ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่ เป็ น กำรสมควรกำหนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ยวกั บ จำนวน วิธีก ำรสรรหำ และกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่
ของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด เพื่อให้กำรสอดส่องและเสนอแนะกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
ในจังหวัดเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมมำตรำ ๓/๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕/๑ วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่ น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติม โดยพระรำชบัญ ญั ติระเบี ยบบริห ำรรำชกำรแผ่ นดิน (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ประธำน” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด
“อำเภอ” หมำยควำมรวมถึง กิ่งอำเภอ
“นำยอำเภอ” หมำยควำมรวมถึง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจำกิ่งอำเภอ
“กลุ่ ม ประชำสั งคม” หมำยควำมว่ ำ กลุ่ ม ประชำชนที่ รวมตั ว จั ดตั้ งขึ้ น หรื อที่ ห น่ วยงำนของรั ฐ
สนั บ สนุ น และให้ ห มำยควำมรวมถึงองค์ ก รชุ ม ชนตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยสภำองค์ กรชุ ม ชน และองค์ ก ร
ภำคประชำสังคมอื่นที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
*“สมำชิกสภำท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สมำชิกสภำเทศบำล
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
**“สมำชิ กสภำเทศบำล” หมำยควำมรวมถึง สมำชิ กสภำองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่ มี รูป แบบ
กำรปกครองลักษณะพิเศษ ยกเว้นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร
“ภำคธุรกิจเอกชน” หมำยควำมว่ำ สมำคมกำรค้ำ หอกำรค้ำจังหวัด และสภำอุตสำหกรรมจังหวัด
“สมำคมกำรค้ำ” หมำยควำมว่ำ สมำคมกำรค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสมำคมกำรค้ำและสมำคมที่ได้
จดทะเบี ย นตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ช ย์ ซึ่ งมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อส่ งเสริ มกำรประกอบกำรค้ ำ
อุตสำหกรรม ธุรกิจกำรเงิน หรือกำรประกอบธุรกิจอื่นใด
“หอกำรค้ำจังหวัด” หมำยควำมว่ำ หอกำรค้ำจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยหอกำรค้ำ

* ข้ อ ๓ นิ ย ำม สมำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น แก้ ไขโดย ข้ อ ๓ แห่ ง ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลจั ง หวั ด

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้ำ ๑ วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๔)
** ข้อ ๓ นิยำม สมาชิกสภาเทศบาล เพิ่มเติมโดย ข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้ำ ๑ วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๔)

