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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่ อปรั บปรุ งให้ การสอดส่องและเสนอแนะการปฏิ บัติภ ารกิ จ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในจั ง หวั ด เป็ น ไปตามหลั ก การบริ หารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี ต ามมาตรา ๓/๑
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีโ ดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรี จึง วางระเบีย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกบทนิย ามคําว่า “สมาชิกสภาท้องถิ่น ” ในข้อ ๓ แห่งระเบีย บสํา นัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “สมาชิกสภาเทศบาล” ระหว่างบทนิย ามคําว่า “สมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น ” และ “ภาคธุ ร กิ จ เอกชน” ในข้ อ ๓ แห่ ง ระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
““สมาชิกสภาเทศบาล” หมายความรวมถึง สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่มี
รูปแบบการปกครองลักษณะพิเศษ ยกเว้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าของข้อ ๖ แห่งระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
“ในกรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัดขึ้น ใหม่อันอาจทําให้จํานวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัดเดิม
เปลี่ย นไป ให้กรรมการของจังหวัด เดิมที่มาจากอําเภอที่เหลืออยู่คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ
โดยไม่ต้องดําเนินการสรรหากรรมการเพิ่มเติม
กรรมการผู้แ ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้ว ยผู้ แ ทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู้แทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนึ่งคน
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กรรมการผู้แ ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ตาม (๓) และ (๔) ประกอบด้ว ยผู้ แ ทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู้แทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสองคน”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ให้นายอําเภอดําเนินการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของอําเภอนั้น
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด เขตอําเภอใดเป็นผู้แ ทนประเภทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่ว นจังหวัด ของอําเภอนั้น เว้น แต่อําเภอที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด
มากกว่าหนึ่งคน ให้นายอําเภอจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอําเภอเพื่อเลือก
กันเองให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
(๒) แจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขตอําเภอ ยกเว้นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนแห่งละหนึ่งคน
(๓) จัด ประชุมผู้ ที่ได้รั บเลื อกตาม (๒) เพื่อ เลือกกัน เองให้ไ ด้ผู้แ ทนประเภทสมาชิ กสภา
เทศบาลหนึ่ ง คน และผู้ แ ทนประเภทสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนึ่ ง คน และแจ้ ง ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ”
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๒ และข้ อ ๑๓ แห่ ง ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ การประชุมเพื่อเลือกกันเองตามข้อ ๙ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนสองชื่อ ให้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุด เป็นผู้แ ทนภาคประชาสังคมของอําเภอนั้น
ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดเท่ากันหลายคน ให้นายอําเภอจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก
เพื่อให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอนั้นหนึ่งคน
การประชุมเพื่อเลือกกันเองตามข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแต่ละประเภทลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทเดียวกันจํานวนสองชื่อ ให้ผู้ได้รับ
คะแนนมากที่สุดในแต่ละประเภทเป็น ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด ผู้แ ทน
ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และผู้แ ทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลของอําเภอนั้น
ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดเท่ากันหลายคน ให้นายอําเภอจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก
เพื่อให้ได้ผู้แ ทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด ผู้แ ทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้แทนสมาชิกประเภทสภาองค์การบริหารส่วนตําบลของอําเภอนั้นประเภทละหนึ่งคน
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ข้อ ๑๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมตามข้อ ๙ ของทุกอําเภอ
เพื่อเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมตามจํานวนในข้อ ๖ สําหรับจังหวัดที่มีไม่เกิน
เจ็ดอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมนั้น และให้ผู้แทนภาคประชา
สัง คมทั้ งหมดเป็น กรรมการ การประชุ ม เพื่ อเลื อ กกัน เอง ให้ ผู้ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม คนหนึ่ ง ลงคะแนน
เลือกผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาเป็นกรรมการผู้แทน
ภาคประชาสังคมของจั งหวัด นั้น ตามจํานวนในข้อ ๖ ในกรณีที่มี ผู้ได้ค ะแนนเท่ากัน อัน เป็น เหตุใ ห้
ไม่สามารถเรียงลําดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนั้นตามจํานวนในข้อ ๖
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) แต่ละ
ประเภทของทุกอําเภอ เพื่อให้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภท
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล แต่ละประเภทเลือกกันเอง
ให้ได้กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามจํานวนในข้อ ๖ การประชุมเพื่อเลือกกันเอง ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับ
ลงมาเป็นกรรมการตามจํานวนกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ในกรณีที่ประเภทใด
มีผู้ได้คะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัด ให้ผู้ที่ได้คะแนน
เท่ากันในประเภทนั้น จับสลากเพื่อให้ได้กรรมการผู้แ ทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ตามจํานวน
ในข้อ ๖
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้
คะแนนในลําดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายชื่อสํารอง ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลากเพื่อเรียงลําดับจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อสํารอง
บัญชีรายชื่อสํารองให้เป็นอันยกเลิกเมื่อมีการสรรหาใหม่ตามวาระ”
ข้อ ๘ ให้ย กเลิกความในวรรคสี่ข องข้อ ๑๖ แห่งระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และการจัด ทํา บัญ ชีร ายชื่อ สํา รอง
ให้นําความในข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ พ้น จากตําแหน่งก่อนครบวาระ
ให้บุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี เป็น กรรมการแทนตําแหน่ง
ที่ว่างตามลําดับ และให้ผู้เป็น กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน”
ข้อ ๑๐ ให้กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

กรณีกรรมการผู้แทนสมาชิกท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระและไม่สามารถ
สรรหากรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้ ให้สรรหาจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ยังไม่มีผู้แทนเป็นกรรมการ ให้ได้สัดส่วนใกล้เคียงกับที่กําหนดไว้ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ยังไม่มีบัญ ชีรายชื่อสํารองตามระเบียบนี้ หากกรรมการพ้น จากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้ ก.ธ.จ. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีกรรมการที่ได้รับการสรรหาใหม่
และให้ ดํา เนิ น การสรรหากรรมการแทนตํา แหน่ง ที่ว่า งภายในหกสิบ วัน และให้ ผู้ไ ด้รั บการสรรหา
แทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่ระยะเวลาที่เหลืออยู่
ไม่ถึงสองร้อยสี่สิบวัน จะไม่สรรหากรรมการแทนก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

