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บทที� ๑ ความเป็นมา อํานาจหนา้ที� ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั 

        
๑.๑ ความเป็นมา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗  ได้บัญญัติว่า รัฐ
ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตาม
สาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น เจตนารมณ์ท่ีบัญญัติไว้ดังกล่าวก็เพ่ือให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนมดีังนี ้
  (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย  และวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 
 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง   
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐทุกระดับ  ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 
 (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง
ความคิดเห็น  และเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที ่
 (๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการ
ปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ได้กําหนด 
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ในทุกจังหวัด ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร เพ่ือทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓/๑ สําหรับ
จํานวน วิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
(แผนภูมิท่ี ๑ : ความเป็นมาและภารกิจการสอดส่อง/เสนอแนะของ ก.ธ.จ. หน้า ๖) 

 สําหรับองค์ประกอบของ ก.ธ.จ. จะประกอบด้วยผู้แทนจาก ๓ ภาคส่วน คือ ผู้แทน 
ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
เป็นกรรมการ โดยมีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็นประธาน และมี
ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นเลขานุการหนึ่งคน ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ 
ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน 



 

 
๒ 
 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ และมผีลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
ซึ่งทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ 
ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การกําหนดสัดส่วนของกรรมการ
ผู้แทนสมาชิกสภาทอ้งถิ่น การจัดทําบัญชีรายชื่อสํารอง ตลอดจนการลงคะแนนเพ่ือเลือกกันเอง 

 ปัจจุบัน ก.ธ.จ. ทั่วประเทศมีจํานวน ๗๖ คณะ รวม ๑,๓๘๗ คน (รวมประธานและฝ่าย
เลขานุการ) โดยกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ 
สรรหาอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัเกินสองวาระไม่ได้ ทั้งนี้ จํานวน ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัดมี ดังนี ้

ตารางแสดงจาํนวนกรรมการ ก.ธ.จ. ตามเกณฑ์จํานวนอําเภอของแต่ละจงัหวัด 

จํานวนอําเภอ 
ของจังหวดั 

จํานวน  
ก.ธ.จ. 
ทั้งหมด 

ประธาน 
(ผต.นร.) 

จํานวน ก.ธ.จ. 
ภาคประชา
สังคม 

สมาชิกสภา
ท้องถิน่ 

ภาคธุรกิจ
เอกชน 

ไม่เกนิ ๑๐ ๑๔ * ๑ ๗ * ๓ ๓ 

ตั้งแต ่๑๑ – ๑๕ ๑๖ ๑ ๙ ๓ ๓ 

ตั้งแต ่๑๖ – ๒๐ ๑๘ ๑ ๙ ๔ ๔ 
ตั้งแต่ ๒๑ อําเภอ 

ขึ้นไป 
๒๐ ๑ ๑๑ ๔ ๔ 

 หมายเหต ุ: จํานวนที่มี * หมายถึงจํานวนไม่เกินตัวเลขดงักล่าว 

(ภาคผนวก ๒ : ตารางแสดงจํานวน ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัด หน้า ๑๑๐) 

  ๑.๒ อํานาจหนา้ที�ตามระเบียบฯ 
  ๑.๒.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ กําหนดให้ ก.ธ.จ. มีอํานาจหน้าที ่ดังนี ้
  (๑) สอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
   (๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต 
   (๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก ่
ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
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   (๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ. 
   (๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ จํานวน 
ไม่เกินสามคน 
   (๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร 

 ๑.๒.๒ การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในจังหวัดตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๒ (๑) ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ๗ ประการ ตามระเบียบฯ 
ข้อ ๒๓ ดังนี ้
   (๑) ปฏิบัติภารกจิให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน 
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
   (๒) ปฏิบัติภารกิจเพ่ืออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการ
ของประชาชน 
   (๓) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
   (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
   (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทันต่อ
สถานการณ์โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน 
   (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส 
   (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
สม่ําเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 ๑.๒.๓ สําหรับกลไกการปฏิบัตหินา้ที่ของ ก.ธ.จ. ระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ได้ให้อํานาจ ก.ธ.จ. 
ในการออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษาตามข้อ ๒๒ (๕) และบุคคลที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาได้ตามความจําเป็น นอกจากนี้ระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ยังได้กําหนดว่า “กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ามี
การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณีทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 
เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผลการดําเนินการให้ประธานทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ให้ประธานแจ้งมติ  
ก.ธ.จ. ตามวรรคหนึ่งให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ เพ่ือรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดําเนินการ
ต่อไป” 

   ๑.๓ อํานาจหนา้ที�ตามคําสั�งสํานกันายกรฐัมนตร ีที� ๑๓๓/๒๕๕๗ 

        คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ ๑ ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและ
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หน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตร ี(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบาย
รัฐบาล ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐว่า ให้ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่  
๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องปรับปรุงคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยกําหนดให้การกํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งนี้ หมายถึง  “การตรวจราชการ  การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงาน
เหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้
คําแนะนําช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐโดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย”  
ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับบทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐ 

เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  
ที่ ๑๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  
สํานักงานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรจีึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. กรณีการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ดังนี ้

๑. การตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ 
ในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ให้เป็นดุลยพินิจของรองนายกรัฐมนตร ี
หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ กํ ากับดูแลในแต่ละ พ้ืนที่ โดยให้ผู้ ตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ นําเรียนหารือในเรื่องดังกล่าว 

๒. กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มี
การตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐตามแผนงาน
โครงการใด ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วนําเสนอ 
ที่ประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือมีมติให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยเร็ว 

๓. กรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปกํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ เมื่อ ก.ธ.จ. ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี) แล้ว ให้มีผู้แทน ก.ธ.จ. จํานวน ๒ คน ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. เข้าร่วมกํากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที ่
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๔. ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี) สนับสนุนข้อมูล 
แผนงาน/โครงการที่รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีกําหนดเดินทางไปกํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้แทน ก.ธ.จ.  
ที่ได้รับมอบหมาย 

แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ในการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการ
และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐดังกล่าว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้นําเสนอคณะกรรมการ
กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในคราวประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน เพ่ือทราบด้วยแล้ว 

 
การประชมุคณะกรรมการกาํกับและติดตามการปฏิบัตริาชการในภูมิภาค 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที ่๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
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แผนภูมิท่ี ๑ 

 

รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๘๗  
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒  
การจัดทําแผนพัฒนาจงัหวัด 
และแผนพฒันากลุ่มจังหวัด 

มาตรา ๕๕/๑   
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  

สอดส่อง เสนอแนะ การปฏิบัตภิารกิจของ 
หน่วยงาน/เจ้าหนา้ที่ของรัฐ ในจังหวัด 

ให้มี ก.ธ.จ. สอดส่อง 
ให้เป็นไปตาม 

หลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การ
สอดส่อง 
เสนอแนะ 
ของ ก.ธ.จ. 

แผนพัฒนาฯ 
แผนประจําปี 

คําขอ
งบประมาณ 
ของจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้แทน 
ภาคประชาสังคม 

กรรมการ ก.ธ.จ. 

ผู้แทน 
ภาคธุรกิจเอกชน 

ผู้แทน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ประธาน ก.ธ.จ. 

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

เหตุผลท้าย พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารฯ  
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

ความเป็นมาและภารกิจการสอดส่อง/เสนอแนะ 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

มาตรา ๓๔ 
ของ พ.ร.ฎ. 

ให้ ผต.นร. และ 
ผต.มท.  
ติดตาม 

ประเมินผล 

มาตรา ๓/๑ 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารฯ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ร่วมกับ ผต.มท. 

เครือข่าย 

เครือข่าย 

เครือข่าย 

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 


