คํานํา
รายงานผลการเตรียมความพรอมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ฉบับนี้
เปนรายงานที่ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๓๑ ที่กําหนดใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
ของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกป แลวเผยแพรตอสาธารณะ
การจัดทํารายงานผลการเตรียมความพรอมของ ก.ธ.จ. ฉบับนี้ เปนรายงานการเตรียม
ความพรอมเพื่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งรายงานดังกลาวสําเร็จ
ลงไดก็ดวยความรวมมือเปนอยางดีย่ิงของ ก.ธ.จ. ในทุกจังหวัดที่ไดสนับสนุนขอมูลและเสนอแนวทาง
ในการดํ า เนิ น งานตลอดจนให ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะให สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ รวบรวม
ประมวลและวิเคราะห โดยรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวมีทั้งสิ้น จํานวน ๕ บท ประกอบดว ย
ความเปนมา อํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. ผลการดําเนินการกอนและหลังระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใชบังคับ และผลการเตรียมความพรอม
ของ ก.ธ.จ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชน
ตอจังหวัด สวนราชการ ผูที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปที่จะไดรับทราบถึงความเปนมาและบทบาท
อํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ก.ธ.จ. ในการสงเสริมธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนตอไป
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
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พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
รายชื่อคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด
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จํานวนที่มี * หมายถึง กรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอนอยกวา ๗ อําเภอ ก.ธ.จ. ภาคประชา
สังคมจะมีจํานวนเทากับจํานวนอําเภอ
จํานวนที่มี ** หมายถึง จํานวน ก.ธ.จ. สําหรับจังหวัดที่จํานวนอําเภอนอยกวา ๗ อําเภอ จะมี
ก.ธ.จ. นอยกวา ๑๔ คน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดไดกําหนดกลไกเพื่อให
การปฏิ บั ติ ง านของ ก.ธ.จ. มี ผ ลเป น รู ป ธรรม โดยได กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บ กรณี ที่ ก.ธ.จ. มี ม ติ ว า
มีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับหรือมีกรณีทุจริต ใหประธาน ก.ธ.จ. แจงเปน
หนังสือใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
แล ว แต ก รณี เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ และให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หั ว หน า ส ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของแลวแตกรณี รายงานผลการดําเนินการใหประธานทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของแลวแตกรณี มิไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ใหประธานแจงมติ
ก.ธ.จ. ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อรายงานตอรัฐมนตรีเจาสังกั ด ดํา เนิ น การต อ ไป
ภายหลังจากที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรวมกับจังหวัดและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. เสร็จสิ้นแลว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดประชุมชี้แจง ก.ธ.จ.
ทั่ ว ประเทศให รั บ ทราบถึ ง แนวคิ ด ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง กรอบและแนวทาง
การปฏิ บั ติ ง านของ ก.ธ.จ. รวมทั้ ง การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ของ ก.ธ.จ. ระหว า งจั ง หวั ด และ
กลุ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง ผลการประชุ ม ชี้ แ จงมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มากค อ นไปทางมากที่ สุ ด
โดย ก.ธ.จ. มี ค วามภาคภู มิ ใจที่ ไ ด รับ การคัด เลือกและมี ค วามกระตื อรื อร นที่จะเปนองคก รหนึ่งที่ มี
สวนรวมในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินไปสูการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

๓
รายงานผลการเตรี ย มความพร อ มของ ก.ธ.จ. ฉบั บ นี้ เป น รายงานเพื่ อ การเตรี ย ม
ความพรอมในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๒ โดยไดสรุปรายละเอียดผลการเตรียมความพรอมไวในรายงานบทที่ ๕ ทั้งนี้ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เปนหนวยงานที่ระเบียบกําหนดใหมีอํานาจหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ ก.ธ.จ. ไดมอบหมายใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ. สนับสนุน
ขอมูลเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ของจั ง หวั ด เพื่ อ ให ก.ธ.จ. สามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ส อดส อ งการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานของรั ฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐภายในจังหวัดใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนอยางแทจริงเปนสําคัญ และเพื่อให
การยกระดับธรรมาภิบาลในจังหวัดมีผลอยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงได
วางแผนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในชวงตอไป ดังนี้
๑. การดําเนินการศึกษา วิจัย เพื่อกําหนดกรอบ ทิศทาง ในการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน
ตามอํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. และกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ดังกลาวสามารถยกระดับธรรมาภิบาลในจังหวัดไดอยางแทจริงและเปนรูปธรรม รวมทั้งการดําเนินงาน
ศึกษา วิจัย เพื่อประเมินสถานะของระดับธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของหนวยงาน
ของรัฐเพื่อการวัดผลอีกดวย
๒. ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของหน ว ยงานของรั ฐ
และเจาหนาที่ของรัฐใหกับประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหทุกภาคสวนไดเขามีสวนรวมในการ
ใหขอมูลหรือแจงเบาะแสในการปฏิบัติหนาที่ที่ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาที่ของรัฐใหกับ ก.ธ.จ. เพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตอไป
๓. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. เพื่อใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
เกี่ยวกับกลไกการตรวจสอบภาคประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. มีความคลองตัว และเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔. ประสานความรวมมือระหวาง ก.ธ.จ. กับองคกรตรวจสอบและองคกรติดตามประเมินผล
อื่นๆ เพื่อใหการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีอยูในระบบการบริหารของ
ทุกหนวยงานของรัฐ ทุกจังหวัด
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ความเปนมา
๑.๑ ความเปนมาของธรรมาภิบาล (Good Governance)
คําวา “ธรรมาภิบาล” มาจากภาษาอังกฤษคําวา “Good Governance” ซึ่งไดนํามาใช
ในรายงานของธนาคารโลกเมื่อป ค.ศ. ๑๙๘๙ ตอมาแนวคิดเรื่อง Good Governance ไดถูกวางเปน
รากฐานของธรรมาภิบาลไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการสรางระบบ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ของภาครัฐมากขึ้น มีการ
ประกันและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน มีการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐที่ตองปฏิบัติภารกิจอยางโปรงใส ตรวจสอบไดและเจาหนาที่มีความสํานึกรับผิดชอบ
เพื่อใหการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารราชการแผนดินอยางเปนรูปธรรม
จึ ง มี ร ะเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการสร า งระบบบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนแนวทาง
สําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึง
ฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรัก
สามั ค คี และร ว มกั น เป น พลั ง ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และเป น ส ว นเสริ ม ความเข ม แข็ ง
หรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตราย ที่อาจจะมีมา
ในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และการมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะ
สําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน
ต อ มาได มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้ น โดยมาตรา ๖ บั ญ ญั ติ ว า การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ได แ ก
การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ (๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไมมีขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจํ า เป น (๕) มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ของส ว นราชการให ทั น ต อ เหตุ ก ารณ และ
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
๑.๒ หลักสําคัญของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบน
พื้นฐานของหลักสําคัญอยางนอย ๖ ประการ ดังนี้
(๑) หลั ก นิ ติ ธ รรม ไดแ ก การตรากฎหมาย กฎ ข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ ให ทั น สมั ย
และเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
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(๒) หลั ก คุ ณ ธรรม ได แ ก การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต อ งดี ง ามโดยรณรงค ใ ห
เจาหนาที่ของรัฐยึ ด ถื อ หลั ก นี้ ใ นการปฏิบัติ ห นา ที่ใ หเ ป น ตัว อย า งแก สั ง คมและส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให
ประชาชนพั ฒ นาตนเองไปพร อ มกั น เพื่ อ ให ค นไทยมี ค วามซื่ อ สั ต ย จริ ง ใจ อดทน มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
(๓) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมี
กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได
(๔) หลั ก การมี ส ว นร ว ม ได แ ก การเป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มรั บ รู
และเสนอความเห็ นในการตั ดสิ นใจป ญหาสํ าคั ญของประเทศ ไม ว าด วยการแจ งความเห็ น การไต สวน
สาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ
(๕) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ ได แ ก การตระหนั ก ในสิ ท ธิ หน า ที่ ความสํ า นึ ก
ในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
(๖) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใ ห
สมบูรณยั่งยืน
๑.๓ การปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ รองรั บ ระบบการขั บ เคลื่ อ นให ห น ว ยงานของ
รัฐบริหารและปฏิบัติงานโดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๑.๓.๑ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีกําหนดไวใน
มาตรา ๓/๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยบั ญ ญั ติ ว า การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก หน ว ยงานที่ ไ ม จํ า เป น กระจายภารกิ จ
และทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน และวรรคสองบัญญัติใหการจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึงหลักการ
ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสามบัญญัติใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการ
บ า นเมื อ งที่ ดี โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ให คํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
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ของแตละภารกิจ และวรรคสี่บัญญัติวาเพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการ
และขาราชการปฏิบัติก็ได
๑.๓.๒ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ได มีก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง ใหมี
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด (ก.ธ.จ.) เพื่ อ สอดส อ งและเสนอแนะการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะทําใหการบริหารเปนไป
ดวยความโปรงใส เปนธรรม และมีความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนี้อาจถือไดวา
เปนคณะกรรมการตรวจสอบโดยภาคประชาชน
๑.๓.๓ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีการตรา
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่ อ ให ก าร
สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๑.๔ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง ร า ช อา ณ า จั ก ร ไ ท ย พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๐ แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได บั ญ ญั ติ ส าระสํ า คั ญ
เพื่อ แก ป ญ หาของรั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยดํา เนิ น การใน ๔ แนวทาง
คือ (๑) การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ (๒) การลด
การผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม (๓) การทําใหการเมืองมีความโปรงใส
มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม (๔) การทํ า ให ร ะบบตรวจสอบมี ค วามเข ม แข็ ง และทํ า งานได อ ย า งมี
ประสิท ธิภาพ และในแผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕)
กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ใ หม ข องการพั ฒ นาระบบราชการ ในช ว งระยะป พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕
ว า “ระบบราชการไทยมุ ง เน น ประโยชน สุ ข ของประชาชนและรั ก ษาผลประโยชน ข องประเทศชาติ
มีขีดสมรรถะภาพสูง สามารถเรียนรู ปรับตัวและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในหลักจริยธรรม
และธรรมาภิบาล” โดยมีแนวทางที่สําคัญประการหนึ่ง คือ สรางระบบธรรมาภิบาลในการกํากับดูแล
ตนเองที่ดีเพื่อใหเกิดความโปรงใสและความเชื่อมั่นศรัทธา เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ลดการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง ต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม เป น แบบอย า งของ
การประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ไมใชเปนผูสรางปญหาหรือภาระแกสังคมเสียเอง

อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
๒.๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สื บ เนื่ อ งจากที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได มี ผ ลใช บั ง คั บ โดยได ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๐
ซึ่งไดมีการเพิ่มเติมมาตรา ๕๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แกไขเพิ่มเติม ในเรื่อง การกําหนดใหจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานครมี “คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด” คณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ธ.จ.” ทําหนาที่สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และเปนไปตามหลักการ
ที่กําหนดไวในมาตรา ๓/๑
ก.ธ.จ. ประกอบดวย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด
เปนประธาน ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหาร และ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหนาที่ของ ก.ธ.จ. ใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
หรื อมี กรณีที่ เ ปนการทุ จ ริต ให เ ป น หน าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต อ งแจงใหผูว าราชการจั ง หวั ด หั ว หน า
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของแลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ตอไป
จากการเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๕๕/๑ ดั ง กล า ว ส ง ผลให ต อ งดํ า เนิ น การออกกฎหมาย
ลําดับรองในเรื่องดังกลาว ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) จึงไดยกราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. .... และดําเนินการในสวน
ที่เ กี่ย วของมาเปนระยะๆ และลาสุ ดได ผานความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๕๒ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะลงนามในระเบียบดังกลาว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ และไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ระเบียบจึงมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๒ เปนตนไป ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเปนคณะกรรมการตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ตามมาตรา ๕๕/ ๑ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยจั ง หวั ด ที่ แ ต ง ตั้ ง ก.ธ.จ. เสร็ จ สิ้ น เป น จั ง หวั ด แรก คื อ จั ง หวั ด นครนายก
และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๑๔
๒.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
๒.๒.๑ ก.ธ.จ. มีอํานาจหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
(๑) สอดสองการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๒) แจ ง ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หั ว หน า ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง แล ว แต ก รณี ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ในกรณี ที่ พ บว า
มีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือมีกรณีทุจริต
(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิ บั ติ แ ละการส ง เสริ ม ตามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
แกผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานของรัฐในจังหวัด
(๔) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
(๕) แตงตั้งที่ปรึกษาดานวิชาการ การประชาสัมพันธ หรือดานอื่น จํานวน
ไมเกินสามคน
(๖) เผยแพรผลการปฏิบัติหนาที่ตอสาธารณะตามที่เห็นสมควร
๒.๒.๒ ในการสอดสองการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให เ ป น ไปตามกฎหมายเพื่ อ รั ก ษาประโยชน ส ว นรวม
ตลอดจนไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิ บั ติ ภารกิ จเพื่ ออํ านวยความสะดวก ให บริ การ และสนองความต องการ
ของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
(๔) ปฏิบัติภารกิจใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุมคา
(๕) ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ โดยไม มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจํ า เป น
ใหทันตอสถานการณ โดยเฉพาะในเรื่องที่เปนความเดือดรอนและทุกขยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน และการเปดเผย
ขอมูลอยางโปรงใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
สม่ําเสมอและเผยแพรตอสาธารณะ

ผลการดําเนินการ
กอนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใชบังคับ
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร อมในการขั บเคลื่ อนพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ นดิ น (ฉบั บที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปสูการปฏิบัติครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันจันทรที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยรัฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้น (นายชู ศั ก ดิ์ ศิ ริ นิ ล )
เปนประธานอนุกรรมการ และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพรอมดว ยผูแทนจากหนว ยงานที่เ กี่ยวของ
รวมเป นอนุกรรมการฯ มีมติใ หสํานั กงานปลั ดสํานักนายกรัฐ มนตรีใ นฐานะหนวยงานผูรับ ผิดชอบ
ในการดํา เนิ น การตามร า งระเบีย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยคณะกรรมการธรรมาภิบ าลจัง หวั ด
พ.ศ. .... เรงดําเนินการเตรียมความพรอมในสวนที่เกี่ยวของเพื่อความเรียบรอยและใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในระเบียบดังกลาวโดยเร็วตอไป
เนื่ อ งจากเรื่ อ งนี้ เ ป น เรื่ อ งใหม แ ละมี เ นื้ อ หาสาระของร า งระเบี ย บหลายขั้ น ตอน
และแนวทางปฏิบัติคอนขางกวาง ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและเพื่อใหการดําเนินการ
ตามนั ย บทบั ญญั ติ ข องกฎหมายและร า งระเบี ย บ สํ า นัก งานปลัด สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี จ ะตอ งศึ ก ษา
และพิจารณาขั้นตอนตางๆ ใหเกิดความชัดเจน และแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งกําหนด
แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามรางระเบียบ ซึ่งสรุปผลดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของได ดังนี้
๓.๑ การดําเนินงานของคณะกรรมการเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน
ตามร า งระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด พ.ศ. ....
และคณะทํางานอํานวยการและประสานงาน ก.ธ.จ.
๓.๑.๑ คณะกรรมการเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น งานตาม
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ....
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. .... ประกอบดวย
ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ที่ ป รึ ก ษา หั ว หน า ผู ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธาน
รองหัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจตุรงค ปญญาดิลก และ นายระพีพันธุ สริวัฒน)
เป น รองประธาน ผู ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ทุ ก ท า น และผู แ ทนหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง

๑๘
เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหมีอํานาจหนาที่
ในการรวบรวมศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ก.ธ.จ. เตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดทําแผนงาน
และการสรรหา ก.ธ.จ. รวมทั้ง การประชาสัมพันธในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.
เปนตน
คณะกรรมการเตรี ย มความพร อ มฯ ได พิ จ ารณาแผนงานในการ
ดําเนินการตามระเบียบฯ แลว จึงมีมติใหมีการดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้
(๑) จั ด ทํ า โครงการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ซั ก ซ อ ม
ความเขาใจกับผูวาราชการจังหวัดและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบเกี่ยวกับภารกิจที่จังหวัดและอําเภอ
จะตองดําเนินการในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแนวทางปฏิบัติในการสรรหา รวมทั้ง
รับทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการของจังหวัดและอําเภอในเบื้องตน (ถามี)
(๒) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ ก.ธ.จ. เพื่อประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ
และเขาใจเนื้อหาสาระที่สําคัญ
(๓) กํ า หนดปฏิ ทิ น กรอบระยะเวลาในการดํ า เนิ น การสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและกําหนดขั้นตอนรายละเอียด
แตละขั้นตอนใหครบถวนตามรางระเบียบ
(๔) ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขร า งระเบี ย บในเรื่ อ งจํ า นวนคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ในส ว นของจั ง หวั ด ที่ มี จํ า นวนอํ า เภอไม ค รบตามจํ า นวนองค ป ระกอบของ
คณะกรรมการฯ ตามที่รางระเบียบ ขอ ๖ ไดกําหนดไว เพื่อมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
(๕) ใหดําเนินการเพื่อทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับ
คาใชจายในการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. เชน คาเบี้ยประชุม และคาใชจายอื่น ๆ
๓.๑.๒ คณะทํ า งานอํ า นวยการและประสานงานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด
หั ว หน า ผู ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน
ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๕/๒๕๕๑ ลงวั น ที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะทํางานอํานวยการและประสานงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ซึ่งมีผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย) และผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ
(นายจํารัส ศักดิ์จิรพาพงษ) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนที่ปรึกษา และมี นายสิทธา วรไพจิตร
เจ าหน าที่วิ เคราะห นโยบายและแผน ๘ เป นหั วหน าคณะทํ างาน นางสาวอารีย ไกรทอง เจ า หน า ที่
วิเคราะหนโยบายและแผน ๗ เปนรองหัวหนาคณะทํางาน พรอมดวยเจาหนาที่สํานักตรวจราชการ
และสํ า นั ก กฎหมายและระเบี ย บกลางร ว มเป น คณะทํ า งาน โดยมี อํ า นาจหน า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ
ที่กําหนดไวในรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ....

