
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
 
 โดยที่ เป*นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ,เก่ียวกับจํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน�าที่ 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อให�การสอดส�องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน�วยงานของรัฐ
ในจังหวัดเป*นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามมาตรา ๓/๑ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก� ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญั ติ ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน  
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ข�อ ๒ ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป*นต�นไป 
 ข�อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “ประธาน” หมายความว�า ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 “กรรมการ” หมายความว�า กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 “อําเภอ” หมายความรวมถึง ก่ิงอําเภอ 
 “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู�เป*นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ 
 “กลุ�มประชาสังคม” หมายความว�า กลุ�มประชาชนท่ีรวมตัวจัดตั้งข้ึนหรือท่ีหน�วยงานของรัฐ 
สนับสนุน และให�หมายความรวมถึงองค,กรชุมชนตามกฎหมายว�าด�วยสภาองค,กรชุมชน และองค,กร 
ภาคประชาสังคมอ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
 *“สมาชิกสภาท�องถ่ิน” หมายความว�า สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 
และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงมิได�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารในองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น 
  **“สมาชิกสภาเทศบาล” หมายความรวมถึง สมาชิกสภาองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่มีรูปแบบ 
การปกครองลักษณะพิเศษ ยกเว�นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 “ภาคธุรกิจเอกชน” หมายความว�า สมาคมการค�า หอการค�าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 “สมาคมการค�า” หมายความว�า สมาคมการค�าตามกฎหมายว�าด�วยสมาคมการค�าและสมาคมที่ได�
จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย, ซ่ึงมีวัตถุประสงค,เพื่อส�งเสริมการประกอบการค�า 
อุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หรือการประกอบธุรกิจอ่ืนใด 
 “หอการค�าจังหวัด” หมายความว�า หอการค�าจังหวัดที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว�าด�วยหอการค�า 

                                           
* ข�อ ๓ นิยาม สมาชิกสภาท�องถ่ิน แก�ไขโดย ข�อ ๓ แห� งระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน�า ๑ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
** ข�อ ๓ นิยาม สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ิมเติมโดย ข�อ ๔ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน�า ๑ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



 “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” หมายความว�า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว�าด�วย
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
 “หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า 
 (๑) ราชการบริหารส�วนกลาง ราชการบริหารส�วนภูมิภาค และราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน 
 (๒) รัฐวิสาหกิจ 
 (๓) องค,การมหาชน 
 (๔) หน�วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู�ในกํากับของฝLายบริหาร 
 “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” หมายความว�า ผู�ซึ่งปฏิบัติงานในหน�วยงานของรัฐ 
 ข�อ ๔ ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 

