บทที

๑

ความเป็ นมา อํานาจหน้าที ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๑.๑ ความเป็ นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ได้บัญญัติว่า รัฐ
ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตาม
สาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น เจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ดังกล่าวก็เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนมีดังนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดนโยบาย และวางแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง
ความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
(๕) ส่ ง เสริ ม และให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการเมื อ ง และการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ได้กําหนด
ให้ มี ค ณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด หรื อ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “ก.ธ.จ.” ในทุ ก จั ง หวั ด ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร เพื่อทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓/๑ สําหรับ
จํานวน วิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
(แผนภูมิที่ ๑ : ความเป็นมาและภารกิจการสอดส่อง/เสนอแนะของ ก.ธ.จ. หน้า ๖)
สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบของ ก.ธ.จ. จะประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจาก ๓ ภาคส่ ว น คื อ ผู้ แ ทน
ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
เป็นกรรมการ โดยมีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็นประธาน และมี
ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นเลขานุการหนึ่งคน ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ
ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน
๑

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ว ยคณะกรรมการธรรมาภิบ าลจัง หวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
ซึ่งทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การกําหนดสัดส่วนของกรรมการ
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น การจัดทําบัญชีรายชื่อสํารอง ตลอดจนการลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง
ปัจจุบัน ก.ธ.จ. ทั่วประเทศมีจํานวน ๗๖ คณะ รวม ๑,๓๘๗ คน (รวมประธานและฝ่าย
เลขานุการ) โดยกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
สรรหาอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ทั้งนี้ จํานวน ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัดมี ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนกรรมการ ก.ธ.จ. ตามเกณฑ์จํานวนอําเภอของแต่ละจังหวัด
จํานวน ก.ธ.จ.
จํานวน
จํานวนอําเภอ
ประธาน
ก.ธ.จ.
ภาคประชา
สมาชิกสภา
ภาคธุรกิจ
ของจังหวัด
(ผต.นร.)
ทั้งหมด
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ขึ้นไป
หมายเหตุ : จํานวนที่มี * หมายถึงจํานวนไม่เกินตัวเลขดังกล่าว
(ภาคผนวก ๒ : ตารางแสดงจํานวน ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัด หน้า ๑๑๐)

๑.๒ อํานาจหน้าทีตามระเบียบฯ
๑.๒.๑ ระเบี ย บสํ า นั 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) สอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต
(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
๒

(๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ จํานวน
ไม่เกินสามคน
(๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร
๑.๒.๒ การสอดส่ อ งการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ในจังหวัดตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๒ (๑) ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ๗ ประการ ตามระเบียบฯ
ข้อ ๒๓ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการ
ของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติง านเกินความจําเป็น ให้ทันต่อ
สถานการณ์โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
สม่ําเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
๑.๒.๓ สําหรับกลไกการปฏิบัตหิ น้าที่ของ ก.ธ.จ. ระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ได้ให้อํานาจ ก.ธ.จ.
ในการออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษาตามข้อ ๒๒ (๕) และบุคคลที่
เกี่ยวข้องเข้าร่ว มประชุม หรือจั ด ส่ง เอกสารหรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง ชี้แ จงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบ
การพิจารณาได้ตามความจําเป็น นอกจากนี้ระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ยังได้กําหนดว่า “กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ามี
การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณีทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน้ า ที่ และให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผลการดําเนินการให้ประธานทราบภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ หากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ให้ประธานแจ้งมติ
ก.ธ.จ. ตามวรรคหนึ่งให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดําเนินการ
ต่อไป”

๑.๓ อํานาจหน้าทีตามคําสัง สํานักนายกรัฐมนตรี ที ๑๓๓/๒๕๕๗
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ ๑ ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและ
๓

หน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบาย
รัฐบาล ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐว่า ให้ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
นอกจากนี้ นายกรัฐ มนตรี ไ ด้มี คํ าสั่ ง สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๓๓/๒๕๕๗ ลงวั น ที่
๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ เรื่ องปรั บ ปรุ ง คํ า สั่ง มอบหมายให้ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยกําหนดให้การกํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งนี้ หมายถึง “การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงาน
เหตุ การณ์ และผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของรั ฐบาล และนายกรั ฐมนตรี ยุ ทธศาสตร์ ข องชาติ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์
กลุ่ มจั งหวั ดและยุ ทธศาสตร์ จังหวั ด ไปสู่ การปฏิ บัติ ที่ เป็ นรู ปธรรม การเร่งรั ด การติ ดตามผล การให้
คําแนะนําช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูก ต้อ งในการดํา เนิน โครงการและการใช้จ่า ย
งบประมาณของรัฐโดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย”
ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับบทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐ
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. กรณีการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ดังนี้
๑. การตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
ในการกํ า กั บ และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการในภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของรองนายกรั ฐ มนตรี
หรื อ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ กํ า กั บ ดู แ ลในแต่ ล ะพื้ น ที่ โ ดยให้ ผู้ ต รวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ นําเรียนหารือในเรื่องดังกล่าว
๒. กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มี
การตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนิน โครงการและการใช้จ่า ยงบประมาณของรัฐตามแผนงาน
โครงการใด ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วนําเสนอ
ที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อมีมติให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยเร็ว
๓. กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปกํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ เมื่อ ก.ธ.จ. ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี) แล้ว ให้มีผู้แทน ก.ธ.จ. จํานวน ๒ คน ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. เข้าร่วมกํากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่
๔

๔. ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี) สนับสนุนข้อมูล
แผนงาน/โครงการที่รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีกําหนดเดินทางไปกํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้แทน ก.ธ.จ.
ที่ได้รับมอบหมาย
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ในการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการ
และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐดังกล่าว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้นําเสนอคณะกรรมการ
กํ า กั บ และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการในภู มิ ภ าคในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน เพื่อทราบด้วยแล้ว

การประชุมคณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัตริ าชการในภูมิภาค
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕

แผนภูมิที่ ๑

ความเป็นมาและภารกิจการสอดส่อง/เสนอแนะ
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๗
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
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
คําขอ
งบประมาณ
ของจังหวัด
กลุ่มจังหวัด

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

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

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

ร่วมกับ ผต.มท.
ประธาน ก.ธ.จ.

กรรมการ ก.ธ.จ.

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

๖

สอดส่อง
ให้เป็นไปตาม

หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การ
สอดส่อง
เสนอแนะ
ของ ก.ธ.จ.

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

ผู้แทน
ภาคประชาสังคม

เครือข่าย

ผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน

เครือข่าย

ผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่น

เครือข่าย