๑๙
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะฝ า ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น งาน
ตามรางระเบียบ อํานวยการและประสานงานใหกับ ก.ธ.จ. ในแตละจังหวัด ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวของจัดทําคําของบประมาณประจําป ติดตามความคืบหนาในการดําเนินงาน พรอมทั้ง
ปญหา อุปสรรค เพื่อรายงานคณะกรรมการเตรียมความพรอมฯ ทราบและพิจารณา และจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปในภาพรวมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเสนอคณะรัฐมนตรี
๓.๒ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามรางระเบียบ
คณะทํางานอํานวยการฯ ไดศึกษารางระเบียบในรายละเอียดและนําเนื้อหา
สาระของรางระเบีย บ แปลงไปสู ขั้นตอนในทางปฏิบัติ โดยได ป ระชุมหารื อกั บ เจาหนาที่ ที่ เ กี่ย วข อง
เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเจตนารมณในการรางระเบียบ และขอรับทราบปญหา อุปสรรค ในการ
ดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ตามรางระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อคณะทํางานฯ จะไดนําขอปรึกษาหารือดังกลาว
ไปใชประกอบการพิจารณาจัดทํารางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี และรางประกาศอื่นๆ รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวของตอไป โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ ดังนี้
๓.๒.๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ
ระหวางคณะทํางานฯ กับเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบดวย นายบดินทร พุมนิคม ผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาระบบ นายวิชิตร แสงทองลวน นักพัฒนาระบบราชการ ๘ ว นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
นั ก พั ฒ นาระบบราชการ ๘ ว และเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก งาน ก.พ.ร.
โดยที่ประชุมไดปรึกษาหารือเกี่ยวกับเจตนารมณในการรางระเบียบ ซึ่งมีประเด็นสําคัญตาง ๆ ไดแก
(๑) การนิยามความหมายและการสรรหาผู แทนภาคประชาสั งคม
ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
(๒) ความหมายและวิธีการเลือกกันเอง
(๓) บทบาท อํานาจ หนาที่ของ ก.ธ.จ. ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
Action Plan การจัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซอมทําความเขาใจกับจังหวัด อําเภอ และหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ
๓.๒.๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คณะทํ า งานฯ ได ป ระชุ ม
ปรึกษาหารือร ว มกับ เจาหนาที่อําเภอลาดหลุมแกว ซึ่ งประกอบดวย นายภาณุ วัฒน เจนประเสริ ฐ
นายอํ า เภอลาดหลุ ม แก ว นายสรวั ต ต แสนป ญ ญา ปลั ด อํ า เภอหั ว หน า ฝ า ยบริ ห ารงานปกครอง
นายพงศพันธุ นาคสวัสดิ์ ปลัด อบต. ลาดหลุมแกว นายสิทธิเกตุ เข็มคง ทองถิ่นอําเภอลาดหลุมแกว
นางนรีวรรณ พลวัฒน พัฒนาการอําเภอลาดหลุมแกว และนางสุชานันท คมกฤช นักพัฒนาชุมชน ๖
ณ หองประชุมชั้น ๒ ที่วาการอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินการ
สรรหา ก.ธ.จ. เมื่อการดําเนินงานไปสูภาคปฏิบัติงานจริงๆ โดยมีประเด็นสําคัญตางๆ ไดแก

๒๐
(๑) คํานิยามความหมาย “กลุมประชาสังคม”
(๒) การกํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ และไม มี
ลักษณะตองหามและการรับรองตนเองของผูสมัคร และ/หรือการรับรองจากบุคคลอื่น เพื่อใหมีแนวทาง
การดําเนินงานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
(๓) การสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน พรอมทั้งองคประกอบและจํานวน ก.ธ.จ. รวมทั้งขั้นตอนวิธีการคัดเลือก
(๔) การประชาสัมพันธและประชุมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจบทบาท
อํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ.
(๕) การกํ า หนดค า ตอบแทนคณะกรรมการ ก.ธ.จ.ที่ เ ข า ประชุ ม
คาพาหนะในการเดินทางมาประชุมหรือปฏิบัติงานในพื้นที่ คาอาหาร/คาเบี้ยเลี้ยง เพื่อที่จะไดไมเปน
ภาระแกประชาชนในพื้นที่มากเทาใดนัก
(๖) การกํ า หนดรายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ แนวทาง ขั้ น ตอน
การปฏิบัติ พรอมกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานแลวเสร็จใหชัดเจน และแจงใหอําเภอ/จังหวัดทราบ
(๗) การกําหนดรายละเอียดแบบฟอรมตาง ๆ
๓.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.๓.๑ โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเตรี ย มความพร อ ม
เพื่ อขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น การตามร า งระเบี ย บสํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ....
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเตรี ยมความพรอมเพื่อขั บเคลื่อนการดํ า เนินการตามรางระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี วาดว ย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ....” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุม
ครั้งนี้ ทําใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ไดเขาใจวา
บทบาทของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อใหเปนโซขอกลางระหวางภาคเอกชนกับภาคราชการ
และเปนบุคคลที่ทําหนาที่เชื่อมโยงกับผูวาราชการจังหวัดในเรื่องของยุทธศาสตรจังหวัด การดําเนิน
โครงการต า งๆ รวมทั้ ง การจั ดลํ า ดั บ ความสํ าคั ญ ในการดํ า เนิ น การ นอกจากนี้ ได รั บ ทราบเกี่ ยวกั บ
ความเปนมา แนวคิดและความคาดหวังของ ก.ธ.จ. วิธีการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. บทบาทของ ก.ธ.จ.
รวมทั้ ง ขอบเขตในการปฏิ บั ติ ง านของ ก.ธ.จ. อย า งไรก็ ดี ในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล า ว
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน กับ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ
เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายมนุชญ วัฒนโกเมร กรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับรางระเบียบ
ในประเด็นตาง ๆ เชน บทบาท อํานาจหนาที่ ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้ง
โครงสรางและกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการภายใน ก.ธ.จ. ตลอดจนความคาดหวังของประธาน
ตอบทบาทของฝายเลขานุการ ซึ่งสงผลใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีสามารถปฏิบัติงาน

๒๑
ตามอํานาจหนาที่เปนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุม ไดมอบหมายให ดร.อรทัย กกผล
รับประเด็นขออภิปราย ขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีไปจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ตอไป
๓.๓.๒ โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ กํ า หนดบทบาท หน า ที่
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. .... ขอ ๕ กําหนดใหขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเลขานุการ
หนึ่งคนและผูชวยเลขานุการหนึ่งคน มีหนาที่รับผิดชอบการจัดทําวาระการประชุมและงานธุรการอื่น
ตามที่ ป ระธานมอบหมาย รวมทั้ ง จั ด ทํ า แผนงานการประชุ ม ก.ธ.จ. เพื่ อ เสนอให สํ า นั ก งานปลั ด
สํานักนายกรัฐมนตรียื่นของบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จึงไดดําเนินการจัดประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ กํ า หนดบทบาท หน า ที่ และมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านของฝ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมทวาราวดี
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีกรอบแนวทางและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เปนไปในแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน และเนื่องจากรางระเบียบดังกลาวเปนเรื่องใหม ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว
จึ ง ไ ด เ น น ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ใ ห ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ
ความเป น มาของร า งระเบี ย บและเจตนารมณ
ของระเบียบ บทบาท และทิศทางการดําเนินงาน
ของ ก.ธ.จ. วาควรจะเปนไปในทิศทางใด นอกจาก
การบรรยายให ค วามรูแกผู เ ข ารั บการอบรมแล ว
ยังจัดใหมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของฝายเลขานุการ โดยแบงเปน ๔ หัวขอ
ที่ สํ า คั ญ และนํ า มาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านได จ ริ ง
ไดแก การเตรียมการประชุม ก.ธ.จ. การจัดเตรียม
เค า โครงคู มื อ ระบุ ข อ มู ล ที่ จํ า เป น (การจั ด การ
ความรู) และการจัดการเครือขาย โดยแบงเปน ๔ กลุม ซึ่งผูเขารวมสัมมนาแตละกลุมไดสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันระดมความคิดเห็นจนครบทั้ง ๔ หัวขอ ทําใหไดขอสรุปกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ก.ธ.จ. เปนไปในแนวทางเดียวกัน

๒๒
๓.๔

คูมือการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกําหนดใหจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครมี ก.ธ.จ. ดังนั้น โดยผลของระเบียบดังกลาว
เมื่ อ ระเบี ย บมี ผ ลใช บั ง คั บ แล ว หน ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งจะต อ งดํ า เนิ น การสรรหา ก.ธ.จ.
ในแต ล ะจัง หวัด ทั่ ว ประเทศ รวม ๗๕ จั ง หวั ด
และโดยที่ระเบียบไดกําหนดขั้นตอนการสรรหา
ไว ห ลายขั้ น ตอน เพื่ อ ให ไ ด ก.ธ.จ. ที่ ม าจาก
ภาคประชาชนโดยแท จ ริ ง ได แ ก ก.ธ.จ.
ภาคประชาสังคมจะตองมีการประกาศรับสมัคร
ในระดั บ อํ า เภอ แล ว คั ด เลื อ กกั น เองเพื่ อ เป น
ตัวแทนของอําเภอ หลังจากนั้น จึงใหตัวแทน
ของทุกอํ าเภอคัดเลือกกันเองในระดั บ จังหวั ด
เพื่อใหไดจํานวน ก.ธ.จ. ในสวนของภาคประชาสังคมตามที่กําหนด สวน ก.ธ.จ. ภาคสมาชิกสภาทองถิ่น
จะตองใหสภาทองถิ่นแตละแหงเลือกกันเองใหไดผูแทนสภาทองถิ่น แลวคัดเลือกกันเองเพื่อเปนตัวแทน
ของอํ า เภอ หลั ง จากนั้ น จึ ง ให ตั ว แทนของทุ ก อํ า เภอคั ด เลื อ กกั น เองในระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ให ไ ด
จํานวน ก.ธ.จ. ในสวนของภาคสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กําหนด สําหรับ ก.ธ.จ. ภาคธุรกิจเอกชน
จะตองมีการคัดเลือกกันของสภาหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมของจังหวัด และสมาคมการคา
ภายในจังหวัดเพื่อใหไดตัวแทนตามที่กําหนด หลังจากนั้น จึงใหตัวแทนของหนวยงานคัดเลือกกันเอง
ในระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ให ไ ด จํ า นวน ก.ธ.จ. ในส ว นของภาคธุ ร กิ จ เอกชนตามที่ กํ า หนด ประกอบกั บ
ระยะเวลาดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ มีระยะเวลากําหนดใหดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่ระเบียบมีผลใชบังคับ ดังนั้น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดจัดทําคูมือการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขึ้นเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดดําเนินการ
ใหถูกตองตามระเบียบและเปนไปในแนวทางมาตรฐานเดียวกัน
คู มื อ การสรรหากรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ประกอบด ว ยกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การเพื่ อ สรรหา ก.ธ.จ. จํ า นวน ก.ธ.จ. ในแต ล ะจั ง หวั ด ปฏิ ทิ น
การดํ า เนิ น งาน และร า งแบบฟอร ม ประกาศ/หนั ง สื อ ต า งๆ รวม ๑๑ แบบฟอร ม เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่
ผูเกี่ยวของนําไปใชในกระบวนการสรรหาตั้งแตเริ่มตนการสรรหาจนถึงการสงรายชื่อ ก.ธ.จ. ใหกับ
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ตามระเบียบตอไป

๒๓
คูมือการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเปนผลตอเนื่องจากการศึกษา
รางระเบียบ และกําหนดแผนงานการดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ซึ่งเปนผลงาน
สําหรับการดําเนินงานที่เปนเรื่องใหม มีขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอน การดําเนินการสามารถ
ตีความไดหลายนัย และมีกรอบระยะเวลาที่จํากัด อยางไรก็ดี การอธิบายความคูมือดังกลาวอาจมีแงมุม
การอธิบายที่อาจเกิดความแตกตางกันได สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงกําหนดทีมงานที่ให
คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ คูมือขึ้น โดยมี นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย รองหัวหนาผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาทีมงาน และเพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติงานสํานักนายกรัฐมนตรี
ได นํ า คู มื อ การสรรหากรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ลงไว ใ นเว็ บ ไซด ข องสํ า นั ก งานปลั ด
สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอีกดวย
๓.๕ โครงการสั ม มนาเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการสรรหากรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค
สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ดํ า เนิ น การจั ด สั ม มนา เพื่ อ เตรี ย ม
ความพรอมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให
ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน และผูแทนสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับทราบเจตนารมณของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. .... รวมทั้งบทบาท อํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. และกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนเพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ กระบวนการและขั้ น ตอนในการสรรหา ก.ธ.จ. โดยดํ า เนิ น การจั ด สัม มนาในระดับ ภู มิภ าค
รวม ๔ ภาค ซึ่ ง ในการจั ด สั ม มนาครั้ ง นี้ ไ ด มี
การจั ด ทํ า ตั ว อย า งเอกสารต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับการสรรหา เชน รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ตัวอยาง รางประกาศจังหวัด รางประกาศอําเภอ
ตัวอยางหนังสือ พรอมทั้งกฎหมายและระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข อ งให ผู เ ข า ร ว มสั ม มนา โดยจั ด ทํ า
ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง เ อ ก ส า ร แ ล ะ บั น ทึ ก ข อ มู ล
ลงแผ น CD เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ ม
และใหการดําเนินงานของจังหวัด อําเภอ องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น และภาคธุ ร กิ จ เอกชน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคลองกับกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกําหนดไว ซึ่งไดรับคําชมเชย
เปนอยางมากสําหรับการเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาว การบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้แบงเปน
๒ ชวง โดยชวงแรกเปนการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับความเปนมา เจตนารมณของระเบียบ

๒๔
บทบาท อํา นาจหน าที่ ของ ก.ธ.จ. รวมทั้ ง กระบวนการขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารสรรหากรรมการ ก.ธ.จ.
ส ว นในช ว งที่ ๒ ได เ ป ด โอกาสให ผู เ ข า ร ว มสั ม มนาซั ก ถามเกี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น จาก
การสรรหา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งไดมีการสรุปคําถามตาง ๆ และจัดทําในรูปแบบ
ถาม - ตอบ เรียนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและไดนําลงใน Website
ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ตอไป

นายจํารัส ศักดิ์จิรพาพงษ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ
กลาวรายงานในพิธีเปดสัมมนา

๒๕

นายมนุ ช ญ วั ฒ นโกเมร กรรมการ
พั ฒ นาระบบราชการ บรรยายเรื่ อ ง
“ความเป นมาของร างระเบีย บ บทบาท
อํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ.”

นายชั่ งทอง โอภาสศิ ริ วิ ทย รองหั วหน า
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี บรรยาย
เรื่ อง “กระบวนการ/ขั้ น ตอนและวิ ธี การ
สรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด”

ชวงเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาฯ
ซักถาม

บทที่ ๔

ผลการดําเนินการ
เมื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดลงนามใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตอมาไดมีการนําระเบียบ
ดัง กล า วประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เลมที่ ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง เมื่อวันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งทําใหระเบียบ
มี ผ ลใช บั ง คั บ ในวั น ที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๒ ซึ่ ง เป น วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

เมื่ อระเบี ยบมี ผลใช บังคับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเปนหนวยงาน
ที่ทําหนาที่กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการตามระเบียบไดจัดทําประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๒ เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ และปฏิทินกําหนดกรอบระยะเวลาใหอําเภอและจังหวัดดําเนินการ
สรรหากรรมการผู แทนภาคประชาสังคม กรรมการผูแทนสมาชิกสภาท องถิ่น และกรรมการผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชนใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ระเบียบมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ กระบวนการสรรหา
จะเริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ และสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยสํ า นั ก งาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการ ดังนี้

๓๐
๔.๑ ดานการสรรหา ก.ธ.จ.
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด เป น ไปด ว ย
ความเรียบรอย และแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จึงไดดําเนินการ ดังนี้
๔.๑.๑ จัดทําหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดใหดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ พรอมสงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อแจงใหจังหวัดทราบทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้ง
ประสานงานกับ ผูอํานวยการศู นยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงมหาดไทย ในการ
ประสานงานเพื่อแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบอีกทางหนึ่ง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดรับทราบ
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
๔.๑.๒ อํานวยความสะดวกใหกับอําเภอและจังหวัดโดยนําขอมูลเกี่ยวกับ ก.ธ.จ.
ลงใน website ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ www.opm.go.th และของกระทรวงมหาดไทย
ที่ www.moi.go.th เชน หนังสือแจงจังหวัดดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ระเบียบ ก.ธ.จ. ประกาศสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ข อ วิ นิ จ ฉั ย คํ า ถามจากการสั ม มนาเตรี ย มความพร อ มในการสรรหา ก.ธ.จ.
ทั้ ง ๔ ภาค เพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ สํ า นั ก งานปลั ด
สํ านัก นายกรัฐ มนตรี ยัง ได จัด ทํ าตัว อยา งเอกสารที่เ กี่ ย วข องกั บ การสรรหา ก.ธ.จ. รวมทั้ งคํ า ชี้แ จง
เกี่ยวกับเอกสารดังกลาว ลงใน website ดวย โดยอําเภอ และจังหวัดสามารถ download เอกสารตาง ๆ
ไปใชในการสรรหาไดทันที
๔.๑.๓ จัดทําหนังสือแจงอําเภอทุกอําเภอใหดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ผานทาง
วิทยุสื่อสาร พรอมทั้งสงขอความขาวผานทาง SMS ใหนายอําเภอทุกทานทราบอีกทางหนึ่ง เมื่อวันที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยขอความอนุเคราะหกองการสื่อสาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ในการดําเนินการ
๔.๑.๔ การดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ผลปรากฏว า ป จ จุ บั น อํ า เภอและจั ง หวั ด ต า งๆ ได ดํ า เนิ น การสรรหา ก.ธ.จ.เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว
และปลั ด สํานั ก นายกรั ฐ มนตรีไ ดป ระกาศรั บ รองรายชื่อ ก.ธ.จ. เปน รายจัง หวั ดครบทุ กจัง หวัด แล ว
จํานวน ๗๕ จังหวัด ทั้งนี้ สํานั กงานปลั ดสํานักนายกรัฐ มนตรี ไดนําประกาศสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี
รั บ รองรายชื่ อ ก.ธ.จ. และทะเบี ย นรายชื่ อ ก.ธ.จ. แต ล ะคณะ พร อ มที่ อ ยู แ ละหมายเลขโทรศั พ ท
ลงในเว็ ป ไซต ข องสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ www.opm.go.th เพื่ อ ให ป ระชาชนทั่ ว ไป
และ ก.ธ.จ. สามารถตรวจดูรายชื่อได