“สภำอุตสำหกรรมจังหวัด” หมำยควำมว่ำ สภำอุตสำหกรรมจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ
(๑) รำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค และรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
(๒) รัฐวิสำหกิจ
(๓) องค์กำรมหำชน
(๔) หน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ำยบริหำร
“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
ข้อ ๔ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด
ข้อ ๕ ในจังหวัดหนึ่งนอกจำกกรุงเทพมหำนคร ให้มีคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดคณะหนึ่ง
เรี ย กโดยย่ อ ว่ ำ “ก.ธ.จ.” ประกอบด้ ว ยผู้ ต รวจรำชกำรส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ซึ่ งมี เขตอ ำนำจในจั งหวั ด
เป็นประธำน และผู้แทนภำคประชำสังคม ผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่น และผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนในจังหวัด
นั้นเป็นกรรมกำร จำนวนกรรมกำรใน ก.ธ.จ. แต่ละแห่งให้เป็นไปตำมเกณฑ์ในข้อ ๖
ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง ทำหน้ำที่รองประธำน
ให้ ป ลั ดส ำนั กนำยกรัฐ มนตรี แต่งตั้ งข้ำรำชกำรสั งกัด ส ำนั กงำนปลั ด ส ำนั กนำยกรัฐ มนตรีต ำมที่
ประธำนเสนอเป็นเลขำนุกำรหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขำนุกำรหนึ่งคน และแต่งตั้งข้ำรำชกำรในจังหวัดนั้นตำมที่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสนอเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรหนึ่งคน
ให้ เลขำนุ กำรและผู้ ช่ว ยเลขำนุกำรซึ่งเป็น ข้ำรำชกำรสั งกัดส ำนั กงำนปลั ดส ำนั กนำยกรัฐ มนตรี
มีหน้ ำที่รั บผิ ดชอบกำรจั ดทำวำระกำรประชุมและงำนธุรกำรอื่นตำมที่ ประธำนมอบหมำย รวมทั้งจัดท ำ
แผนงำนกำรประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเสนอให้สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรียื่นของบประมำณตำมกฎหมำย
ว่ ำ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรงบประมำณ และให้ ผู้ ช่ ว ยเลขำนุ ก ำรซึ่ ง เป็ น ข้ ำ รำชกำรในจั ง หวั ด มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ประสำนงำนกรรมกำรในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถำนที่ประชุม และงำนธุรกำรอื่นตำมที่ประธำนมอบหมำย
ข้อ ๖ จำนวนกรรมกำรใน ก.ธ.จ. ให้ถือเกณฑ์จำนวนอำเภอของแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) จังหวัดที่มีไม่เกินสิบอำเภอ ให้มีกรรมกำรจำนวนไม่เกินสิบสี่คน ประกอบด้วยประธำนและผู้แทน
ภำคประชำสังคมไม่เกินเจ็ดคน ผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นสำมคน และผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนสำมคนเป็นกรรมกำร
(๒) จังหวัดที่มีตั้งแต่สิบเอ็ดอำเภอแต่ไม่เกินสิบห้ำอำเภอ ให้มีกรรมกำรจำนวนสิบหกคน ประกอบด้วย
ประธำน และผู้แทนภำคประชำสังคมเก้ำคน ผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นสำมคนและผู้แทนภำคธุรกิจเอกชน
สำมคนเป็นกรรมกำร
(๓) จังหวัดที่มีตั้งแต่สิบหกอำเภอแต่ไม่เกินยี่สิบอำเภอ ให้มีกรรมกำรจำนวนสิบแปดคน ประกอบด้วย
ประธำน และผู้แทนภำคประชำสังคมเก้ำคน ผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นสี่คน และผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนสี่คน
เป็นกรรมกำร
(๔) จังหวัดที่มีตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดอำเภอขึ้นไป ให้มีกรรมกำรจำนวนยี่สิบคน ประกอบด้วยประธำน และ
ผู้ แ ทนภำคประชำสั งคมสิ บ เอ็ ด คน ผู้ แ ทนสมำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น สี่ ค น และผู้ แ ทนภำคธุ รกิ จ เอกชนสี่ ค น
เป็นกรรมกำร

ในกรณีที่มีกำรจัดตั้งอำเภอขึ้นใหม่อันอำจทำให้ จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีของจังหวัดเปลี่ยนไป
ให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนครบวำระ โดยไม่ต้องดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรเพิ่มเติม
*ในกรณีที่มีกำรจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่อันอำจทำให้จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีของจังหวัดเดิมเปลี่ยนไป
ให้กรรมกำรของจังหวัดเดิมที่มำจำกอำเภอที่เหลืออยู่คงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนครบวำระโดยไม่ต้องดำเนินกำร
สรรหำกรรมกำรเพิ่มเติม
กรรมกำรผู้ แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นตำม (๑) และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนสมำชิกสภำองค์ก ำร
บริ ห ำรส่ ว นจั งหวัดหนึ่ งคน ผู้ แทนสมำชิก สภำเทศบำลหนึ่ งคน และผู้ แทนสมำชิก สภำองค์ก ำรบริห ำร
ส่วนตำบลหนึ่งคน
กรรมกำรผู้ แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นตำม (๓) และ (๔) ประกอบด้วยผู้แทนสมำชิกสภำองค์กำร
บริ ห ำรส่ ว นจั งหวัดหนึ่ งคน ผู้ แทนสมำชิก สภำเทศบำลหนึ่ งคน และผู้ แทนสมำชิก สภำองค์ก ำรบริห ำร
ส่วนตำบลสองคน
ข้อ ๗ ให้ นำยอำเภอดำเนิ นกำรสรรหำกรรมกำรผู้ แทนภำคประชำสั งคมของอำเภอโดยประกำศ
กำหนดกำรรับสมัครผู้เข้ำรับกำรสรรหำ ปิดไว้ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอ ที่ทำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ที่ทำกำรผู้ใหญ่บ้ำน
ประกำศตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติที่ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีกำหนดซึ่งอย่ำงน้อย
ต้องมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) วันรับสมัคร
(๒) สถำนที่รับสมัคร
(๓) จำนวนผู้แทนภำคประชำสังคมของอำเภอนั้น
(๔) เอกสำรหรือหลักฐำนกำรสมัคร
(๕) วันประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้สมัคร
ข้อ ๘ กรรมกำรผู้แทนภำคประชำสังคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นสมำชิกของกลุ่มประชำสังคมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒ นำ ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวัน
สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ หรื อเป็ นบุ คคลซึ่งเป็ นที่ยอมรับจำกประชำชนในชุมชนนั้นว่ำเป็นผู้ มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรพัฒนำ ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ฟื้นฟูด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือ
สิ่งแวดล้อม
(๒) มีสัญชำติไทย
(๓) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยี่สิบห้ำปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ
(๔) มีภูมิลำเนำหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนรำษฎรในเขตอำเภอมำแล้ว
เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๖) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุ ดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ ำปี
หรือเป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้ทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
* ข้อ ๖ วรรค สำม วรรคสี่ และวรรคห้ ำ เพิ่ ม เติ ม โดย ข้อ ๕ แห่ งระเบี ย บสำนั กนำยกรัฐมนตรีว่ำ ด้ว ยคณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลจังหวั ด

