

๘

สุราษฎร์ธานี

๑๙

๙

๔

๔

๑๘

๙

ร้อยเอ็ด

๒๐

๙

๔

๔

๑๘

๑๐

อุดรธานี

๒๐

๙

๔

๔

๑๘

๙๐
๔๐
กลุ่มที่ ๔ (๒๑ อำเภอขึ้นไป)

๔๐

๑๘๐

รวม
๑

ศรีสะเกษ

๒๒

๑๑

๔

๔

๒๐

๒

นครศรีธรรมราช

๒๓

๑๑

๔

๔

๒๐

๓

บุรีรัมย์

๒๓

๑๑

๔

๔

๒๐

๔

เชียงใหม่

๒๕

๑๑

๔

๔

๒๐

๕

อุบลราชธานี

๒๕

๑๑

๔

๔

๒๐

๖

ขอนแก่น

๒๖

๑๑

๔

๔

๒๐

๗

นครราชสีมา

๓๒

๑๑

๔

๔

๗๗

๒๘

๒๘

๒๐
๑๔๐

รวม

รวมทั่วประเทศ
๘๗๘
๕๙๓
๒๔๕
๒๔๕
หมายเหตุ : แต่ละจังหวัดจะมีเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดละ ๓ คน (๗๖*๓)
รวม

๑๔๙
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๑,๑๕๙
๒๒๘
๑,๓๘๗

ภาคผนวก ๑

วันครบวาระการดำรงตำแหน่งของ ก.ธ.จ. ชุดที่ ๔

ลำดับที่

จังหวัด

วันประกาศรับรองรายชื่อ
กรรมการ

วันครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง

ภาคเหนือ
๑

ลำปาง

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒

สุโขทัย

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓

พะเยา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔

นครสวรรค์

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕

ตาก

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

๙ กันยายน 2565

6

ลำพูน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

๑5 กันยายน 2565

7

อุทัยธานี

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

๑5 กันยายน 2565

๘

แพร่

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

๙
10

เชียงใหม่
น่าน

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

11

เชียงราย

8 มกราคม ๒๕๖๓

๗ มกราคม ๒๕๖๖

12

อุตรดิตถ์

๙ มกราคม ๒๕๖๓

๘ มกราคม ๒๕๖๖

13

เพชรบูรณ์

๒๒ มกราคม 2563

21 มกราคม 2566

14

แม่ฮ่องสอน

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

15

พิษณุโลก

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

16

พิจิตร

๑๐ เมษายน 2563

๙ เมษายน 2566

17

กำแพงเพชร

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ภาคกลางและภาคตะวันออก
๑๘

สมุทรสาคร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

1๙

สุพรรณบุรี

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒๐

กาญจนบุรี

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒๑

เพชรบุรี

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
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๑๕๐

ภาคผนวก ๑

ลำดับที่

จังหวัด

วันประกาศรับรองรายชื่อ
กรรมการ

วันครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง

๒๒

ตราด

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒๓

นครนายก

๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒๔

สิงห์บุรี

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒๕

ปราจีนบุรี

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒๖

อ่างทอง

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๗

ฉะเชิงเทรา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๘

สระบุรี

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

2๙

พระนครศรีอยุธยา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓๐
31

ชัยนาท
ระยอง

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

32

นครปฐม

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

33

จันทบุรี

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

34

ปทุมธานี

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๒ ธันวาคม 256๕

35

ลพบุรี

13 ธันวาคม 2562

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

36

นนทบุรี

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

37

ชลบุรี

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

24 ธันวาคม ๒๕๖๕

38

สระแก้ว

25 ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

39

สมุทรสงคราม

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

๑๕ มีนาคม 256๖

40

สมุทรปราการ

๑๖ มีนาคม 2563

๒๐ กรกฎาคม 2566

41

ราชบุรี

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

42

ประจวบคีรีขันธ์

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
43

ร้อยเอ็ด

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

44
45

กาฬสินธุ์
อำนาจเจริญ

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

46

หนองบัวลำภู

๔ กันยายน 2562

๓ กันยายน 2565

๑๕๑

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก ๑

ลำดับที่

จังหวัด

วันประกาศรับรองรายชื่อ
กรรมการ

วันครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง

47

มุกดาหาร

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

๑๖ กันยายน 2565

48

หนองคาย

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

๑๗ กันยายน 2565

49

นครพนม

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

50

ยโสธร

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

51

มหาสารคาม

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

52
53

เลย
ศรีสะเกษ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

54

ขอนแก่น

๖ มกราคม 2563

๕ มกราคม 256๖

55

อุดรธานี

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

56

บึงกาฬ

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

57

นครราชสีมา

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

58

ชัยภูมิ

๑ เมษายน ๒๕๖๓

31 มีนาคม ๒๕๖๖

59

อุบลราชธานี

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑ มิถุนายน 2566

60

สกลนคร

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓ มิถุนายน 2566

61

บุรีรัมย์

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๙ กรกฎาคม 2566

62

สุรินทร์

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ภาคใต้
63

ภูเก็ต

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

๔ มิถุนายน 25๖๕

64

พังงา

๑๐ กรกฎาคม 2562

๙ กรกฎาคม 2565

65

สตูล

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

66

ยะลา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

67

ตรัง

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

68

ปัตตานี

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

69

พัทลุง

๕ กันยายน ๒๕๖๒

๔ กันยายน 2565

70

นครศรีธรรมราช

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

71

ระนอง

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕๒

ภาคผนวก ๑

ลำดับที่

จังหวัด

วันประกาศรับรองรายชื่อ
กรรมการ

วันครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง

72

นราธิวาส

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

73
74

สุราษฎร์ธานี
ชุมพร

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

75

กระบี่

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

76

สงขลา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

๑๕๓

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก ๑

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เขตพื้นที่

ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นางสุมิตรา อติศัพท์

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

นายสมเกียรติ ธงศรี
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นายพีระ ทองโพธิ์
นางสุมิตรา อติศัพท์
นายพีระ ทองโพธิ์

ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

นายสมเกียรติ ธงศรี
นายมงคลชัย สมอุดร
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นายสมเกียรติ ธงศรี
นายมงคลชัย สมอุดร
นายสมเกียรติ ธงศรี
นางสุมิตรา อติศัพท์
นายสมเกียรติ ธงศรี
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นางสุมิตรา อติศัพท์
นายพีระ ทองโพธิ์

เขตตรวจ
จังหวัด
ราชการที่
๑
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
๒
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ
๓
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
๙
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว
๔
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
๘
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
๕
ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร์ธานี สงขลา
๗
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
๖
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
๑๐
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู
อุดรธานี
๑๑
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
๑๒
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
๑๓
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
๑๔
ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
๑๕
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
๑๖
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
๑๗
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก
๑๘
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร
อุทัยธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕๔

ภาคผนวก ๑

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เขตพื้นที่

ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
นายพีระ ทองโพธิ์

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

นายเจริญ ชื้อตระกูล
นายสมเกียรติ ธงศรี
นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
นายพีระ ทองโพธิ์

ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

๑๕๕

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
นายสมเกียรติ ธงศรี
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นายสมเกียรติ ธงศรี
นายมงคลชัย สมอุดร
นายเจริญ ชื้อตระกูล
นางสุมิตรา อติศัพท์
นายสมเกียรติ ธงศรี
นางสุมิตรา อติศัพท์
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นายพีระ ทองโพธิ์

เขตตรวจ
จังหวัด
ราชการที่
๑
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
๔
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
๒
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ
๓
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
๙
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว
๘
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
๕
ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร์ธานี สงขลา
๖
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
๗
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
๑๐
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู
อุดรธานี
๑๑
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
๑๒
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
๑๓
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
๑๔
ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
๑๕
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
๑๗
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก
๑๖
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
๑๘
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร
อุทัยธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก ๑

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เขตพื้นที่

ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
นายพีระ ทองโพธิ์

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

นายเจริญ ชื้อตระกูล
นายสมเกียรติ ธงศรี
นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นายสมเกียรติ ธงศรี
นายมงคลชัย สมอุดร
นายเจริญ ชื้อตระกูล
นางสุมิตรา อติศัพท์
นายสมเกียรติ ธงศรี
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นางสุมิตรา อติศัพท์
นายพีระ ทองโพธิ์

เขตตรวจ
จังหวัด
ราชการที่
๑
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
๔
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
๒
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ
๓
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
๙
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว
๘
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
๕
ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร์ธานี สงขลา
๖
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
๗
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
๑๐
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู
อุดรธานี
๑๑
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
๑๒
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
๑๓
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
๑๔
ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
๑๕
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
๑๖
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
๑๗
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก
๑๘
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิ จ ิ ต ร
อุทัยธานี
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๑๕๖

ภาคผนวก ๑

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีขอ้ เสนอแนะ
จังหวัด
ชัยนาท

ลพบุรี
สระบุรี

สิงห์บุรี
อ่างทอง

นนทบุรี

ปทุมธานี

๑๕๗

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑ โครงการขยายช่องทางจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่อง สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
จราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนคลองมอญ –
หนองบัว ระหว่าง กม.๒๓+๑๐๐ – ๒๔+๘๐๐ ตำบล
มะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร
๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด สาธารณูปโภค (2) และ (4)
๑
อำเภอโคกสำโรง
๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
และขนส่งสาธารณะในกลุ่มภาคกลางตอนบน
กิจกรรม การขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น
4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน
ห้วยบง – ท่าลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.4+100 –
6+800 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ ระยะทาง 2.7
กิโลเมตร 1 สาย
๑ โครงการการติดตั้งป้ายเพื่อแนะนำเส้นทางและ
เศรษฐกิจ
(๒) , (๔)
๑
๑
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี
และ (๖)
๑ โครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนบางเสด็จ – แยกที่ดิน
กม.๓๗+๖๐๐ – ๓๘+๑๐๐ ตำบลบางเสด็จ อำเภอ
ป่าโมก ระยะทาง ๐.๕ กิโลเมตร ๑ สายทาง
๔ ๑. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก สาธารณูปโภค
(5)
๑
ทางหลวงหมายเลข 9 – อำเภอไทรน้อย
๒. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก สาธารณูปโภค
(5)
๑
ทางหลวงหมายเลข 346 – 3215 อำเภอไทรน้อย
๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทาง สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
หลวงหมายเลข 346 – บ้านคลองหนึ่ง ตำบลไทร
ใหญ่ อำเภอไทรน้อย
๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทาง สาธารณูปโภค
(๕)
๑
หลวงชนบท นบ.5014 – วัดหลังบาง อำเภอบาง
ใหญ่
๓ ๑. โครงการก่อสร้างถนน ปท.3004 แยก ทล. 305 สาธารณูปโภค
(๔)
๑
บ้านลำลูกกา อำเภอธัญบุรี
๒. โครงการขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 346 สาธารณูปโภค
(๔)
๑
ตอนควบคุม 0102 แยกบางพูน – แยกบ้านกลาง
ระหว่าง กม.4+690 – 7+495 (ด้านซ้ายทางและ
ขวาทาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
๓. โครงการขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 346 สาธารณูปโภค
(๔)
๑
ตอนควบคุม 0103 แยกบ้านกลาง – ต่างระดับ
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

นครปฐม

สมุทรปราการ

จำนวน

๕

๕

รายชื่อ
ลาดหลุมแก้ว กม.8+760 (แยกเทคโนปทุมธานี)
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
กิจกรรม การจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented
Reality)
๒. โครงการการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ริม
แม่น้ำบริเวณโรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชา
นุกูล) หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน
ยาว 120 เมตร
๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดรางกำหยาด ตำบล
บางภาษี อำเภอบางเลน ยาว 230 เมตร
๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน ยาว 360 เมตร
๕. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
๑) กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
๒) กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
คสล. ริมคลองรางเฆ้ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ตำบลบาง
ระกำ อำเภอบางเลน ระยะทาง 704 เมตร
๑. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256
ตอนบางปู – บางพลี ระหว่าง กม.0+800 – 4+
800 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
๒. โครงการการสร้างรางระบายน้ำถนนสายประชา
สามัคคี ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
๓. โครงการการบูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 370 ตอนทาง
เข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่าง กม.
0+000 – 2+742 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
ปริมาณงาน 2.742 กิโลเมตร
๔. โครงการสร้างเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวัง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และสนับสนุนระบบป้องกันน้ำท่วมจังหวัด
สมุทรปราการ

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
เศรษฐกิจ

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๓) และ (๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔) และ (๖)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-
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๑๕๘

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จำนวน

สมุทรสงคราม

๑

นครศรีธรรมราช

๒

พัทลุง

๑

สุราษฎร์ธานี

๓

กระบี่

ตรัง

๑๕๙

๒

๓

รายชื่อ

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)

ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ยาว 470 เมตร
๕. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไข สาธารณูปโภค
(๔)
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ยาว ๔๗๐ เมตร
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุด (พร้อม สาธารณูปโภค (๔) และ (๖)
เชิงลาดเข้าแก้มลิงทุ่งหิน) ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
(ติดตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงเพื่อสนับสนุน สาธารณูปโภค
(๔)
การท่องเที่ยวเขาช้างสี ทางหลวงหมายเลข 4238
อำเภอลานสกา
๒. โครงการการจัดตั้งศูนย์พักพิงของสุนัขจรจัดตาม สาธารณูปโภค
(๔)
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ระยะที่ ๒
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
งบประมาณ 6,245,200 บาท
และสิ่งแวดล้อม
๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงาน สาธารณูปโภค
(๒) , (๓)
แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
(๔) และ (๖)
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สาธารณูปโภค
(2) , (3)
บ้านตาอุ้ง – วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี
และ (4)
อำเภอท่าชนะ
๓. โครงการปรับปรุงถนนสายเวียงสระ – บางสวรรค์ สาธารณูปโภค
(๔)
อำเภอพระแสง
กิจกรรม ก่อสร้างขยายทางลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ตอนเวียงสระ – บางสวรรค์ ขนาด 2 ช่อง
จราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร ระยะทาง 7 กิโลเมตร
อำเภอพระแสง
๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลอง และสิง่ แวดล้อม
สองน้ำ
๒. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เศรษฐกิจ
(๔)
การเกษตรและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเชื่อมแหล่ง สาธารณูปโภค
(๔)
ท่องเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอ
นาโยง
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๑

-

๑

๑

๔

-

๑

-

๑

-

๔

-

๒

-

๓

-

๑

-

๑

-

๑

-

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

พังงา
ภูเก็ต
ยะลา

ปัตตานี

นราธิวาส

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒. โครงการการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอำเภอ สาธารณูปโภค
(๔)
๑
เมืองตรัง
๓. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย สาธารณูปโภค
(๔)
๑
นักท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอ
สิเกา
๑ โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ (ระยะที่ 2 และ 8 สาธารณูปโภค
(๖)
๑
ท่าเทียบเรือ) (ดำเนินการใน 8 พื้นที่)
๑ โครงการยกระดับความปลอดภัย ในบริเวณชุมชน
สังคม
(๔)
๑
สถานศึกษาและศาสนสถานริมถนนสายหลัก
๓ ๑. โครงการพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเล
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
หมอกอัยเยอร์เวง
กิจกรรม ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและ
พัฒนาพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่ อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง
๒. โครงการประตูสเู่ มืองยะลา ระยะที่ ๒
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
๓. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์เพื่อ
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
ความมั่นคง มั่งคั่ง ชายแดนใต้
๓ ๑. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค
(๔)
๑
โลจิสต์ติกส์ ขยายช่องทางจราจรทางหลวง ๔๑๐
จาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ตอนปัตตานี – ยะลา
ระยะทาง ๑,๓๒๐ กิโลเมตร
๒. โครงการจัดการน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
ความเชื่อมั่นนักลงทุน
กิจกรรม ก่อสร้างคันกั้นน้ำ กอตอรานอ ตำบล
คลองใหม่ อำเภอระยัง
๓. โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
กิจกรรม สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการัง และสิ่งแวดล้อม
เทียม) และโครงการสนับสนุนระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากน้ำเสียยางพารา ขนาด ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๒ ๑. โครงการจัดการน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้าง สาธารณูปโภค
(๔)
๑
ความเชื่อมั่นนักลงทุน
กิจกรรม ปรับปรุงระบบชลประทาน ตำบลเกาะ
สะท้อน อำเภอตากใบ
๒. โครงการการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและ
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex)
ระยะที่ ๒
กิจกรรม สร้างรั้วสำเร็จรูปรอบโครงการและสร้าง
สวนสุขภาพและนันทนาการภายในบริเวณโครงการ
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๑๖๐