๓๑
๔.๒ ดานการประชาสัมพันธ
เมื่อวันจันทรที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมอรรถไกวัลวที นายนัที เปรมรัศมี
ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี หั ว หน า ผู ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นายระพี พั น ธุ สริ วั ฒ น )
และรองหั ว หน า ผู ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นายชั่ ง ทอง โอภาสศิ ริ วิ ท ย ) ร ว มแถลงข า ว
การดํ าเนิ นงานคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจังหวั ดผานทางสื่ อสถานี โทรทั ศ น หนังสือพิมพ เพื่อให
ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบเกี่ยวกับที่มาของ ก.ธ.จ. องคประกอบ และอํานาจหนาที่
ของ ก.ธ.จ. รวมทั้ ง ผลการดํ า เนิ น งานในส ว นของสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตามระเบียบ และไดมีการจัดทําบอรดประชาสัมพันธการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในงานแถลงขาวดังกลาว
นอกจากนี้ ได มี ก ารเขี ย นข า วประชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ลงในสื่ อ
และสิ่งพิมพตางๆ ไดแก การออกตัววิ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง ๑๑ การจัดทํา
บทสั ม ภาษณ ท างสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห ง ประเทศไทย หนั ง สื อ พิ ม พ ไ ทยรั ฐ คอลั ม น ซี ๑๒
และหนังสือพิมพมติชน เปนตน
อนึ่ ง เพื่ อ ให ห น ว ยงานของรั ฐ และประชาชนได รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ ก.ธ.จ.
อีกทางหนึ่ง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ ก.ธ.จ. ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ และการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.
รวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนได รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ ช อ งทางและการเข า มี ส ว นร ว มในการ
ตรวจสอบหรือสอดสองหนวยงานภาครัฐในจังหวัด ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔.๓ ดานการเสริมสรางความรูของ ก.ธ.จ
ตามระเบี ย บ ข อ ๒๔ กํ า หนดว า เมื่ อ มี ก ารประกาศรายชื่ อ ก.ธ.จ. แล ว
ใหประธานจัดใหมีการประชุมครั้งแรกภายในหกสิบวันนับแตวันประกาศ และใหมีการประชุม ก.ธ.จ.
ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว
เห็นวากระบวนการสรรหา ก.ธ.จ. ไดเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ก.ธ.จ. จึงมีเวลาปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพีย ง ๒ เดือนเศษ ดังนั้น ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดมีประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ประกาศใหมีการประชุม ก.ธ.จ. อยางนอย ๑ ครั้ง
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางไรก็ดี เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดจัดการ
สัมมนา ก.ธ.จ. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประธาน กรรมการ และฝายเลขานุการไดรับทราบเกี่ยวกับ
เจตนารมณของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
บทบาท อํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. และคูมือการปฏิบัติงาน ก.ธ.จ. โดยจัดสัมมนาเปน ๔ ภาค ดังนี้

๓๒

๑. ภาคเหนือ

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกรที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมพลูแมนขอนแกน ราชา ออคิด
จังหวัดขอนแกน
๓. ภาคใต
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมซากุระแกรนดวิว
อําเภอ หาดใหญ จ.สงขลา
๔. ภาคกลางและภาคตะวันออก วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมลองบีช การเดน แอนด สปา
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งการสัมมนา ก.ธ.จ. ดังกลาว ผูเขารวมสัมมนารวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๐ คน มีการบรรยายรวม ๔ หัวขอวิชา
ดังนี้
๑. “เจตนารมณของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ ๒๕๕๒/บทบาท อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” โดย นายมนุชญ
วัฒ นโกเมร กรรมการพัฒ นาระบบราชการ และนายพงษ อ าจ ตรี กิจวั ฒ นากุล ผูอํา นวยการสํานั ก
กฎหมาย และระเบียบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเปนหนวยงานที่ยกรางระเบียบ
๒. “การดํ า เนิ น ภารกิ จ ของ ก.ธ.จ. โดยใช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี” และสาระสําคัญตางๆ ที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย นายชั่ ง ทอง โอภาสศิ ริ วิ ท ย รองหั ว หน า ผู ต รวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
๓. “คู มื อในการดํ าเนิ นงาน
ของ ก.ธ.จ. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ตอบข อซั กถาม” โดยนายสุ พจน ทรายแก ว
และนางสาวปยะ สงวนสิน สถาบันสงเสริม
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อให ก.ธ.จ.
ที่เขารวมการสัมมนาไดใหขอสังเกต ขอคิดเห็น
และข อ เสนอแนะ เพื่ อ นํ า ไปแก ไ ขปรั บ ปรุ ง
ร า งคู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ก.ธ.จ. ให มี ค วาม
สมบูรณมากยิ่งขึ้น

๓๓
๔. “มุมมองการปฏิบัติงานในฐานะประธาน ก.ธ.จ.” โดยนายธีรภัทร สันติเมทนีดล
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถายทอดประสบการณ
การทํางานในภาคราชการที่มีการพัฒนาเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน และแนวคิดในการ
ดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในทางสรางสรรค โดยยึดหลักการทํางานรวมกันของ ก.ธ.จ. เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนในพื้ น ที่ รวมทั้ ง การเป ด โอกาสให ป ระชาชนเข า มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานของ
ก.ธ.จ. ดวย
จากการประเมิ น ผลการสั ม มนาดั ง กล า ว พบว า ผู เ ข า ร ว มสั ม มนามี ค วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเจตนารมณของระเบียบ /บทบาท อํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. และการดําเนินภารกิจ
ของ ก.ธ.จ. โดยใชหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในระดับมากคอนไปทางมากที่สุด และเห็น
ว า จะสามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ ไปปรั บ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านได ใ นระดั บ ปานกลางค อ นข า งมาก
ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นวา การสัมมนาดังกลาวเปนกาวแรกในการกําหนดแนวทาง
และมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านของ ก.ธ.จ. เพื่ อ สอดส อ งการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของหน ว ยงานของรั ฐ
และเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๔.๔ ดานคาใชจายในการสรรหาและเบี้ยประชุม ก.ธ.จ
โดยที่จังหวัดและอําเภอทุกอําเภอเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการสรรหา
ก.ธ.จ. ตามระเบี ย บ ดั ง นั้ น เพื่ อ ไม ใ ห เ ป น
ภาระของจังหวัดและอําเภอในเรื่องคาใชจาย
ในการสรรหา สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายก
รัฐมนตรีจึงไดมีหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง
ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า ป
ของสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เป น ค า ใช จ า ยในการสรรหาให กั บ อํ า เภอ
และจังหวัด รวม ๘๗๗ อําเภอ ๗๕ จังหวัด
แหงละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๔,๗๖๐,๐๐๐ บาท
สําหรับคาใชจายเปนคาเบี้ยประชุม ก.ธ.จ. นั้ น
สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ข อ
ประธาน (นางรังสี พันธุมจินดา) พบกรรมการ
ทํ า ค ว า ม ต ก ล ง กั บ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ใ น
การเบิกจายเบี้ยประชุมใหกับ ก.ธ.จ. ในอัตราเหมาจายเปนรายเดือน ซึ่งกรมบัญชีกลางพิจารณาแลว
เห็ น ว า อํ า นาจหน า ที่ ข อง ก.ธ.จ. ตามระเบี ย บ เป น อํ า นาจเฉพาะด า น มิ ใ ช อํ า นาจเชิ ง นโยบายใน
การบริ ห ารซึ่ ง มี ผ ลกระทบในภาพรวมของประเทศ จึ ง ให ก.ธ.จ. ได รั บ เบี้ ย ประชุ ม เป น รายครั้ ง
ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๔
๔.๕ จํานวนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จํานวนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจําแนกรายกลุม/จังหวัด
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

จังหวัด

ภูเก็ต
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
นครนายก
ระนอง
นนทบุรี
สมุทรปราการ
สิงหบุรี
หนองบัวลําภู
ตราด
นครปฐม
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
แมฮองสอน
มุกดาหาร
สตูล
อางทอง
อํานาจเจริญ
กระบี่
ชัยนาท
ชุมพร
ประจวบคีรีขนั ธ

จํานวน
อําเภอ
(แหง)
๓
๓
๓
๔
๕
๖
๖
๖
๖
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๘
๘
๘
๘

ภาคประชา สมาชิกสภา ภาคธุรกิจ
รวม
ทองถิน่
สังคม
เอกชน ( ประธาน )
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
กลุมที่ ๑ (๑ - ๑๐ อําเภอ)
๑๐
๓
๓
๓
๑๐
๓
๓
๓
๑๐
๓
๓
๓
๑๑
๔
๓
๓
๑๒
๕
๓
๓
๑๓
๖
๓
๓
๑๓
๖
๓
๓
๑๓
๖
๓
๓
๑๓
๖
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓
๑๔
๗
๓
๓

๓๕

ลําดับ
ที่
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

จังหวัด
พังงา
เพชรบุรี
แพร
ยะลา
ระยอง
ลําพูน
อุทัยธานี
ตาก
พิษณุโลก
พะเยา
ยโสธร
สระแกว
สุโขทัย
อุตรดิตถ
จันทบุรี
ตรัง
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
รวม

จํานวน
อําเภอ
(แหง)
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๙
๙
๙
๙
๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

ภาคประชา
สังคม
(คน)
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗

รวม
สมาชิกสภา ภาคธุรกิจ
ทองถิน่
เอกชน ( ประธาน )
(คน)
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

(คน)
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๒๕๙
๑๒๐
๑๒๐
กลุมที่ ๒ (๑๑ - ๑๕ อําเภอ)

๕๓๙

(คน)
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔

๑

กําแพงเพชร

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๒

ฉะเชิงเทรา

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๓

ชลบุรี

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๔

พัทลุง

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๕

เพชรบูรณ

๑๑

๙

๓

๓

๑๖

๓๖

ลําดับ
ที่
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จํานวน ภาคประชา สมาชิกสภา ภาคธุรกิจ
รวม
ทองถิน่
อําเภอ
สังคม
เอกชน ( ประธาน )
จังหวัด
(แหง)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
๑๑
๑๖
ลพบุรี
๙
๓
๓
๑๒
๑๖
นครพนม
๙
๓
๓
๑๒
๑๖
ปตตานี
๙
๓
๓
๑๒
๑๖
พิจิตร
๙
๓
๓
๑๓
๑๖
กาญจนบุรี
๙
๓
๓
๑๓
๑๖
นราธิวาส
๙
๓
๓
๑๓
๑๖
มหาสารคาม
๙
๓
๓
๑๓
๑๖
ลําปาง
๙
๓
๓
๑๓
๑๖
สระบุรี
๙
๓
๓
๑๔
๑๖
เลย
๙
๓
๓
๑๕
๑๖
นครสวรรค
๙
๓
๓
๑๕
๑๖
นาน
๙
๓
๓
รวม
๑๕๓
๕๑
๕๑
๒๗๒
กลุมที่ ๓ (๑๖ - ๒๐ อําเภอ)
๑๖
๑๘
ชัยภูมิ
๙
๔
๔
๑๖
๑๘
พระนครศรีอยุธยา
๙
๔
๔
๑๖
๑๘
สงขลา
๙
๔
๔
๑๗
๑๘
สุรินทร
๙
๔
๔
๑๗
๑๘
หนองคาย
๙
๔
๔
๑๘
๑๘
กาฬสินธุ
๙
๔
๔
๑๘
๑๘
เชียงราย
๙
๔
๔
๑๘
๑๘
สกลนคร
๙
๔
๔
๑๙
๑๘
สุราษฎรธานี
๙
๔
๔
๒๐
๑๘
รอยเอ็ด
๙
๔
๔
๒๐
๑๘
อุดรธานี
๙
๔
๔
รวม

๙๙

๔๔

๔๔

๑๙๘

๓๗

ลําดับ
ที่

จังหวัด

จํานวน
อําเภอ
(แหง)

ภาคประชา สมาชิกสภา ภาคธุรกิจ
รวม
ทองถิน่
สังคม
เอกชน ( ประธาน )
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
กลุมที่ ๔ (๒๑ อําเภอขึ้นไป)

๑

ศรีสะเกษ

๒๒

๑๑

๔

๔

๒๐

๒

นครศรีธรรมราช

๒๓

๑๑

๔

๔

๒๐

๓

บุรีรัมย

๒๓

๑๑

๔

๔

๒๐

๔

เชียงใหม

๒๔

๑๑

๔

๔

๒๐

๕

อุบลราชธานี

๒๕

๑๑

๔

๔

๒๐

๖

ขอนแกน

๒๖

๑๑

๔

๔

๒๐

๗

นครราชสีมา

๓๒

๑๑

๔

๔

๒๐

รวม
๗๗
๒๘
๒๘
๑๔๐
รวมทัว่ ประเทศ
๘๗๗
๕๘๘
๒๔๓
๒๔๓
หมายเหตุ : แตละจังหวัดจะมีเลขานุการและผูช วยเลขานุการจังหวัดละ ๓ คน
(๗๕*๓)
๒๒๕
รวม

๑,๑๔๙
๒๒๕
๑,๓๗๔

จากตารางดังกลาวจะเห็นวา ก.ธ.จ. ประกอบดวยบุคคลจาก ๒ ภาคสวน คือ ภาคราชการ
เพียง ๑ คน ไดแก ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และภาคประชาชน ซึ่งมาจากการ
สรรหาของจังหวัดและอําเภอ ไดแก ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชน เปนกรรมการ รวมจํานวน ๑,๑๔๙ คน นอกจากนี้ ในแตละคณะยังประกอบดว ย
เลขานุการหนึ่งคนและผูชวยเลขานุการหนึ่งคน จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง และผูชวยเลขานุการอีกหนึ่งคนในจังหวัดนั้นตามที่ผูวาราชการจังหวัดเสนอ
รวมแตละคณะมีฝายเลขานุการ จํานวน ๓ คน ดังนั้น องคประกอบของ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศจึงมีจํานวน
๗๕ คณะ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๔ คน และถือเปนองคกรตรวจสอบโดยภาคประชาชนอยางแทจริง

ผลการเตรียมความพรอมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
ไดกําหนดให ก.ธ.จ. มีอํานาจหนาที่ในการสอดสอง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ.
ดั ง กล า วจะต อ งเป น ไปตามกฎหมายเพื่ อ รั ก ษาประโยชน ส ว นรวม เพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
สนองความต อ งการของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคุ ม ค า และโปร ง ใส
เพื่อประโยชนสุ ขของประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิ ธี การบริ หารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งอํานาจหนาที่ดังกลาวเปนไปตามที่ระเบียบ ขอ ๒๒ และ ๒๓ กําหนด
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อไดมีการประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ
ภายหลังจากการสรรหา ก.ธ.จ แลวเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แลว ก.ธ.จ. ทุกคณะไดเริ่ม
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขางตน โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ประมาณ ๒ เดือนเศษ ซึ่งในชั้นแรก ก.ธ.จ. แตละคณะไดมี
การประชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบเกี่ ยวกั บ บทบาท/อํ า นาจหน า ที่ แ ละข อ กํา หนดต า งๆ ตามระเบี ย บ รวมทั้ ง
พิจารณาเพื่อกําหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ดังกลาว ซึ่งสามารถสรุป
สาระสําคัญได ดังนี้
๕.๑ การกําหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.
๕.๑.๑ ก.ธ.จ. ได พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ บทบาทในการสอดส อ งและเสนอแนะ
การปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐภายในจังหวัดแลว เห็นวา การปฏิบัติภารกิจ
สอดสองของ ก.ธ.จ. นั้น ก.ธ.จ. ควรปฏิบัติภารกิจในการสอดสองและเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และการ
ใช จ า ยงบประมาณของจั ง หวั ด งบประมาณของกระทรวงและกรมที่ ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด รวมทั้ ง
งบอุ ด หนุ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เนื่ อ งจากเป น กิ จ กรรมพื้ น ฐานของหน ว ยงานของรั ฐ
ในทุ ก จั ง หวั ด และเพื่ อ ให ก.ธ.จ. สามารถที่ จ ะทํ า หน า ที่ เ ป น องค ก รตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จึ ง ได ม อบหมายให ผู ต รวจราชการ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะประธาน ก.ธ.จ. สนั บ สนุ น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แผนงาน/โครงการเร ง ด ว น
ตามนโยบายรัฐบาลใหกับ ก.ธ.จ. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปฏิบัติงานดวย

๔๒
๕.๑.๒ การกํ า หนดแนวทางในการสอดส อ งเรื่ อ งที่ เ ป น กรณี ร อ งเรี ย นจาก
ประชาชน ซึ่ง ก.ธ.จ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ซึ่งรองเรียนเกี่ยวกับ
การดําเนินการหรือการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐ จะมีขั้นตอนในการเสนอเรื่อง
เขาสูที่ประชุม ก.ธ.จ. โดยกรรมการเจาของเรื่อง หรือฝายเลขานุการจะตองประมวลเรื่อง และเสนอเปน
วาระเขาสูที่ประชุม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีการเสนอเรื่องรองเรียนใหที่ประชุมพิจารณา เรื่องดังกลาว
จะตองอยูในขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. รวมทั้งจะตองมีชื่อ/ที่อยูของผูรองที่จะสามารถติดตอ
ขอขอมูลเพิ่มเติมได หรือหากกรณีไมลงชื่อ/ที่อยูก็จะตองมีขอมูล ขอเท็จจริงและหลักฐานกรณีแวดลอม
เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการตอไปได โดย ก.ธ.จ. จะถือวาชื่อ/ที่อยูในเอกสารการรองเรียนดังกลาว
เปนเอกสารปกปดที่ไมเปดเผยตอสาธารณชน
๕.๑.๓ ในการสอดส อ งภารกิ จ ของหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ การรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น
ดังกล าว ก.ธ.จ. จะตรวจสอบหรือขอทราบขอมู ลจากหนวยงานที่ เ กี่ยวของวา กรณีเ ป นไปตามที่มี
การตรวจพบหรือมีการรองเรียนหรือไม หากพบวาเปนไปตามที่มีการรองเรียนที่ประชุม ก.ธ.จ. จะมีมติ
เพื่ อ ให ป ระธาน ก.ธ.จ. มี ห นั ง สื อ แจ ง ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หั ว หน า ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหนวยงานของรัฐดังกลาวดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ และขอใหแจงผลการดําเนินการ
ใหประธานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
๕.๑.๔ วิ ธี ก ารในการสอดส อ งภารกิ จ ของหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ การประมวล
เรื่องรองเรียนเพื่อเสนอเขาสูที่ประชุม ก.ธ.จ. นั้น ยังไมมีการกําหนดรูปแบบหรือวิธีการไว ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสม หรือมติของ ก.ธ.จ. แตละคณะ โดยจะใชวิธีการมอบหมายภารกิจใหกรรมการแตละทาน
รับผิดชอบงาน/โครงการในแตละพื้นที่ ใหมีการประสานขอมูลหรือหารือเปนการภายในระหวางกรรมการ
หรือมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องในเบื้องตนกอนเสนอเขาสูที่ประชุมพิจารณา
๕.๒ กําหนดการประชุม ก.ธ.จ.
๕.๒.๑ ระเบี ย บข อ ๒๔ วรรคสอง กํ า หนดว า ให มี ก ารประชุ ม ก.ธ.จ. ตามที่
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ได ป ระกาศกํ า หนดให มี ก ารประชุ ม ก.ธ.จ. อย า งน อ ยป ล ะ ๓ ครั้ ง อย า งไรก็ ดี ระเบี ย บได กํ า หนด
เพิ่มเติมวา ในกรณีที่กรรมการเขาชื่อกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดรองขอ
ใหเปดประชุม ก.ธ.จ. ใหประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ
๕.๒.๒ ก.ธ.จ. ไดเห็นชอบใหมีการประชุม ก.ธ.จ. ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
อยางนอยตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ การกําหนดวาจะประชุมมากครั้งเพียงใด
ก.ธ.จ. จะพิจารณาจากความจําเปนวามีประเด็นเรื่องที่จะตองนําเขาสูการพิจารณา โดยมุงที่เนื้อหาสาระ
และขอมูลประกอบการพิจารณา และในกรณีมีเรื่องเรงดวนที่จะตองเสนอเรื่องใหที่ประชุมพิจารณา
และประธาน ก.ธ.จ. มิไดนัดหมายประชุม ก.ธ.จ. อาจรองขอใหมีการเปดประชุมไดตามระเบียบ