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้ำ ๑ และ หน้ำ ๒ วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๔)

(๘) ไม่เป็ นผู้ ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำรหรื อ
ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่หน่วยงำนของรัฐในจังหวัดนั้น
เป็ น คู่ สั ญ ญำ หรื อ ในกิ จ กำรที่ ก ระท ำให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ในจั ง หวั ด นั้ น หรื อ ที่ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ
ในจังหวัดนั้นจะกระทำ
ข้อ ๙ เมื่อครบกำหนดเวลำรับสมัครตำมข้อ ๗ แล้ว ให้นำยอำเภอจัดประชุมผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ
เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนภำคประชำสังคมของอำเภอจำนวนหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ
*ข้อ ๑๐ ให้นำยอำเภอดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นของอำเภอนั้น โดยวิธีกำร
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเขตอำเภอใดเป็นผู้แทนประเภทสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดของอำเภอนั้น เว้นแต่อำเภอที่มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมำกกว่ำหนึ่งคน
ให้นำยอำเภอจัดประชุมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในเขตอำเภอเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน
ประเภทสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ
(๒) แจ้ งให้ ป ระธำนสภำท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ งในเขตอ ำเภอ ยกเว้ น ประธำนสภำองค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนจังหวัด จัดประชุมสมำชิกสภำท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนแห่งละหนึ่งคน
(๓) จัดประชุมผู้ที่ได้รับเลือกตำม (๒) เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนประเภทสมำชิกสภำเทศบำลหนึ่งคน
และผู้แทนประเภทสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ
ข้อ ๑๑ กรรมกำรผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นต้องดำรงตำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นในระหว่ำงปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำร
**ข้ อ ๑๒ กำรประชุ ม เพื่ อ เลื อ กกั น เองตำมข้ อ ๙ ให้ ผู้ เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม คนหนึ่ ง ลงคะแนนเลื อ ก
ผู้ เข้ำร่ วมประชุ มจ ำนวนสองชื่อ ให้ ผู้ ได้รับ คะแนนมำกที่ สุ ดเป็ นผู้ แทนภำคประชำสั งคมของอ ำเภอนั้ น
ในกรณี ที่มีผู้ ที่ได้รับ คะแนนมำกที่สุ ดเท่ำกันหลำยคน ให้ นำยอำเภอจัดให้ ผู้ ที่ได้คะแนนเท่ำกันจับสลำก
เพื่อให้ได้ผู้แทนภำคประชำสังคมของอำเภอนั้นหนึ่งคน
กำรประชุมเพื่อเลือกกันเองตำมข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมในประเภทสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ประเภทสมำชิกสภำเทศบำล และประเภทสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แต่ละประเภทลงคะแนนเลือกผู้เข้ำร่วมประชุมในประเภทเดียวกันจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้รับคะแนนมำกที่สุด
ในแต่ละประเภทเป็น ผู้แทนประเภทสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมำชิ กสภำ
เทศบำล และผู้แทนประเภทสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลของอำเภอนั้น ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับคะแนน
มำกที่สุดเท่ำกันหลำยคน ให้นำยอำเภอจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ำกันจับสลำก เพื่อให้ได้ผู้แทนประเภทสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมำชิกสภำเทศบำลและผู้ แทนสมำชิกประเภทสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลของอำเภอนั้นประเภทละหนึ่งคน