 ข�อ ๕ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให�มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง 
เรียกโดยย�อว�า “ก.ธ.จ.” ประกอบด�วยผู�ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงมีเขตอํานาจในจังหวัด 
เป*นประธาน และผู�แทนภาคประชาสังคม ผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ิน และผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด
นั้นเป*นกรรมการ จํานวนกรรมการใน ก.ธ.จ. แต�ละแห�งให�เป*นไปตามเกณฑ,ในข�อ ๖  
 ให�คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกกรรมการคนหน่ึง ทําหน�าท่ีรองประธาน 
 ให�ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต�งตั้งข�าราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่
ประธานเสนอเป*นเลขานุการหนึ่งคนและผู�ช�วยเลขานุการหนึ่งคน และแต�งต้ังข�าราชการในจังหวัดนั้นตามที่
ผู�ว�าราชการจังหวัดเสนอเป*นผู�ช�วยเลขานุการหน่ึงคน 
 ให�เลขานุการและผู�ช�วยเลขานุการซ่ึงเป*นข�าราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
มีหน�าท่ีรับผิดชอบการจัดทําวาระการประชุมและงานธุรการอ่ืนตามที่ประธานมอบหมาย รวมทั้งจัดทํา 
แผนงานการประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือเสนอให�สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรียื่นของบประมาณตามกฎหมาย
ว�าด�วยวิธีการงบประมาณ และให�ผู�ช�วยเลขานุการซ่ึงเป*นข�าราชการในจังหวัดมีหน�าท่ี รับผิดชอบ 
ประสานงานกรรมการในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถานที่ประชุม และงานธุรการอ่ืนตามที่ประธานมอบหมาย 
 ข�อ ๖ จํานวนกรรมการใน ก.ธ.จ. ให�ถือเกณฑ,จํานวนอําเภอของแต�ละจังหวัด ดังต�อไปนี้ 
 (๑) จังหวัดท่ีมีไม�เกินสิบอําเภอ ให�มีกรรมการจํานวนไม�เกินสิบสี่คน ประกอบด�วยประธานและผู�แทน
ภาคประชาสังคมไม�เกินเจ็ดคน ผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินสามคน และผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนสามคนเป*นกรรมการ 
 (๒) จังหวัดที่มีตั้งแต�สิบเอ็ดอําเภอแต�ไม�เกินสิบห�าอําเภอ ให�มีกรรมการจํานวนสิบหกคน ประกอบด�วย
ประธาน และผู�แทนภาคประชาสังคมเก�าคน ผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินสามคนและผู�แทนภาคธุรกิจเอกชน
สามคนเป*นกรรมการ 
 (๓) จังหวัดท่ีมีตั้งแต�สิบหกอําเภอแต�ไม�เกินยี่สิบอําเภอ ให�มีกรรมการจํานวนสิบแปดคน ประกอบด�วย 
ประธาน และผู�แทนภาคประชาสังคมเก�าคน ผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินสี่คน และผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนสี่คน
เป*นกรรมการ 
 (๔) จังหวัดที่มีตั้งแต�ยี่สิบเอ็ดอําเภอข้ึนไป ให�มีกรรมการจํานวนยี่สิบคน ประกอบด�วยประธาน และ
ผู�แทนภาคประชาสังคมสิบเอ็ดคน ผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินสี่คน และผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนสี่คน 
เป*นกรรมการ 



 ในกรณีที่มีการจัดตั้งอําเภอข้ึนใหม�อันอาจทําให�จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีของจังหวัดเปลี่ยนไป  
ให�กรรมการที่อยู�ในตําแหน�งปฏิบัติหน�าที่ต�อไปจนครบวาระ โดยไม�ต�องดําเนินการสรรหากรรมการเพ่ิมเติม 
 *ในกรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัดข้ึนใหม�อันอาจทําให�จํานวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัดเดิมเปลี่ยนไป
ให�กรรมการของจังหวัดเดิมท่ีมาจากอําเภอท่ีเหลืออยู�คงปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจนครบวาระโดยไม�ต�องดําเนินการ
สรรหากรรมการเพ่ิมเติม 

กรรมการผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินตาม (๑) และ (๒) ประกอบด�วยผู�แทนสมาชิกสภาองค,การ
บริหารส�วนจังหวัดหนึ่งคน ผู�แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู�แทนสมาชิกสภาองค,การบริหาร 
ส�วนตําบลหนึ่งคน 
 กรรมการผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินตาม (๓) และ (๔) ประกอบด�วยผู�แทนสมาชิกสภาองค,การ
บริหารส�วนจังหวัดหนึ่งคน ผู�แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู�แทนสมาชิกสภาองค,การบริหาร 
ส�วนตําบลสองคน 
 ข�อ ๗ ให�นายอําเภอดําเนินการสรรหากรรมการผู�แทนภาคประชาสังคมของอําเภอโดยประกาศ
กําหนดการรับสมัครผู�เข�ารับการสรรหา ปMดไว� ณ ท่ีว�าการอําเภอ ที่ทําการองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และ
ที่ทําการผู�ใหญ�บ�าน 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งให�เป*นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดซ่ึงอย�างน�อย
ต�องมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 
 (๑) วันรับสมัคร 
 (๒) สถานท่ีรับสมัคร 
 (๓) จํานวนผู�แทนภาคประชาสังคมของอําเภอน้ัน 
 (๔) เอกสารหรือหลักฐานการสมัคร 
 (๕) วันประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู�สมัคร 
 ข�อ ๘ กรรมการผู�แทนภาคประชาสังคมต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามดังต�อไปนี้ 
 (๑) เป*นสมาชิกของกลุ�มประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค,ในการพัฒนา ส�งเสริม หรืออนุรักษ, ฟPQนฟู 
ด�านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล�อมของชุมชนนั้นมาแล�วไม�น�อยกว�าหน่ึงปRนับถึงวัน
สมัครเข�ารับการสรรหา หรือเป*นบุคคลซ่ึงเป*นท่ียอมรับจากประชาชนในชุมชนนั้นว�าเป*นผู�มีความรู�และ
ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนา ส�งเสริม หรืออนุรักษ,ฟPQนฟูด�านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล�อม 
 (๒) มีสัญชาติไทย 
 (๓) มีอายุไม�ต่ํากว�ายี่สิบห�าปRบริบูรณ,ในวันสมัครเข�ารับการสรรหา 
 (๔) มีภูมิลําเนาหรือมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�านตามกฎหมายว�าด�วยทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอมาแล�ว
เป*นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าหน่ึงปRนับถึงวันสมัครเข�ารับการสรรหา 
 (๕) ไม�เป*นบุคคลล�มละลาย คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
 (๖) ไม�เป*นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๗) ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต�พ�นโทษมาแล�วไม�น�อยกว�าห�าปR 
หรือเป*นโทษสําหรับความผิดที่ได�ทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                           
* ข�อ ๖ วรรค สาม วรรคสี่ และวรรคห�า เพ่ิมเติมโดย ข�อ ๕ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน�า ๑ และ หน�า ๒ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



 (๘) ไม�เป*นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน กรรมการหรือ 
ผู�ดํารงตําแหน�งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
 (๙) ไม�เป*นผู�มีส�วนได�เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อมในสัญญาที่หน�วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น 
เป*นคู�สัญญา หรือในกิจการท่ีกระทําให�แก�หน�วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น หรือที่หน�วยงานของรัฐ 
ในจังหวัดนั้นจะกระทํา 
 ข�อ ๙ เม่ือครบกําหนดเวลารับสมัครตามข�อ ๗ แล�ว ให�นายอําเภอจัดประชุมผู�สมัครเข�ารับการสรรหา
เพื่อเลือกกันเองให�ได�ผู�แทนภาคประชาสังคมของอําเภอจํานวนหน่ึงคน และแจ�งให�ผู�ว�าราชการจังหวัดทราบ 
 *ข�อ ๑๐ ให�นายอําเภอดําเนินการสรรหากรรมการผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินของอําเภอนั้น โดยวิธีการ
ดังต�อไปนี้ 

(๑) ให�สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนจังหวัดเขตอําเภอใดเป*นผู�แทนประเภทสมาชิกสภาองค,การ
บริหารส�วนจังหวัดของอําเภอนั้น เว�นแต�อําเภอที่มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนจังหวัดมากกว�าหนึ่งคน 
ให�นายอําเภอจัดประชุมสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนจังหวัดในเขตอําเภอเพื่อเลือกกันเองให�ได�ผู�แทน
ประเภทสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนจังหวัดหน่ึงคน และแจ�งให�ผู�ว�าราชการจังหวัดทราบ 

(๒) แจ�งให�ประธานสภาท�องถ่ินแต�ละแห�งในเขตอําเภอ ยกเว�นประธานสภาองค,การบริหาร 
ส�วนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภาท�องถ่ินเพ่ือเลือกกันเองให�ได�ผู�แทนแห�งละหน่ึงคน 

(๓) จัดประชุมผู�ที่ได�รับเลือกตาม (๒) เพื่อเลือกกันเองให�ได�ผู�แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาลหน่ึงคน 
และผู�แทนประเภทสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลหนึ่งคน และแจ�งให�ผู�ว�าราชการจังหวัดทราบ 
 ข�อ ๑๑ กรรมการผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินต�องดํารงตําแหน�งสมาชิกสภาท�องถ่ินในระหว�างปฏิบัติ
หน�าท่ีกรรมการ 
 **ข�อ ๑๒ การประชุมเพื่อเลือกกันเองตามข�อ ๙ ให�ผู� เข�าร�วมประชุมคนหน่ึงลงคะแนนเลือก 
ผู�เข�าร�วมประชุมจํานวนสองชื่อ ให�ผู�ได�รับคะแนนมากที่สุดเป*นผู�แทนภาคประชาสังคมของอําเภอน้ัน  
ในกรณีท่ีมีผู�ที่ได�รับคะแนนมากท่ีสุดเท�ากันหลายคน ให�นายอําเภอจัดให�ผู� ท่ีได�คะแนนเท�ากันจับสลาก 
เพื่อให�ได�ผู�แทนภาคประชาสังคมของอําเภอนั้นหนึ่งคน 