๔๓
๕.๒.๓ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของ ก.ธ.จ. มี ค วามคล อ งตั ว และเพื่ อ เป น
การเตรียมความพรอมในกรณีที่ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได เนื่องจากติดราชการสําคัญที่รัฐบาลมอบหมาย ก.ธ.จ. จึงไดมีการพิจารณาคัดเลือก
รองประธานเพื่อทําหนาที่ประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ทั้งนี้
เปนไปตามที่ระเบียบ ขอ ๒๕ กําหนด
๕.๓ การแตงตั้งที่ปรึกษา ก.ธ.จ.
๕.๓.๑ ระเบี ย บ ข อ ๒๒ (๕) กํ า หนดให ก.ธ.จ. สามารถแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา
ด า นวิ ช าการ การประชาสั ม พั น ธ หรื อ ด า นอื่ น จํ า นวนไม เ กิ น ๓ คน ซึ่ ง ในการประชุ ม ก.ธ.จ.
หลายจังหวัด ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งที่ปรึกษาดานวิชาการ และดานการประชาสัมพันธ
ตามที่ระเบียบกําหนด
๕.๓.๒ สํ า หรั บ ที่ ป รึ ก ษาด า นอื่ น ๆ ก.ธ.จ. เห็ น ว า ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
ก.ธ.จ. จําเปนตองพิจารณาผูที่มีความรูความสามารถทางดานกฎหมายเพื่อประโยชนในการวินิจฉัย
เรื่องตางๆ นอกจากนี้ ยังเห็นวา ในการปฏิบัติภารกิจอาจมีความหลากหลายของปญหาในแตละพื้นที่
จังหวัด ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการแตงตั้งที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย หรือดานอื่นๆ ตามประเด็นปญหา
ในแตละพื้นที่ โดยได มอบหมายใหกรรมการแตละทานพิจารณาเสนอชื่อผูที่มีความรูความสามารถ
ประสบการณ และมีความเหมาะสม รวมทั้งมีความพรอมที่จะใหคําปรึกษาในดานตางๆ ใหที่ประชุม
พิจารณาคัดเลือก ซึ่งปจจุบัน ก.ธ.จ. ไดมีการแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา แนะนําหรือใหขอมูล
ในเรื่องตางๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจแลว
๕.๔ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ เ กี่ ย ว กั บ บ ท บ า ท อํ า น า จ ห น า ที่
และการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.
๕.๔.๑ โดยที่ร ะเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรี วาด ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล
จั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒ เป น เรื่ อ งใหม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลในหลายภาคส ว น ประกอบกั บ ระเบี ย บ
ไดกําหนดใหมี ก.ธ.จ. ซึ่งประกอบไปดวย ผูแทนจากภาคประชาชนทําหนาที่เปนกลไกการตรวจสอบ
การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ส ว นราชการ ผู เ กี่ ย วข อ ง และประชาชนทั่ วไป
ไดรับทราบเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. และมีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาว ก.ธ.จ. จึงได
ดําเนินการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ใหสวนราชการ
ต า งๆ ในจั ง หวั ด รวมทั้ ง ประชาชนได รั บ ทราบโดยใช ก ลไกของจั ง หวั ด ในการดํ า เนิ น การ
ผานประชาสัมพันธจังหวัด นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการประชาสัมพันธโดยใชกลไกของ ก.ธ.จ. ซึ่งมาจาก
ผูแทนภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งสื่อ สิ่งพิมพในพื้นที่ตางๆ

๔๔
๕.๔.๒ สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ใ นส ว นของสํ า นั ก งานปลั ด
สํานักนายกรัฐมนตรี ไดดําเนินการประชาสัมพันธงาน ก.ธ.จ. ผานสื่อและสิ่งพิมพตางๆ เชนกัน ตามที่ได
นําเสนอใหทราบแลวในบทที่ ๔ นอกจากนี้ ยังไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการประชาสัมพันธ
งาน ก.ธ.จ. ไวในวงเงินงบประมาณ ๑.๒ ลานบาท ซึ่งคาดวาจะทําใหสวนราชการ และผูเกี่ยวของ
ไดรับทราบขอมูล ตลอดจนบทบาทอํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. อันจะนําไปสูความรวมมือในการปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
๕.๕ การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การปฏิ บั ติ ง าน ก.ธ.จ. ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลของ
หนวยงานของรัฐในจังหวัดตามอํานาจหนาที่ใหบ รรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของกฎหมายได
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงกําหนดแผนการดําเนินการในชวงตอไป ดังนี้
๕.๕.๑ การดํ าเนินการศึกษา วิจัยเพื่ อกําหนดกรอบทิ ศทางในการปฏิบั ติงานที่เ ปน
มาตรฐานตามอํานาจหนาที่ของ ก.ธ.จ. และกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให
การปฏิบัติงานดังกลาวสามารถยกระดับธรรมาภิบาลในจังหวัดไดอยางแทจริงและเปนรูปธรรม รวมทั้ง
การดําเนินงานศึกษา วิจัยเพื่อประเมินสถานะของระดับธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของหนวยงานของรัฐเพื่อการวัดผลอีกดวย
๕.๕.๒ ปลูกฝงคานิยมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐใหกับประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหทุกภาคสวนไดเขามีสวนรวม
ในการใหขอมูลหรือแจงเบาะแสในการปฏิบัติหนาที่ที่ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ของหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐใหกับ ก.ธ.จ. เพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตอไป
๕.๕.๓ ประชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ บทบาท และอํ า นาจหน า ที่ ข อง ก.ธ.จ. เพื่ อ ให
ทุกภาคสวนไดรับทราบเกี่ยวกับกลไกการตรวจสอบภาคประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาด วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจั งหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. มีค วาม
คลองตัว และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๕.๔ ประสานความร ว มมื อ ระหว า ง ก.ธ.จ. กั บ องค ก รตรวจสอบและองค ก ร
ติดตามประเมินผลอื่นๆ เพื่อใหการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีอยูใน
ระบบการบริหารของทุกหนวยงานของรัฐ ทุกจังหวัด
]]]]]]^^^^^

บทที่ ๖
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับจํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด เพื่ อ ให ก ารสอดส อ งและเสนอแนะการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
หน ว ยงานของรั ฐ ในจั ง หวั ด เป น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ต ามมาตรา ๓/๑ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ประธาน” หมายความวา ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
“อําเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอําเภอ
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
“กลุมประชาสังคม” หมายความวา กลุมประชาชนที่รวมตัวจัดตั้งขึ้นหรือที่หนวยงานของรัฐ
สนับสนุน และใหหมายความรวมถึงองคกรชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน และองคกร
ภาคประชาสังคมอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิ กสภาองค การบริหารสว นตํ า บล และสมาชิ กสภาเมื องพัท ยา ซึ่ งมิ ไดดํารงตํ าแหน ง
ผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
“ภาคธุรกิจเอกชน” หมายความวา สมาคมการคา หอการคาจังหวัด และสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด
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“สมาคมการคา” หมายความวา สมาคมการคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาและสมาคมที่
ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการประกอบการคา
อุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด
“หอการคาจังหวัด” หมายความวา หอการคาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหอการคา
“สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” หมายความวา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา
(๑) ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) องคการมหาชน
(๔) หนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของฝายบริหาร
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ขอ ๕ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
คณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ธ.จ.” ประกอบดวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจ
ในจังหวัดเปนประธาน และผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชนในจังหวัดนั้นเปนกรรมการ จํานวนกรรมการใน ก.ธ.จ. แตละแหงใหเปนไปตามเกณฑในขอ ๖
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่ง ทําหนาที่รองประธาน
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่
ประธานเสนอเปนเลขานุการหนึ่งคนและผูชวยเลขานุการหนึ่งคน และแตงตั้งขาราชการในจังหวัดนั้น
ตามที่ผูวาราชการจังหวัดเสนอเปนผูชวยเลขานุการหนึ่งคน
ใหเลขานุการและผูชวยเลขานุการซึ่งเปนขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีหนาที่รับผิดชอบการจัดทําวาระการประชุมและงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย รวมทั้งจัดทํา
แผนงานการประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเสนอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรียื่นของบประมาณตาม
กฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ และให ผู ช ว ยเลขานุ ก ารซึ่ ง เป น ข า ราชการในจั ง หวั ด มี ห น า ที่
รับผิดชอบประสานงานกรรมการในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถานที่ประชุม และงานธุรการอื่นตาม
ที่ประธานมอบหมาย
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ขอ ๖ จํานวนกรรมการใน ก.ธ.จ. ใหถือเกณฑจํานวนอําเภอของแตละจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) จังหวัดที่มีไมเกินสิบอําเภอ ใหมีกรรมการจํานวนไมเกินสิบสี่คน ประกอบดวยประธาน
และผูแทนภาคประชาสังคมไมเกินเจ็ดคน ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นสามคน และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
สามคนเปนกรรมการ
(๒) จังหวัดที่มีตั้งแตสิบเอ็ดอําเภอแตไมเกินสิบหาอําเภอ ใหมีกรรมการจํานวนสิบหกคน
ประกอบดวยประธาน และผูแทนภาคประชาสังคมเกาคน ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นสามคนและผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชนสามคนเปนกรรมการ
(๓) จังหวัดที่ มีตั้งแต สิบหกอําเภอแตไมเ กินยี่สิบ อําเภอ ใหมีกรรมการจํ านวนสิ บ แปดคน
ประกอบดวยประธาน และผูแทนภาคประชาสังคมเกาคน ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นสี่คน และผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชนสี่คนเปนกรรมการ
(๔) จังหวัดที่มีตั้งแตยี่สิบเอ็ดอําเภอขึ้นไป ใหมีกรรมการจํานวนยี่สิบคน ประกอบดวยประธาน
และผูแทนภาคประชาสังคมสิบเอ็ดคน ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นสี่คน และผูแทนภาคธุรกิจเอกชนสี่คน
เปนกรรมการ
ในกรณีที่มีการจัดตั้งอําเภอขึ้นใหมอันอาจทําใหจํานวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัดเปลี่ยนไป
ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระ โดยไมตองดําเนินการสรรหากรรมการ
เพิ่มเติม
ขอ ๗ ให น ายอํ า เภอดํ า เนิ น การสรรหากรรมการผู แ ทนภาคประชาสั ง คมของอํ า เภอโดย
ประกาศกําหนดการรับสมัครผูเขารับการสรรหา ปดไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และที่ทําการผูใหญบาน
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดซึ่ง
อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) วันรับสมัคร
(๒) สถานที่รับสมัคร
(๓) จํานวนผูแทนภาคประชาสังคมของอําเภอนั้น
(๔) เอกสารหรือหลักฐานการสมัคร
(๕) วันประชุมเพื่อเลือกกันเองของผูสมัคร
ขอ ๘ กรรมการผูแทนภาคประชาสังคมตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
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(๑) เปนสมาชิกของกลุมประชาสังคมที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนา สงเสริม หรืออนุรักษฟนฟู
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชนนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
นับถึงวันสมัครเขารับการสรรหา หรือเปนบุคคลซึ่งเปนที่ยอมรับจากประชาชนในชุมชนนั้นวาเปนผูมี
ความรู แ ละความสามารถเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา ส ง เสริ ม หรื อ อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันสมัครเขารับการสรรหา
(๔) มีภูมิลําเนาหรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ
มาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครเขารับการสรรหา
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา
หาป หรือเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่หนวยงานของรัฐในจังหวัด
นั้นเปนคูสัญญา หรือในกิจการที่กระทําใหแกหนวยงานของรัฐในจังหวัดนั้น หรือที่หนวยงานของรัฐใน
จังหวัดนั้นจะกระทํา
ขอ ๙ เมื่อครบกําหนดเวลารับสมัครตามขอ ๗ แลว ใหนายอําเภอจัดประชุมผูสมัครเขารับการ
สรรหาเพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนภาคประชาสังคมของอําเภอจํานวนหนึ่งคน และแจงใหผูวาราชการ
จังหวัดทราบ
ขอ ๑๐ ใหนายอําเภอดําเนินการสรรหากรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นของอําเภอตาม
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
(๑) แจงใหประธานสภาทองถิ่นแตละแหงในเขตอําเภอ ยกเวนประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนแหงละหนึ่งคน
(๒) ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูไดรับเลือกตั้งจากอําเภอเปนผูแทนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดของอําเภอนั้น เวนแตอําเภอที่มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
มากกวาหนึ่งคน ใหนายอําเภอจัดประชุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในเขตอําเภอเพื่อเลือก
กันเองใหไดผูแทนหนึ่งคน
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(๓) จัดประชุมผูที่ไดรับเลือกตาม (๑) และ (๒) เพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนสมาชิกสภา
ทองถิ่นของอําเภอหนึ่งคน และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
ขอ ๑๑ กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นตองดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นในระหวาง
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ขอ ๑๒ การประชุมเพื่อเลือกกันเองตามขอ ๙ และขอ ๑๐ (๓) ใหผูเขารวมประชุมแตละกลุม
คนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผูเขารวมประชุมในกลุมเดียวกันไดไมเกินสองชื่อใหผูไดรับคะแนนมาก
ที่สุดหนึ่งคนเปนผูแทนภาคประชาสังคมหรือผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นของอําเภอนั้น
ในกรณีที่กลุมใดมีผูที่ไดรับคะแนนมากที่สุดเทากันหลายคน ใหนายอําเภอจัดใหผูที่ไดคะแนน
เทากันในกลุมนั้นจับสลากใหไดผูแทนภาคประชาสังคมหรือผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นของอําเภอนั้นกลุม
ละหนึ่งคน
ขอ ๑๓ ใหผูวาราชการจังหวัดจัดประชุมผูแทนภาคประชาสังคมตามขอ ๙ และผูแทนสมาชิก
สภาทองถิ่นตามขอ ๑๐ (๓) ของทุกอําเภอ เพื่อใหแตละกลุมเลือกกันเองใหไดกรรมการผูแทนภาค
ประชาสังคมและกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ ๖ สําหรับจังหวัดที่มี
ผูแทนภาคประชาสังคมไมเกินเจ็ดคน ผูวาราชการจังหวัดไมตองจัดประชุมผูแทนภาคประชาสังคมนั้น
และใหผูแทนภาคประชาสังคมทั้งหมดเปนกรรมการ
การประชุ ม เพื่ อ เลื อ กกั น เองตามวรรคหนึ่ ง ให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม แต ล ะกลุ ม คนหนึ่ ง มี สิ ท ธิ
ลงคะแนนเลือกผูเขารวมประชุมในกลุมเดียวกันไดไมเกินสองชื่อ ใหผูไดคะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับ
ลงมาในแตละกลุมเปนผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการตามจํานวนกรรมการของแตละกลุมที่จะพึงมีของ
จังหวัดนั้น
ในกรณีที่กลุมใดมีผูไดคะแนนเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผูไดรับการสรรหา
เปนกรรมการไดตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหผูที่ไดคะแนนเทากันในกลุมนั้นจับสลาก
เพื่อใหไดกรรมการครบจํานวนที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น
ขอ ๑๔ ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน โดยแจงให
ประธานหอการค าจังหวั ดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีใ นเขตจังหวัดจัดประชุมสมาชิก
เพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนหอการคาจังหวัดหาคน และผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหาคน และแจง
รายชื่อผูแทนไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
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ในกรณีที่มีสมาคมการคาในเขตจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศใหสมาคมการคาทราบ
และใหนายกสมาคมการคาที่ประสงคจะส งผูแทนเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชน จัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนสมาคมการคาแหงละสามคน และแจงรายชื่อผูแทน
ไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศ พรอมทั้งสําเนาเอกสาร
หรือหลักฐานการจดทะเบียนสมาคมการคานั้น
การแจ ง รายชื่ อ ผู แ ทนไปยั ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองให ป ระธาน
หอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือนายกสมาคมการคา แลวแตกรณี รับรอง
คุณสมบัติของผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกวามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๕
ขอ ๑๕ กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนสมาชิกหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสมาคมการคามาแลวไมนอย
กวาหนึ่งปนับถึงวันแจงรายชื่อไปยังผูวาราชการจังหวัด
(๒) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ (๒) ถึง (๙)
ขอ ๑๖ ใหผูวาราชการจังหวัดจัดประชุมผูแทนหอการคาจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และผูแทนสมาคมการคาตามขอ ๑๔ รวมกัน เพื่อใหผูแทนภาคธุรกิจเอกชนที่เขารวมประชุมทุก
คนลงคะแนนเลือกกันเองใหไดกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ ๖
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนอยางนอยตองมีผูแทนหอการคาจังหวัดหนึ่งคน ผูแทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดหนึ่งคน และผูแทนสมาคมการคาหนึ่งคน ถาจังหวัดใดมีกรรมการผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชนไดสี่คน ใหผูแทนภาคธุรกิจเอกชนที่เขาประชุมลงคะแนนเลือกกันเองเพิ่มขึ้นใหไดกรรมการ
ตามจํานวนที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น
ในกรณีที่จังหวัดใดไมมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือไมมีสมาคมการคา หรือมีสมาคมการคา
แตไมประสงคจะสงผูแทนเขารับการคัดเลือก ใหผูแทนภาคธุรกิจเอกชนที่เขารวมประชุมลงคะแนนเลือก
กันเองใหไดกรรมการตามจํานวนที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น
การลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหนําความในขอ ๑๓ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๑๗ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการสรรหาตามขอ ๑๓ และขอ ๑๖ แลว ใหผูวา
ราชการจังหวัดแจงรายชื่อไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเปนราย
จังหวัด
ใหผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดปดประกาศรายชื่อกรรมการที่ไดรับการรับรองตามวรรค
หนึ่งใหประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและที่
ทําการผูใหญบาน
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ขอ ๑๘ กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และกรรมการ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเปนรายจังหวัด กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการ
สรรหาอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการสรรหากรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการ
สรรหาใหมเขารับหนาที่
ขอ ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม กรรมการ
ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธาน และใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันที่ยื่น
หนังสือลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ ขอ ๑๑ หรือขอ ๑๕ แลวแตกรณี
(๔) ก.ธ.จ. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มี
อยู ใหพนจากตําแหนงเพราะมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอ ก.ธ.จ. บกพรองตอ
หนาที่ หรือหยอนความสามารถ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการแทน
ตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน เวนแตระยะเวลาที่เหลืออยูไมถึงสองรอยสี่สิบวัน จะไมสรรหากรรมการ
แทนก็ได และใหผูไดรับการสรรหาแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่ง
ตนแทน
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ให ก.ธ.จ. ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด
เทาที่มีอยูจนกวาจะมีกรรมการที่ไดรับการสรรหาใหมตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ตองดําเนินการสรรหากรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๑๘
หรือการสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามขอ ๒๐ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงใหผูวาราชการ
จังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการใหมใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ใหนายอําเภอ ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมการคา
ดําเนินการสรรหากรรมการผูแทนภาคประชาสังคม กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือกรรมการ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน แลวแตกรณี ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาราชการ
จังหวัด หรือวันที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศ แลวแตกรณี
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ขอ ๒๒ ก.ธ.จ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สอดส องการปฏิ บั ติภ ารกิ จ ของหนว ยงานของรั ฐ และเจ าหน าที่ข องรัฐ ในจัง หวัด ใหใ ช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๒) แจงใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่
เกี่ยวของ แลวแตกรณี ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ในกรณีที่พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือมีกรณีทุจริต
(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการสงเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐแกผูวาราชการจังหวัด
และหนวยงานของรัฐในจังหวัด
(๔) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
(๕) แตงตั้งที่ปรึกษาดานวิชาการ การประชาสัมพันธ หรือดานอื่น จํานวนไมเกินสามคน
(๖) เผยแพรผลการปฏิบัติหนาที่ตอสาธารณะตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๓ ในการดําเนินการตามขอ ๒๒ (๑) ให ก.ธ.จ. สอดสองหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐภายในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม ตลอดจนไมละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก ใหบริการ และสนองความตองการของประชาชน
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
(๔) ปฏิบัติภารกิจใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุมคา
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ใหทันตอสถานการณ
โดยเฉพาะในเรื่องที่เปนความเดือดรอนและทุกขยากของประชาชน
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน และการเปดเผยขอมูลอยาง
โปรงใส
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอและ
เผยแพรตอสาธารณะ
ขอ ๒๔ เมื่อมีการประกาศรายชื่อกรรมการตามขอ ๑๗ แลว ใหประธานจัดใหมีการประชุม
ครั้งแรกภายในหกสิบวันนับแตวันประกาศ