* ข้ อ ๑๐ แก้ ไขโดย ข้ อ ๖ แห่ ง ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้ำ ๒ วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๔)
** ข้ อ ๑๒ แก้ ไ ขโดย ข้ อ ๗ แห่ ง ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้ำ ๒ วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๔)

*ข้อ ๑๓ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดประชุมผู้แทนภำคประชำสังคมตำมข้อ ๙ ของทุกอำเภอ เพื่อเลือกกันเอง

ให้ ไ ด้ ก รรมกำรผู้ แ ทนภำคประชำสั ง คมตำมจ ำนวนในข้ อ ๖ ส ำหรั บ จั ง หวั ด ที่ มี ไ ม่ เกิ น เจ็ ด อ ำเภอ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่ต้องจัดประชุมผู้แทนภำคประชำสังคมนั้น และให้ผู้แทนภำคประชำสังคมทั้งหมดเป็น
กรรมกำร กำรประชุมเพื่อเลือกกันเอง ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือกผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน
สองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนมำกที่สุดเรียงตำมลำดับลงมำเป็นกรรมกำรผู้แทนภำคประชำสังคมของจังหวัดนั้นตำม
จำนวนในข้อ ๖ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ำกันอันเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถเรียงลำดับได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
จัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ำกันจับสลำกเพื่อให้ได้กรรมกำรผู้แทนภำคประชำสังคมของจังหวัดนั้นตำมจำนวน
ในข้อ ๖
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดประชุมผู้ แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นตำมข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) แต่ละประเภท
ของทุกอำเภอ เพื่อให้ผู้แทนประเภทสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมำชิกสภำ
เทศบำล และผู้แทนประเภทสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล แต่ละประเภทเลือกกันเองให้ได้กรรมกำร
ผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่น ตำมจำนวนในข้อ ๖ กำรประชุมเพื่อเลื อกกันเอง ให้ ผู้ เข้ำร่วมประชุมคนหนึ่ง
ลงคะแนนเลือกผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนมำกที่สุดเรียงตำมลำดับลงมำเป็นกรรมกำร
ตำมจำนวนกรรมกำรผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ในกรณีที่ประเภทใดมีผู้ได้คะแนนเท่ำกัน
อัน เป็ น เหตุให้ ไม่ส ำมำรถเรีย งล ำดับ ได้ ให้ ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดให้ ผู้ ที่ได้คะแนนเท่ำกันในประเภทนั้ น
จับสลำกเพื่อให้ได้กรรมกำรผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นของจังหวัดนั้นตำมจำนวนในข้อ ๖
เมื่อดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ได้คะแนน
ในลำดับ ถัดจำกผู้ได้รับ เลือกเป็น กรรมกำร เป็นบัญชีรำยชื่อสำรอง ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ำกันให้ ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ำกันจับสลำกเพื่อเรียงลำดับจัดทำเป็นบัญชีรำยชื่อสำรอง
บัญชีรำยชื่อสำรองให้เป็นอันยกเลิกเมื่อมีกำรสรรหำใหม่ตำมวำระ
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรผู้แทนภำคธุรกิจเอกชน โดยแจ้งให้ประธำน
หอกำรค้ำจังหวัดและประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดที่มีในเขตจังหวัดจัดประชุมสมำชิกเพื่อเลือกกันเองให้
ได้ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัดห้ำคน และผู้แทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดห้ำคน และแจ้งรำยชื่อผู้แทนไปยังผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่มีสมำคมกำรค้ำในเขตจังหวัด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศให้สมำคมกำรค้ำทรำบและ
ให้ น ำยกสมำคมกำรค้ำที่ป ระสงค์จ ะส่ งผู้ แทนเข้ำรับกำรคัดเลื อกเป็นกรรมกำรผู้ แทนภำคธุรกิจเอกชน
จัดประชุมสมำชิกเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนสมำคมกำรค้ำแห่งละสำมคน และแจ้งรำยชื่อผู้แทนไปยังผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศ พร้อมทั้งสำเนำเอกสำรหรือหลักฐำน
กำรจดทะเบียนสมำคมกำรค้ำนั้น
กำรแจ้งรำยชื่อผู้แทนไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ประธำนหอกำรค้ำ
จังหวัด ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด หรือนำยกสมำคมกำรค้ำ แล้วแต่กรณี รับรองคุณสมบัติของผู้แทน
ที่ได้รับกำรคัดเลือกว่ำมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๑๕
ข้อ ๑๕ กรรมกำรผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมำชิกหอกำรค้ำจังหวัด สภำอุตสำหกรรมจังหวัด หรือสมำคมกำรค้ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งปีนับถึงวันแจ้งรำยชื่อไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
* ข้อ ๑๓ แก้ไขโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้ำ ๓ วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๔)

(๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๘ (๒) ถึง (๙)
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดประชุมผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัด ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด
และผู้แทนสมำคมกำรค้ำตำมข้อ ๑๔ ร่วมกัน เพื่อให้ผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนที่เข้ำร่วมประชุมทุกคนลงคะแนน
เลือกกันเองให้ได้กรรมกำรผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนตำมจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ ๖
กรรมกำรผู้ แทนภำคธุ รกิ จ เอกชนอย่ ำงน้ อ ยต้ องมี ผู้ แทนหอกำรค้ ำจั งหวั ด หนึ่ งคน ผู้ แ ทนสภำ
อุตสำหกรรมจังหวัดหนึ่งคน และผู้แทนสมำคมกำรค้ำหนึ่งคน ถ้ำจังหวัดใดมีกรรมกำรผู้แทนภำคธุรกิจเอกชน
ได้สี่คน ให้ผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนที่เข้ำประชุมลงคะแนนเลือกกันเองเพิ่มขึ้นให้ได้กรรมกำรตำมจำนวนที่จะ
พึงมีของจังหวัดนั้น
ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีสภำอุตสำหกรรมจังหวัด หรือไม่มีสมำคมกำรค้ำ หรือมีสมำคมกำรค้ำแต่ไม่
ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนที่เข้ำร่วมประชุมลงคะแนนเลือกกันเอง
ให้ได้กรรมกำรตำมจำนวนที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น
*กำรลงคะแนนตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสำม และกำรจัดทำบัญชีรำยชื่อสำรองให้นำควำมใน
ข้อ ๑๓ มำใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ดำเนินกำรสรรหำตำมข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖ แล้ว ให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดแจ้งรำยชื่อไปยังปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีเพื่อลงนำมรับรองรำยชื่อกรรมกำรเป็นรำยจังหวัด
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่ละจังหวัดปิดประกำศรำยชื่อกรรมกำรที่ได้รับกำรรับรองตำมวรรคหนึ่ง
ให้ประชำชนทรำบ ณ ศำลำกลำงจังหวัด ที่ว่ำกำรอำเภอ ที่ทำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ทำกำร
ผู้ใหญ่บ้ำน
ข้อ ๑๘ กรรมกำรผู้แทนภำคประชำสังคม กรรมกำรผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่น และกรรมกำรผู้แทน
ภำคธุรกิจเอกชน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละสำมปีนับแต่วันที่ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีลงนำมรับรอง
รำยชื่อกรรมกำรเป็นรำยจังหวัด กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรสรรหำอีกได้ แต่จะ
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้
เมื่อครบกำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังไม่มีกำรสรรหำกรรมกำรขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรซึ่งพ้น
จำกตำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติห น้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับกำรสรรหำใหม่
เข้ำรับหน้ำที่
ข้อ ๑๙ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้แทนภำคประชำสังคม กรรมกำรผู้แทน
สมำชิกสภำท้องถิ่น และกรรมกำรผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อประธำน และให้ถือว่ำพ้นจำกตำแหน่งนับแต่วันที่ยื่นหนังสือลำออก
(๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๘ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี
(๔) ก.ธ.จ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่
ให้พ้นจำกตำแหน่งเพรำะมีควำมประพฤติในทำงที่จะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อ ก.ธ.จ. บกพร่องต่อหน้ำที่
หรือหย่อนควำมสำมำรถ