การประชุมเพื่อเลือกกันเองตามข�อ ๑๐ (๑) และ (๓) ให�ผู�เข�าร�วมประชุมในประเภทสมาชิกสภา
องค,การบริหารส�วนจังหวัด ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
แต�ละประเภทลงคะแนนเลือกผู�เข�าร�วมประชุมในประเภทเดียวกันจํานวนสองชื่อ ให�ผู�ได�รับคะแนนมากที่สุด
ในแต�ละประเภทเป*นผู�แทนประเภทสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนจังหวัด ผู�แทนประเภทสมาชิกสภา
เทศบาล และผู�แทนประเภทสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลของอําเภอนั้น ในกรณีท่ีมีผู�ท่ีได�รับคะแนน
มากที่สุดเท�ากันหลายคน ให�นายอําเภอจัดให�ผู�ที่ได�คะแนนเท�ากันจับสลาก เพ่ือให�ได�ผู�แทนประเภทสมาชิก
สภาองค,การบริหารส�วนจังหวัด ผู�แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาลและผู�แทนสมาชิกประเภทสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลของอําเภอนั้นประเภทละหนึ่งคน 

                                           
* ข�อ ๑๐ แก� ไขโดย ข�อ ๖ แห� งระ เบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน�า ๒ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
** ข�อ ๑๒ แก� ไขโดย ข�อ ๗ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด� วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน�า ๒ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



 *ข�อ ๑๓ ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดจัดประชุมผู�แทนภาคประชาสังคมตามข�อ ๙ ของทุกอําเภอ เพ่ือเลือกกันเอง
ให� ได�กรรมการผู� แทนภาคประชาสั งคมตามจํานวนในข�อ ๖ สําหรับจังหวัด ท่ี มีไม� เกินเจ็ดอําเภอ 
ผู�ว�าราชการจังหวัดไม�ต�องจัดประชุมผู�แทนภาคประชาสังคมนั้น และให�ผู�แทนภาคประชาสังคมท้ังหมดเป*น
กรรมการ การประชุมเพ่ือเลือกกันเอง ให�ผู�เข�าร�วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือกผู�เข�าร�วมประชุมจํานวน
สองชื่อ ให�ผู�ได�คะแนนมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมาเป*นกรรมการผู�แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนั้นตาม
จํานวนในข�อ ๖ ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนเท�ากันอันเป*นเหตุให�ไม�สามารถเรียงลําดับได� ให�ผู�ว�าราชการจังหวัด
จัดให�ผู�ที่ได�คะแนนเท�ากันจับสลากเพื่อให�ได�กรรมการผู�แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนั้นตามจํานวน 
ในข�อ ๖ 

ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดจัดประชุมผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินตามข�อ ๑๐ (๑) และ (๓) แต�ละประเภท
ของทุกอําเภอ เพื่อให�ผู�แทนประเภทสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนจังหวัด ผู�แทนประเภทสมาชิกสภา
เทศบาล และผู�แทนประเภทสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล แต�ละประเภทเลือกกันเองให�ได�กรรมการ
ผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินตามจํานวนในข�อ ๖ การประชุมเพ่ือเลือกกันเอง ให�ผู�เข�าร�วมประชุมคนหน่ึง
ลงคะแนนเลือกผู�เข�าร�วมประชุมจํานวนสองชื่อ ให�ผู�ได�คะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาเป*นกรรมการ
ตามจํานวนกรรมการผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินของจังหวัดนั้น ในกรณีที่ประเภทใดมีผู�ได�คะแนนเท�ากัน 
อันเป*นเหตุให�ไม�สามารถเรียงลําดับได� ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดจัดให�ผู�ที่ได�คะแนนเท�ากันในประเภทน้ัน 
จับสลากเพื่อให�ได�กรรมการผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินของจังหวัดนั้นตามจํานวนในข�อ ๖ 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล�ว ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อผู�ได�คะแนน
ในลําดับถัดจากผู�ได�รับเลือกเป*นกรรมการ เป*นบัญชีรายชื่อสํารอง ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนเท�ากันให�ผู�ว�า
ราชการจังหวัดจัดให�ผู�ที่ได�คะแนนเท�ากันจับสลากเพ่ือเรียงลําดับจัดทําเป*นบัญชีรายช่ือสํารอง 