๕๕

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๒

ใหมีการประชุม ก.ธ.จ. ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่กรรมการเขาชื่อกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดรองขอให
เปดประชุม ก.ธ.จ. ใหประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
ขอ ๒๕ การประชุ ม ของ ก.ธ.จ. ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานทําหนาที่ประธานในที่
ประชุม ถาประธานและรองประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสาม จะกระทําโดยเปดเผยหรือโดยวิธีลับก็ไดแลวแตมติ
ของที่ประชุม
ขอ ๒๖ ให ก.ธ.จ. มีอํานาจออกหนังสือแจงใหหนวยงานของรัฐ ผูวาราชการจังหวัดที่ปรึกษา
ตามขอ ๒๒ (๕) และบุคคลที่เกี่ยวของ เขารวมประชุม หรือจัดสงเอกสารหรือขอมูลตาง ๆ รวมทั้งชี้แจง
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
ขอ ๒๗ ในการประชุม ก.ธ.จ. ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา เมื่อกรรมการ ผู
นั้นไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นใน
กรณีเชนนี้ใหถือวา ก.ธ.จ. ประกอบดวยกรรมการทุกคนที่ไมถูกคัดคาน
ใหประธานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดวากรรมการผูใดเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาหรือไม
ขอ ๒๘ กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับหรือมี
กรณีทุจริต ใหประธานแจงเปนหนังสือใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และใหผูวาราชการ
จังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี รายงาน
ผลการดําเนินการใหประธานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
หากผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
แลวแตกรณี มิไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ใหประธานแจงมติ ก.ธ.จ. ตามวรรคหนึ่งใหปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อรายงานตอรัฐมนตรีเจาสังกัดดําเนินการตอไป

๕๖

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๒
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๙ คาใชจายสําหรับ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษาของ ก.ธ.จ. รวมทั้งคาใชจายที่จําเปนอยางอื่นให
เบิกจายจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่ไดตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๓๐ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่ประสานงาน ใหขอมูลขาวสาร และกําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ ก.ธ.จ.ตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัย
ขอ ๓๑ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของ ก.ธ.จ.
ในภาพรวมเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกป แลวเผยแพรตอสาธารณะ
ขอ ๓๒ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด จั ด ทํ า ทะเบี ย นกรรมการส ง ให สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการสรรหาหรือเปลี่ยนแปลง
ขอ ๓๓ ใหหนว ยงานของรั ฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวข องให ความรวมมือและสนับสนุน
การดําเนินงานของ ก.ธ.จ.
ขอ ๓๔ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งกรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

๕๗

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
.................................
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับจํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บาลจั งหวั ด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปลั ดสํ านักนายกรั ฐมนตรี จึ งกํ าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ในการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การสรรหากรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑.๑ ในการสรรหากรรมการผูแทนภาคประชาสังคม ใหนายอําเภอดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ประกาศรับสมัครผูแทนภาคประชาสังคม ซึ่งตองมีสาระสําคัญ ไดแก
ระยะเวลารับสมัคร สถานที่รับสมัคร จํานวนผูแทนภาคประชาสังคมของอําเภอ เอกสารหลักฐานประกอบ
ใบสมัคร และวันประชุมเพื่อเลือกกันเอง และใหปดประกาศการสรรหาไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่ทําการผูใหญบาน ไมนอยกวา ๑๕ วัน
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร และปดประกาศรายชื่อผูสมัครที่มี
คุณสมบัติครบถวน ณ ที่วาการอําเภอ
(๓) จั ด ประชุ ม ผู ส มั ค รตามข อ ๑.๑(๒) เพื่ อ เลื อ กกั น เองตามระเบี ย บ
ขอ ๑๒ ใหไดผูแทนภาคประชาสังคม จํานวน ๑ คน
(๔) แจงรายชื่อผูแทนภาคประชาสังคมใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
๑.๒ เอกสารและหลั ก ฐานประกอบการสมั ค รของผู แ ทนภาคประชาสั ง คม
ประกอบดวย
(๑) สําเนาทะเบียนบานจํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการ
ออกให จํานวน ๑ ฉบับ

๕๘
(๓) กรณี ผู ส มั ค รเข า รั บ การสรรหาเป น สมาชิ ก กลุ ม ประชาสั ง คม ที่ มี
วัตถุประสงคในการพัฒนา สงเสริมหรืออนุรักษฟนฟูดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดลอมของชุมชน ให แนบหลั ก ฐานการจดทะเบี ยน หรื อหลักฐานที่อางอิ ง ถึงการเปนกลุมหรื อ
องคกรที่ผูสมัครเปนสมาชิก รวมทั้งหลักฐานการเปนสมาชิกกลุมดังกลาวติดตอกันมาแลวไมนอยกวา
๑ ป นับถึงวันสมัคร
(๔) กรณี ผู ส มั ค รเข า รั บ การสรรหาเป น บุ ค คลซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ จาก
ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนวาเปนผูมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา สงเสริม หรืออนุรักษ
ฟนฟูดา นเศรษฐกิ จ สั งคม ทรั พ ยากรธรรมชาติ หรือสิ่ง แวดลอ ม ใหแ นบใบรั บรองจากกํานั น หรื อ
ผูใหญบาน หรือประธานชุมชน หรือประชาชนที่มีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณในวันรับรอง
ที่อยูในหมูบานหรือชุมชน จํานวนไมนอยกวา ๑๕ คน ลงลายมือชื่อรับรองวาเปนบุคคลซึ่งเปนที่ยอมรับ
หรือเปนผูมีความรูความสามารถดังกลาวจริง
๑.๓ การรับสมัครผูแทนภาคประชาสังคม ใหใชที่วาการอําเภอเปนสถานที่
รับสมัคร
๑.๔ ใหนายอําเภอดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด และแจงรายชื่อผูที่ไดรับ
การคัดเลือกเปนผูแทนภาคประชาสังคมของอําเภอใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายใน ๔๖ วัน นับจาก
วันที่ระเบียบมีผลใชบังคับ โดยการดําเนินการในแตละขั้นตอนใหเปนไปตามปฏิทินแนบทายหมายเลข ๑
ขอ ๒ การสรรหากรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๒.๑ ในการสรรหากรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น ใหนายอําเภอดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) แจงใหประธานสภาทองถิ่นแตละแหงในเขตอําเภอ ยกเวนประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนแหงละหนึ่งคน
(๒) ในกรณี อํ า เภอมี ส มาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จํ า นวน
หนึ่งคน ใหผูนั้นเปนผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของอําเภอ เวนแตอําเภอที่มีสมาชิก
สภาองคการบริหารส วนจั งหวัดมากกวาหนึ่งคน ใหนายอําเภอจัดประชุมสมาชิ กสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดในเขตอําเภอเพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนหนึ่งคน
(๓) ใหนายอําเภอจัดประชุมผูที่ไดรับเลือกตามขอ ๒.๑ (๑) และ (๒) เพื่อ
เลือกกันเองตามระเบียบขอ ๑๒ เพื่อใหไดผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นของอําเภอหนึ่งคน
(๔) ให นายอํ าเภอแจ งรายชื่ อผู แทนสมาชิ กสภาท องถิ่ นให ผู ว าราชการจังหวัดทราบ

๕๙
๒.๒ การประชุ มเพื่ อเลื อกกั นเองของสมาชิ กสภาท องถิ่ น และสมาชิ กสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดใหอยูในดุลพินิจของประธานสภาทองถิ่น และนายอําเภอที่จะดําเนินการ
๒.๓ ให นายอํ าเภอดํ าเนิ นการสรรหา และแจ งรายชื่ อผู ที่ ได รั บการคั ดเลื อก
ตามขั้นตอนที่กําหนดให ผู ว าราชการจั งหวั ดทราบภายใน ๔๖ วัน นั บจากวันที่ระเบี ยบมี ผลใช บังคับ
โดยการดําเนินการในแตละขั้นตอนใหเปนไปตามปฏิทินแนบทายหมายเลข ๒
ขอ ๓ การสรรหากรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๓.๑ ในการสรรหากรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน ใหผูวาราชการจังหวัด
ดําเนินการสรรหากรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนโดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) แจ ง ให ป ระธานหอการค า จั ง หวั ด และประธานสภาอุ ต สาหกรรม
จังหวัดที่มีในเขตจังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
(๒) ในกรณี ที่ มี ส มาคมการค า ในเขตจั ง หวั ด ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
ประกาศใหสมาคมการค าทราบ โดยปดประกาศการสรรหาไวที่ศาลากลางจั งหวัด และที่วาการอําเภอ
และใหมีหนังสือแจงใหสมาคมการคาทราบประกาศการสรรหาอีกทางหนึ่งดวย
(๓) ใหประธานหอการคาจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจัด
ประชุ มสมาชิ กเพื่อเลือกกันเองใหได ผูแทนหอการคาจั งหวั ด ๕ คน ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวั ด
๕ คน ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบ และใหนายกสมาคมการคาที่ประสงคจะสง
ผูแทนเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนสมาคม
การคาแหงละ ๓ คน ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบ
(๔) ใหประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ
นายกสมาคมการคา แจงรายชื่อผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกไปยังผูวาราชการจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับ
แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง ตาม (๑) หรื อ วั น ที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ประกาศตาม (๒) แล ว แต ก รณี โดยให
ลงนามรับรองคุณสมบัติของผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกวา มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
ระเบียบกําหนด สําหรับในสวนของสมาคมการคา ใหแจงรายชื่อผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกพรอมทั้งสําเนา
เอกสารหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมาคมการคาใหผูวาราชการจังหวัดดวย
๓.๒ การประชุมเพื่อเลือกกันเองของสมาชิกหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และสมาคมการคา ใหอยูในดุลพินิจของประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และนายกสมาคมการคาที่จะดําเนินการ
๓.๓ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด จั ด ประชุ ม ผู แ ทนหอการค า จั ง หวั ด ผู แ ทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และผูแทนสมาคมการคาที่ไดรับการคัดเลือกรวมกัน เพื่อเลือกใหไดกรรมการผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชน โดยใหผูเขารวมประชุมในแตละกลุมลงคะแนนเลือกผูแทนในกลุมของตนใหไดผูแทน

๖๐
หอการคาจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผูแทนสมาคมการคา กลุมละ ๑ คน หากจังหวัดใด
มี ผู แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชนได ๔ คน ให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก คนประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ เลื อ ก
ใหไดผูแทนภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน
ในกรณีที่จังหวัดไมมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือไมมีสมาคมการคา
หรือมีสมาคมการคา แตไมประสงคจะสงผูแทนเขารับการคัดเลือก ใหผูเขารวมประชุมในแตละกลุม
ลงคะแนนเลือกผูแทนในกลุมของตนใหไดผูแทนกลุมละ ๑ คน กอน และใหผูเขารวมประชุมทุกคน
ประชุมรวมกันเพื่อเลือกใหไดผูแทนภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้นตามจํานวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัด
๓.๔ ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
ภายใน ๖๖ วัน นับจากวันที่ระเบียบมีผลใชบังคับ โดยการดําเนินการในแตละขั้นตอนใหเปนไปตามปฏิทนิ
แนบทายหมายเลข ๓
ขอ ๔ การลงคะแนนเพื่อเลือกกันเองของผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภา
ทองถิ่น และผูแทนภาคธุรกิจเอกชนในระดับอําเภอหรือจังหวัด จะกระทําโดยเปดเผยหรือโดยวิธีลับ
ก็ได แลวแตมติของที่ประชุม
ขอ ๕ ใหผูวาราชการจังหวัดแจงรายชื่อกรรมการผูแทนภาคประชาสังคม กรรมการ
ผู แ ทนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น และกรรมการผู แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชนให ป ลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ ทราบ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามปฏิทินการดําเนินการสรรหา ทั้งนี้ ใหแจงรายชื่อพรอมจัดสงประวัติของกรรมการตามแบบฟอรม
ที่กําหนดแนบทายหมายเลข ๔ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติกรรมการ
ตอไป
ขอ ๖ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ป ด ประกาศรายชื่ อ กรรมการที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจาก
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใหประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่ทําการผูใหญบาน
ขอ ๗ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการสรรหากรรมการตามประกาศฉบับนี้ ใหนายอําเภอ
หรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูดําเนินการสรรหาแลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจวินิจฉัย หากยังไมได
ขอยุติใหผูวาราชการจังหวัดแจงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(นายนัที เปรมรัศมี)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๖๑

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แนวทางปฏิบัตใิ นการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
-----------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ ๓๐ แห ง ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ดังตอไปนี้
ใหใชแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระที่แนบทายประกาศฉบับนี้ ตั้งแตวันที่ลงในประกาศฉบับนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายนัที เปรมรัศมี)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๖๒
แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
๑. การสรรหากรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑.๑ เมื่ อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได รั บ แจ ง จากปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ ห ดํ า เนิ น การสรรหา
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูวาราชการจังหวัด
ตรวจสอบทะเบียนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดวา อําเภอใดไมมีกรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
และอําเภอที่กรรมการผูแทนภาคประชาสังคมพนจากตําแหนงกอนครบวาระดวย แลวแจงใหอําเภอ
ดังกลาวดําเนินการสรรหากรรมการผูแทนภาคประชาสังคมแทนตําแหนงที่วางลงใหแลวเสร็จภายใน
๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัด
๑.๒ เมื่อนายอําเภอไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัด ใหนายอําเภอดําเนินการสรรหาผูแทน
ภาคประชาสังคมตามขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๒ แหงระเบียบ ทั้งนี้ ประกาศกําหนดการรับสมัคร
ผูเขารับการสรรหาจะตองปดประกาศใหทราบ ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และที่ทําการผูใหญบานไมนอยกวา ๗ วัน ซึ่งระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึงวันที่นายอําเภอไดกําหนด
ใหเปนวันรับสมัครอยูดวย โดยวันรับสมัครผูเขารับการสรรหาใหกําหนดเปนระยะเวลา ๒ วัน และใหปด
ประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนไว ณ ที่วาการอําเภอ
๑.๓ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับแจงรายชื่อผูแทนภาคประชาสังคมจากนายอําเภอแลว ใหผูวาราชการจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การตามข อ ๑๓ แห ง ระเบี ย บ ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต วั น ที่ ค รบ
กําหนดการดําเนินการสรรหาของนายอําเภอ
๑.๔ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แจ ง รายชื่ อ กรรมการผู แ ทนภาคประชาสั ง คมให ป ลั ด สํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ล งนามรั บ รองรายชื่ อ กรรมการดั ง กล า วตามแบบฟอร ม ทะเบี ย นรายชื่ อ กรรมการ
ธรรมาภิ บ าลจั งหวั ด และแบบฟอรม ประวัติกรรมการธรรมาภิ บ าลจังหวัด ภายใน ๓ วั น นั บ แตวัน ที่
จังหวัดไดกรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๒. การสรรหากรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๒.๑ เมื่ อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได รั บ แจ ง จากปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ ห ดํ า เนิ น การสรรหา
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูวาราชการจังหวัด
ตรวจสอบทะเบียนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดวา อําเภอใดไมมีกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
และอําเภอ ที่กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนงกอนครบวาระ แลวแจงใหอําเภอ
ดั ง กล า วดํ า เนิ น การสรรหากรรมการผู แ ทนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น แทนตํ า แหน ง ที่ ว า งลงให แ ล ว เสร็ จ
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัด

๖๓
๒.๒ เมื่อนายอําเภอไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัด ใหนายอําเภอดําเนินการสรรหาผูแทน
สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ตามข อ ๑๐ ข อ ๑๑ และข อ ๑๒ แห ง ระเบี ย บ ทั้ ง นี้ นายอํ า เภอจะต อ งให เ วลา
ประธานสภาทองถิ่ นดําเนินการตามขอ ๑๐ (๑) ไมนอยกวา ๗ วันนับ แตวันที่ประธานสภาทองถิ่ น
ไดรับแจงจากนายอําเภอ
๒.๓ เมื่ อผู วา ราชการจัง หวั ด ไดรั บ แจ ง รายชื่ อผู แ ทนสมาชิ ก สภาทอ งถิ่น จากนายอํ าเภอแล ว
ให ผูวา ราชการจังหวัดดําเนิ นการตามขอ ๑๓ แห งระเบี ยบ ให แลว เสร็จภายใน ๑๕ วันนับ แต วั น ที่
ครบกําหนดการดําเนินการสรรหาของนายอําเภอ
๒.๔ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แจ ง รายชื่ อ กรรมการผู แ ทนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ให ป ลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ล งนามรั บ รองรายชื่ อ กรรมการดั ง กล า วตามแบบฟอร ม ทะเบี ย นรายชื่ อ กรรมการ
ธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด และแบบฟอรม ประวัติก รรมการธรรมาภิบ าลจัง หวัด ภายใน ๓ วั น นั บ แต วัน ที่
จังหวัดไดกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๓. การสรรหากรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๓.๑ เมื่ อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได รั บ แจ ง จากปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ ห ดํ า เนิ น การสรรหา
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูวาราชการจังหวัด
ตรวจสอบทะเบียนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวั ดวา กรรมการที่พนจากตําแหนงเปนกรรมการของ
กลุมหอการคาจังหวัด กลุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุมสมาคมการคาในเขตจังหวัด หรือเปนกรรมการ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการสรรหาเพิ่ ม จากทุ ก กลุ ม รวมกั น หลั ง จากได ก รรมการผู แ ทนแต ล ะกลุ ม ๑ คนแล ว
และใหผูวาราชการจังหวัดแจ งประธานหอการคาจั งหวัดหรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวั ดหรื อ
ประกาศแจงสมาคมการคาในเขตจังหวัด รวมทั้งมีหนังสือแจงใหนายกสมาคมการคาในเขตจังหวัดทราบ
อีกทางหนึ่งดวยแลวแตกรณี ใหดําเนินการตามนัยขอ ๑๔ และ ขอ ๑๕ แหงระเบียบฯ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดหรือวันที่ลงในประกาศจังหวัด
ทั้งนี้ ในแตละกรณีอาจมีกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนครบทั้ง ๓ กลุม หรือเพียงบาง
กลุมตามนัยระเบียบ ขอ ๑๖ ซึ่งอาจพิจารณาไดดังนี้
๓.๑.๑ กรณีกรรมการภาคธุรกิจเอกชนมีผูแทนครบทั้ง ๓ กลุม ไดแก กลุมหอการคาจังหวัด
๑ คน กลุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน และกลุมสมาคมการคาในเขตจังหวัด ๑ คน หากกรรมการ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนที่พนจากตําแหนงเปนผูแทนของกลุมใด ใหเลือกกรรมการแทนจากกลุมนั้น
เชน กรรมการจากสมาคมการคาในเขตจังหวัดพนจากตําแหนง ใหเลือกกรรมการแทนเฉพาะสมาคม
การคาในเขตจังหวัด เปนตน เวนแต หากไมมีกลุมสมาคมการคาใดแจงรายชื่อผูแทน ใหจังหวัดสรรหา
จากกลุมหอการคาจังหวัด และกลุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแทน

๖๔
๓.๑.๒ กรณีกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนมีผูแทนไมครบทั้ง ๓ กลุม เนื่องจากสมาคม
การคาในเขตจังหวัดไมประสงคสงผูแทนเขารับการคัดเลือก จึงทําใหมีกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
เพียง ๒ กลุม ไดแก กลุมหอการคาจังหวัด ๑ คน กลุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน และทั้งสองกลุม
รวมกั น เลื อ กเพิ่ ม อี ก ๑ คน หากกรรมการผู แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชนที่ พ น จากตํ า แหน ง เป น ผู แ ทนที่
ทั้งสองกลุม (กลุมหอการคาจังหวัดและกลุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัด) เลือกเพิ่ม ใหเลือกกรรมการแทน
จากสมาคมการคาในเขตจังหวัดกอน เนื่องจากสมาคมการคาในเขตจังหวัดยังไมมีกรรมการผูแทนกลุม
ตามหลั ก การในข อ ๑๖ แห ง ระเบี ย บ แต ห ากสมาคมการค า ในเขตจั ง หวั ด ไม ป ระสงค ส ง ผู แ ทนอี ก
จึงใหเลือกจากกลุมหอการคาจังหวัดและกลุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรวมกัน เพื่อเลือกใหไดกรรมการ
๑ คนแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
๓.๑.๓ กรณีกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนมีจํานวน ๔ คน โดยมีผูแทนครบทั้ง ๓ กลุม
และมีกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มเปนคนที่ ๔ จากหอการคาจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรม
จัง หวั ด หรื อ สมาคมการค า ในเขตจั ง หวั ด และกรรมการผู แ ทนภาคธุร กิ จ เอกชนคนที่ ๔ ได พ น จาก
ตําแหนง ใหเลือกกรรมการแทนจากกลุมหอการคาจังหวัด กลุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและกลุมสมาคม
การคาในเขตจังหวัด รวมกันเลือกใหไดกรรมการ ๑ คนแทนกรรมการภาคธุรกิจเอกชนคนที่ ๔ ที่พน
จากตําแหนง
๓.๒ เมื่ อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได รั บ แจ ง รายชื่ อ ผู แ ทนหอการค า จั ง หวั ด และ/หรื อ ผู แ ทน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ/หรือผูแทนสมาคมการคาในเขตจังหวัดแลวแตกรณี ใหผูวาราชการจังหวัด
ดําเนินการจัดประชุมผูแทนดังกลาวภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดการดําเนินการสรรหาของแต
ละกลุม เพื่อใหผูแทนที่เขารวมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองใหไดกรรมการผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชนตามจํานวนกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
๓.๓ การลงคะแนนของผูแทนที่เขารวมประชุม ใหผูเขารวมประชุมแตละคนมีสิทธิลงคะแนนเลือก
กันเองไดไมเกินสองชื่อ ใหผูไดคะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามจํานวนกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
และหากมี ผูไ ด ค ะแนนเท ากั นอั น เปน เหตุ ไม ส ามารถเรีย งลํ าดับ ผูไ ดรั บ การสรรหาเป น กรรมการได
ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหผูที่ไดคะแนนเทากันนั้นจับฉลาก
๓.๔ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แจ ง รายชื่ อ กรรมการผู แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชนให ป ลั ด สํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ล งนามรั บ รองรายชื่ อ กรรมการดั ง กล า วตามแบบฟอร ม ทะเบี ย นรายชื่ อ กรรมการ
ธรรมาภิบ าลจังหวัดและแบบฟอร มประวัติกรรมการธรรมาภิบ าลจังหวั ดภายใน ๗ วัน นับ แต วันที่
จังหวัดไดกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

๖๕
๔.

การปดประกาศ
ใหผูวาราชการจังหวัดปดประกาศรายชื่อกรรมการที่ไดรับการรับรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ใหประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่ทํา
การผูใหญบาน
๕. การวินิจฉัย
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ใหนายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัดซึ่งเปนผูดําเนินการสรรหาแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย หากยังไมไดขอยุติ ใหผูวาราชการ
จังหวัดแจงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยตอไป
๖. เอกสารแนบทายประกาศ
สามารถดาวนโหลดเอกสารแนบทายประกาศไดที่ www.opm.go.th
๖.๑ แบบฟอรมทะเบียนรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
๖.๒ แบบฟอรมประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
๖.๓ รางประกาศจังหวัด
๖.๔ รางหนังสือแจงประธานหอการคาจังหวัด/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
๖.๕ รางหนังสือแจงรายชื่อผูแทนหอการคาจังหวัด/ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
๖.๖ รางหนังสือแจงนายกสมาคมการคาในเขตจังหวัด
๖.๗ รางหนังสือแจงรายชื่อผูแทนสมาคมการคาในเขตจังหวัด
๖.๘ รางประกาศอําเภอ
๖.๙ ใบสมัครเขารับการสรรหาเปนผูแทนภาคประชาสังคม
๖.๑๐ รางหนังสือแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
๖.๑๑ รางหนังสือแจงประธานสภาเทศบาล/ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
/ประธานสภาเมืองพัทยา
๖.๑๒ รางหนังสือแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น

---------------------------------------

๖๖
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดเชียงราย

กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑.
๒.
๓.

๑.
๒.
๓.

๑.
๒.
๓.

๑. นายทินกร ภูวะปจฉิม (ประธานกรรมการ)
๒. นางสาวกองคํา ทองคํา
๓. นายประเสริฐ อําพรไพ
๔. นายสถิต นาคะวิวัฒน
๕. นายพยุง วงศรอด
๖. นางครองใจ ชัยสมบัติ
๗. นายประเสริฐ เขตชํานิ
๘. นางสีคํา แกวแช
๙. นายสวาท คําจีนะ
๑๑. นายสุเทพ ลอสีทอง
๑๒. อยูระหวางการสรรหากรรมการทดแทน
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายเจด็จ จงสวัสดิ์
๑. นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงค
นายธํารงกุล ผิวผอง
๒. นายยงยุทธ บุญทาศรี
นายสมจิตร พะโยม
๓. นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา
๔. วาที่รอยตรี สุวรรณชาติ สุวรรณนาม
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายสุชาติ อุดมรัตนศิริชัย
๑. นายสมศักดิ์ ผลพิสิษฐ
นายพิทักษ มหบุญพาชัย
๒. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพนั ธ
๓. นายวิรุณ คําภิโล
นางสาวจันทรรัตน ดํารงรัตน
๔. นายเจริญชัย แยมแขไข
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางรุงรัตนา บุญ-หลง (เลขานุการ)
๑. นายไพบูลย ดอนศรีจันทร (เลขานุการ)
นางนลินี มหาขันธ
๒. นางวิยดา บุพฤทธิ์
นายคณิศร ทองรักษ
๓. นายศเนติ พาจรทิศ

นางปราณี สริวัฒน (ประธานกรรมการ)
นายประเทือง เกตุอ่ํา (รองประธานกรรมการ)
นายเกรียงศักดิ์ รักพานิชมณี
นายบุญสง พินกลาง
วาที่รอยตรี ธาริน อยูครอบ
นายสงกรานต รุงเรืองชัยทอง
นายวิชัย ครองสมบัติ
นายฉาย อิ่มใจ
นายสวัสดิ์ มุงงาม
นายอํานวย ศรีชมพู

๖๗
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดตาก
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายทินกร ภูวะปจฉิม (ประธานกรรมการ)
๒. นายพงษพันธ ตะติยา
๓. นายจันทร โลหตวิ ิกุล
๔. นายจีระพัฒน ธาตุอินจันทร
๕. นายมนัส ตันสุภายน
๖. นายทองอินทร พรหมจันใจ
๗. นายถวิล บัวจีน
๘. นางถนอมจิต ไชยวงค
๙. นางบุญนํา ยามาโมโต
๑๐. นายวิษณุกร ธรรมลังกา
๑๑. นายเชน โอดบาง
๑๒. นายไสว สุระเดช

๑. นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายจรัล ออดทรัพย
๓. นายอุดร ทองจิราธร
๔. นายบุญเลิศ แปนพงษ
๕. นางจีรวัฒน เอี่ยมมา
๖. นางศุภร แสนคํา
๗. นายเกษม สาบุง
๘. นายอิสสรา เจริญธรรม

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.

นายพรางกูร วงศลือเกียรติ
นายมนัส ไววรกิจ
นางอารีย ชัยขัน
นายอนันต แยมไพบูลย

๑. นางมาลัย นิลจันทร
๒. จาสิบเอก วัชระ ไกรฤทธิ์
๓. นายจิรวัฒน จุฑาเศรษฐ

๑.
๒.
๓.
๔.

กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายสรภพ เชื้อดํารง
๑. พันตํารวจเอก วัชรา ศิริรัตนะ (รองประธาน
กรรมการ)
นายอนุชา มีเกียรติชยั กุล
นายประพันธ สุจริตพานิช
๒. นายชัยวัฒน วิทติ ธรรมวงศ
๓. นายเฉลิมวุฒิ เฉลิมคัมภีรเวชช
นายณรงค ตนานุวัฒน

เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นายไพบูลย ดอนศรีจันทร (เลขานุการ)
๑. นายณวัฒน มหาขันธ (เลขานุการ)
๒. นางวิยดา บุพฤทธิ์
๒. นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน
๓. นายสําเริง ไชยเสน
๓. นายขุนพล ภูมิถาวร

๖๘
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดนครสวรรค

จังหวัดนาน
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นางปราณี สริวัฒน (ประธานกรรมการ)
๒. นายสุรเชษฐ เล็กศิริมนตรี
๓. นายวินิจฉัย กะระกล
๔. พันตรี ประทวน มูลโมกข
๕. นายวิโรจน อนุพงศพันธุ
๖. นายทองอินทร พรหมจันใจ
๗. นายอดุลย หมูพยัคฆ
๘. นางจําเนียร เพ็งเลิศ
๙. นายธนาคม จันทรังษ
๑๐. นายอติชัย เรากสิกรรม
๑๑. นายภัทรพงษพันธ สิงหคําหาญ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายทินกร ภูวะปจฉิม (ประธานกรรมการ)
นายศักดา ศรีเทพ
นายวินัย ปางนอย
นายประสิทธิ์ สุดใจ
นายพิทักษชยั รัตนะมงคลธรณ
นางอรุณี สุฤทธิ์
นายสมบูรณ ขอคํา
นายสวาท พินยา
นายเสถียร ฟาสาร (รองประธานกรรมการ)
นายบุญเหลิม ศิริมูล

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายสมเดช ตั้งจิตตถาวรกุล
๒. นางจิตรา หมีทอง
๓. นายศิริชัย ปานอุดมลักษณ
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๑. นายบัณฑิต สวยงาม
๒. นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
๓. อยูระหวางการสรรหากรรมการทดแทน
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ
๑. นายสาธิต บุญทอง
นางดารัตน วิภาตะกลัศ
๒. จาสิบเอก วิลาศ สังขวิเชียร
นายพิเชษฐ เชื่อมวราศาสตร
๓. นายวรศักดิ์ วงศวรกุล
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางรุงรัตนา บุญ-หลง (เลขานุการ)
๑. นายไพบูลย ดอนศรีจันทร (เลขานุการ)
นางนลินี มหาขันธ
๒. นางวิยดา บุพฤทธิ์
นายประจักษ นาครัตน
๓. นายวรพจน ประทีปรัตน

๖๙
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดพะเยา

จังหวัดพิจิตร
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายทินกร ภูวะปจฉิม (ประธานกรรมการ)
นายบุญชาติ อุดมรัตนสกุล
นายประสงค แกลวกลา
นายประสิทธิ์ ไชยลังกา (รองประธาน
กรรมการ)
นายวิโรจน อนุพงศพันธุ
นายอังคร คํามาปน
นางสมลักษณ จันตะวงค
นายลอง วงศประสิทธิ์
นายศรีมูล รวมสุข

๑. นางปราณี สริวัฒน (ประธานกรรมการ)
๒. นายสุวัฒน ภิญโญเศรษฐ (รองประธาน
กรรมการ)
๓. นายจรัญ อมรศักดิ์ไพศาล
๔. นายคํามนัน มิสกรถา
๕. นายพยุง วงศรอด
๖. นายเรือง เจริญสุข
๗. นายวินทร พัฒนกุล
๘. นายสัมพันธ ทับทอง
๙. นายพนม บุญมี
๑๐. นายพีระพงษ พลับจุย

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายบุญสิงห วรินทรรักษ
๒. นายสนัน่ ไชยเจริญ
๓. นายเขม อัศราช
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๑. นายกมล ดานรุงโรจน
๒. นายพิศ วิริยะอารีธรรม
๓. นายบุญธรรม จันทรเศรษฐ
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายหัสนัย แกวกุล
๑. นายสุธนต เทียนเฮง
นายวิษณุ สรรคพฤกษสิน
๒. นายสิทธิพงษ เจียมศรีพงษ
นายวิรัช ศรีศุจิกุล
๓. นายโสภณ มโนวชิรสรรค
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นายไพบูลย ดอนศรีจันทร (เลขานุการ)
๑. นางรุงรัตนา บุญ-หลง (เลขานุการ)
นางวิยดา บุพฤทธิ์
๒. นางนลินี มหาขันธ
นายวิรุฬ พรรณเทวี
๓. นายรังสรรค พนาดร

๗๐
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายเสถียร เมนบางผึ้ง (รองประธาน
กรรมการ)
๓. นายโสภา เปรมโสภณ
๔. นายอนุชา สัมมะจารินทร
๕. นายรังสรรค เดชะปยะมิตร
๖. นายวิจิตร คําทา
๗. นางสาวเบญจวรรณ สารีคํา
๘. นายลวด ศรีแสนสุข
๙. นายสมจิต แกวนิล
๑๐. นายสุรเดช ชีระพุทธ
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ
๑. นายจําเริญ สุวรรณี
๒. นายอนุชา นอยวงศ
๒. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท
๓. นายวิเชียร ภักดี
๓. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายวิโรจน จิรัฐิติกาลโชติ (รองประธาน
๑. นายไกรวีรน ลีละพณิชย
กรรมการ)
๒. นายประดิษฐ ทับทิมดี
๒. นายสิงห พงษสุทธิ์
๓. นายศักดิ์ชัย ลาภพรศิริกุล
๓. นายอาทิตย โพนทอง
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นายณวัฒน มหาขันธ (เลขานุการ)
๑. นายณวัฒน มหาขันธ (เลขานุการ)
๒. นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน
๒. นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน
๓. นายธีระ พงศภิญโญโอภาส
๓. นายวันชัย ลาภธนชัย

๑. นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายพงศพิสิฐ พานมารดา
๓. นางสาวรพีพรรณ แกนทาตาล
๔. นายปฎิวัติ แสนเจก
๕. นางกันยา แจมประชา
๖. นายวันชาติ ดิฐษา
๗. นางสาวบังอร แมนอินทร
๘. นายมวง ตาสี
๙. นายศรีมูล รวมสุข

๗๑
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดแพร

จังหวัดแมฮองสอน
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

นายทินกร ภูวะปจฉิม (ประธานกรรมการ) ๑. นายทินกร ภูวะปจฉิม (ประธานกรรมการ)
๒. นายลิขติ แกวมณีวรรณ
นางวาสนา จิตสัตยากุล
๓. นายจํารุญ วงคจันทร
นายถนอม อินกัน
๔. นางเพ็ญศรี ขาวออน
วาที่รอยตรี ภาคิน ชมพูพันธ (รองประธาน
๕. นายทวี ถิ่นวนา
กรรมการ)
๖. นายอําพัน ปรีชญาวิชยั กุล
นายอัครวัฒน ธีรรัฐนิธิคุณ
๗. นายเจริญ หยกนิติพรลาภ
นางสุภาพ เปนดี
๘. นายยงคยุธ เนตรพงค
นายประยุทธ ตะนะวิไชย
นางพรรณพร สีใหม
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายวิตติ แสงสุพรรณ
๑. นางบัวสาย โพธิขจร
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
๒. นายนิคม เปลงฉวีวรรณ
นายทรงศักดิ์ เสนานุรักษวรกุล
๓. นายนิยม ชุมธิ
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นางจิรพรรณ โชติรัตนวิมล
๑. นายสุพจน กลิ่นปราณีต
นายประดิษฐ ศศิภัทรกุล
๒. นายยิ่งภัทร วนากมล
นายเพลิน กันหมุด
๓. นายสมัชชา โรจรัตน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นายไพบูลย ดอนศรีจันทร (เลขานุการ)
๑. นายไพบูลย ดอนศรีจันทร (เลขานุการ)
นางวิยดา บุพฤทธิ์
๒. นางวิยดา บุพฤทธิ์
นายณรงคเดช รักษดํารงค
๓. นายศิวชัย แจงจํานง

๗๒
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดลําปาง

จังหวัดลําพูน
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

นายทินกร ภูวะปจฉิม (ประธานกรรมการ) ๑. นายทินกร ภูวะปจฉิม (ประธานกรรมการ)
นายสุภาพ กาละปลูก
๒. นายวิทยา สะคําปน
นายประเสริฐ สุริยวงษา
๓. นายสวัสดิ์ นิเทศวรวิทย
นางวาสนา ยศบุญเรือง
๔. นายถวิล อินทนนทไชย
นายสุนทร ปทมแกว
๕. นายวิโรจน เตชาวงศ
นางเสาวลักษณ รายขุนทด
๖. นางแสงจันทร มโนสรอย
นายสวาท เทพสิงห
๗. นายอุทิศ อุลิตผล
นายพงษศักดิ์ ถนอมจิตต
๘. นายเสนห จินาจันทร
นายบุญถม ปนทะกูล
นางอุรารัตน ปุพพโก
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายถาวร บุปผาเจริญ (รองประธาน
๑. นายกัลป สะคําปน
กรรมการ)
๒. นายชาตรี สุรินเปา
นายดํารงค วรศะริน
๓. นายอดุลย มโนรมยชื่น
ดาบตํารวจ สอาด บุญลอง
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
พันตํารวจโท สมบูรณ บูรณพิร
๑. นายชาติชาย ปนมงคล (รองประธาน
นายมานัส อนันตกิจไพบูลย
กรรมการ)
นางสาวสุปราณี ศิริอาภานนท
๒. นายปรีชา สมบูรณชัย
๓. นายสมจิตร พลอยแกวผล
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