ภาคผนวก ๑

จังหวัด
ชลบุรี

ระยอง

นครนายก

๑๖๑

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยง สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
เส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนอง
ยายหมาด – บ้านแปลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะจันทร์
อำเภอเกาะจันทร์
๒ ๑. โครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ
(๒) , (๔)
๑
๑
ด้านการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และ (๖)
กิจกรรม ก่อสร้างเส้นทางจักรยานสายสำนักสงฆ์
ถ้ำเขาประทุน – วัดถ้ำวัฒนมงคล เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา
๒. โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ และสร้าง สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
บรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรม
สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมภิ าค
อาเซียน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจร
ลาดยางเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซีแห่งใหม่
สาย รย.๕๐๕๙ แยก ทช.รย.๔๐๕๘ – บ้านบึงตาต้า
อำเภอบ้านค่าย – อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เชื่อมเขตอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขยายผิว
จราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย รย.
๕๐๕๙ สายแยกทางหลวงชนบท รย.๔๐๕๘ – บ้าน
บึงตาต้าระยะทาง ๓.๗๖ กิโลเมตร อำเภอบ้านค่าย
อำเภอปลวกแดง
๑๔ ๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการ สาธารณูปโภค
(๖)
๓
๓
ท่องเที่ยวเมืองรองนครนายก 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
หมายเลข 33 ตอนคลองยาง – นครนายก ตั้งแต่
กม.127+400 – 128+400
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอส
ฟัลท์ติกทางเข้าและสันทำนบดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ
ทรายทอง
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณ
ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล
๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวเพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
๑
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๓. โครงการส่งเสริมการตลาด Offline
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
๑
๔. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
๑
๕. โครงการขยายเส้นทาง ทล.3051 ตอนบางอ้อ – สาธารณูปโภค (๔) และ (๖)
๑
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ขยายไหล่ทาง
ให้ได้มาตรฐานทางหลวง ตั้งแต่ กม.9+710 –
11+010 เป็นช่วง ๆ งบประมาน 18,000,000
บาท โดยแขวงทางหลวงนครนายกเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ
๖. โครงการขุดลอกคลองอาษา หมู่ที่ 1, 2 ตำบล
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
พิกุลออก/หมู่ที่ 3, 7 ตำบลบ้านพร้าว
๗. โครงการขุดลอกคลองวัว หมู่ที่ 5, 6, 9 ตำบล
เศรษฐกิจ
(๖)
๑
พิกุลออก/หมู่ที่ 1, 3, 6 ตำบลอาษา/หมู่ที่ 6 ตำบล
ทองหลาง
๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟั ลท์ สาธารณูปโภค
(๕)
๑
ติกทางเข้าและสันทำนบดินบริเวณอ่างเก็บน้ำคลอง
โบด
๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟั ลท์ติก สาธารณูปโภค
(๕)
๑
ทางเข้าและสันทำนบดินบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองกลาง
๑๐. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสีเสียด – สาธารณูปโภค
(๖)
๑
๑
บุ่งเข้ พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 งบประมาณ
23,000,000 บาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ขุนด่านปราการชลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำท่าชัยพร้อม สาธารณูปโภค
(๕)
๑
๑
ส่วนประกอบอื่น ขนาดสูง 3.5 เมตร ยาว 60 เมตร
งบประมาน 34,000,000 บาท โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาขุนด่านปราการชลเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ
๑๒. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 – สาธารณูปโภค
(๕)
๑
7 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี งบประมาณ
4,221,379.44 บาท
๑๓. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปาบริเวณ สาธารณูปโภค
(๕)
๑
ชุมชนวัดหนองบัวขอนและสถานีรถไฟปากพลี ตำบล
ปากพลี อำเภอปากพลี งบประมาณ 3,704,489.72
บาท การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายกเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๔. โครงการปรับปรุงพื้นที่ท่าลงเรือล่องแก่งแม่น้ำ
เศรษฐกิจ
(๕)
๑
นครนายกบริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบล
หินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 22,960 ตารางเมตร งบประมาณ 23,500,000
บาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
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๑๖๒

ภาคผนวก ๑

จังหวัด
ปราจีนบุรี

สระแก้ว

จันทบุรี

อุดรธานี

๑๖๓

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๔ ๑. โครงการการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและสิ่ง
สังคม
(๕)
๒
๑
ปลูกสร้างประกอบพุทธอุทยานโลก อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี
๒. โครงการการบูรณะซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัย
สังคม
(๔)
๑
๑
ภูเบศร์เพื่อสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและโบราณสถาน
๓. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water สาธารณูปโภค
(๑)
๑
๑
Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 1 บ้านเกาะเสือ
ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม งบประมาณ
5,200,000 บาท
๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำ สาธารณูปโภค
(๒)
๑
๑
ปราจีนบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง
ยาว 100 เมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
๑ โครงการศูนย์กระจายสินค้าพืชพลังงานทดแทน ซึ่ง
เศรษฐกิจ
(๑) และ (๔)
๑
เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552
๒ ๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภค (๑) และ (๒)
๑
๑
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน
กิจกรรม การบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวง
หมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน
อำเภอโป่งน้ำร้อน งบประมาณ 25,000,000 บาท
แขวงทางหลวงจันทบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม การบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวง
หมายเลข 3395 ตอนทุ่งขนาน – ทับทิมสยาม 05
อำเภอสอยดาว งบประมาณ 17,100,000 บาท
แขวงทางหลวงจันทบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
๒. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต สาธารณูปโภค (๑) และ (๒)
๑
และทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรม การอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง อำเภอนายายอาม งบประมาณ
9,500,000 บาท แขวงทางหลวงจันทบุรี เ ป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบ
๗ ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค
(๓)
๔
ระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการค้าการลงทุน
และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ
กิจกรรม จัดหาน้ำสนับสนุนวัดป่าบ้านตาด ตำบล
บ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

บึงกาฬ

หนองคาย

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒. โครงการพัฒนาผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและแกนนำ
สังคม
(๓)
๒
หมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกในการปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ
๓. โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี
สังคม
(๔)
๒
๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
สาธารณูปโภค
(๔)
๑
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำลำพัน
ขาดน้อย ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
๕. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการผลิต สาธารณูปโภค
(๓)
๓
สินค้าการเกษตร
กิจกรรม ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๔
แห่ง
๖. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุน สาธารณูปโภค
(๒)
๑
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงบนเส้นทางโรแมนติกรูทและนาคีรูท
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง/คสล. สายสาม
แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๙ – บ้านคีรีวงกต
ตำบลนาแค อำเภอนายูง
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตาม
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
เส้นทางโรแมนติกรูทและนาคีรูท
กิจกรรม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่ง
ท่องเที่ยวบ้านเชียง ก่อสร้างอาคารศูนย์ต้อ นรับ
นักท่องเที่ยว ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
๒ ๑. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่ง
เศรษฐกิจ
(๔)
๔
ท่องเที่ยว
กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๒
ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนห้วยก้านเหลือง – ดงบัง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (นาคีรูท)
๒. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่ง
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
ท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอนควบคุม
๐๒๐๒ ตอนท่ากกแดง – บึงกาฬ ระหว่าง กม. ๘๐+
๖๖๕ – ๘๑ + ๓๒๕ ระยะทาง ๐.๖๖ กิโลเมตร
๒๒ ๑. โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ สาธารณูปโภค
(๔)
๓
๓
ที่ ๘ บ้านไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Con สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
crete ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐ ตอนควบคุมที่
๐๑๐๐ ตอนท่าบ่อ – บ้านว่าน ตอน ๒ ระหว่าง กม.
๖+๘๘๕ – ๑๐+๔๔๐
๓. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ สาธารณูปโภค
(๔)
๑
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒
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๑๖๔

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จำนวน

รายชื่อ
ตอนศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.๕๗+
๖๖๐ – ๕๙+๐๐๐
๔. โครงการการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคม ขนส่งและการท่องเที่ยว ปรับปรุงบริเวณ
จุดเสี่ยงอันตรายสี่แยกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สาย ก ผังเมืองรวมหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย
๕. โครงการขุดลอกห้วยปลาปาก บ้านดอนดู่ ตำบล
นาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี
๖. โครงการขุดลอกห้วยปลาปาก บ้านยางชุม ตำบล
นาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี
๗. โครงการขุดลอกห้วยสามห้าง ตำบลหนองหลวง
อำเภอเฝ้าไร่
๘. โครงการขุดลอกห้วยสามห้าง ตำบลวังหลวง
อำเภอเฝ้าไร่
๙. โครงการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำโปร่ งเย็ น ตำบล
จุมพล อำเภอโพนพิสัย
๑๐. โครงการขุดลอกห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลจุมพล
อำเภอโพนพิสัย
๑๑. โครงการขุดลอกลำน้ำสวย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1
ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
๑๒. โครงการขุดลอกลำน้ำสวย ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ 1๑
ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
๑๓. โครงการขุดลอกหนองผือ ตำบลวัดธาตุ อำเภอ
เมืองหนองคาย
๑๔. โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยบง บ้านนาบอน
หมู่ที่ ๕, 8 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
๑๕. โครงการขุดลอกฝายคึกฤทธิ์ บ้านนาบอน หมู่ที่
8 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
๑๖. โครงการขุดลอกหนองนาถาง ตำบลโพนทอง
อำเภอโพธิ์ตาก
๑๗. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยเสียว ตำบล
หนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
๑๘. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านนาโพธิ์
ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
๑๙. โครงการขุดลอกห้วยหนองธาตุ ตำบลบ้านฝาง
อำเภอสระใคร
๒๐. โครงการขุดลอกห้วยธง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน
ฝาง อำเภอสระใคร
๒๑. โครงการขุดลอกห้วยเซี้ยน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้าน
ฝาง อำเภอสระใคร

๑๖๕

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๒

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-
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ภาคผนวก ๑
ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จังหวัด
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒๒. โครงการขุดลอกห้วยหลักลี่ ตำบลบ้านฝาง สาธารณูปโภค
(๔)
๑
อำเภอสระใคร
หนองบัวลำภู
๗ ๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
สาธารณูปโภค
(๔)
๓
กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง ตำบล
หนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข
สังคม
(๔)
๑
210 ตอนนิคมเชียงพิณ – หนองบัวลำภู ช่วง กม.
38+775 – 40+727 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู
๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
สาธารณูปโภค
(๓)
๑
กิจกรรม การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง บ้าน
ตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง
๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
สาธารณูปโภค
(๔)
๑
กิจกรรม ก่อสร้างระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้าน
หัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
สาธารณูปโภค
(๔)
๑
กิจกรรม การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว บ้าน
หนองค้อ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง
๖. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
สาธารณูปโภค
(๔)
๑
กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 1 บ้านโนน
ธาตุพัฒนา ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
๗. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
สู่มาตรฐานอินทรีย์อย่างเป็นระบบ (Green Economy)
กิจกรรม ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผสมผสาน
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ศิลามงคล ตำบลหนองสวรรค์
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
เลย
๕๓ ๑. โครงการระบบส่งน้ำ ฝายทดน้ำ ห้ ว ยน้ำหมัน สาธารณูปโภค
(๔)
๑
โครงการชลประทานเลย ตำบลกกสะทอน อำเภอ
ด่านซ้าย
๒. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ ำห้วยโขลงช้ าง สาธารณูปโภค
(๔)
๒
โครงการชลประทานเลย ตำบลกกสะทอน อำเภอ
ด่านซ้าย
๓. โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบน
สังคม
(๔)
๒
๒
ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย 0100
ตอนด่านซ้าย – เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.5+400 –
5+650 บ้านหนามแท่ง ตำบลด่านซ้าย อำเภอ
ด่านซ้าย
๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำ้ หมัน สาธารณูปโภค
(๔)
๒
๒
บ้านด่านซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
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๑๖๖

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

๑๖๗

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๕. โครงการก่อสร่างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำ้ หมัน สาธารณูปโภค
(๔)
๒
๒
บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
เศรษฐกิจ
(๔)
๒
ภูเรือ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลัง สาธารณูปโภค
(๔)
๓
การรับโอน กปภ. สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ สาธารณูปโภค
(๔)
๒
ติกคอนกรีต สายบ้านยาง หมู่ที่ 5 – บ้านวังขาม
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
๙. โครงการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
สังคม
(๔)
๒
พื้นที่พิเศษ
๑๐. โครงการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
สังคม
(๔)
๒
พื้นที่พิเศษ
๑๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ตำบลเชียงคาน
สังคม
(๔)
๒
อำเภอเชียงคาน
๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา สาธารณูปโภค
(๔)
๔
ส่วนภูมิภาค สาขาเลย อำเภอเมืองเลย
๑๓. โครงการวางท่อเสริมแรงดันการประปาส่วน
สังคม
(๔)
๑
ภูมิภาค สาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
๑๔. โครงการพัฒนาเมืองพื้นที่ชุมชนวัดท่าแขก –
สังคม
(๔)
๑
๑
แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน
๑๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้อยแก่ง
เศรษฐกิจ
(๔)
๒
คุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
๑๖. โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง
สังคม
(๔)
๓
๓
ท่องเที่ยวภูพระใหญ่ บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน
๑๗. โครงการสะพานข้ามลำห้วยสงาว อำเภอปากชม
สังคม
(๔)
๒
๑๘. โครงการขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ลย.
สังคม
(๔)
๑
3011 แยกทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านสงเปือย
อำเภอเชียงคาน 4 แห่ง
๑๙. โครงการระบบส่งน้ำระยะที่ 2 โครงการระบบ สาธารณูปโภค
(๔)
๒
ส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอ
นาด้วง
๒๐. โครงการงานระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
สังคม
(๔)
๒
สำหรับการเรียนการสอน : IC 2 Type 2 โรงเรียน
บ้านนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
๒๑. โครงการครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping
สังคม
(๔)
๒
List) โรงเรียนบ้านนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอ
นาด้วง
๒๒. โครงการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักเลย
สังคม
(๔)
๒
๒
พร้อมทั้งจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จำนวน

รายชื่อ
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนวังสะพุง อำเภอ
หนองหิน
๒๓. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ตำบล
วังสะพุง อำเภอวังสะพุง
๒๔. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลย.ถ.70 – 007 สายบ้านนาแกใต้
หมู่ที่ 2 – บ้านหนองผ้า หมู่ที่ 3 ตำบลผาบิ้ง อำเภอ
วังสะพุง
๒๕. โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาท่า
อากาศยานและจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกตาม
มาตรฐานสากล อำเภอเมืองเลย
๒๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม
ผิวด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 4 – 5 บ้านไร่สุขสันต์ –
ห้วยส้มป่อย ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง
๒๗. โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.8 – 002 สาย
พวยเด้ง – หัวขัว หมู่ที่ 10 บ้านหัวขัว
๒๘. โครงการก่อสร้างที่ทำการศาลจังหวัดเลย ขนาด
10 บัลลังก์ 1 หลังพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
๒๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูคำเป้ – โนนสวรรค์ ตำบล
ผาสามยอด อำเภอเอราวัณ
๓๐. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษ์
น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ 1
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
๓๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านกกจาน สนับสนุนโครงการรักษ์
น้ำเพื่อพระแม่ข องแผ่นดิน บ้านกกจาน หมู่ที่ 7
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
๓๒. โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตำบล
กุดป่อง อำเภอเมืองเลย
๓๓. โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์
วิทยาเขตศรีล้านช้าง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
๓๔. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๓

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๓

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔)

๒

๒

สังคม

(๔)

๒

๒

สังคม

(๔)

๓

๓

เศรษฐกิจ

(๔)