บัญชีรายชื่อสํารองให�เป*นอันยกเลิกเม่ือมีการสรรหาใหม�ตามวาระ 
 ข�อ ๑๔ ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการผู�แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยแจ�งให�ประธาน
หอการค�าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีในเขตจังหวัดจัดประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกกันเองให�
ได�ผู�แทนหอการค�าจังหวัดห�าคน และผู�แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดห�าคน และแจ�งรายชื่อผู�แทนไปยังผู�ว�า
ราชการจังหวัดภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง 
 ในกรณีที่มีสมาคมการค�าในเขตจังหวัด ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดประกาศให�สมาคมการค�าทราบและ
ให�นายกสมาคมการค�าที่ประสงค,จะส�งผู�แทนเข�ารับการคัดเลือกเป*นกรรมการผู�แทนภาคธุรกิจเอกชน  
จัดประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกกันเองให�ได�ผู�แทนสมาคมการค�าแห�งละสามคน และแจ�งรายชื่อผู�แทนไปยังผู�ว�า
ราชการจังหวัดภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดประกาศ พร�อมทั้งสําเนาเอกสารหรือหลักฐาน
การจดทะเบียนสมาคมการค�านั้น 
 การแจ�งรายชื่อผู�แทนไปยังผู�ว�าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให�ประธานหอการค�า
จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือนายกสมาคมการค�า แล�วแต�กรณี รับรองคุณสมบัติของผู�แทน 
ที่ได�รับการคัดเลือกว�ามีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๑๕ 
 ข�อ ๑๕ กรรมการผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามดังต�อไปน้ี 
 (๑) เป*นสมาชิกหอการค�าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสมาคมการค�ามาแล�วไม�น�อยกว�า
หน่ึงปRนับถึงวันแจ�งรายชื่อไปยังผู�ว�าราชการจังหวัด 

                                           
* ข�อ ๑๓ แก�ไขโดย ข�อ ๗ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน�า ๓ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



 (๒) มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๘ (๒) ถึง (๙) 
 ข�อ ๑๖ ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดจัดประชุมผู�แทนหอการค�าจังหวัด ผู�แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
และผู�แทนสมาคมการค�าตามข�อ ๑๔ ร�วมกัน เพื่อให�ผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนที่เข�าร�วมประชุมทุกคนลงคะแนน
เลือกกันเองให�ได�กรรมการผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจํานวนท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๖ 
 กรรมการผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนอย�างน�อยต�องมีผู�แทนหอการค�าจังหวัดหนึ่งคน ผู�แทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดหน่ึงคน และผู�แทนสมาคมการค�าหนึ่งคน ถ�าจังหวัดใดมีกรรมการผู�แทนภาคธุรกิจเอกชน
ได�สี่คน ให�ผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนที่เข�าประชุมลงคะแนนเลือกกันเองเพิ่มข้ึนให�ได�กรรมการตามจํานวนท่ีจะ
พึงมีของจังหวัดนั้น 
 ในกรณีท่ีจังหวัดใดไม�มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือไม�มีสมาคมการค�า หรือมีสมาคมการค�าแต�ไม�
ประสงค,จะส�งผู�แทนเข�ารับการคัดเลือก ให�ผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข�าร�วมประชุมลงคะแนนเลือกกันเอง 
ให�ได�กรรมการตามจํานวนท่ีจะพึงมีของจังหวัดนั้น 
 *การลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และการจัดทําบัญชีรายชื่อสํารองให�นําความใน
ข�อ ๑๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม  