* ข้อ ๑๖ วรรค ๔ แก้ ไขโดย ข้ อ ๘ แห่ งระเบี ยบส ำนั ก นำยกรั ฐมนตรี ว่ำด้ วยคณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลจังหวั ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้ำ ๓ วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๔)

*ข้ อ

๒๐ ในกรณี ที่ กรรมกำรตำมข้ อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ พ้ นจำกต ำแหน่ งก่ อนครบวำระให้ บุ คคล
ในบัญชีรำยชื่อสำรองตำมข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี เป็นกรรมกำรแทนตำแหน่งที่ว่ำงตำมลำดับ และ
ให้ผู้เป็นกรรมกำรแทนตำแหน่งที่ว่ำงนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ต้องดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระตำมข้อ ๑๘ หรือกำร
สรรหำกรรมกำรแทนตำแหน่ งที่ ว่ำงตำมข้อ ๒๐ ให้ ปลั ดส ำนั กนำยกรัฐมนตรีแจ้งให้ ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด
ดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ให้น ำยอำเภอ ประธำนหอกำรค้ำจังหวัด ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด และสมำคมกำรค้ำ
ดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรผู้แทนภำคประชำสังคม กรรมกำรผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือกรรมกำรผู้แทน
ภำคธุรกิจเอกชน แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ
วันที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ก.ธ.จ. มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่ องกำรปฏิบั ติภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐในจังหวัดให้ ใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(๒) แจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ ในกรณีที่พบว่ำมีกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต
(๓) เสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติและกำรส่ งเสริมตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
เพื่อกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ
หน่วยงำนของรัฐในจังหวัด
(๔) ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติ ก.ธ.จ.
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร กำรประชำสัมพันธ์ หรือด้ำนอื่น จำนวนไม่เกินสำมคน
(๖) เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อสำธำรณะตำมที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๓ ในกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๒๒ (๑) ให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ภำยในจังหวัดให้ใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติภำรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพื่อรักษำประโยชน์ส่ วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภำพของประชำชน
(๒) ปฏิบัติภำรกิจเพื่ออำนวยควำมสะดวก ให้บริกำร และสนองควำมต้องกำรของประชำชน
(๓) ปฏิบัติภำรกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
(๔) ปฏิบัติภำรกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพ และมีควำมคุ้มค่ำ
(๕) ปฏิบัติภำรกิจโดยไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจำเป็น ให้ทันต่อสถำนกำรณ์โดยเฉพำะ
ในเรื่องที่เป็นควำมเดือดร้อนและทุกข์ยำกของประชำชน
(๖) ปฏิบัติภำรกิจโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภำรกิจโดยมีกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสม่ำเสมอและเผยแพร่
ต่อสำธำรณะ
* ข้ อ ๒๐ แก้ ไขโดย ข้ อ ๙ แห่ ง ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำรธรรมำภิ บ ำลจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้ำ ๓ วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๔)