๒

๒

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๖๘

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จำนวน

รายชื่อ
กิจกรรม พัฒนากลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
โดยตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (LOEI The
Best)
๓๕. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรม การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบและรูปแบบ
การเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าวด้วยวิถีเกษตรกรและ
อาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากด้วงมะพร้าวแบบครบวงจร สู่สินค้ามาตรฐาน
สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงด้วงมะพร้าว อำเภอ
นาด้วง
๓๖. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
กิจกรรม เทคโนโลยีการจัดการแมลงหวี่ขาว
และโรครากเน่า – โคนเน่าของคริสต์มาส
๓๗. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรม การยกระดับมาตรฐานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม
0603 ตอนหนองบง – ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.392+
000 – 392+874 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย
ระยะทาง 0.874 กิโลเมตร
๓๘. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรม การยกระดับมาตรฐานและการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน
ควบคุม 0102 ตอนโคกใหญ่ – ปากห้วย ระหว่าง
กม.27+450 – 28+450 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ
ท่าลี่ ระยะทาง 1 กิโลเมตร
๓๙. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไม้ดอกไม้
ประดับบ้านหนองบง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
๔๐. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรม สายน้ำสายลมเมืองปากชมมหัศจรรย์
แห่งชีวิต
๔๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรม หนึ่งร้อยสิบสองปี วิถีเชียงคาน ผ่าน
ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

๑๖๙

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)

เศรษฐกิจ

(๔)

๒

๒

เศรษฐกิจ

(๔)

๒

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔)

๒

๒

เศรษฐกิจ

(๔)

๒

-

เศรษฐกิจ

(๔)

๒

-

เศรษฐกิจ

(๔)

๒

-
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๔๒. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ สาธารณูปโภค
(๔)
๒
เข้มแข็งให้สังคม
กิจกรรม ซ่อมผิวทาง สาย ลย.3019 แยก
ทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านท่าสะอาด อำเภอ
นาด้วง ระยะทาง 2,500 กิโลเมตร
๔๓. โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความ สาธารณูปโภค
(๔)
๒
๒
เข้มแข็งให้สังคม
กิจกรรม การยกระดับมาตรฐานและการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนหนองอีเก้ง – โนนสว่าง ระหว่าง
กม.1+600 – 2+600 ตำบลหนองคัน อำเภอภู
หลวง
๔๔. โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความ สาธารณูปโภค
(๔)
๕
เข้มแข็งให้สังคม
กิจกรรม อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุง
แก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายสาย ลย.2002 แยก
ทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านนาซำแซง อำเภอ
วังสะพุง
๔๕. โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
เพื่อการแข่งขันมาตรฐานสากล
กิจกรรม การยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์และการค้าชายแดนสู่
CLMV และจีนในภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
๔๖. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน สาธารณูปโภค
(๔)
๒
๒
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมทางการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เส้นทางโรแมนติกรูท
Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee Route)
กิจกรรม การยกระดับมาตรฐานและการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน
ควบคุม 0101 ตอนเชียงคาน – ปากคาน ระหว่าง
กม.18+000 – 21+000 ระยะทาง 3 กิโลเมตร
ตามเส้นทางโรแมนติกรูท (Romantic Route)
๔๗. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจ
(๔)
๓
๓
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมทางการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เส้นทางโรแมนติกรูท
Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee Route)
กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวพิเศษ
๔๘. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจ
(๔)
๒
๒
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมทางการ
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๑๗๐

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จำนวน

สกลนคร

๑

มุกดาหาร

๒

๑๗๑

รายชื่อ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เส้นทางโรแมนติกรูท
Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee Route)
กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
๔๙. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมทางการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เส้นทางโรแมนติกรูท
Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee Route)
กิจกรรม พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่ง
ท่องเที่ยวภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย
๕๐. โครงการขุดลอกคลองห้วยกวาง (ตอนกลาง)
หมู่ที่ 1 บ้านเหล่ากอหก ปากกว้างเฉลี่ย 6 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.5 – 3 เมตรยาว 3,450 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,153 ลูกบาศก์เมตร
๕๑. โครงการขุดลอกห้วยกวาง (ตอนล่าง) หมู่ที่ 1
บ้านเหล่ากอหก ปากกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.5 – 3 เมตร ยาว 4,650 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 40,641 ลูกบาศก์เมตร
๕๒. โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีลรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลย.96 – 001 สายบ้านห้วยสีเสียด – บ้าน
น้ำพุพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพุพัฒนา ตำบลห้วย
สีเสียด อำเภอภูหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500
เมตร หนา 0.05 เมตร
๕๓. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนลาดยางบ้านนาน้อย – แหล่งท่องเที่ยวน้ำตก
ตาดฮ้อง หมู่ที่ 7 บ้านนาน้อย ตำบลศรีฐาน อำเภอ
ภูกระดึง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง กว้าง 1 เมตร
ยาว 1.5 กิโลเมตร
โครงการพัฒนาพื้นที่พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล”
๑. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและพัฒนา
สามเหลี่ยมการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน
กิจกรรมหลัก งานประเพณีคริสต์มาสและงาน
เทศกาลงานปีใหม่กลุ่มสนุก
กิจกรรมย่อย งานท่องเที่ยวสักการะสถานพระ
มารดาแห่งมรณสักขีสองคอน (วัดสองคอน) เทศกาล
คริสต์มาสแห่ดาววัดสองคอน MAGICAL OF SONG
KHON

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)

เศรษฐกิจ

(๔)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔)

๓

๓

เศรษฐกิจ

(๔)

๑

-

เศรษฐกิจ

(๔)

๑

-
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

จำนวน

๖

๑๔

รายชื่อ
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมความหลากหลายการ
ท่องเที่ยวและกีฬาในกลุ่มจังหวัดสนุก
กิจกรรมย่อย การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว Viet Town (บริเวณตลาดห้าแยกชุมชน
เวียดนาม)
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
และประมงจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาผลิตประมง
จังหวัดมุกดาหาร
๑. โครงการเพิ่มปริมาณเก็บกักและระบบส่งน้ำ/
กระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและ
แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมกับ
อาคารประกอบ)
กิจกรรมย่อย การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วย
ตาดไซ บ้านดงเย็น ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
๒. โครงการเพิ่มปริมาณเก็บกั กและระบบส่งน้ำ/
กระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและ
แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างและบริหารจัดการ
ระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร)
กิจกรรมย่อย พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
โดยระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
๓. โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองกุงพร้อมก่อสร้าง
อาคารประกอบเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำ 300,000
ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ต่อความ
ลึกเฉลี่ย 65 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอ
สหัสขันธ์
๕. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข
12 ตอนปากทางเขื ่ อ นลำปาว – หนองผ้ า อ้อม
ระหว่าง กม.640+940 – 642+528 ตำบลไผ่
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
๖. โครงการพัฒนาและยกระดับชุมชนให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมย่อย ยกระดับหมู่บ้านOTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว
๑. โครงการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
เพื่อลดความเสี่ยงในการทำการเกษตร
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสม
ผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)

เศรษฐกิจ

(๔)

๑

-

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

1

1

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

2

2

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

1

-

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

1

-

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

1

-

เศรษฐกิจ

(3) และ (4)

1

-

เศรษฐกิจ

(3) และ (4)

๒

๒
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๑๗๒

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

๑๗๓

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒. โครงการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจ
(๓) และ (๔)
๑
๑
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
เพื่อลดความเสี่ยงในการทำการเกษตร
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสม
ผสาน
๓. โครงการส่งเสริมและการเพิ่มประสิทธิภาพพืช
เศรษฐกิจ
(3) และ (4)
1
เศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตร
กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว
๔. โครงการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจ
(3) และ (4)
2
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการผลิตไก่กรดยูริกต่ำ
(KKU1) เพื่อสุขภาพ แบบครบวงจร
๕. โครงการส่งเสริมเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
เศรษฐกิจ
(7)
1
กิจกรรมหลัก การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าเมือง
หัตกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
กิจกรรมย่อย การส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์
ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่
งบประมาณ 300,000 บาท
๖. โครงการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ
(7)
1
เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ชุมชน
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิง
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์อีสาน งบประมาณจำนวน
1,128,700 บาท
๗. โครงการส่งเสริมเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
สังคม
(7)
1
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายไหมจังหวัดขอนแก่นสู่อนุภาคลุ่มน้ำโขง
งบประมาณ 1,074,400 บาท
๘. โครงการส่งเสริมเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
สังคม
(7)
1
กิจรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าเมืองหัตถกรรม
โลกแห่งผ้ามัดหมี่
กิจกรรมย่อย พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
งบประมาณ 1,149,400 บาท
๙. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการ
สังคม
(7)
1
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมหลัก ศาสตร์พระราชากับความมั่นคง
ของชาติ งบประมาณ 1,552,700 บาท
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ภาคผนวก ๑
ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จังหวัด
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑๐. โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันปราบปราม
สังคม
(7)
1
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและ
ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน (TO Be Number One)
งบประมาณ 2,020,800 บาท
๑๑. โครงการขุดบ่อบาม ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง ทรัพยากรธรรมชาติ
(๗)
๑
5 บ่อ
และสิ่งแวดล้อม
๑๒. โครงการขุดบ่อบาดาล ตำบลหนองกุงธนสาร ทรัพยากรธรรมชาติ
(7)
1
อำเภอภูเวียง 5 บ่อ
และสิ่งแวดล้อม
๑๓. ขุดบ่อบาดาล ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน 3 ทรัพยากรธรรมชาติ
(7)
1
บ่อ
และสิ่งแวดล้อม
๑๔. ขุดบ่อบาดาล ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
(7)
1
2 บ่อ
และสิ่งแวดล้อม
มหาสารคาม
๓ ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน สาธารณูปโภค
(3)
3
3
กรีตสายบ้านหนองโน – บ้านส้มโฮง
๒. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
เศรษฐกิจ
(4)
2
2
๓. โครงการส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนา
เศรษฐกิจ
(4)
2
คุณภาพเส้นไหม
ร้อยเอ็ด
๑๖ ๑. โครงการเพิ่มปริมาณเก็บกักและระบบส่งน้ำ/ สาธารณูปโภค
(6)
3
กระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและ
แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมกับ
อาคารประกอบ)
กิจกรรมย่อย ขุดลอกแก้มลิงบึงก้านตงอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอ
โพนทอง งบประมาณ 16,500,000 บาท
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนา สาธารณูปโภค
(7)
4
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน
บ้านงิ้ว – ลำยัง
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนา สาธารณูปโภค
(7)
4
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน
บ้านงิ้ว – ลำยัง
๔. โครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับทักษะกลุ่ม
เศรษฐกิจ
(4) และ (7)
3
แรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต
ที่ดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๕. โครงการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก
เศรษฐกิจ
(3) และ (4)
4
๖. โครงการการปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำ สาธารณูปโภค
(6)
3
แก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำนาดี
อำเภอโพนทอง งบประมาณ 9,000,000 บาท
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๑๗๔

ภาคผนวก ๑
ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จังหวัด
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๗. โครงการปลูกป่าโดยประชาชนมีส่วนร่วม
ทรัพยากรธรรมชาติ
(4)
4
และสิ่งแวดล้อม
๘. โครงการการขยายผิวจราจรสาย รอ.4026 แยก สาธารณูปโภค
(7)
3
ทางหลวงหมายเลข 2044 – บ้านบัวคำ อำเภอ
เชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย
๙. โครงการการปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำ สาธารณูปโภค
(8)
3
ห้วยปลาฝาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๐. โครงการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งด้วยศาสตร์
เศรษฐกิจ
(4)
2
พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย
เศรษฐกิจ
(๔)
๔
กิจกรรม ก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกพร้อมระบบ
การให้น้ำ งบประมาณ 14,321,400 บาท
๑๒. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สังคม
(๖)
๓
๑๓. โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าว
เศรษฐกิจ
(๕)
๓
หอมมะลิและพืชอาหารด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ
๑๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กร
เศรษฐกิจ
(๔)
๓
เกษตรกร สู่ผู้นำด้านการเกษตร
๑๕. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหลด
เศรษฐกิจ
(4) และ (7)
๓
๑๖. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน
เศรษฐกิจ
(3)
๒
ชัยภูมิ
๙ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
๑
๒. โครงการพัฒนาขีดความสามารถสินค้าเกษตรที่
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
๑
ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ด้านการตลาด
๓. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและจัด
เศรษฐกิจ
(๒)
๑
กิจกรรมสำคัญของจังหวัด การท่องเที่ยวมอหินขาว
๔. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน
เศรษฐกิจ
(๔)
๓
๑
๕. โครงการงานประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ สาธารณูปโภค (๔) และ (๖)
๑
๑
(ลำเชียงทา) (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๖. โครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยไผ่ ตำบลบ้าน สาธารณูปโภค
(๖)
๑
๑
แท่น อำเภอบ้านแท่น (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๗. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียว
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
๑
บาน (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๘. โครงการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้ นที่
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
๑
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๙. โครงการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้ นที่
เศรษฐกิจ
(๔)
๕
๕
อำเภอบ้านเขว้า (พ.ศ. ๒๕๖๓)
นครราชสีมา ๑๔ ๑. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ สาธารณูปโภค
(๔)
๑
ตอนด่านขุนทด – หนองกราด ระหว่าง กม.๐+๗๐๐
– ๑+๗๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๑๖ เมตร ระยะทาง ๑
กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ ๒.๕ เมตร อำเภอด่าน
ขุนทด

๑๗๕
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

บุรีรัมย์

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒. โครงการการขุดลอกระบบระบายน้ำคลองดินดำ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
พร้อมกับอาคารประกอบ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอ และสิ่งแวดล้อม
หนองบุญมาก
๓. โครงการขุดลอกคลองโคกหนองรังกาพร้อมกับ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
อาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง ปริมาตร และสิ่งแวดล้อม
ดินขุดไม่น้อยกว่า 155,000 ลูกบาศก์เมตร
๔. โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองไผ่พร้อมกับอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ประกอบ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม และสิ่งแวดล้อม
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 199,330 ลูกบาศก์เมตร
๕. โครงการการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ลุ่มน้ำสาขาลำแชะ ลำห้วยหนองขอน บ้านซับเจริญ และสิ่งแวดล้อม
ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
๖. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน สาธารณูปโภค
(๔)
๑
กรีต สายเสิงสาง บ้านสระตะเคียน ตำบลเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง
4 กิโลเมตร
๗. โครงการการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ลุ่มน้ำสาขาลำพระเพลิง ตำบลวังหมี และตำบลวัง และสิ่งแวดล้อม
น้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
๘. โครงการการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ลุ่มน้ำลำตะคอง ตำบลมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว และสิ่งแวดล้อม
ตำบลคลองไผ่ และตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
๙. โครงการบริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพื่อ
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน Smart City
๑๐. โครงการบริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพื่อ
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน MICE City
๑๑. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการ
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
ฟาร์ม การผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่น การพัฒนา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน
เพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ แบบครบวงจร
๑๒. โครงการการเสริมสร้างการปกครองระบอบ
สังคม
(๔)
๑
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมืองอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๓. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ (เพื่อเป็น
สังคม
(๔)
๑
๑
อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน) (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑๔. โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม
สังคม
(๔)
๑
๑
แนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑๕ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัย
เศรษฐกิจ
(๔) และ (๖)
๒
มหามิ่งมงคล สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมโยงการ
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๑๗๖

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จำนวน

รายชื่อ
ท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอม พ.ศ. 2564
ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย
2. โครงการการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทางหลวงหมายเลข 288 ตอนควบคุ ม 0100
ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กม.11+015 กม.11+225
LT และ กม.8+800 กม.11+225 RT ระยะทาง
2.635 กิโลเมตร ๑ สายทาง
3. โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยเมฆา หมู่ที่ 7
บ้านสายตรี 4 ใต้ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
๔. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านกระสัง หมู่ที่ 14 บ้านเครือชุด
หมู่ที่ 4 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร
๕. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ทุกช่วงวัย
กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพคนบุรีรัมย์เพื่อ
สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคง
ในชีวิต
๖. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำกุดพิมาย หมู่ที่ 8 บ้าน
พิมาย ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง
๗. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโปร่ง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 5 บ้านคลองโปร่ง
ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านโชคกราด – บ้านหนองตระเสก
ตำบลตะโก อำเภอห้วยราช ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง
2.79 กิโลเมตร 1 สายทาง
๙. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ
หมู่ที่ 11 บ้านผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอ
ละหานทราย
๑๐. โครงการการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบ้าน
สวายสอ หมู่ที่ 6 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง
บุรีรัมย์
๑๑. โครงการส่งเสริมการผลิต แปรรูป การตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

๑๗๗

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
สาธารณูปโภค

(๔) และ (๖)