๑. นายไพบูลย ดอนศรีจันทร (เลขานุการ)
๒. นางวิยดา บุพฤทธิ์
๓. นายพิสนฑ ตัง้ ศิริชัยพงษ

๑. นายไพบูลย ดอนศรีจันทร (เลขานุการ)
๒. นางวิยดา บุพฤทธิ์
๓. นายชัชพลศิลป ประเสริฐศรี

๗๓
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ (ประธาน
๑. นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ (ประธาน
กรรมการ)
กรรมการ)
๒. นายจําเจน จิตรธร
๒. นายเอกสิทธิ์ พรหมนอย
๓. นายสมศักดิ์ คําทองคง
๓. นางนารีรัตน สุรินทรโท
๔. วาที่รอยตรี วระเดช จิโน
๔. นายอัษฎางค สีหาราช
๕. จาโท สมพร มลทอง
๕. นายฤทธิรงค อินสอน
๖. นายสุวรรณ เอี่ยมสะอาด
๖. นายพงษศักดิ์ ทองอยู
๗. นายอุดร ยอดเพชร
๗. นายสรวง พวงศรี
๘. นางวิไลภรณ แจมจันทร
๘. นายประสิทธิ์ กันทะมัง
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายอรุณ สุภาพร
๑. นายสมศักดิ์ เกื้อทอง
๒. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ
๒. นายนิพนธ แกวศรีทัศน
๓. นายจักรวาล ชัยวิรัตนนุกลู
๓. นายวินัย โอวาสิทธิ์
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายโกวิทย ทรงคุณ (รองประธาน
๑. นายธเนศ สุนพงศรี
กรรมการ)
๒. นางนวรัตน ทรงเกียรติกลุ
๒. นายอานนท ขําโตนด
๓. นายเพ็ชรเกษม สงศิริ
๓. นายวีระชัย โฆษิตานนท
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นายณวัฒน มหาขันธ (เลขานุการ)
๒. นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน
๓. นางสาวสรินรัตน หลีกเลี่ยง

๑. นายณวัฒน มหาขันธ (เลขานุการ)
๒. นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน
๓. นายวสันต ชํานาญจุย

๗๔
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานี
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

นางปราณี สริวัฒน (ประธานกรรมการ)
นายอรุณ พงษโอภาส
นายทัศน สีหาราช
นายวีระ จงเกษกรณ
นายสนอง แกลวเกษตรกรณ
นายเพียรธรรม พื้นพงษพัฒน
นางสาวนวลเทียน เอี่ยมละออ
นายรังสรรค ตันตระกูล
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายปภาวิชญ บุษวะดี
นายชูชีพ สารีนนท
นายจรัญ มงคลไทร
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นางชลอ โนรี
นายเฉลิมชัย พัฒนาภรณ (รองประธานกรรมการ)
นายสราวุธ สงวนเผา
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางรุงรัตนา บุญ-หลง (เลขานุการ)
นางนลินี มหาขันธ
นายชัยยันต อาภรณ

๗๕
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ

จังหวัดขอนแกน
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายบุรินทร รุงมณี (ประธานกรรมการ)
๒. นายศักดา ออพงษ (รองประธานกรรมการ)
๓. นายวิจิตร เจริญเชื้อ
๔. นายสินธุ รัตนปญญา
๕. นายนิพนธ จรุงเกียรติ
๖. นายไพลิต เรืองสุข
๗. พันตํารวจเอก อํานาจ ดีนาง
๘. รอยตรี สมนึก มงคลเคหา
๙. นายนรินทร สายมณี
๑๐. นายวิลาศ วันชัย
๑๑. นายไสย เบาจรรยา
๑๒. นายอาวุธชัย มาจุฬา
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ
๑. นายทศพร ศิรินาค
นายวรากรณ ภูอาภรณ
๒. นายรัตนชัย วิชัย
นายชาติ ไทยแท
๓. นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ
นายประภากร แจมพงศ
๔. นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
๑. นายวิฑูรย กมลนฤเมธ
นายนิมิตร งามยิ่งไพศาล
๒. นายบุญเลิศ บูรณศักดา
นายสมคิด เล็กเอกรัตน
๓. นายไพโรจน สุวรรณจันทรดี
นางสาวมัณฑนา เล็กสมบูรณ
๔. นายกิตติศักดิ์ คงธนไพศาลโสภณ
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นายจงศิริ กาญจนการุณ (เลขานุการ)
๑. นายจงศิริ กาญจนการุณ
นายณรงคฤทธิ์ ลีดีศรี
๒. นายณรงคฤทธิ์ ลีดีศรี
นายฤทธิรงค พิลาไชย
๓. นายสันธนะ พรหมมา

๑. นายบุรินทร รุงมณี (ประธานกรรมการ)
๒. นายอัครเดช ภูมิแดนดิน (รองประธาน
กรรมการ)
๓. นายบัณฑิต บุญแสน
๔. นายแสวง ภูเดนไสย
๕. นายธีระพล ยันตะบุศย
๖. นายหนูกัน ภูครองเพชร
๗. นายพิบูลย ขนิษฐวงศ
๘. นางสาวอุมาภรณ ประชาชัย
๙. นางมวน ถิ่นวิลัย
๑๐. อยูระหวางการสรรหากรรมการทดแทน

๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.

๗๖
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดนครพนม
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางปราณี สริวัฒน (ประธานกรรมการ)
นายสมคิด ชมอัญเชิญ
นายณัฐติพงษ วันทวี
นายคณิต ฐานหมั้น
พลตํารวจโท สุกิจ อุดมเศรษฐ
นายธวัชชัย คงนาวัง
นายสุพจน สิงหสุรศักดิ์
นางสาวเนตรนภา ครองพวก
นายเสนาะ เรืองเจริญ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายบุรินทร รุงมณี (ประธานกรรมการ)
นายสงา วงศศรีชา
นายวีรศักดิ์ เกิ่งสุวรรณ
นายจํานง สิทธิ
นายถนอม สุวรรณราช
นายทวนทมิฬ เตโช
นายสถาพร ศรีวรสาร
นายสียา อุตรทุม
นายจําลอง ทอนราช
นายบุญชวย รามัญวงศ

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.

นายประยูร ยาคลี
นายปญญา กลาแท
นายพีระพล ติ้วสุวรรณ
นายสุขสันต เจตนฐากูร
นายบานเย็น ชัยศรี

๑. นายสฤษดิ์ โมธรรม
๒. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ
๓. นายชูกัน กุลวงษา (รองประธานกรรมการ)

กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นางโชษิตา จารุโชติรัตนสกุล
๑. นายสากล พูลศิริกลุ
นายเกรียงศักดิ์ โชควรกุล
๒. นายสมทัด บุญทะพาน
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี
๓. นายประเสริฐ วงศมาลาสิทธิ์
นายอดิศร ลิ้มภักดี (รองประธานกรรมการ)
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางสุมิตรา อติศัพท (เลขานุการ)
๑. นายวิชัย ทองสุข (เลขานุการ)
นางสาวชัญชนันท ชืน่ คาสุธรัตน
๒. นายณรงคฤทธิ์ ลีดีศรี
นายธนยศ แสนสุกใส
๓. นายจรัญ ดวงศรี

๗๗
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย

กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑. นางปราณี สริวัฒน (ประธานกรรมการ)
๒. นายไสว ขันผักแวน
๓. นายวิเชียร จงรั้งกลาง
๔. นายชั้น พิเชฐชัยกุล
๕. นายพรศักดิ์ พวงพรศรี
๖. นายกฤษฎา จุฑาจินดาเขต
๗. นางนาคแกว เสถียรหิรัญ
๘. นายณรงคชัย หวังเลี้ยงกลาง
๙. นายวัชระ กานตวนิชกูร
๑๐. นางประชุม ซอมกระโทก
๑๑. นายประภาส แกกลาง
๑๐. นายวิศาล พรหมณเรศ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นางปราณี สริวัฒน (ประธานกรรมการ)
นายณภัทร กลางสวัสดิ์
นายคํากาย กองพร
นายประจวบ สืบสิงห
นายดิลก ทัพวร
นายกังวาน วงศวัฒนโสภณ
นายยอด กุงไธสง
นายเชวงศักดิ์ แสนมณี
นายวรรณสิทธิ์ แผวพลสง
นายรังสรรค ทบลา
นางวาสนา ปาละสาร
นางประคอง ภาสะฐิติ

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.

พันตํารวจโท ประยูร พานิชา
นายอภิรักษ ลิ้มรัตน
นางอมรรัตน นพพลกรัง
นายบุญทิศ ดวงจันทร (รองประธาน
กรรมการ)
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
๑. นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นายสมศักดิ์ ศรีบวั รอด
๒. นายนที เจียรพันธุ
นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน
๓. นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย
นายเกียรติชยั กาญจนวัฒนา
๔. นายรัชวุฒิ กฤตสิน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางสุมิตรา อติศัพท (เลขานุการ)
๑. นายสุกิจ ประกาศสุขการ (เลขานุการ)
นางสาวชัญชนันท ชื่นคาสุธรัตน
๒. นางสาวฐิติกานต นิรามัย
นายปยะพงษ สุวรรณทรัพย
๓. นายสมภพ ศรีนิลทา
นายกิติพงศ พงศสุรเวท
นายชุณห ศิริชัยคีรีโกศล
นายชวาล พัฒนกําชัย
นายบุญสม เลื่อนกระโทก

๑.
๒.
๓.
๔.

๗๘
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายบุรินทร รุงมณี (ประธานกรรมการ)
นางสําราญ ดีจันทร
นายสุรสิทธิ์ เวชชัชศาสตร
นายวัฒนา อนุวาร
นายวิเชียร ดรไพชุม
นายบุญาบารมีภณ ชิณราช
นายสี มาพร
นายสมจิต ปตตานัง
นายลวน กุลแกว
นายคํากอง บุญคํา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายบุรินทร รุงมณี (ประธานกรรมการ)
นายสนอง มานิตย (รองประธานกรรมการ)
นางอัญชลี อุณวงค
นายปริญญา เมืองโคตร
นายศรีบุญเรือง ไตรยวงค
นายประสิทธิ์ โนรี
นายพู สุพร
นายประสาท สุภาชาติ

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายพิสุทธิ์ จันทรจํานง
๒. นายชนินทร มีนาสันติรักษ
๓. นายสุพล วัฒนกิติกุล
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๑. นายอนุสรณ โพธิ์ศิริ
๒. นายทวีศักดิ์ ประทุมลี
๓. นายพิชิต บุตรดีวงศ
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายสุทิน พรมงคลชัย
๑. นายประมวลศิลป โภคสวัสดิ์
นางประดิษฐ ธรรมดวงศรี
๒. นายชัยยุทธ ลิ้มวัฒนา
นายศิริวุฒิ์ ติระพงศไพบูลย
๓. นายอภิชาติ ศรีสวัสดิ์
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นายจงศิริ กาญจนการุณ (เลขานุการ)
๑. นายวิชัย ทองสุข (เลขานุการ)
นายณรงคฤทธิ์ ลีดีศรี
๒. นายณรงคฤทธิ์ ลีดีศรี
นายชูชัย โงวศิลปศาสตร
๓. นายบรรจง ตรีกุล

๗๙
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดยโสธร

จังหวัดรอยเอ็ด
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๑.
๒.
๓.

๑.
๒.
๓.

๑.
๒.
๓.

๑. นายบุรินทร รุงมณี (ประธานกรรมการ)
๒. พ.ต.อ. เปลง วีระชาติ (รองประธาน
กรรมการ)
๓. นางดวงพร วงศตัว
๔. นายพงศพิศุทธิ์ ชูศรีพัฒน
๕. นางเพ็ญศรี จันทรภิรมย
๖. นายปญญา ชื่นมณี
๗. นายเฉลิม ชมพูแดง
๘. นายโอภาส สําแดงเดช
๙. นายคงศักดิ์ นาคคุม
๑๐. อยูระหวางการสรรหากรรมการทดแทน
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายบัวลา พันธุดวง
๑. นายพิสิษฐศักดิ์ ไวนิยมพงศ
นายเศรษฐการ กองศรีมา
๒. นายถาวร ตรีบุญเมือง
นายชื่น วงษเพ็ญ (รองประธานกรรมการ) ๓. นายประไพ ศรีสัจจา
๔. นายประจักษ มูลรัตน
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นางจุฬาพร กรธนทรัพย
๑. นายประวิน จําปาแกว
นายชาญชัย แตศิริ
๒. นายนที ศิริพานิช
อยูระหวางการสรรหากรรมการทดแทน
๓. นายสุวัฒน ลีขจร
๔. อยูระหวางการสรรหากรรมการทดแทน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวกุลยา อัศวกุล (เลขานุการ)
๑. นายจงศิริ กาญจนการุณ (เลขานุการ)
นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ
๒. นายณรงคฤทธิ์ ลีดีศรี
นายสุกิจ กลีบแกว
๓. นายวิชา สวางขจร
นายกมล สุขสมบูรณ (ประธานกรรมการ)
นายนิยม ทองแกว
นายดาวเรือง พืชผล
นายสัมฤทธิ์ กัลปดี
นายอดิเทพ โยธิคาร
นายวิชัย กองเพชร
นายฐาปนพงศ เรืองไชย

๘๐
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดเลย

จังหวัดศรีษะเกษ
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายพิศณุ คลายทิม (รองประธานกรรมการ)
๓. นายแจง แสงขาว
๔. นายปรีชา เรืองศักดิ์
๕. นางพิศมัย สันหาชนานันท
๖. นายสิงหรัน แกวสุวรรณ
๗. นายพิทักษ สารีพิมพ
๘. นายสุภาพ ครสิงห
๙. นายนิยม วันหากิจ

๑.
๒.
๓.

๑.
๒.
๓.

๑.
๒.
๓.

๑. นายกมล สุขสมบูรณ (ประธานกรรมการ)
๒. นางผองศรี แซจึง
๓. นายชูวิทย บุษบงก
๔. นางคํามี อินทํามา
๕. นายบุญทอง สุธาบุญ
๖. นายบัวโฮม บุดดา
๗. นายประเสริฐ ชํานิ
๘. นางบังอร บุรีแสง
๙. นายมนตรี ศรีโคตร
๑๐. นายทองสุก พลพงษ
๑๑. นายณัฐพล ทรงทัน
๑๒. นายวิจิตร ใสกระจาง
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายอดุลย เนาวโนนทอง
๑. นายวสันต จิตสัมฤทธิ์
นางนิสากร แพรศิริวุฒิพงศ
๒. นายยงศักดิ์ ตั้งพูนผลสวัสดิ์
พันเอก พิชิต สัตถาผล
๓. นายไสว ไชยสุวรรณ
๔. นางนริตา ไตรสรณกุล
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายวสันต แกวศิรบิ ัณฑิต
๑. นายสมบัติ์ เกียรติสุรนนท
นายจิรวัฒน วัฒนถนอม
๒. นางกัลยาณี ธรรมจารีย
นายไพศาล มณีกันตา
๓. นายวิทยา วิรารัตน
๔. นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท (รองประธานกรรมการ)
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางวิมลวัณณ รอดเรืองเดช (เลขานุการ) ๑. นางสาวกุลยา อัศวกุล (เลขานุการ)
นางสาวประสานสุข รอดสุวรรณ
๒. นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ
นายประยูร วัชราเรืองวิทย
๓. นางอรัญญา บุตรไชย

๘๑
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสุรินทร
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.

นายบุรินทร รุงมณี (ประธานกรรมการ)
๑. นางปราณี สริวัฒน (ประธานกรรมการ)
สิบเอกบัณฑิต เชาววัลล
๒. นายวิเชียร สัตตธารา
นายพิทยาพล เสนาไชย
๓. นายยุทธศาสตร ศาสตรา
นายอรุณ ทุมมาพันธ
๔. นายสมบูรณ การินทร
นายชาญ วัฒนขํา
๕. นายประเสริฐ วงศฉลาด
นางสวัสดิ์ ศรีหาผล
๖. นางธนารัตน หวังสม
นายสุนทร คนคลอง
๗. นางเพียรพิศ อนุสรณทรางกูร
นายดําเนิน สอนไชยา
๘. นายประพันธ พาละพล
สิบเอกสูงศักดิ์ พรรณขาม
๙. นายจงคิด เชนุยาว
นายอักษราวุธ เข็มรัตน
๑๐. นางประนอม ขาวงาม
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายกูศักดิ์ ทับทิม
๑. นายพิชิต สายแสงจันทร
นายปราการ เทพคําดี
๒. นางสาววราลักษณ แซตัง
นายอิทธิพล พรหมพินิจ
๓. นายพิทยะ สังขโสม
นายสมหมาย วงมะแสน
๔. นายตั้งจดิษฐ สภารัตน (รองประธานกรรมการ)
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายสัจจา วาจาสัตย
๑. นายอาทร แสงโสมวงศ
นายสุรพงษ พัชรินทรศักดิ์
๒. นายทองทศ บุญธรรม
นายเทเวศ ปยะวัฒนะนนท
๓. นายเฮียบ สาแกว
๔. นายสุรัตน คูณวัฒนาพงษ
นายปยะ ตงศิริ
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

๑. นายจงศิริ กาญจนการุณ (เลขานุการ)
๒. นายอนุ แยมแสง
๓. นายนราวุฒิ จันทรทอง

๑. นายสุกิจ ประกาศสุขการ (เลขานุการ)
๒. นางสาวฐิติกานต นิรามัย
๓. นายเสนอ พิศเพ็ง

๘๒
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย (ประธาน
๑. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย (ประธาน
กรรมการ)
กรรมการ)
๒. นางสวรรค บุญจันทร
๒. นายสมควร ทวีคูณ
๓. นายเทอดศักดิ์ รัตนตรัยศรี
๓. นายบุญจันทร บุญกวาง
๔. นายดาบตํารวจ ทิรัตน พิทักษสฤษดิ์
๔. นางกองแกว ไสยโสภณ
๕. นายสถาพร รัตนมงคล
๕. นายเผด็จ วงษาหาญ
๖. นายมนตชัย ฮาดดา
๖. นางสาคร ศรีภูธร
๗. นายประดิษฐ พันธัง
๗. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
๘. นายกานกอง เกษงาม
๙. นายประเสริฐ แมนศิริ
๑๐. นายสุวิทย นิคมภักดิ์
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายเจริญ จันทวงศ
๑. นายสุวรรณ สวัสดิ์ชติ ัง
๒. นายทวี นิลแสง
๒. นายทวีศักดิ์ จันทะศรี
๓. นายถวัลย คําเชียงใหม
๓. นางศรัณยา สุวรรณพรหม (รองประธาน
๔. นายเอกชัย วงษคงคํา (รองประธาน
กรรมการ)
กรรมการ)
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายปรีชา รัตนสังข (รองประธานกรรมการ)
๑. นายวิทวัส วทานิโยบล
๒. นายสมาน โสฬสจินดา
๒. นายไพรัช นุชิต
๓. นายพฤทธิ์ โคตรจรัส
๓. นายวุฒิพงษ ศิริสถิต
๔. นายรัฐ ชูกลิน่
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นางวิมลวัณณ รอดเรืองเดช (เลขานุการ)
๒. นางผองศรี ลาลุน
๓. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล

๑. นางวิมลวัณณ รอดเรืองเดช (เลขานุการ)
๒. นางผองศรี ลาลุน
๓. นายปานทอง สระดูพันธ

๘๓
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายกมล สุขสมบูรณ (ประธานกรรมการ)
๒. นายทวีชยั ลัทธิรมย
๓. นายสมมาตร มะลิลา
๔. นายคงภพ มณีวรรณ
๕. นางอัฐฌาวรรณ พันธุมี
๖. นางบุพผา โสดามรรค
๗. นายประเสริฐ ทองคํา
๘. นางสาวนวลฉวี ลีลา
๙. นางสาวจิรนันท โชติสนธิ์
๑๐. จาสิบเอก โอภาส สิงหเรือง
๑๑. นายทนงศักดิ์ ทองภา
๑๒. อยูระหวางการสรรหากรรมการทดแทน
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายไพโรจน โคตรทะจักร
๑. นายณัฐวัตร นิซัน
นายสุพินิจ บัวทองสิงห
๒. นายพิสิษฐ สันตพันธ
นายภัทรศักดิ์ หอนงาม
๓. นางรําพูล ตันติวณิชชานนท
นายประดิษฐ ระบาเลิศ (รองประธานกรรมการ) ๔. นายเพรียวพันธ ไชยพันธ
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายสมศักดิ์ ถนัดชาง
๑. นางเพ็ญพักตร ศรีทอง
นายเอกฉันท ทองพิริยกุล
๒. นางมลิวัลย ไชยสงคราม
นายประยูร โฮมภิรมย
๓. นายศักดิ์ชัย ลาภพรศิริกุล
นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
๔. นายปวรวุฒิ ศรีธัญรัตน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

๑. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายสมชาย เรืองอุไร
๓. นายกิตติคุณ คนบุญ
๔. นางหนูพิน คานทอง
๕. นางนันทิญา พันพรม
๖. นางสาวเจษฎา พรหมสวาง
๗. นางกุศล ไชยชาญ
๘. นายชวน บุญแสนแผน
๙. นายสมควร หอมกระชาย
๑๐. นายเจริญ พันธผิว

๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.