ข�อ ๑๗ เม่ือผู�ว�าราชการจังหวัดได�ดําเนินการสรรหาตามข�อ ๑๓ และข�อ ๑๖ แล�ว ให�ผู�ว�าราชการ
จังหวัดแจ�งรายชื่อไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป*นรายจังหวัด 
 ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดแต�ละจังหวัดปMดประกาศรายชื่อกรรมการท่ีได�รับการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ให�ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว�าการอําเภอ ที่ทําการองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินและที่ทําการ
ผู�ใหญ�บ�าน 
 ข�อ ๑๘ กรรมการผู�แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ิน และกรรมการผู�แทน
ภาคธุรกิจเอกชน มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสามปRนับแต�วันท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง
รายชื่อกรรมการเป*นรายจังหวัด กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับการสรรหาอีกได� แต�จะ
ดํารงตําแหน�งติดต�อกันเกินสองวาระไม�ได� 
 เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังไม�มีการสรรหากรรมการข้ึนใหม� ให�กรรมการซ่ึงพ�น
จากตําแหน�งตามวาระน้ันอยู�ในตําแหน�งเพื่อปฏิบัติหน�าที่ต�อไปจนกว�ากรรมการซ่ึงได�รับการสรรหาใหม� 
เข�ารับหน�าท่ี 
 ข�อ ๑๙ นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการผู�แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู�แทน
สมาชิกสภาท�องถ่ิน และกรรมการผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนพ�นจากตําแหน�งเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต�อประธาน และให�ถือว�าพ�นจากตําแหน�งนับแต�วันท่ียื่นหนังสือลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๘ ข�อ ๑๑ หรือข�อ ๑๕ แล�วแต�กรณี 
 (๔) ก.ธ.จ. มีมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท�าที่มีอยู�  
ให�พ�นจากตําแหน�งเพราะมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียต�อ ก.ธ.จ. บกพร�องต�อหน�าที่ 
หรือหย�อนความสามารถ 

                                           
* ข�อ ๑๖ วรรค ๔ แก�ไขโดย ข�อ ๘ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน�า ๓ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



 *ข�อ ๒๐ ในกรณีที่กรรมการตามข�อ ๑๓ หรือข�อ ๑๖ พ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระให�บุคคล 
ในบัญชีรายชื่อสํารองตามข�อ ๑๓ หรือข�อ ๑๖ แล�วแต�กรณี เป*นกรรมการแทนตําแหน�งที่ว�างตามลําดับ และ
ให�ผู�เป*นกรรมการแทนตําแหน�งที่ว�างนั้นอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของผู�ซึ่งตนแทน 
 ข�อ ๒๑ ในกรณีที่ต�องดําเนินการสรรหากรรมการที่พ�นจากตําแหน�งตามวาระตามข�อ ๑๘ หรือการ
สรรหากรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�างตามข�อ ๒๐ ให�ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ�งให�ผู�ว�าราชการจังหวัด
ดําเนินการสรรหากรรมการใหม�ให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต�วันที่ได�รับแจ�ง 
 ให�นายอําเภอ ประธานหอการค�าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมการค�า
ดําเนินการสรรหากรรมการผู�แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือกรรมการผู�แทน
ภาคธุรกิจเอกชน แล�วแต�กรณี ให�แล�วเสร็จภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจากผู�ว�าราชการจังหวัด หรือ
วันที่ผู�ว�าราชการจังหวัดประกาศ แล�วแต�กรณี 
 ข�อ ๒๒ ก.ธ.จ. มีอํานาจหน�าที่ ดังต�อไปนี้ 
 (๑) สอดส�องการปฏิบัติภารกิจของหน�วยงานของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐในจังหวัดให�ใช�วิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
 (๒) แจ�งให�ผู�ว�าราชการจังหวัด หัวหน�าส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข�อง 
แล�วแต�กรณี ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี ในกรณีที่พบว�ามีการละเลยไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต 
 (๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส�งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
เพื่อการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีของหน�วยงานของรัฐและเจ�าหน�าที่ของรัฐแก�ผู�ว�าราชการจังหวัดและ
หน�วยงานของรัฐในจังหวัด 
 (๔) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ. 
 (๕) แต�งตั้งท่ีปรึกษาด�านวิชาการ การประชาสัมพันธ, หรือด�านอ่ืน จํานวนไม�เกินสามคน 
 (๖) เผยแพร�ผลการปฏิบัติหน�าที่ต�อสาธารณะตามที่เห็นสมควร 
 ข�อ ๒๓ ในการดําเนินการตามข�อ ๒๒ (๑) ให� ก.ธ.จ. สอดส�องหน�วยงานของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ภายในจังหวัดให�ใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ,และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีอย�างน�อย ดังต�อไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติภารกิจให�เป*นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน,ส�วนรวม ตลอดจนไม�ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 
 (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ให�บริการ และสนองความต�องการของประชาชน 
 (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน,สุขของประชาชน 
 (๔) ปฏิบัติภารกิจให�เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ�มค�า 
 (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป*น ให�ทันต�อสถานการณ,โดยเฉพาะ
ในเร่ืองที่เป*นความเดือดร�อนและทุกข,ยากของประชาชน 
 (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส�วนร�วมของประชาชน และการเปMดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส 
 (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอและเผยแพร�
ต�อสาธารณะ 