๒

-

ทรัพยากรธรรมชาติ (๔) และ (๖)
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภค
(๖)

๒

-

๑

-

เศรษฐกิจ

(๔)

๑

-

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

(๖)

๑

-

(๖)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๖)

๑

-

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

(๔)

๑

-

เศรษฐกิจ

(๔)

๑

-

เศรษฐกิจ

(๔)

๑

-
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

สุรินทร์

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑๒. โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยตะกั่ว หมู่ที่ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
6 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ และสิ่งแวดล้อม
ไชยพจน์
๑๓. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดใหญ่ห้วยท่าชี ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
หมู่ที่ ๘ – ๖ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง
และสิ่งแวดล้อม
๑๔. โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัม ย์ให้เป็นเมืองแห่ง
สังคม
(๔)
๑
ความสงบสุข
กิจกรรมหลัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคคลที่อาจ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามแนวทางประชารัฐ
๑๕. โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบ้านสายตรี
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
พัฒนา 3 หมู่ที่ 10 (บ้านผึ้งร้อยรัง) ตำบลบึงเจริญ
อำเภอบ้านกรวด
๗ ๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชุมชน
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
กิจกรรมย่อย จัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์
๒. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
สังคม
(๔)
๑
กิจกรรมหลัก การป้องกันและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
กิจกรรมย่อย อบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง
๓. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
สังคม
(๔)
๑
กิจกรรมหลัก การป้องกันและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
กิจกรรมย่อย อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน
ต้านภัยยาเสพติด 4 อำเภอชายแดน
๔. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
สังคม
(๔)
๑
กิจกรรมหลัก การป้องกันและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
กิจกรรมย่อย การอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน 4 อำเภอ
ชายแดน
๕. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม
(๔)
๑
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว
สู่ชุมชนเข้มแข็งนครชัยบุรินทร์
๖. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สาธารณูปโภค
(๔)
๑
คอนกรีต สายบ้านแบกจาน ตำบลสังขะ – บ้าน
ไทยสมบูรณ์ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00
เมตร ระยะทาง 4 กิโลเมตร
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๑๗๘

ภาคผนวก ๑
ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จังหวัด
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๗. โครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย การส่งเสริมศักยภาพการค้าการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงตลาดการค้า ใน
ชายแดนไทย – กัมพูชา
ศรีสะเกษ
๑ โครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟมาตรฐานและ
เศรษฐกิจ
(๒)
๑
๑
การแปรรูปสร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษ
อำนาจเจริญ
๑ โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ (๓) และ (๔)
๑
๑
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำชุมชน
บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
อุบลราชธานี
๑ โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็น
เศรษฐกิจ
(๓) และ (๔)
๑
๑
เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว
๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม
ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ (ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่,
เขมราฐ, ทุ่งศรีอุดม และเดชอุดม)
๒) จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน
๓) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานีเที่ยวได้ทั้งปี
๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม
ฮีตสิบสองคลองสิบสี่
เชียงใหม่
๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่นำ้ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ปิง บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11 ตำบลสันทราย อำเภอ และสิ่งแวดล้อม
สารภี ความยาว 81 เมตร
แม่ฮ่องสอน
๙ ๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวกิ่วลมเพื่อเพิ่ม ทรัพยากรธรรมชาติ
(๓)
๒
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อลดปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ
(๓)
๒
ภัยแล้ง และฟื้นฟูบำรุงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓. โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารท่าเรือ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๓)
๒
ประวัติศาสตร์ บ้านท่าโป่งแดง 160 ปี ระยะที่ 2 และสิ่งแวดล้อม
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
๔. โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ สิ่งอำนวยความ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๓)
๑
สะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดอยปุย บ้าน และสิ่งแวดล้อม
ห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ สาธารณูปโภค
(๓)
๒
ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่
9 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่
ลาน้อย ยาว 600 เมตร
๖. โครงการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลิตผลคอนกรีต
เศรษฐกิจ
(๓)
๑
เสริมเหล็กชั้นเดียว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่ฮ่องสอน

๑๗๙
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ลำปาง

เชียงราย

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศาลาเก่า สาธารณูปโภค
(๓)
๑
บ้านป่าเห็ว ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
๘. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยวม สาธารณูปโภค
(๓)
๒
บ้านแม่สวด หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย
ยาว 660 เมตร
๙. โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนา
สาธารณูปโภค
(๓)
๑
กิจกรรม ปรับปรุงบูรณะทางหลวงหมายเลข
1263 ตอนขุนยวม – ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.0+000
– 14+100 และ กม.16+475 – 20+525
๒ ๑. โครงการจัดทำระบบป่าเปียก พื้นที่เขตป่าสงวน สาธารณูปโภค
(๓)
๓
แห่งชาติ อำเภองาว
๒. โครงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน สาธารณูปโภค
(๓)
๑
สายทางควบคุ มของแขวงทางหลวงลำปางที ่ 2
อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว
๗ ๑. โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบ สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
บูรณาการ
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภค
บริโภค
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การขุดลอกเวียงหนองหล่ม
(หนองฮอดแฮด) หมู่ที่ ๔, ๕ และ ๙ ตำบลจันจว้า
อำเภอแม่จัน ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖๕,๐๐๐
ตารางเมตร
๒. โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิง
เศรษฐกิจ
(๓)
๑
๑
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างประติมากรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
๓. โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งโขงเพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจ
(๒)
๑
๑
เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเชียงของ
๔. โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
เศรษฐกิจ
(๒)
๑
คุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการและยกระดับบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ให้มีคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างถนนทางเข้าสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธาร
ทอง อำเภอเชียงแสน ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร
๕. โครงการซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เศรษฐกิจ
(๒)
๑
ทางหลวงหมายเลข 1334 ผาบือ – ดอยช้างมูบ
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๑๘๐

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

น่าน

๑๘๑

จำนวน

๑๒

รายชื่อ

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)

ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง กม.7+500
– 9+500 ปริ ม าณการจราจร 330 ระยะทาง
2.5 กิโลเมตร
๖. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางจักรยาน
สังคม
สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๗. โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบ
สาธารณูปโภค
บูรณาการ
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภค
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การขุดลอกหนองหลวง บ้าน
หนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 455 ลูกบาศก์เมตร
๑. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
๒. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และสิง่ แวดล้อม
โครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคน ในพื้นที่
คทช.
กิจกรรม สร้างฝายสร้างน้ำ สนับสนุนพื้นที่ตาม
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มพื้นที่
เศรษฐกิจ
สีเขียวในพื้นที่ คทช.
๔. โครงการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน
เศรษฐกิจ
๕. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และสิง่ แวดล้อม
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว ยาว
100 เมตร
๖. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
เศรษฐกิจ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก : หม่อน
ผลสด โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง
และกาแฟ)
กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
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(๔)

๑

-

(๔)

๑

-

(๓)

๒

-

(๔)

๒

-

(๒)

๒

-

(๒)
(๔)

๓
๓

-

(๔)

๓

-

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

พะเยา

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการ
เศรษฐกิจ
(๒)
๖
ผลิตเกษตรปลอดภัย
๘. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปสิน ค้า
เศรษฐกิจ
(๒)
๓
เกษตรด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในพืชทาง
เลือกและปศุสัตว์
๙. โครงการพัฒนาด้านสังคม
สังคม
(๒)
๒
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกระดับวัย เพื่อให้เด็กน่านก้าวทันใน
ยุคศตวรรษที่ 21
กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ของเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความ
พร้อมเป็น Young Start up
๑๐. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการ
เศรษฐกิจ
(๒)
๓
ลงทุน
โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและ
ผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอ
น่าน และสินค้า OTOP ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์
๑๑. โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับ
เศรษฐกิจ
(๒)
๒
ภูมิภาคโครงการ
กิจกรรมหลัก พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน
๑๒. โครงการบูรณาการการท่องเที่ย วของกลุ่ ม
เศรษฐกิจ
(๒)
๓
จังหวัด
กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออกเชื่ อมโยงกั บประเทศ
เพื่อนบ้าน
๑๒ ๑. โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๒)
๑
๑
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร และสิ่งแวดล้อม
ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง
๒. โครงการการปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 90 พรรษา
เศรษฐกิจ
(๒)
๓
๓
ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
๓. โครงการบูรณาการสิง่ แวดล้อม และสารธารณภัย ทรัพยากรธรรมชาติ
(๒)
๑
กิจกรรม การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและวัสดุ และสิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน (เครื่องอัด
ฟาง 5 เครื่อง)
๔. โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตร
เศรษฐกิจ
(๒)
๑
กิจกรรมหลัก กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็ง
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ภาคีเครือข่ายของโรงพยาบาล
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๑๘๒

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

แพร่

๑๘๓

จำนวน

๑๖

รายชื่อ

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)

อาหารปลอดภั ยกลุ่มจังหวัด ณ ตำบลสันป่าม่วง
อำเภอเมืองพะเยา
๕. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการศักยภาพ
เศรษฐกิจ
การผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้า โมเดล
๖. โครงการส่งเสริมกระบวนการ ผลิตและพัฒนา
เศรษฐกิจ
ศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่ อ
เพิ่มมูลค่า
๗. โครงการขุดขยายห้วยชมพูตอนล่างพร้อมปรับ ทรัพยากรธรรมชาติ
ปรุงคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ
และสิ่งแวดล้อม
๘. โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณี
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและชาติพันธ์จังหวัดพะเยา
๙. โครงการไฟฟ้าปะติมากรรม ถนนสายวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ
(ช่วงที่ 3)
๑๐. โครงการไฟฟ้าปะติมากรรม แหล่งท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ
ชุมชนไทลื้อ
๑๑. โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตร
เศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ผลิตสินคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน
๑๒. โครงการบูรณาการการท่องเที่ย วของกลุ่ ม
เศรษฐกิจ
จังหวัด
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก
๑. โครงการการก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง สาธารณูปโภค
คมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
กิจกรรม การก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง
ชลประทาน สายใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จวั๊ ะ
อำเภอเด่นชัย
๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง สาธารณูปโภค
หลวงท้องถิ่น พร.ถ.12 – 004 หมู่ที่ 7 (สะพาน
เขื่อน หมู่ที่ 3, 8 – ท้ายบ้าน หมู่ที่ 7) ตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย
๓. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทาง สาธารณูปโภค
หลวงท้องถิ่น พร.ถ.12 – 001 หมู่ที่ 3, 8 (แยก
ทางหลวงหมายเลข 101 ทางเข้าบ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่
3, 8 – สะพาน) ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
๔. โครงการก่อสร้างระเบียงจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่
เศรษฐกิจ
จั๊วะ พร้อมเทพื้นลานจอดรถ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๕. โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินคาเกษตร
เศรษฐกิจ
(๒)
๒
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร
๖. โครงการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เศรษฐกิจ
(๒)
๒
๗. โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต
เศรษฐกิจ
(๒)
๖
ผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร
กิจกรรม การยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผา้ พื้นเมืองแพรสูตลาดสากลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๘. โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจ
(๒)
๓
ไม้สัก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไม้สักให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Production)
๙. โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่อง
เศรษฐกิจ
(๒)
๒
มากจากพระราชดำริจังหวัดแพร
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเรียนรู หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนพระราชดำริในชุมชน
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทองเที่ยว
เศรษฐกิจ
(๒)
๙
จังหวัดแพร
กิจกรรม พัฒนาต่อยอดชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
๑๑. โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต
เศรษฐกิจ
(๒)
๓
ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่
๑๒. โครงการการก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง สาธารณูปโภค
(๒)
๓
คมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
กิจกรรม กอสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต สายแยก ทช.พร.4011 – บ้านทุ่งน้ำใส
หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร
๑๓. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก สาธารณูปโภค
(๒)
๒
คลองซอยชลประทาน หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยหม้าย
อำเภอสอง
๑๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง สาธารณูปโภค
(๒)
๒
ซอยชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านร่องถ่าน ตำบลห้วย
หม้าย อำเภอสอง
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก สาธารณูปโภค
(๒)
๑
คอนกรีต คลองซอย 10 (สวนแยก) ตำบลแม่คำมี
อำเภอหนองม่วงไข่
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๑๘๔

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ตาก

พิษณุโลก

๑๘๕

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑๖. โครงการปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชนใน
เศรษฐกิจ
(๒)
๑
พื ้ น ที่ ป ่ า ชุ ม ชนอย่า งมี ส่ ว นร่ ว มของจั งหวัดแพร
(Food Bank)
กิจกรรม การปลูกสร้างธนาคารอาหาร (Food
Bank)
๒ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
ป่าชุมชนบ้านตะเคียนด้วน หมู่ที่ 3 ตำบลนาโบสถ์
อำเภอวังเจ้า
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีต สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
เสริมเหล็กสายหน้า สภ.วังเจ้าถึงบ้านสบยม (หน้า
อำเภอ) ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
๑๖ ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
เศรษฐกิจ
(๒) และ (๔)
๑
๑
ปลอดภัย แปรรูป และการตลาด
กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ผลไม้สดเพื่อการส่งออก
๒. โครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข สาธารณูปโภค (๔) และ (๖)
๒
๒
117 – แยกทางหลวงหมายเลข 1310 ตำบลดง
ประคำ อำเภอพรหมพิราม
๓. โครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
11 – แยกทางหลวงหมายเลข 1310 ตำบลวัด
โบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลทับยายเชียง อำเภอ
พรหมพิราม
๔. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ
(๔) และ (๖)
๒
๒
ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
กิจกรรมหลัก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนทางหลวงหมายเลข
12 ตอนร้องโพธิ์ – วังทอง – เข็กน้อย อำเภอนครไทย
๕. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ
(๔) และ (๖)
๒
๒
ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
กิจกรรมหลัก บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนวังทอง –
เข็ กน้ อย ระหว่ าง กม.255+475 – 257+245
อำเภอนครไทย
๖. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ
(๓) และ (๖)
๒
๒
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย
๗. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สาธารณูปโภค (๒) และ (๖)
๒
๒
ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนชาติตระการ –
ชำนาญจุ ้ ย ระหว่ าง กม.12+175 – 15+443
อำเภอชาติตระการ
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

เพชรบูรณ์

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๘. พัฒนาประสิทธิภาพสินค้าเกษตรปลอดภั ย /
เศรษฐกิจ
(๔) และ (๖)
๒
๒
อินทรีย์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอชาติตระการ
๙. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ย วในเชิ งนิ เ วศ
เศรษฐกิจ
(๒) และ (๖)
๓
๓
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ริม
แม่น้ำน่าน (บริเวณด้านหน้าพระราชวังจั น ทน์ )
อำเภอเมืองพิษณุโลก
๑๐. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงทุ่งโสภาพร้อมปรับ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
๑
ภูมิทัศน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
และสิ่งแวดล้อม
๑๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำ สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
น่านบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอ
เมืองพิษณุโลก
๑๒. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตร
สังคม
(๓) , (๔)
๓
๒
โลกนารถ อำเภอเมืองพิษณุโลก
และ (๖)
๑๓. โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สังคม
(๔) และ (๖)
๒
๒
ดนตรีมังคละ มรดกไทยสู่มรดกโลก อำเภอเมือง
พิษณุโลก
๑๔. โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุน
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
๑
และนวัตกรรม
กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนานวัตกรรม
เส้นลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1
สู่ตลาดสากล อำเภอเมืองพิษณุโลก
๑๕. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข สาธารณูปโภค (๓) และ (๔)
๑
๑
1303 บ้านป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
๑๖. โครงการปรั บ ปรุ งถนนสายแยกทางหลวง สาธารณูปโภค
(๖)
๑
๑
หมายเลข 126 – บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี
อำเภอบางกระทุ่ม
๕ ๑. โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุผา สาธารณูปโภค (๔) และ (๖)
๑
๑
ซ่อนแก้ว (ตั้งแต่บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข
12 ถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ) หมู่ที่ 7 ตำบล
แคมป์สน อำเภอเขาค้อ ระหว่าง กม.0+000 –
2+140
๒. โครงการส่งเสริมปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี
เศรษฐกิจ
(๓)
๑
๑
ในพื้นที่โครงการหลวงห้วยน้ำขาว
๓. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง สาธารณูปโภค (๔) และ (๖)
๒
๒
วังกำแพง หมู่ ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ ตำบลลาดแค
อำเภอชนแดน
๔. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
สายบ้านดงลึก – บ้านวังแช่กลอย ช่วง กม.0+000 –
3+000 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง
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๑๘๖