ข้อ ๒๔ เมื่อมีกำรประกำศรำยชื่อกรรมกำรตำมข้อ ๑๗ แล้ว ให้ประธำนจัดให้มีกำรประชุมครั้งแรก
ภำยในหกสิบวันนับแต่วันประกำศ
ให้มีกำรประชุม ก.ธ.จ. ตำมที่ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีประกำศกำหนด
ในกรณี ที่กรรมกำรเข้ำชื่อกัน ไม่น้อยกว่ ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดร้องขอให้ เปิด
ประชุม ก.ธ.จ. ให้ประธำนเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
ข้อ ๒๕ กำรประชุมของ ก.ธ.จ. ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้ำประธำนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้รองประธำนทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม
ถ้ำประธำนและรองประธำนไม่ อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิ บัติห น้ำที่ได้ ให้ กรรมกำรที่ มำประชุมเลื อก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
กำรออกเสี ย งลงคะแนนตำมวรรคสำม จะกระท ำโดยเปิ ด เผยหรื อ โดยวิ ธี ลั บ ก็ ได้ แ ล้ ว แต่ ม ติ
ของที่ประชุม
ข้อ ๒๖ ให้ ก.ธ.จ. มีอำนำจออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงำนของรัฐ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ปรึกษำตำม
ข้อ ๒๒ (๕) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสำรหรือข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้ตำมควำมจำเป็น
ข้อ ๒๗ ในกำรประชุม ก.ธ.จ. ถ้ำกรรมกำรผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ เมื่อกรรมกำรผู้นั้น
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถำมแล้วต้องออกจำกที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่ำ ก.ธ.จ. ประกอบด้วยกรรมกำรทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้ำน
ให้ประธำนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำดว่ำกรรมกำรผู้ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำหรือไม่
ข้อ ๒๘ กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ำมีกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณี
ทุจริต ให้ประธำนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ประธำน
ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
หำกผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัด หั วหน้ ำส่ วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่ วยงำนอื่นของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง
แล้ ว แต่ ก รณี มิ ได้ ด ำเนิ น กำรตำมอ ำนำจหน้ ำที่ ให้ ป ระธำนแจ้ งมติ ก.ธ.จ.ตำมวรรคหนึ่ งให้ ป ลั ด ส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีทรำบ เพื่อรำยงำนต่อรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดดำเนินกำรต่อไป
หมวด ๒
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๙ ค่ำใช้จ่ำยสำหรับ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษำของ ก.ธ.จ. รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นอย่ำงอื่นให้เบิกจ่ำย
จำกสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีตำมที่ได้ตกลงกับกระทรวงกำรคลัง
ข้อ ๓๐ ให้ปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่ประสำนงำน ให้ข้อมูลข่ำวสำร และกำหนดแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำร กำรรำยงำน และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ก.ธ.จ.ตำมระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ให้ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนำจวินิจฉัย

ข้อ ๓๑ ให้ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของ ก.ธ.จ.ในภำพรวม
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสำธำรณะ
ข้อ ๓๒ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดทำ ทะเบียนกรรมกำรส่งให้สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ทุกครั้งที่มีกำรสรรหำหรือเปลี่ยนแปลง
ข้ อ ๓๓ ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ค วำมร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น
กำรดำเนินงำนของ ก.ธ.จ.
ข้อ ๓๔ ในวำระเริ่มแรก ให้ดำเนินกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรผู้แทนภำคประชำสังคมกรรมกำร
ผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่น และกรรมกำรผู้แทนภำคธุรกิจเอกชนให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกำศ ณ วันที่ ๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ
นำยกรัฐมนตรี

ข้อ ๑๐ และ ๑๑ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๑๐ ให้กรรมกำรผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะครบวำระ
กรณีกรรมกำรผู้แทนสมำชิกท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระและไม่สำมำรถ
สรรหำกรรมกำรแทนตำแหน่ งที่ว่ำงได้ตำมสั ดส่ ว นที่กำหนดไว้ตำมข้อ ๕ แห่ งระเบียบนี้ ให้ ส รรหำจำก
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สมำชิกสภำเทศบำล หรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่ยัง
ไม่มีผู้แทนเป็นกรรมกำร ให้ได้สัดส่วนใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ตำมข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีรำยชื่อสำรองตำมระเบียบนี้ หำกกรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งก่อน
ครบวำระ ให้ ก.ธ.จ. ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่จนกว่ำจะมีกรรมกำรที่ได้รับกำรสรรหำใหม่
และให้ ดำเนิ น กำรสรรหำกรรมกำรแทนตำแหน่ งที่ ว่ำงภำยในหกสิ บ วัน และให้ ผู้ ได้รับ กำรสรรหำแทน
ตำแหน่งที่ว่ำงนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่ระยะเวลำที่เหลืออยู่ไม่ถึงสอง
ร้อยสี่สิบวัน จะไม่สรรหำกรรมกำรแทนก็ได้

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด (ฉบันที่ ๒) *
หมำยเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อปรับปรุงให้กำรสอดส่องและ
เสนอแนะกำรปฏิบั ติภำรกิจของหน่ วยงำนของรัฐในจังหวัดเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ตำมมำตรำ ๓/๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น

*

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้ำ ๑/๘ กรกฎำคม ๒๕๕๔