                                           
* ข�อ ๒๐ แก� ไขโดย ข�อ ๙ แห� งระ เบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน�า ๓ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



 ข�อ ๒๔ เม่ือมีการประกาศรายชื่อกรรมการตามข�อ ๑๗ แล�ว ให�ประธานจัดให�มีการประชุมคร้ังแรก
ภายในหกสิบวันนับแต�วันประกาศ 
 ให�มีการประชุม ก.ธ.จ. ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 ในกรณีท่ีกรรมการเข�าชื่อกันไม�น�อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดร�องขอให�เปMด
ประชุม ก.ธ.จ. ให�ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ได�รับคําร�องขอ 
 ข�อ ๒๕ การประชุมของ ก.ธ.จ. ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป*นองค,ประชุม 
 ถ�าประธานไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน�าที่ได�ให�รองประธานทําหน�าที่ประธานในที่ประชุม 
ถ�าประธานและรองประธานไม�อยู�ในที่ประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป*นประธานในท่ีประชุม 
 มติของที่ประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียง
เท�ากันให�ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป*นเสียงชี้ขาด 
 การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสาม จะกระทําโดยเปMดเผยหรือโดยวิธีลับก็ได�แล�วแต�มติ 
ของท่ีประชุม 
 ข�อ ๒๖ ให� ก.ธ.จ. มีอํานาจออกหนังสือแจ�งให�หน�วยงานของรัฐ ผู�ว�าราชการจังหวัดท่ีปรึกษาตาม
ข�อ ๒๒ (๕) และบุคคลท่ีเก่ียวข�อง เข�าร�วมประชุม หรือจัดส�งเอกสารหรือข�อมูลต�าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข�อเท็จจริง 
เพื่อประกอบการพิจารณาได�ตามความจําเป*น 
 ข�อ ๒๗ ในการประชุม ก.ธ.จ. ถ�ากรรมการผู�ใดมีส�วนได�เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา เม่ือกรรมการผู�นั้น 
ได�ชี้แจงข�อเท็จจริงและตอบข�อซักถามแล�วต�องออกจากท่ีประชุมและไม�มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน ในกรณี
เช�นนี้ให�ถือว�า ก.ธ.จ. ประกอบด�วยกรรมการทุกคนที่ไม�ถูกคัดค�าน 
 ให�ประธานเป*นผู�วินิจฉัยชี้ขาดว�ากรรมการผู�ใดเป*นผู�มีส�วนได�เสียในเร่ืองที่พิจารณาหรือไม� 
 ข�อ ๒๘ กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว�ามีการละเลยไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข�อบังคับหรือมีกรณี
ทุจริต ให�ประธานแจ�งเป*นหนังสือให�ผู�ว�าราชการจังหวัด หัวหน�าส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐท่ีเก่ียวข�อง แล�วแต�กรณี เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ และให�ผู�ว�าราชการจังหวัด หัวหน�าส�วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข�อง แล�วแต�กรณี รายงานผลการดําเนินการให�ประธาน
ทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือ 
 หากผู�ว�าราชการจังหวัด หัวหน�าส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข�อง 
แล�วแต�กรณี มิได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี ให�ประธานแจ�งมติ ก.ธ.จ.ตามวรรคหนึ่งให�ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อรายงานต�อรัฐมนตรีเจ�าสังกัดดําเนินการต�อไป 