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

๑๘๗

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๕. โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นกำเนิดซับสมอ สาธารณูปโภค
(๖)
๑
๑
ทอด ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด –
หนองไผ่ กม.139+600
๒ ๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย สาธารณูปโภค (๓) และ (๔)
๒
๒
คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบ
บูรณาการ
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ
ยม หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก
๒. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สังคม
(๔) และ (๖)
๒
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมย่อย
- จ้างเหมาจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของ
ชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
- จ้ า งเหมาจั ด กิ จ กรรมแสดง Mini Light &
Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย
- จ้างเหมาจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำ
เจ้าหมื่นด้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- จ้ า งเหมาจั ด งานประเพณี ส รงน้ ำ โอยทาน
สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
- จ้ า งเหมาจัด งานส่ งเสริม การท่ องเที ่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมืองบางขลัง อำเภอ
สวรรคโลก
- จ้างเหมาจัดงานวันส้มเขียวหวานและเทศกาล
อาหารพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- จ้ า งเหมาจั ดงานประเพณี และส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรม (การแข่งขันและแสดงตำนาน
ว่าวพระร่วงพระลือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการออก
กำลังกายโดยการวิ่งไป พร้อมกับการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสุโขทัย
๕ ๑. โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงหล่ม หมู่ที่ 5 บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ (๓) และ (๖)
๑
๑
ฟากบึง ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย
และสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาธารณูปโภค (๓) และ (๔)
๒
๒
ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102
ตอนน้ำปาด – ปากนาย กม.96+362 – 98+382
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับ สาธารณูปโภค
(๓) , (๔)
๔
๔
ประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และ (๖)
ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200
ตอนนาเจริญ – ปางไฮ กม.77+586 – 77+971
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

นครสวรรค์

รวม

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๔. โครงการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจร
เศรษฐกิจ
(๓) , (๔)
๕
๕
กิจกรรมย่อย เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่ง
และ (๖)
น้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์
๕. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ สาธารณูปโภค
(๓) , (๔)
๓
๓
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม
และ (๖)
0200 ตอนนาเจริญ – ปางไฮ กม.115+900 –
119+387
๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ สาธารณูปโภค (๓) และ (๔)
๒
๒
ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม
0200 ตอนไร่พัฒนา – หนองโพ ช่วง กม.22+000 –
24+000 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี (ติดตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
๓๓๙

๔๐๔

๕๖๓

๑๖๙

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีขอ้ เสนอแนะ
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา
สิงห์บุรี

นนทบุรี
ชุมพร
สงขลา

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑ โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำแบบขยายผิวจราจร สาธารณูปโภค
(๔)
๑
หมู่ที่ 1 และ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่
(งบกลาง)
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
๑
– 6 ตำบลโพสังโฆ (ตอนที่ 1) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,366 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพสังโฆ อำเภอ
ค่ายบางระจัน
๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนวัด
สังคม
(๔)
๒
เพรางาย อำเภอไทรน้อย
๑ โครงการระบบประปาหมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗, ๙ สาธารณูปโภค
(๒) , (๓)
๑
ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี
และ (๔)
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค
(๒) , (๓)
๒
ในการเดินทางผ่านแดนศุลกากรสะเดา
และ (๔)
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.23 เมตร ด่านพรมแดนสะเดา
ขาออก ด่านศุลกากรสะเดา
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๑๘๘

ภาคผนวก ๑

จังหวัด
สตูล
สระแก้ว

ตราด

อุดรธานี

บึงกาฬ

๑๘๙

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑ โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่อง
สังคม
(4)
2
มาจากพระราชดำริ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111
(บ้านทุ่งนางแก้ว)
๑ โครงการก่อสร้างฝายกระวัดกองใหญ่และระบบส่ง สาธารณูปโภค
(๔)
1
น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ (สำนักงาน กปร.) งบประมาณ 16,755,000
บาท โครงการชลประทานสระแก้วเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ
๔ ๑. โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอัดเม็ดจากวัสดุเหลือ
เศรษฐกิจ
(๔)
1
1
ใช้ทางการเกษตร ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด
(พืชเศรษฐกิจอินทรีย์) งบประมาณ 82,500 บาท
๒. โครงการผักไฮโดรโปนิกส์เพื่ออาหารกลางวัน
เศรษฐกิจ
(๔)
1
1
โรงเรียนบ้านจัดสรรตามแนวพระราชดำริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ่อพลอย อำเภอ
บ่อไร่
๓. โครงการฝึกทักษะอาชีพการเพาะเห็ดตามศาสตร์
เศรษฐกิจ
(2)
1
1
พระราชา งบประมาณ 65,000 บาท
๔. โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองหนองบัว บน
เศรษฐกิจ
(๔)
1
1
(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด (งบกลาง)
๒ ๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและ สาธารณูปโภค
(๓)
๑
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อ
อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนตามแนววิถีใหม่ อำเภอ
กุดจับ
๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและ สาธารณูปโภค
(๓)
๑
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ใน
โรงเรียนบ้านยวด ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม
๑๑ ๑. โครงการแปลงเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจ
สังคม
(๔)
๑
พอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่ศรี
ชมพู ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ
๒. โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สังคม
(๔)
๑
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โดมผักพอเพียง) ใน
โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ตำบลป่าไฮ อำเภอเซกา
๓. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลัก
สังคม
(๔)
๑
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านท่าไร่วิทยา
ตำบลป่าไฮ อำเภอเซกา
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

หนองคาย

เลย

บุรีรัมย์

ยโสธร

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๔. โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ โรงเรียนบ้านโคกบริการ
สังคม
(๔)
๑
สันกำแพง ตำบลซาง อำเภอเซกา
๕. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินเพื่ออาหารกลางวัน
สังคม
(๔)
๑
โรงเรียนบ้านซ่อมกอก
๖. โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน
สังคม
(๔)
๑
บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล
๗. โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน
สังคม
(๔)
๑
บ้านโนนยางคำ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
๘. โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ตำบลซาง อำเภอเซกา
สังคม
(๔)
๑
โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา ตำบลบ้านต้อง อำเภอ
เซกา
๙. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนใน
สังคม
(๔)
๑
โครงการด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนบ้านโสกก่าม
นาตาโก้ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
๑๐. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน
สังคม
(๔)
๑
บ้านขามเปี้ย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
๑๑. โครงการถังพักน้ำเพื่อสวนเกษตรอาหารกลางวัน
สังคม
(๔)
๑
โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ ตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง
๑ โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่อง สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
มาจากพระราชดำริ เกษตรผสมผสาน เพื่ออาหาร
กลางวัน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ ประชาบำรุงใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่
๒ ๑. โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติตาม สาธารณูปโภค
(๔)
๓
แนวพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด ลำน้ำคาน
หมู่ที่ ๒ บ้านปากคาน ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
๒. โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติตาม สาธารณูปโภค
(๔)
๔
แนวพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด ลำห้วย
น้ำแคม หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอ
ท่าลี่
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลัก
เศรษฐกิจ
(๔)
๑
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาผ้าอะราง สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ สร้างอัตลักษณ์ “กลุ่มวิสากิจชุมชน
เมืองรุ้ง” ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่
๑ โครงการก่ อ สร้ า งระบบผลิ ตน้ ำ ประปา (Water ทรัพยากรธรรมชาติ (๓) และ (๔)
๒
๒
Treatment System) ตามบัญชีระบบนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม
ไทย บ้านไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ (งบกลาง)
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๑๙๐

ภาคผนวก ๑
ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จังหวัด
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
อำนาจเจริญ
๒ ๑. โครงการแก้มลิงพร้อมประตูระบายน้ำหนองคึก ทรัพยากรธรรมชาติ (๓) และ (๔)
๑
๑
ฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอ และสิ่งแวดล้อม
ลืออำนาจ
๒. โครงการเพิ่มการผลิตข้าวในพื้นที่การเกษตรกลุ่ม
เศรษฐกิจ
(๓) และ (๔)
๑
๑
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
(งบกลาง)
อุบลราชธานี
๑ โครงการก่ อ สร้ า งระบบผลิ ตน้ ำ ประปา (Water ทรัพยากรธรรมชาติ (๓) และ (๔)
๒
๒
Treatment System) ตามบัญชีระบบนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม
ไทย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน (งบกลาง)
แม่ฮ่องสอน
๒ ๑. โครงการระบบส่งน้ำบ้านประตูเมืองในพื้นที่ สาธารณูปโภค
(๓)
๒
ชลประทาน 140 ไร่ บ้านประตูเมือง ตำบลแม่เงา
อำเภอขุนยวม
๒. โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
เศรษฐกิจ
(๓)
๒
ลำปาง
๑ โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
เศรษฐกิจ
(๓)
๑
ชุมชนบนพื้นที่สูง
ลำพูน
๑ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม
เศรษฐกิจ
(๓)
๒
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดลำพูน
เชียงราย
๑ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ และบ้านห้วยด่าง หมู่ที่ และสิ่งแวดล้อม
๑๖ อำเภอแม่จัน
น่าน
๔๐ ๑. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้าง
เศรษฐกิจ
(๒)
๒
สรรค์ (Creative Cite) ยกระดับมาตรฐานการอำนวย
ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
และสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal)
๒. โครงการขุดลอกสระร้องอี่ไอ่ บ้านสบแก่น หมู่ที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,793.6 ลูกบาศก์เมตร และสิ่งแวดล้อม
ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง
๓. โครงการขุดลอกสระตึ๊ดใต้ บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง
และสิ่งแวดล้อม
๔. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยฝ้า หมู่ที่ 4 ตำบล ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
น้ำแก่น อำเภอภูเพียง
และสิ่งแวดล้อม
๕. โครงการฝายน้ำล้นขนาดเล็กลำห้วยน้ำแก่น ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง และสิ่งแวดล้อม
๖. โครงการขุดลอกสระหนองสะเสียง หมู่ที่ 9 ตำบล ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
น้ำแก่น อำเภอภูเพียง
และสิ่งแวดล้อม
๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลท่อ PVC บ้านน้ำเกี๋ยน ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง
และสิ่งแวดล้อม

๑๙๑

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๘. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ บ้านฝายแก้ว ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า และสิ่งแวดล้อม
12,745 ลูกบาศก์เมตร
๙. โครงการขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรหนอง ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
วอก หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้วกว้าง 30 เมตร ยาว และสิ่งแวดล้อม
50 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร
๑๐. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองแบบตัวยูท่งุ หลวง ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
นาปัง บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง และสิ่งแวดล้อม
๑๑. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองแบบตัวยูทุ่งปล่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาปัง อำเภอ และสิ่งแวดล้อม
ภูเพียง
๑๒. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริม ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
เหล็กรูปตัวยู บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด และสิ่งแวดล้อม
อำเภอภูเพียง
๑๓. โครงการปรับปรุงขยายสระกักเก็บน้ำ บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
หนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง
และสิ่งแวดล้อม
๑๔. โครงการขุดลอกฝายน้ำบั่ว ขนาดกว้าง 11 ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
เมตร สูง 1 เมตร ยาว 16 เมตร ตำบลยม อำเภอ และสิ่งแวดล้อม
ท่าวังผา
๑๕. โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำห้วยหนองบัว ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ขนาดกว้าง 6.5 เมตร ลึก 4.5 เมตร ยาว 66 เมตร และสิ่งแวดล้อม
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
๑๖. โครงการขุดลอกหน้าฝายนาห้วยมุ่น ขนาดกว้าง ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 31 เมตร ตำบลยม และสิ่งแวดล้อม
อำเภอท่าวังผา
๑๗. โครงการขุดลอกหน้าฝายและก่อสร้างฝาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ชะลอน้ำจุดที่ 1 ขนาดกว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 และสิ่งแวดล้อม
เมตร ยาว 100 เมตร ก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาด
สันฝายกว้าง 2 เมตร สูง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
๑๘. โครงการขุดลอกหน้าฝายและก่อสร้างฝาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ชะลอน้ำจุดที่ 2 ขนาดกว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 และสิ่งแวดล้อม
เมตรยาว 30 เมตร ก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดสัน
ฝายกว้าง 2 เมตร สูง 1.5 เมตร ยาว 12 เมตร
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
๑๙. โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำหมู ขนาดกว้าง ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
เฉลี่ย 13.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 22.5 และสิ่งแวดล้อม
เมตร ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
๒๐. โครงการขุดลอกฝายน้ำบั่ว ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 106 เมตร ตำบลยม และสิ่งแวดล้อม
อำเภอท่าวังผา

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๙๒

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

๑๙๓

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒๑. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดกว้าง 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
เมตร สูง 1 เมตร ยาว 10 เมตร ตำบลยม อำเภอ และสิ่งแวดล้อม
ท่าวังผา
๒๒. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดสันฝาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
กว้าง 2 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 18 เมตร ตำบลยม และสิ่งแวดล้อม
อำเภอท่าวังผา
๒๓. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 43 เมตร และสิ่งแวดล้อม
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
๒๔. โครงการขุดลอกหนองปู่จวบ ขนาดความยาว ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
500 เมตร ขนาดปากกว้าง 6 – 12 เมตร ตำบล และสิ่งแวดล้อม
จอมพระ อำเภอท่าวังผา
๒๕. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านดอนแก้ว ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ขนาดกว้าง 3 และสิ่งแวดล้อม
เมตร ยาว 24 เมตร สูง 2.5 เมตร
๒๖. โครงการงานขุดลอกหลงน้ำหนองม่วง บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
หนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ขนาด และสิ่งแวดล้อม
กว้าง 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 125 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,500 ลูกบาศก์เมตร
๒๗. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลแสนทอง สายผาปู และสิ่งแวดล้อม
ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.4
เมตร หนา 0.1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 190 เมตร
๒๘. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
บ้านพ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลแสนทอง สายเหนือ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม
งาน ขนาดกว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.4 เมตร
หนา 0.1 เมตรยาวไม่น้อยกว่า 165 เมตร
๒๙. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
บ้านฮวก หมู่ที่ 4 ตำบลแสนทอง สายนาข้างวัด และสิ่งแวดล้อม
ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5
เมตร หนา 0.1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 294 เมตร
๓๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำเหมืองคอนกรีต ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
เสริมเหล็ก (ลำเหมืองนางิ้ว) ตำบลท่าวังผา ขนาด และสิ่งแวดล้อม
กว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.4 เมตร หนาเฉลี่ย
0.1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 704 เมตร
๓๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำเหมืองคอนกรีต ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
เสริมเหล็ก (ลำเหมืองอ่างถ้วยธนู) ตำบลท่าวังผา และสิ่งแวดล้อม
ขนาดกว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 704 เมตร
๓๒. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
น้ำแหนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลผาทอง
และสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จำนวน

แพร่

๑

ตาก

๑๑

รายชื่อ
๓๓. โครงการระบบประปาสูบน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบล
ผาทอง
๓๔. โครงการก่อสร้างลำเหมืองลึกถึงหนองหลง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 1, 2 และ 7 บ้านนาเตา ตำบลริม
๓๕. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานีสูบน้ำรูปตัวยู บ้านปูคา หมู่ที่ 5 ตำบลริม
๓๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำฮาว บ้านยู้
หมู่ที่ 5 ตำบลจอมพระ
๓๗. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู บ้านยู้ หมู่ที่ 5 ตำบลจอมพระ
๓๘. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน
เพียงหลวง
๓๙. โครงการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
เลี้ยงน้องเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
๔๐. โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
อั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำริ โรงเรี ย นในสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 2
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านเสริมสุข หมู่ ที่ 11
ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
๒. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านห้วยนกแล หมู่ ที่ 9
ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
๓. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านขุนห้วยช่องแคบ
หมู่ที่ 3 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
๔. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านวาเลย์เหนือ หมู่ที่ 3
หน้าที่ทำการ อบต.วาเลย์ ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ
๕. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4
ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
๖. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านมอร์เกอร์ยาง หมู่ที่ 6
ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
๗. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านทีกะเป๋อ หมู่ที่ 5
ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
๘. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 13
ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
๙. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่
15 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
และสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
(๒)
๑
เศรษฐกิจ

(๒)

๑

-

เศรษฐกิจ

(๒)

๑

-

เศรษฐกิจ

(๒)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔) และ (๖)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔) และ (๖)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔) และ (๖)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔) และ (๖)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๔)

๑

๑

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๙๔

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

พิษณุโลก
อุตรดิตถ์

รวม

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑๐. โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านคีรีน้อย หมู่ที่ 1 สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
๑
ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
๑๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด หมู่ที่ 8 บ้าน สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
๑
ยางโองนอก ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก
๑ โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งพังและน้ำ สาธารณูปโภค (๔) และ (๖)
๒
๒
ท่วมขัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังครุฑ ตำบลวังทอง อำเภอ
วังทอง (งบกลาง)
๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล สาธารณูปโภค (๓) และ (๔)
๒
๒
ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านแพะ ตำบลบ่อทอง อำเภอ
ทองแสนขัน (งบกลาง)
๙๑

๑๐๘

๑๑๑

3๑

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน) ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ
ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จังหวัด
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
ราชบุรี
๑ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันอาจก่อให้ เกิด สาธารณูปโภค
(๒)
๑
๑
อุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ประเด็ น แสงไฟส่ อ งสว่ างในเส้ นทาง
การจราจรในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง
สมุทรสาคร
๑ การตื้นเขินของแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดกำพร้า ทรัพยากรธรรมชาติ (2) และ (3)
1
2
วัดช่องลม และวัดโกรกกราก
และสิ่งแวดล้อม
ชุมพร
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร สาธารณูปโภค
(๒) , (๓)
๓
กิจกรรมพัฒนาท่าเรือเกาะพิทักษ์ เพื่อรองรับ
และ (๔)
การท่องเที่ยว พร้อมระบบประปาและอาคารบริการ
นักท่องเที่ยว อำเภอหลังสวน
นครศรีธรรมราช ๑ โครงการถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล สาธารณูปโภค
(๒) , (๓)
1
บ้านตูล อำเภอชะอวด ชำรุดเสียหาย
และ (๔)
พัทลุง
๑ โครงการก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ บ้านวังเลน สาธารณูปโภค
(๒) , (๓)
๑
ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม
(๔) และ (๖)
สงขลา
๑ โครงการโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านคลองโหน สาธารณูปโภค
(๒) , (๓)
๑
อำเภอกระแสสินธุ์
และ (๔)
ตรัง
๑ ร้องเรียนขนส่งจังหวัดตรัง
สังคม
(๑)
๑
ระนอง
๑ ร้ อ งเรี ย นกรรมการธรรมาภิ บ าลจั งหวั ด ระนอง
อื่น ๆ
(๑)
๑
กระทำผิดหลักปฏิบัติและจริยธรรม (ยุติเรื่อง)

๑๙๕
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด
ยะลา

ระยอง
นครนายก

สระแก้ว

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑ โครงการแก้มลิงบึงน้ำใสในพื้นที่ตำบลตะโล๊ะหะลอ สาธารณูปโภค
(๔)
๑
อำเภอรามัน ส่งผลกระทบกับประชาชน จำนวน
๑,๐๖๖ ครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
น้ำได้ เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน และประตูระบายน้ำ
บึงน้ำใสชำรุด ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้
เพียงพอสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรในฤดูแล้ง
๑ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๑ สาย สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
ตำบลบางบุตร – ตำบลชุมแสง ตอนบ้านหนองพะวา –
ตำบลชุมแสง อำเภอบ้านค่าย
๖ ๑. การตรวจสอบการเรียกเก็บเงินโครงการระดม
สังคม
(๑)
1
1
ทรัพยากร (บำรุงการศึกษา) ของโรงเรียนนครนายก
วิทยาคม
๒. การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายของเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรัฐ
สังคม
(๑)
2
2
(การร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความ
เดือดร้อน กรณี การตั้งร้านค้าบนทางเท้า ถนนสาย
3049 บริเวณทางเข้าตลาดโรงเกลือนครนายก
และการจอดรถบนทางหลวงสาย 3049 และสาย
305)
๓. เรื่องร้องเรียน กรณีการได้รับความเดือดร้อน สาธารณูปโภค
(๒)
1
1
จากน้ำประปาส่วนภูมิภาค
๔. เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สังคม
(๑)
1
1
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของ
อำเภอเมื อ งนครนายก ในการจั ด การเลื อ กตั้ ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
นครนายก ที่หมดวาระลง ที่มีการรับสมัครคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้านบุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
๕. เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบสถานภาพ
อื่น ๆ
(๑)
1
1
ความเป็ น คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด
นครนายก
๖. เรื่องร้องเรียนจากนายกสมาคมพลเมืองนครนายก
อื่น ๆ
(๑)
1
กรณี ขอให้พิจารณาตรวจสอบจากข้อเท็จจริงการ
ครอบครองทางสาธารณะประโยชน์ก่อสร้างอาคาร
โรงงานบริษัท ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 98/4 หมูที่ 11 ตำบลสาริกา อำเภอ
เมืองนครนายก
๘ ๑. ข้อร้องเรียนของประชาชนหมู่ที่ 11 และ 17
สังคม
(๒) และ (๓)
1
ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา ได้รับความเดือดร้อน
จากการขับไล่ออกจากที่ดินทำประโยชน์
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๑๙๖

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จันทบุรี

ตราด

๑๙๗

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒. การร้องเรียนของประชาชน เรื่องขอคัดค้านการขน
สาธารณสุข
(๑) และ (๓)
3
1
กากขยะอุตสาหกรรมและการขยายบ่อกลบกาก
ขยะอุตสาหกรรม อำเภอวัฒนานคร
๓. การก่อสร้างเขื่อนลำสะโตน
สาธารณูปโภค (๒) และ (๓)
1
1
๔. เรื่องร้องเรียน กรณีการขอแก้ไข EIA จากนิคม
สาธารณสุข
(๑) และ (๓)
2
อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นนิคมอุตสาหกรรม กำจัดขยะ
ของนิคมอุตสาหกรรมตำบลป่าไร่ทำให้ชุมชนเกิด
ความขัดแย้งและแตกแยก
๕. ปัญหาการติดตั้งระบบสายสัญญาณ สายเคเบิล สาธารณูปโภค (๑) และ (๓)
1
สายไฟฟ้า สายสื่อสารบริเวณข้างทางหลายแห่ง
ในจังหวัดสระแก้ว ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มี
การเก็บเป็นแนวเดียวกัน การเดินสายไม่มาตรฐาน
๖. ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบอ่ ยครั้งในพื้นที่จุดเสีย่ ง สาธารณูปโภค (๑) และ (๓)
1
เนื่องจากไม่มีป้ายสัญญาณเตือน และไม่มีสัญญาณ
ไฟจราจร โดยเฉพาะบริเวณถนนสาย 317 จันทบุรี –
สระแก้ว
๗. การก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 348 (ช่อง สาธารณูปโภค
(๒)
1
ตะโก)
๘. โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที ่ยว
เศรษฐกิจ
(๑) และ (๔)
1
พื้นที่ราบเชิงเขา ตามรอยพระราชดำริ
กิจกรรม ก่อสร้างสะพานแขวน ขนาดกว้าง 2
เมตร ยาว 45 เมตร ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง
สระแก้ว
๓ ๑. การดำเนิ นการก่ อสร้ างระบบส่ งน้ำและอาคาร สาธารณูปโภค (๑) และ (๕)
1
ประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
ระยะที่ 3
๒. การสร้างเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่อำเภอแก่ง
สังคม
(๑)
2
หางแมว
๓. โครงการขุดลอกละอองตอนบน เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ
(4)
1
ภัยแล้ง หมู่ที่ 10 บ้านซับตาพุด ตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว
๔ ๑. กรณีการร้องเรียนของประชาชนขอให้ยุติโครงการ สาธารณูปโภค (๑) และ (๔)
4
2
ปรั บ ปรุ งสะพานท่ าเรื อน้ ำลึ ก บ้ า นคลองหินดำ
ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด
๒. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว “หาดทรายดำ”
เศรษฐกิจ
(๔)
1
1
๓. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดบางส่วนประสบ
สังคม
(2)
1
1
ปั ญ หาในการครองชีพ มี ค วามเป็น อยู ่ที่ลำบาก
และไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๔. เรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนขอให้ยุติโครงการ สาธารณูปโภค
(๔)
2
ปรั บ ปรุ งสะพานท่ าเรื อน้ ำลึ ก บ้ า นคลองหินดำ
ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด
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ภาคผนวก ๑
ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จังหวัด
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
อุดรธานี
๑ กรณีนายประยูร อุต้น ได้รับความเดือดร้อนจาก
(๒)
สังคม
๒
๒
การขุดลอกคลองห้วยหมากคอมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาคำ
หนองบัวลำภู
๔ ๑. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชองประชาชนจาก
สังคม
(๒)
๑
ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย เนื่องจากไม่มไี ฟสัญญาณ
จราจร และการบรรทุกน้ำหนักเกินบนถนนเส้นทาง
บริเวณแยกเทศบาลโนนสัง อำเภอโนนสัง
๒. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชองประชาชนจาก
สังคม
(๒)
๑
ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย เนื่องจากไม่มไี ฟสัญญาณ
จราจร และการบรรทุกน้ำหนักเกินบนถนนเส้นทาง
สายโนนขมิ้น –บ้านหนองปลาขาว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู
๓. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชองประชาชนจาก
สังคม
(๒)
๑
ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย เนื่องจากไม่มไี ฟสัญญาณ
จราจร และการบรรทุกน้ำหนักเกินบนถนนเส้นทาง
บริเวณก่อสร้างทางหลวง 210 ตอนอำเภอนาวัง –
บ้านวังสำราญ
๔. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชองประชาชนจาก
สังคม
(๒)
๑
ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย เนื่องจากไม่มีไฟสัญญาณ
จราจร และการบรรทุกน้ำหนักเกินบนถนนเส้นทาง
สาย 210 และสายศรี บ ุ ญ เรื อ ง เนื ่ อ งจากมี ร ถ
บรรทุกดินเกินน้ำหนัก ไม่คลุมรถ ทำให้เกิดอันตราย
จากหิน และดินที่ตกหล่น
ร้อยเอ็ด
๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลนาแซง ทรัพยากรธรรมชาติ (2) และ (3)
3
3
อำเภอเสลภูมิ จำนวน 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย และสิ่งแวดล้อม
๑) โครงการประตูระบายน้ำบุ่งเบ้าพร้อมขุดลอก
ลำห้วย
๒) โครงการประตูระบายห้วยวังขอน พร้อมขุด
ลอกลำห้วย
๓) โครงการประตูระบายหนองสนม พร้อมขุด
ลอกลำห้วย
๔) โครงการประตูระบายกุดปลาเข็ง พร้อมขุด
ลอกลำห้วย งบประมาณทั้งสิ้น 375 ล้านบาท
หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานโครงการชลประทาน
ที่ 6
ชัยภูมิ
4 1. ร้องเรียนบ่อขยะ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตรุ ัส
สาธารณูปโภค
(๕)
๑
๑
2. โครงการก่อสร้างท่อประปาช่วงบ้านเป้าถึงอำเภอ สาธารณูปโภค
(๕)
๑
๑
เกษตรสมบูรณ์
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการหลอก
เศรษฐกิจ
(๕)
๑
ลวง ฉ้อโกง และปลอมแปลงเอกสาร
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๑๙๘

ภาคผนวก ๑
ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จังหวัด
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
4. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีถนนสายเกษตร สาธารณูปโภค
(๕)
๑
สมบูรณ์ – หนองบัวแดงชำรุดเสียหายทำให้ประชาชน
เดือดร้อน
นครราชสีมา
5 1. ร้องเรียนที่ดินสาธารณะบึงเซทุ่มไปเป็นที่สาธารณ- ทรัพยากรธรรมชาติ
(๕)
๑
ประโยชน์
และสิ่งแวดล้อม
2. ร้องเรียนการยื่นออกโฉนดที่ดินตามแบบ ส.ค.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๕)
๑
พืน้ ที่อำเภอด่านขุนทด
และสิ่งแวดล้อม
3. ร้องเรียนขุดทรายบริเวณลำน้ำมาศและมีการถม ทรัพยากรธรรมชาติ
(๕)
๑
ดินในลำน้ำเพื่อทำเป็นถนน และนำดินทรายไปขาย และสิ่งแวดล้อม
4. ตรวจสอบการก่อสร้างถนนสาย นม 261 – 80 สาธารณูปโภค
(๕)
๑
สายบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอ
วังน้ำเขียว
5. ร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการขุดดินหลวงไปขายเพื่อ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๑)
๑
ทำประโยชน์ส่วนตัว
และสิ่งแวดล้อม
บุรีรัมย์
2 1. ถนนสาธารณะชำรุด สายแยกเสม็ด – หนองบอน สาธารณูปโภค
(๒)
๑
ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร
2. ถนนสาธารณะชำรุด สายบ้านไทร – ตะแบก สาธารณูปโภค
(๒)
๑
๑
ระยะทางประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
สุรินทร์
1 ร้องทุกข์กรณีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสาร ทรัพยากรธรรมชาติ
(๒)
๑
สิทธิตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
และสิ่งแวดล้อม
น่าน
๒ ๑. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าเวียงวรนคร
สังคม
(๔)
๑
๑
๒. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบและปรับปรุงภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค
(๔)
๑
๑
สระเก็บน้ำ โรงพยาบาลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง
ตาก
๑ ชาวบ้านปากห้วยแม่ปะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปะ อำเภอ สาธารณูปโภค (๒) และ (๓)
๑
๑
แม่สอด ได้รับผลกระทบจากน้ำเน่าเสียในลำห้วย
แม่สอด ที่นำน้ำจากลำห้วยแม่สอดซึ่งไหลผ่านบ่อ
ขยะของเทศบาลนครแม่สอด มาผลิตเป็นน้ำประปา
หมู่บ้าน
อุตรดิตถ์
๑ ชาวบ้านขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาถนนทาง สาธารณูปโภค (๓) และ (๔)
๑
๑
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 ชำรุดเสียหายและ
มีน้ำท่วมขัง จากสะพานข้ามแม่น้ำน่าน – แยกไฟแดง
ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
นครสวรรค์
๑ ความเดือดร้อนจากโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ (๓) และ (๕)
๑
๑
บึงหล่ม อำเภอลาดยาว
และสิ่งแวดล้อม
พิจิตร
๒ ๑. ความเดือดร้อนของประชาชนจากการถมดินปิด สาธารณูปโภค (๓) และ (๔)
๑
๑
ปากท่อลำเหมืองสาธารณะ ในพื้ นที่หนองผักบุ้ง
หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพธิ์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
๒. เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ
สังคม
(๑) และ (๓)
๑
๑
หน้าที่โดยมิชอบ และใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเอื้อ

๑๙๙
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จำนวน

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)

รายชื่อ
ประโยชน์ให้ผู้อื่นโดยมิชอบในโครงการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน

รวม

๕๖

๘๕

๗๐

๓๐

แผนงาน/โครงการอื่น ๆ (เช่น อปท. รัฐวิสาหกิจ)
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีขอ้ เสนอแนะ
จังหวัด
สระบุรี

อ่างทอง
สงขลา

พังงา
ระนอง

สตูล
นครนายก

บึงกาฬ

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน สาธารณูปโภค (๒) และ (๔)
๑
แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแซงตำบล
หนองแซง เทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง
1 แห่ง
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะแบบครบวงจร
สังคม
(๒) และ (๔)
๑
๒ ๑. โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัล ท์ติก คอนกรี ต สาธารณูปโภค
(๒) , (๓)
๑
สายศาลาขาว หน้าโรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
และ (๔)
หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่
๒. โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ สาธารณูปโภค
(4)
๑
1
ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 10 ลูกบาศก์
เมตร หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตำบลชะแล้ อำเภอ
สิงหนคร
1 โครงการโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม สาธารณูปโภค (๓) และ (๔)
1
ในพื้นที่จังหวัดพังงา (59 กิจกรรม)
๑ การสอดส่องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
อื่น ๆ
(๔) และ (๖)
๒
๒
ดำเนินแผนงาน/โครงการในภาพรวมของจังหวัด
ระนอง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
๑ การสอดส่องการดำเนินโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตาม
อื่น ๆ
(๔)
๑
๑
สัญญา และใช้วงเงินงบประมาณสูง
๑ โครงการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๕)
1
1
สิ่งแวดล้อม “ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง และสิ่งแวดล้อม
บ้านนาบริเวณวัดสมบุญคง ตำบลบ้านนา อำเภอ
บ้านนา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนครนายก
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
๒ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สาธารณูปโภค
(๔)
๑
ภูเงิน – น้ำตกชะแนน