 
หมวด ๒ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข�อ ๒๙ ค�าใช�จ�ายสําหรับ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษาของ ก.ธ.จ. รวมทั้งค�าใช�จ�ายที่จําเป*นอย�างอ่ืนให�เบิกจ�าย
จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่ได�ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ข�อ ๓๐ ให�ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน�าท่ีประสานงาน ให�ข�อมูลข�าวสาร และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน�าที่ของ ก.ธ.จ.ตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปWญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให�ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป*นผู�มีอํานาจวินิจฉัย 



 ข�อ ๓๑ ให�ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปRของ ก.ธ.จ.ในภาพรวม
เสนอต�อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปR แล�วเผยแพร�ต�อสาธารณะ 
 ข�อ ๓๒ ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดจัดทํา ทะเบียนกรรมการส�งให�สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทุกคร้ังท่ีมีการสรรหาหรือเปลี่ยนแปลง 
 ข�อ ๓๓ ให�หน�วยงานของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐที่ เก่ียวข�องให�ความร�วมมือและสนับสนุน 
การดําเนินงานของ ก.ธ.จ. 
 ข�อ ๓๔ ในวาระเร่ิมแรก ให�ดําเนินการสรรหาและแต�งต้ังกรรมการผู�แทนภาคประชาสังคมกรรมการ
ผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ิน และกรรมการผู�แทนภาคธุรกิจเอกชนให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวันนับแต�วันที่
ระเบียบนี้ใช�บังคับ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อ ๑๐ และ ๑๑ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข�อ ๑๐ ให�กรรมการผู�แทนสมาชิกสภาท�องถ่ินซ่ึงได�รับการแต�งต้ังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปฏิบัติหน�าที่ต�อไปจนกว�าจะครบวาระ 

กรณีกรรมการผู�แทนสมาชิกท�องถ่ินตามวรรคหน่ึงพ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระและไม�สามารถ
สรรหากรรมการแทนตําแหน�งที่ว�างได�ตามสัดส�วนที่กําหนดไว�ตามข�อ ๕ แห�งระเบียบน้ี ให�สรรหาจาก
สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลที่ยัง
ไม�มีผู�แทนเป*นกรรมการ ให�ได�สัดส�วนใกล�เคียงกับที่กําหนดไว�ตามข�อ ๕ แห�งระเบียบน้ี 

ข�อ ๑๑  ในกรณีที่ยังไม�มีบัญชีรายชื่อสํารองตามระเบียบน้ี หากกรรมการพ�นจากตําแหน�งก�อน
ครบวาระ ให� ก.ธ.จ. ประกอบด�วยกรรมการท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�จนกว�าจะมีกรรมการที่ได�รับการสรรหาใหม�
และให�ดําเนินการสรรหากรรมการแทนตําแหน�งที่ว�างภายในหกสิบวัน และให�ผู�ได�รับการสรรหาแทน
ตําแหน�งที่ว�างนั้นอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระที่เหลืออยู�ของผู�ซึ่งตนแทน เว�นแต�ระยะเวลาที่เหลืออยู�ไม�ถึงสอง
ร�อยสี่สิบวัน จะไม�สรรหากรรมการแทนก็ได� 

 
 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบันที่ ๒) * 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช�ระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่เป*นการสมควรแก�ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว�าด�วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือปรับปรุงให�การสอดส�องและ
เสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน�วยงานของรัฐในจังหวัดเป*นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
ตามมาตรา ๓/๑ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
* ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน�า ๑/๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 