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๐๐

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

หนองคาย

เลย
กาฬสินธุ์

๒๐๑

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านดอน สาธารณูปโภค
(๔)
๑
เสียดเหนือ – บ้านนาคำแคน
๒ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัส สาธารณูปโภค
(๔)
1
1
ทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๒๑ – ๐๑๔ สายบึงหนองคาย
หมู่ที่ ๕ บ้านภู่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
๒. โครงการขุดลอกบึงหนองคาย ตำบลวัดธาตุ สาธารณูปโภค
(๔)
1
อำเภอเมืองหนองคาย
๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอกซากุระภูลมโล
เศรษฐกิจ
(๔)
๕
๕
อำเภอด่านซ้าย
๑๔ ๑. โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สาธารณูปโภค
(3) , (4)
2
เฉลิมพระเกียรติ 41 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.
และ (6)
8 – 0032 บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 13 จำนวน 3 ช่วง
- ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว
172 เมตร
- ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว
679 เมตร
- ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร หนา
0.05 เมตร ยาว 495 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,867 ตารางเมตร
ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ 1 สายทาง
๒. โครงการก่อสร้างอาคารอุทยานประวัติศาสตร์
สังคม
(3) , (4)
2
วัฒนธรรมผู้ไทยบั้งไฟตะไลล้าน กว้าง 17 เมตร
และ (6)
ยาว 32 เมตร หมู่ที่ 13 เทศบาลตำบลกุดหว้ า
อำเภอกุฉินารายณ์ 1 แห่ง
๓. โครงการก่อสร้างถนน PARA ASPHALT CON สาธารณูปโภค (3) และ (4)
2
CRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ ถนนสายข้าง ร.ร. จ.พ.ร. – ดงสีเสียด –
ร่องน้ำวังเดือนห้า บ้านจุมจัง หมู่ที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 2,320 เมตร
งานพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา
0.2 เมตร ปริ ม าตรรวม 2,320 ลู ก บาศก์เมตร
งานผิวจราจร PARA AC กว้าง 5 เมตร ยาว 2,320
เมตร หนาเฉลี ่ ย 0.05 เมตร พื ้ น ที ่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่า
11,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอ
กุฉินารายณ์ 1 สายทาง
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สาธารณูปโภค
(3), (4)
2
หนองแวง บ้านนาขาม หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร
และ (6)
ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร เทศบาล
ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ 1 สายทาง
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๕. โครงการก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete สาธารณูปโภค
(6)
1
ชั้นพื้นซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
สายบ้านจอมทอง หมู่ที่ 5 บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ที่ 6
ตำบลเหล่าใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร
หนา 0.2 เมตรหรื อ พื ้น ที ่ ไม่ น ้ อ ยกว่า 11,100
เมตร เทศบาลตำบเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.85 – 004 สายบ้านหนอง
ฟ้าเลื่อน หมู่ที่ 5 ไปหนองกุดแห่ผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ดินลูกรังข้างละ 0.05 เมตร อบต. แจแลน
๗. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ช่วง กม.4+105 – 4+605 บ้านนาโก
หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองแสง กว้าง 6 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
อำเภอกุฉินารายณ์ 1 สายทาง
๘. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านสวนผึ้งหมู่ที่ 4, 5 ไปบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 5,
12 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.05
เมตร
๙. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ที่ 9 – โนนยาง หมู่ที่ 11 ช่วง
ที่ 1 กว้าง 5 เมตรยาว 3,800 เมตร หนา 0.05
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา
0.05 เมตร
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยวัสดุ Hotmix ถนนบำรุงนคเรศ กว้าง 10 เมตร
ยาว 1,099 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย 1 สายทาง
๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยวัสดุ Hotmix ทางหลวงหมายเลข 214 กว้าง
10 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.06 เมตร
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย 1 สายทาง
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
หลวงท้องถิ่น สายบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 กว้าง 5
เมตร ระยะทาง 495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มี พ ื ้ นที ่ ไม่ น ้ อยกว่ า 2,475 ตารางเมตร เทศบาล
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย 1 สายทาง
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
หลวงท้องถิ่น สายบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 กว้าง 5

สาธารณูปโภค

(6)

1

-

สาธารณูปโภค

(6)

1

-

สาธารณูปโภค

(6)

1

-

สาธารณูปโภค

(3) , (4)
และ (6)

2

-

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

1

-

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

1

-

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

1

-

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

1

-

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๐๒

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ขอนแก่น

๒๐๓

จำนวน

๓๒

รายชื่อ
เมตร ระยะทาง 495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,475 ตารางเมตร เทศบาล
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย 1 สายทาง
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.81 – 007 บ้านหนองอีกุ้ม
หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์
อำเภอกมลาไสย 1 สายทาง
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.217 – 13 สายแยกทาง
หลวง 2152 – โสกเชียงมี บ้านซาโอง
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.217 – 09 สายบ้านหนอง
ขามแยกทางหลวง 2152 – บ้านหลุบเลา – ป่าแปลง
200 บ้านหลุบเลา
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.216 – 14 สายบ้านโสก
เสี้ยว หมู่ที่ 2 ถึงเขตตาบลหนองกุงใหญ่ (เวียงแก้ว)
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานแอส
ฟัลท์ติก ถนนบ้านโคกสูง ขก.2056 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ.15 – 001 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3
๕. โครงการซ่องสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๔๗ – 00๓ สายแยก
ทางหลวงหมายเลข ๒ บ้านคาใหญ่ ตำบลคาม่วงหวาน
อำเภอน้ำพอง
๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๙ –
00๘ บ้านหนองขาม – บ้านนาคา
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.45 – 001 ซอยเทศบาล 1
หมู่ที่ 3 บ้านเซินใต้ ตำบลโนนคอม
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.139 – 02
สายบ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 – บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3
ตำบลบริบูรณ์
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดกว้าง เทศบาลตำบล
กุดกว้าง อำเภอหนองเรือ

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)

สาธารณูปโภค

(3) และ (4)

1

-

สาธารณูปโภค

(3), (4)
และ (6)

1

-

สาธารณูปโภค

(3), (4)
และ (6)

1

-

สาธารณูปโภค

(3), (4)
และ (6)

1

-

สาธารณูปโภค

(3), (4)
และ (6)

1

-

สาธารณูปโภค

(3), (4)
และ (6)

1

-

สาธารณูปโภค

(3), (4)
และ (6)

1

-

สาธารณูปโภค

(3), (4)
และ (6)

1

-

สาธารณูปโภค

(3), (4)
และ (6)

1

-

สาธารณูปโภค

(3), (4)
และ (6)

1

-
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ ำด้วย สาธารณูปโภค
(3), (4)
1
ไฟฟ้า บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง เทศบาล
และ (6)
ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ ำด้วย สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
ไฟฟ้า บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง
และ (6)
เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ
๑๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พั ฒนาเด็ กเล็ ก
สังคม
(3) , (4)
1
ขนาด 51 – 80 คน (ฐานรากแผ่ ) สาหรั บ ศู นย์
และ (6)
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสำราญหินลาด
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สาธารณูปโภค
(3) , (4)
2
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.45 – 001 ซอยเทศบาล 1
และ (6)
หมู่ที่ 3 บ้านเซินใต้ ตำบลโนนคอม
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สาธารณูปโภค
(3) , (4)
2
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.45 – 057 ประสานมิตร
และ (6)
หมู่ที่ 4 – 6 ตำบลภูผาม่าน
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สาธารณูปโภค
(3) , (4)
2
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.68 – 018 สายบ้านหนอง
และ (6)
นิยม หมู่ที่ 14 – บ้านหนองแวง
๑๖. โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
Overlay สายดอนบม – บ้านผือ รหัสทางหลวง
และ (6)
ท้องถิ่น ขก.ถ.49 – 006 หมู่ที่ 4 – บ้านหินตั้ง
หมู่ที่ 6, 10 บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า
๑๗. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี pave สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
ment in – place recycling สายแยก ทล.2 –
และ (6)
บ้านสะอาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.49 – 002
หมู่ที่ 12 บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.24 – 008 บ้านหินฮาว
และ (6)
หมู่ที่ 4 – บ้านหินตั้ง
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สาธารณูปโภค
(3) , (4)
2
ท่าศาลา หมู่ที่ 10 เส้นทางจากบ้านนายสังเวียนไป
และ (6)
บ้านไส้ไก่
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก สาธารณูปโภค
(3) , (4)
2
บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 เส้นทางจากบ้านนายพลไปนา
และ (6)
นายจิตติ
๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
สายทาง ขก.ถ.88006 สายทางบ้านโคกกลาง
และ (6)
๒๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.149 –
และ (6)
06 สายทางกลางบ้านกุดแป่ง ตาบลบ้านไผ่
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๒๐๔

ภาคผนวก ๑
ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จังหวัด
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.149 –
และ (6)
09 สายทางกลางบ้ านเป้ า – บ้ านหนองนาขวั ญ
(สุดเขต อบต.บ้านไผ่)
๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอส สาธารณูปโภค
(3) , (4)
2
ฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านกุดเชือก
และ (6)
๒๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ ำด้วย สาธารณูปโภค
(3) , (4)
2
ไฟฟ้าบ้านเมืองเพีย
และ (6)
๒๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ ำไฟฟ้า สาธารณูปโภค
(3) , (4)
2
บ้านหนองนาขวัญ
และ (6)
๒๗. โครงการขุด ลอกหนองแฝก ตำบลโคกสง่า สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
อำเภอพล
และ (6)
๒๘. โครงการขุดลอกลำห้วยหิน ตำบลลอมคอม สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
อำเภอพล
และ (6)
๒๙. โครงการขุดลอกหนองโสกไผ่ ตำบลโนนข่า สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
อำเภอพล
และ (6)
๓๐. โครงการขุดลอกลำห้วยโพ่น ตำบลหนองมะเขือ สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
อำเภอพล
และ (6)
๓๑. โครงการขุดลอกลำห้วยโพ่น ตำบลหนองมะเขือ สาธารณูปโภค
(3) , (4)
1
อำเภอพล
และ (6)
๓๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สาธารณูปโภค
(2) , (3)
1
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.68 – 021 สายบ้านวังหิน
และ (4)
หมู่ที่ 15 ตำบลท่าพระ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร
มหาสารคาม ๑๓ ๑. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำหนองหญ้าขาว ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๒
๒
บ้านศรีอรุณ
และสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการขุดลอกลำคลองห้วยเตย บ้านวังทอง ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
๑
๑
และสิ่งแวดล้อม
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สาธารณูปโภค
(๔)
3
3
บ้านห้วยเตย – บ้านสำโรง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12
ตำบลห้วยเตย
๔. โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านปอแดงตอนบน ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
2
2
อำเภอกันทรวิชัย
และสิ่งแวดล้อม
๕. โครงการศูนย์กระจายน้ำบรรเทาภัยแล้ง
สังคม
(๑)
4
4
๖. โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านป่าชาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๑)
4
4
และสิ่งแวดล้อม
๗. โครงการขุดลอกคลองลำพลับพลาจากคลอง ทรัพยากรธรรมชาติ
(๑)
2
2
หนองเม็ก – คูท้าวเต่า ช่วงที่ 2 บ้านหนองเม็ก
และสิ่งแวดล้อม
๘. โครงการขุดลอกลำห้วยโสกอีเพ็ง หมู่ที่ 8 บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
2
2
เหล่ายาว
และสิ่งแวดล้อม

๒๐๕
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

ลำปาง

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๙. โครงการขุดลอกลำห้วยวังทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
(1)
1
1
และสิ่งแวดล้อม
๑๐. โครงการขุดลอกลำห้วยแอ่ง บ้านโนนแก้ว ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔)
3
3
หมู่ที่ 14 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
และสิ่งแวดล้อม
๑๑. โครงการขุดลอกหนองหิน บ้านน้ำจั้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
(1)
2
และสิ่งแวดล้อม
๑๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
สังคม
(๔)
2
(ฐานรากแผ่) สำหรับโรงเรียนบ้านหลุบแซง
๑๓ โครงการขุดลอกลำห้วยเหลือง บ้านหนองแสง ทรัพยากรธรรมชาติ
(1)
5
และสิ่งแวดล้อม
๗ ๑. โครงการซ่ อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาธารณูปโภค
(๓)
๑
บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปาง
มะผ้า ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร
หนา 0.15 เมตร
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน สาธารณูปโภค
(๓)
๑
วนาหลวง ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า
๓. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำ สาธารณูปโภค
(๓)
๒
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า
อำเภอปางมะผ้า
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาธารณูปโภค
(๓)
๒
กว้าง 0.4 เมตร ยาว 287 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.4 เมตร
หนา 0.12 เมตร ข้ า งสวนสาธารณะโพธิ ์ ร ่มรื่น
สามแยกตลาดนัดวันพุ ธ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้
อำเภอปาย
๕. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง สาธารณูปโภค
(๓)
๓
หลวงท้องถิ่น มส.ถ 4 – 0001 ถนนรังสิยานนท์
ถนนราษฎ์ดำรง ถนนเขตเขลางค์ หมู่ที่ 1, 2, 4
และ 6 ตำบลเวียงใต้ จำนวน 3 สายทาง กว้าง
7.86 เมตร ยาว 2,070 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรื อ มี พ ื ้ น ที ่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 16,280 ตารางเมตร
เทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย
๖. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ที่ 4 สาธารณูปโภค
(๓)
๑
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
๗. โครงการปรับปรุงอาคารอนุสรณ์สถานหลั งเก่า สาธารณูปโภค
(๓)
๒
เพื่อต่อเติมเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม
๒ ๑. โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ
สังคม
(๓)
๑
แห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้อมแรด ตำบลล้อมแรด
อำเภอเถิน
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๒๐๖

ภาคผนวก ๑

จังหวัด

ลำพูน

๒๐๗

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
จำนวน
รายชื่อ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)
๒. โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาธารณูปโภค
(๓)
๑
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น สาย
ทาง ลป.ถ.1 – 0019 บ้านแม่ทะ – บ้านผาลาด
อำเภอแม่ทะ
๙ ๑. โครงการชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนา
สังคม
(๓)
๒
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ กเล็ก แม่ ปั น เด็ ง ตำบลทุ ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 1 ชุด
๒. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน สาธารณูปโภค
(๓)
๑
กรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.45 –
005 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว – หมู่ที่ 2 บ้านห้วย
โป่ง ตำบลบ้านปวง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 22,427 ตารางเมตร ตำบลบ้านปวง อำเภอ
ทุ่งหัวช้าง 1 สายทาง
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สาธารณูปโภค
(๓)
๑
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ จำนวน 7 ช่วง มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ตำบลก้อ อำเภอลี้
1 สายทาง
๔. โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านห้วยหละ สาธารณูปโภค
(๓)
๑
หมู่ที่ 14 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง 1 แห่ง
๕. โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านท่าหลุก 2 สาธารณูปโภค
(๓)
๒
หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก ตำบลหนองล่อง ตำบลหนอง
ล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง 1 แห่ง
๖. โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 สาธารณูปโภค
(๓)
๓
บ้านทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา 1 แห่ง
๗. โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สาธารณูปโภค
(๓)
๒
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.18042 สายเลียบลำ
น้ำทา (ถนนกาญจนาภิเษก) บ้านป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลป่าซาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,911 ตาราง
เมตร ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง 1 สายทาง
๘. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สาธารณูปโภค
(๓)
๑
บ้านสันคะยอม – อ่างแม่ตีบ ลพ.ถ.21 – 010 หมู่ที่
14 บ้านป่าตึง ตำบลมะเขือแจ้ กว่าง 6 เมตร ยาว
1,250 เมตร หรื อ มี พ ื ้ น ที ่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่า 7,500
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูน 1 สายทาง
๙. โครงการซ่ อมสร้า งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาธารณูปโภค
(๓)
๑
สายบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 – บ้านช่างเพี้ยน หมู่
ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.14003 ตำบล
บ้านธิ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.20
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ภาคผนวก ๑

จังหวัด

จำนวน

แพร่

๑

ตาก

๓

นครสวรรค์

รวม

๑

ไม่เป็นไป
ข้อ
ข้อ
ด้านของ
ตามระเบียบฯ เสนอแนะ ตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ
ข้อ ๒๓
(ข้อ)
(ข้อ)

รายชื่อ
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ 1 สายทาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.2040 สายบ้านแดน
ชุมพล – บ้านโทกคำ หมูที่ 1 – 2 ตำบลแดนชุมพล
๑. โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ บริเวณไร่นาย
สมจิตร หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว ตำบลนาโบสถ์ อำเภอ
วังเจ้า
๒. โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำท่าสูบน้ำประปา
บริเวณบ้านอาจารย์จรัณ หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว
ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า
๓. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘
บ้านหนองปลาไหล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บ้านวังตามา ตำบลนิคม
เขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
๙๕

สาธารณูปโภค

(๒)

๑

-

สาธารณูปโภค

(๓) , (๔)
และ (๕)

๑

๑

สาธารณูปโภค

(๓) , (๔)
และ (๕)

๑

๑

สังคม

(๓) และ (๔)

๒

๒

สาธารณูปโภค

(๓) และ (๔)

๑

-

๑๘๓

๑๔๔

๓๙
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๒๐๘

ภาคผนวก ๑

แผนงาน/โครงการที่ ก.ธ.จ. สอดส่องทั้งหมด

• แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
• การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
(เรื่องร้องเรียน)
• แผนงาน/โครงการอื่น ๆ (เช่น อปท. รัฐวิสาหกิจ)
https://bit.ly/3E9124v

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจำปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ

https://bit.ly/31c3rx1

https://bit.ly/3I8iF6U

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
(เรื่องร้องเรียน) ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ

แผนงาน/โครงการอื่น ๆ (เช่น อปท. รัฐวิสาหกิจ)
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ

https://bit.ly/3I96OG2

https://bit.ly/3I4V7jt

๒๐๙
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ภาคผนวก ๒

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที ่ เ ป็ น การสมควรกำหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี ่ย วกับ จำนวน วิ ธ ี ก ารสรรหา และการปฏิ บ ั ต ิ ห น้าที่
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อให้การสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ในจังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ประธาน” หมายความว่า ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
“อำเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอำเภอ
“นายอำเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
“กลุ ่ มประชาสั งคม” หมายความว่ า กลุ ่ มประชาชนที ่ รวมตั ว จั ดตั ้ งขึ ้ นหรื อที ่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
สนั บ สนุ น และให้ ห มายความรวมถึ ง องค์ ก รชุ ม ชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาองค์ ก รชุ ม ชน และองค์ ก ร
ภาคประชาสังคมอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
*“สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ ่ น ” หมายความว่ า สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมาชิ ก
สภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น
**“สมาชิ กสภาเทศบาล” หมายความรวมถึ ง สมาชิ กสภาองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ ่ น ที ่ ม ี ร ู ป แบบ
การปกครองลักษณะพิเศษ ยกเว้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
“ภาคธุรกิจเอกชน” หมายความว่า สมาคมการค้า หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
* ข้ อ ๓ นิ ย าม สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ ่ น แก้ ไ ขโดย ข้ อ ๓ แห่ ง ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
** ข้อ ๓ นิยาม สมาชิกสภาเทศบาล เพิ่มเติมโดย ข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
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ภาคผนวก ๒

“สมาคมการค้า ” หมายความว่ า สมาคมการค้ าตามกฎหมายว่ าด้ว ยสมาคมการค้า และสมาคม
ที่ได้ จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีว ัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบการค้า
อุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด
“หอการค้าจังหวัด” หมายความว่า หอการค้าจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
“สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” หมายความว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) องค์การมหาชน
(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ข้อ ๕ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด เป็นประธาน
และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ
จำนวนกรรมการใน ก.ธ.จ. แต่ละแห่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๖
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่ง ทำหน้าที่รองประธาน
ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ประธาน
เสนอเป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเสนอเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน
ให้เลขานุการและผู้ช ่ว ยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการสัง กัดสำนั กงานปลัดสำนักนายกรัฐ มนตรี
มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำวาระการประชุมและงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย รวมทั้งจัดทำ แผนงาน
การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเสนอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียื่นของบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ และให้ผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการในจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกรรมการ
ในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถานที่ประชุม และงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย
ข้อ ๖ จำนวนกรรมการใน ก.ธ.จ. ให้ถือเกณฑ์จำนวนอำเภอของแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) จังหวัดที่มีไม่เกินสิบอำเภอ ให้มีกรรมการจำนวนไม่เกินสิบสี่คน ประกอบด้วยประธานและผู้แทน
ภาคประชาสังคมไม่เกินเจ็ดคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสามคน และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสามคนเป็นกรรมการ
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(๒) จังหวัดที่มีตั้งแต่สิบเอ็ดอำเภอแต่ไม่เกินสิบห้าอำเภอ ให้มีกรรมการจำนวนสิบหกคน ประกอบด้วย
ประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคมเก้าคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสามคนและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสาม
คนเป็นกรรมการ
(๓) จังหวัดที่มีตั้งแต่สิบหกอำเภอแต่ไม่เกินยี่สิบอำเภอ ให้มีกรรมการจำนวนสิบแปดคน ประกอบด้วย
ประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคมเก้าคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสี่คน และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสี่คน
เป็นกรรมการ
(๔) จังหวัดที่มีตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดอำเภอขึ้นไป ให้มีกรรมการจำนวนยี่สิบคน ประกอบด้วยประธาน และ
ผู ้ แ ทนภาคประชาสั ง คมสิ บ เอ็ ด คน ผู ้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ ่ น สี ่ ค น และผู ้ แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชนสี ่ ค น
เป็นกรรมการ
ในกรณีที่มีการจัดตั้งอำเภอขึ้นใหม่อันอาจทำให้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัดเปลี่ยนไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ โดยไม่ต้องดำเนินการสรรหากรรมการเพิ่มเติม
*ในกรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่อันอาจทำให้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัดเดิม เปลี่ยนไป
ให้กรรมการของจังหวัดเดิมที่มาจากอำเภอที่เหลืออยู่คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระโดยไม่ต้องดำเนินการ
สรรหากรรมการเพิ่มเติม
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนึ่งคน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (๓) และ (๔) ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนึ่งคน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคน
ข้อ ๗ ให้นายอำเภอดำเนิน การสรรหากรรมการผู้ แทนภาคประชาสั งคมของอำเภอโดยประกาศ
กำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหา ปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่
ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) วันรับสมัคร
(๒) สถานที่รับสมัคร
(๓) จำนวนผู้แทนภาคประชาสังคมของอำเภอนั้น
(๔) เอกสารหรือหลักฐานการสมัคร
(๕) วันประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้สมัคร
ข้อ ๘ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกของกลุ่มประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒ นา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัคร
* ข้ อ ๖ วรรค สาม วรรคสี่ และวรรคห้ า เพิ ่ ม เติ ม โดย ข้ อ ๕ แห่ งระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐมนตรี ว ่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๑ และ หน้า ๒ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
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เข้ารับการสรรหา หรือเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในชุมชนนั้นว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ
เกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้ารับการสรรหา
(๔) มีภูมิลำเนาหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอมาแล้วเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๗) ไม่เคยได้ร ับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่หน่วยงานของรัฐในจังหวั ดนั้น
เป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น หรือที่หน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดนั้น
จะกระทำ
ข้ อ ๙ เมื ่ อครบกำหนดเวลารั บสมั ครตามข้ อ ๗ แล้ ว ให้ นายอำเภอจั ดประชุ มผู ้ สมั ครเข้ ารั บการ
สรรหาเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคมของอำเภอจำนวนหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
* ข้ อ ๑๐ ให้ น ายอำเภอดำเนิ น การสรรหากรรมการผู ้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ ่ น ของอำเภอนั้ น
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ให้สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเขตอำเภอใดเป็นผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของอำเภอนั้น เว้นแต่อำเภอที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้
นายอำเภอจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอำเภอเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนประเภท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
(๒) แจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขตอำเภอ ยกเว้นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนแห่งละหนึ่งคน
(๓) จัดประชุมผู้ที่ได้รับเลือกตาม (๒) เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน
และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ข้อ ๑๑ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ

* ข้ อ ๑๐ แก้ ไ ขโดย ข้ อ ๖ แห่ ง ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
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ภาคผนวก ๒
**ข้อ

๑๒ การประชุมเพื่อเลือกกันเองตามข้อ ๙ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วม
ประชุมจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดเป็นผู้แทนภาคประชาสังคมของอำเภอนั้น ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับ
คะแนนมากที่สุดเท่ากันหลายคน ให้นายอำเภอจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้แทนภาคประชา
สังคมของอำเภอนั้นหนึ่งคน
การประชุมเพื่อเลือกกันเองตามข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่ละประเภทลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทเดียวกันจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดใน
แต่ละประเภทเป็นผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอนั้น ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด
เท่ากันหลายคน ให้นายอำเภอจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาลและผู้แทนสมาชิกประเภทสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ของอำเภอนั้นประเภทละหนึ่งคน
*ข้อ ๑๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมตามข้อ ๙ ของทุกอำเภอ เพื่อเลือกกันเองให้
ได้กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมตามจำนวนในข้อ ๖ สำหรับจังหวัดที่มีไม่เกินเจ็ดอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่ต้องจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมนั้น และให้ผู้แทนภาคประชาสังคมทั้งหมดเป็นกรรมการ การประชุม
เพื่อเลือกกันเอง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนมาก
ที่สุดเรียงตามลำดับลงมาเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนั้นตามจำนวนในข้อ ๖ ในกรณีที่มีผู้
ได้คะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลำดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน
จับสลากเพื่อให้ได้กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนั้นตามจำนวนในข้อ ๖
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) แต่ละประเภทของ
ทุกอำเภอ เพื่อให้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละประเภทเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามจำนวนในข้อ ๖ การประชุมเพื่อเลือกกันเอง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลำดับลงมาเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการ
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ในกรณีที่ประเภทใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เรียงลำดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันในประเภทนั้น จับสลากเพื่อให้ได้กรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้นตามจำนวนในข้อ ๖

** ข้ อ ๑๒ แก้ ไ ขโดย ข้ อ ๗ แห่ ง ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
* ข้อ ๑๓ แก้ไขโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
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เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้คะแนน
ในลำดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายชื่อสำรอง ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลากเพื่อเรียงลำดับจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อสำรอง
บัญชีรายชื่อสำรองให้เป็นอันยกเลิกเมื่อมีการสรรหาใหม่ตามวาระ
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยแจ้งให้ประธาน
หอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีในเขตจังหวัดจัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกันเองให้ได้
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดห้าคน และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดห้าคน และแจ้งรายชื่อผู้แทนไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่มีสมาคมการค้าในเขตจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้สมาคมการค้ าทราบและให้
นายกสมาคมการค้าที่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุม
สมาชิกเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนสมาคมการค้าแห่งละสามคน และแจ้งรายชื่อผู้แทนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารหรือหลักฐานการจดทะเบียน
สมาคมการค้านั้น
การแจ้งรายชื่อผู้แทนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ประธานหอการค้าจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือนายกสมาคมการค้า แล้วแต่กรณี รับรองคุณสมบัติของผู้แทน ที่ได้รับการ
คัดเลือกว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕
ข้อ ๑๕ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสมาคมการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
นับถึงวันแจ้งรายชื่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ (๒) ถึง (๙)
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แ ทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ผู้แทนสมาคมการค้าตามข้อ ๑๔ ร่วมกัน เพื่อให้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือก
กันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ ๖
กรรมการผู ้ แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชนอย่ า งน้ อยต้ อ งมี ผ ู ้ แ ทนหอการค้ า จั งหวั ด หนึ่ งคน ผู ้ แทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดหนึ่งคน และผู้แทนสมาคมการค้าหนึ่งคน ถ้าจังหวัดใดมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้
สี่คน ให้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าประชุมลงคะแนนเลือกกันเองเพิ่มขึ้นให้ได้กรรมการตามจำนวนที่จะพึงมี
ของจังหวัดนั้น
ในกรณีที่ จ ั งหวั ด ใดไม่ มี ส ภาอุต สาหกรรมจั งหวัด หรือไม่ม ีส มาคมการค้า หรือมีส มาคมการค้ า
แต่ไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเลือกกันเอง
ให้ได้กรรมการตามจำนวนที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น
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*การลงคะแนนตามวรรคหนึ ่ ง

วรรคสอง วรรคสาม และการจัดทำบั ญชีรายชื่อสำรองให้นำความ

ในข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการสรรหาตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้งรายชื่อไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดปิดประกาศรายชื่อกรรมการที่ได้รับการรับรองตามวรรคหนึ่ง
ให้ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน
ข้อ ๑๘ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง
รายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการสรรหาอีกได้ แต่จะดำรง
ตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการสรรหากรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๑๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธาน และให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ยื่นหนังสือลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี
(๔) ก.ธ.จ. มีมติด้ว ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้พ้นจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ ก.ธ.จ. บกพร่องต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ
*ข้อ ๒๐ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้บุคคลในบัญชี
รายชื่อสำรองตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามลำดับ และให้ผู้เป็น
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ต้องดำเนินการสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๘ หรือการสรร
หากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อ ๒๐ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการ
สรรหากรรมการใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ให้น ายอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมการค้ า
ดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือกรรมการผู้แทน
* ข้ อ ๑๖ วรรค ๔ แก้ ไขโดย ข้ อ ๘ แห่ งระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐมนตรี ว ่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั งหวั ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
* ข้ อ ๒๐ แก้ ไ ขโดย ข้ อ ๙ แห่ ง ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
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ภาคธุรกิจเอกชน แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต
(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุ ณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หน่วยงานของรัฐในจังหวัด
(๔) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น จำนวนไม่เกินสามคน
(๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๓ ในการดำเนินการตามข้อ ๒๒ (๑) ให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ภายในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอและเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ
ข้อ ๒๔ เมื่อมีการประกาศรายชื่อกรรมการตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้ประธานจัดให้มีการประชุมครั้งแรก
ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ตามที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด
ในกรณีที่กรรมการเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดร้องขอให้เปิดประชุ ม
ก.ธ.จ. ให้ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
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ข้อ ๒๕ การประชุมของ ก.ธ.จ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสาม จะกระทำโดยเปิดเผยหรือโดยวิธีลับก็ได้แล้วแต่มติของที่ประชุม
ข้อ ๒๖ ให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปรึกษาตาม
ข้อ ๒๒ (๕) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น
ข้อ ๒๗ ในการประชุม ก.ธ.จ. ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา เมื่อกรรมการผู้นั้น
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่า ก.ธ.จ. ประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน
ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่ากรรมการผู้ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาหรือไม่
ข้อ ๒๘ กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณี
ทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผลการดำเนินการให้ประธานทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
หากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้ อง แล้วแต่
กรณี มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ.ตามวรรคหนึ่งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ
เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดำเนินการต่อไป
หมวด ๒
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายสำหรับ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษาของ ก.ธ.จ. รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นให้เบิกจ่ายจาก
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๓๐ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร และกำหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ.ตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย
ข้อ ๓๑ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ.ในภาพรวม
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ
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ข้อ ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำ ทะเบียนกรรมการส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทุกครั้งที่มีการสรรหาหรือเปลี่ยนแปลง
ข้ อ ๓๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น
การดำเนินงานของ ก.ธ.จ.
ข้อ ๓๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมกรรมการ
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๐ และ ๑๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๑๐ ให้กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
กรณีกรรมการผู้แทนสมาชิกท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและไม่สามารถ
สรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้ ให้สรรหาจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยั งไม่มีผู้แทน
เป็นกรรมการ ให้ได้สัดส่วนใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีรายชื่อสำรองตามระเบียบนี้ หากกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้ ก.ธ.จ. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีกรรมการที่ได้รับการสรรหาใหม่และให้
ดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน และให้ผู้ได้รับการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น
อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่ระยะเวลาที่เหลืออยู่ ไม่ถึงสองร้อยสี่สิบวัน จะไม่
สรรหากรรมการแทนก็ได้
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