๑. นางวิมลวัณณ รอดเรืองเดช (เลขานุการ)
๒. นางสาวประสานสุข รอดสุวรรณ
๓. นายมงคล อดทน

๑. นางสาวกุลยา อัศวกุล (เลขานุการ)
๒. นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ
๓. นายยรรยง วิไลพงษ

๘๔
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดอํานาจเจริญ
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

นายกมล สุขสมบูรณ (ประธานกรรมการ)
นายนิกร ลุสมบัติ
นางกรองจิตร ถิ่นระหา
นายสรศักดิ์ พิมงคล
นางจําลอง จันมี
นายประสิทธิ์ โลหะสาร
นางอนงค ภาแกว
นายอดุลย โคลนพันธ
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายวิชัย แสวงสุข
นายจันทลี หลานทาว
นายกําแหง ภาแกว
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายณรงควิทย ขันติวารี
นายนิติพัฒน ทวีมารัตน
นายพงษศักดิ์ ตั้งตระกูลวงศ (รองประธานกรรมการ)
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวกุลยา อัศวกุล (เลขานุการ)
นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ
นายวัชระ กุดกุง

๘๕
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดจันทบุรี
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑.
๒.
๓.

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

นายวชิระ เพงผล (ประธานกรรมการ)
๑. นายกมล สุขสมบูรณ (ประธานกรรมการ)
๒. นายอาทิตย บุญอากาศ
นายสรวุฒิ จงสกุล
๓. นายอเนก อินทาภรณ
นายสุชน ทิวากร (รองประธานกรรมการ)
๔. นายโสภณ เอ็งสุวรรณ
นายวุฒิชัย โชควิเชียรฉาย
๕. นายอุทัย ยุตวิ งษ
นางรสวรรณ จงไมตรีพร
๖. นายประดิษฐ ปธานราษฎร
นายจินดา โพธิ์ทอง
๗. นายทนุ อัตตโนรักษ
นางมณี วุฒิสุวรรณ
๘. นายพุทธ ตันมณี
นายธานี สองแสง
นางสาวรมยรภัส จงเจริญถาวรกุล
นางเงินยวง คิ้ววงศงาม
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายเตือน ทองยิ้ม
๑. นายณรงค ฐานธรรม
นายชูศักดิ์ แมนทิม
๒. นายมานิตย วิสุทธิพัฒน
นายชัชวาลย แซเลา
๓. นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ (รองประธาน
กรรมการ)
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายธีรชัย ชุติมันต
๑. นายอภิชาต วิสุทธิ์เสรีวงศ
นายสมภพ ธีระสานต
๒. นายอรุณ มรรคผล
นายนพพร ถาวรประดิษฐ
๓. นางสาวณุกานดา กิติศุภวัฒนา
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวธิดานันท สุขมาก (เลขานุการ)
๑. นางสาวกุลยา อัศวกุล (เลขานุการ)
นายสิริชัย คําชมภู
๒. นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ
นายสมบูรณ เหลาสุนทรียา
๓. นายจําลอง สิงโตงาม

๘๖
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายพันธุชัย วัฒนชัย (ประธานกรรมการ)
นายเตี้ย มวงพา
นายเกรียงศักดิ์ สมบูรณทรัพย
นายณัฎฐ กิตติกลุ
นางบุญโปรด จํารัสพันธุ
นายธวัชชัย ประเสริฐโสภณ
นายมาโนช คุมยา
นายศิริพจน วัชพฤกษ
นายกิตติภพ มงคล
นางปทุมทิพย พงษบุญ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายกมล สุขสมบูรณ (ประธานกรรมการ)
นายบัญญัติ จิตพูลผล
นายชัยจิตร รัฐขจร (รองประธานกรรมการ)
นายยอดธง ศรีวราลักษณ
นางสมสุข เฉลิม
นายประเสริฐ กลิ่นชู
นายวันชัย จึงจรัสทรัพย
นายนอบ สุวรรณศิลป
นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย
นายยงยุทธ เจริญจิต

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายวิชัย ลีละกุลเกียรติชัย
๒. นายไพทูล มาตเจือ
๓. นายชัยยา นิรันดร
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๑. นายอมรินทร ปรัชญกุล
๒. นายทวีศักดิ์ นิ่งอนงค
๓. นายอนันต ปรีดาสุทธิจิตต
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายวัฒนา รัตนวงศ
๑. นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
นางสาวอรพินท เสริมประภาศิลป
๒. นายวิศษิ ฐ จารุดุล
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ
๓. นายฐิติ สุขสวัสดิ์
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นายสมหวัง ภมรคล (เลขานุการ)
๑. นางสาวกุลยา อัศวกุล (เลขานุการ)
นางวนิดา ทิพยโอสถ
๒. นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ
นางพัชนี งามใจ
๓. นายธวัชชัย ศรีทอง

๘๗
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดชัยนาท

จังหวัดตราด
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางรังสี พันธุมจินดา (ประธานกรรมการ)
นางวราวรรณ นงบาง
นายสมบูรณ คงเมือง
นายสนั่น สุพรรณกูล
นางปาน เอี่ยมสุภา
นายชูเกียรติ แชมชอย
จาสิบเอก ยงยุทธ เล็กสาย
นายสุรชัย ทาเอื้อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายกมล สุขสมบูรณ (ประธานกรรมการ)
นายถ้ําทอง ฮวมรุณ
นายชุมพล วัฒนา
นายจักรกฤษณ เพิ่มทรัพย
นางจีรนันท เดชตระกูล
นายทองหลอ วรฉัตร
นายคมศักดิ์ ศักดิ์เพชรพลอย
นายวีระ จงไพศาล

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายสมชาย สิทธิบรวงศ
๒. นายสมหมาย อารมณ
๓. นายนาวิน พยัคมาก
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๑. นายธนพน ปรีดาสุทธิจิตต
๒. นายประมวล มุสิกรัตน
๓. นายดาบตํารวจ สมหมาย ชื่นกมล
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายสมพงษ สินทรัพย
๑. นายโอฬาร วัฒนวินิน
นายจุมพฎ เจตนจันทร (รองประธาน
๒. นายอุทัย ตันชัย (รองประธานกรรมการ)
กรรมการ)
๓. นางมุกดา เจริญประสิทธิ์
นายประชา ยอดวานิช
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางรุงรัตนา บุญ-หลง (เลขานุการ)
๑. นางสาวกุลยา อัศวกุล (เลขานุการ)
นางนลินี มหาขันธ
๒. นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ
วาที่รอยตรี สมชาย จันเทศ
๓. นายนิเวศน หาญสมุทร

๘๘
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครปฐม
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายพันธุชัย วัฒนชัย (ประธานกรรมการ)
นายชโลธร สุวรรณโชติชว ง
นายบุญโชค อุดมชัย
นายรังสรรค ผดุงธรรม
นางสาวอัมพรรณรัตน สุดสงวน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายวชิระ เพงผล(ประธานกรรมการ)
นายจิรวัฒน สะสมทรัพย (รองประธานกรรมการ)
พันตํารวจเอก สมญาติ สุขเสนา
นายปญญา สรอยทอง
นายจรัญ มหาโยธา
นายชอย ภิรมยคิน
นางศิริพรรณ พุมมา
รอยตํารวจตรี ปณม ยงใจยุทธ

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายสกนธ มัยญะกิต
๑. นายอภินันท ศิริรังษี
๒. นายองอาจ เกินอาษา (รองประธาน
๒. นายบุญสง นัดสูงวงศ
กรรมการ)
๓. นายวินัย วิจติ รโสภณ
๓. นายรักพงศ วีระบุรษุ พงศธร
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายวิรัตน อิงตระกูล
๑. นายสมบัติ แจมจันทรเกษม
๒. นายเกษมศักดิ์ อรัญญาชัยเศรษฐ
๒. นายสกล ชยะกุลภักดี
๓. นายเลิศฤทธิ์ พึ่งพระเกียรติ
๓. นางประไพ ศิริมไหสวรรย
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นายสมหวัง ภมรคล (เลขานุการ)
๑. นางสาวธิดานันท สุขมาก (เลขานุการ)
๒. นางวนิดา ทิพยโอสถ
๒. นายสิริชัย คําชมภู
๓. นางสาวศุภางค พุทธสุวรรณ
๓. นายชยกฤต วีระอมรกุล

๘๙
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย (ประธาน
๑. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย (ประธาน
กรรมการ)
กรรมการ)
๒. นายพีรศักดิ์ ชุมเจริญสุข (รองประธาน
๒. นายมนตรี รุงพัชรนําชัย
กรรมการ)
๓. นายฉลวย พวงกาหลง
๓. นายมนตรี เกิดนอย
๔. นายถวิล เสียงแจว
๔. นายวิชาญ เพ็ชรจํานงค
๕. นายบํารุง สมพืช
๕. นายพงษกวี นาคเขียว
๖. นายเกษตรชัย คุมวงษ
๖. นายสมพล วัฒโน
๗. นายพรประสิทธิ์ แกวประเสริฐ
๗. นายยวง เขียวนิล
๘. นายประทาน ชื่นวิจิตร
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายชูชาติ ชังตูม
๑. นายรังสิต ใยยุง
๒. นายจําลอง ขําสา
๒. นายสราวุธ กลิ่นกุสุม
๓. นายประกิจ เฉลิมพันธ
๓. พ.อ.อ.พินิจ บุญคุม
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายไพโรจน นพทีปกังวาล
๑. นายศุภสิทธิ์ กุลวิวัฒน
๒. นางนฤมล ซู
๒. นายมานะผล ภูสมบุญ
๓. นายสีทา แสนกรุง
๓. นายศุภเดช จิรเสวีนุประพันธ
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นางสาวจิรภา สุนทรภัค (เลขานุการ)
๑. นางสาวจิรภา สุนทรภัค (เลขานุการ)
๒. นางสาวธิดารัตน ดวงเดนมาก
๒. นางสาวธิดารัตน ดวงเดนมาก
๓. นายภาสวัฒก รอดคําดี
๓. นายสมทบ กุลชล

๙๐
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๑. นายพันธุชัย วัฒนชัย (ประธานกรรมการ)
นายวชิระ เพงผล (ประธานกรรมการ)
๒. นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส
นายจารึก สุจริตจันทร
นายสาย สวัสดิมงคล
๓. นางสาวชุม ยะประดิษฐ
นางสาวบุญสง พวงเพ็ชร
๔. นายพงษศักดิ์ บุญกระพือ
นายสุนทราภรณ พุมปรีดา
๕. นายสานิต เชาวนดี
นายโชติ เงินแทง
๖. นายสมาน โคศิลา
นายวรพงษ พูลลาภ (รองประธาน
๗. นายวิวัฒน จันทรสิวานนท (รองประธาน
กรรมการ)
กรรมการ)
นายสมยศ ชนะแรง
๘. นายกิตติ เลิศล้ํา
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายไชยณรงค เชื้อวงศสกุล
๑. นายนิมิต หงษวิไล
นายปราโมศย ตั้งซุยยัง
๒. นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี
นายมานพ ตั้งบูรพาจิตร
๓. นายไพฑูรย เทศยุคุณธร
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายวิโรจน โรจนวัฒนชัย
๑. นายชุมพล สมใจ
นายวิรัช ปยพรไพบูลย
๒. นางสาวสุพิวรรณ ทันสมัย
นายมนตรี ชูภู
๓. นายคมสรร ศรีตูมแกว
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวธิดานันท สุขมาก (เลขานุการ)
๑. นายสมหวัง ภมรคล (เลขานุการ)
นายสิริชัย คําชมภู
๒. นางวนิดา ทิพยโอสถ
นายวรพจน แววสิงหงาม
๓. นายธวัชชัย หวางเพียร

๙๑
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดเพชรบุรี

กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑.

นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย (ประธาน
๑. นายวชิระ เพงผล (ประธานกรรมการ)
กรรมการ)
๒. นายกรัณย สุทธารมณ
๒. นายจักรพรรณ อรรถาวี
๓. นางดวงพร แพรวรุงเรือง
๓. นายสมศักดิ์ สันธินาค
๔. นายนิพนธ พิทักษานุรัตน
๔. นายประพัฒน ไมประดิษฐ
๕. นายวิศษิ ฐ ยามานนท
๕. นายแนบ ภูดํารงค
๖. นายสมชัย บังจิต
๖. นางสาวสมจิตร ศิริเสนา
๗. นายสมเจต ปนสมบูรณ
๗. นายวินัย บุญรอด
๘. นางสาววันวิสา อินทมาลา
๘. นางน้ําผึ้ง ตุลยาทิตย
๙. พลเรือเอก ปรีชา เตชรัตน
๙. พลเรือเอก ปรีชา เตชรัตน
๑๐. นายฟาฟน อยูวัฒนา
๑๐. นายฟาฟน อยูวัฒนา
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายวิเชียร อเนกลาภ (รองประธาน
๑. นายวารี เสือทอง
กรรมการ)
๒. นายพยงค สีดอกบวบ
๒. นายมนตรี รักษาดี
๓. นายชรินทร พิมพรอด
๓. นางประทุม ชัยโกศล
๔. จาสิบตํารวจตรี รังสรรค กิจพิพัฒน
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. รอยตรี ฐกรณ พงษพันธุ
๑. นางวิรัลพัชร วิจิตตปญญารักษ
๒. นางบุญสม นุชนิยม
๒. นายทศพล วังศิลาบัตร
๓. นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน
๓. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลปโสภณ (รองประธาน
กรรมการ)
๔. นายปรีชา อัศวราชันย
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นางสาวจิรภา สุนทรภัค (เลขานุการ)
๒. นางสาวบุญศรี สุวรรณกําเนิด
๓. นางสาวจินตนา ทาวัง

๑.
๒.
๓.

นางสาวธิดานันท สุขมาก (เลขานุการ)
นายสิริชัย คําชมภู
นายสมพร คชเพต

๙๒
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดระยอง

จังหวัดราชบุรี
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

นายกมล สุขสมบูรณ (ประธาน
๑. นายวชิระ เพงผล (ประธานกรรมการ)
กรรมการ)
๒. นายสุรินทร ตําหนิงาม
นายสมบุญ ลําดับชั้น (รองประธาน
๓. นายจํารูญ สองสี
กรรมการ)
๔. นายปราโมทย ไพชนม
นายรุงโรจน เฉลาฉายแสง
๕. นางสาวยุพา ชาติไทย
นายสุทธา เหมสถล
๖. นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ
นายกรี ไพรสี
๗. นายวิชัย จิตติฉันท
นายธนศักดิ์ บัวรัตน
๘. นายบุญสง พิชญพิธาน
นายสันตชัย กาญจนาภิวัฒน
นายอุทิศ เข็มทอง
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายนิรันดร ปรัชญกุล
๑. นายชัยวัฒน หงสศุภางคพันธุ
นายพายัพ ผองใส
๒. นายสมคิด อโศกสกุล (รองประธานกรรมการ)
นายสมศักดิ์ สุขสวัสดิ์
๓. นางสุภัสสร มาบางยาง
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายดําริ ดวงนภา
๑. นายเกียรติแกว แกวลิขิตวงษ
นายสุวิทย ชืน่ ปยะวาจา
๒. นางสาวจินตนา ชิ้นปนเกลียว
นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน
๓. นายอุดม ใจเย็น
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวกุลยา อัศวกุล (เลขานุการ)
นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ
นายวัฒนชัย วรรณตุง

๑. นางสาวธิดานันท สุขมาก (เลขานุการ)
๒. นายสิริชัย คําชมภู
๓. นายกิตติศักดิ์ เล็กเซง

๙๓
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายพันธุชัย วัฒนชัย (ประธานกรรมการ)
นายวิบลู ยทตั สุทันธนกิตติ์ (ประธาน
๒. นางทองคํา เกษอมรวัฒนา
กรรมการ)
๓. นายประกาศ ใจมีธรรมดี
๒. ผศ.สุรพงษ ปนาทกูล (รองประธาน
๔. นายสกล รุงโรจน
กรรมการ)
๕. นายอภิสิทธิ์ ฤกษศิริสุขสวัสดิ์
๓. นายไพศาล โกสุมภสวรรค
๖. นายสายบัว กันภัย
๔. นายชัยวัฒน เทียมถนอม
๗. นายสมพงษ สิงหสมบุญ
๕. นายสมภพ โสมาภา
๖. นายนิคม เมฆวิลัย
๗. นายกิจจา มาอินทร
๘. นายเสกสรร ศรีแสงไทยสุข
๙. นายอนุวัตร คุชิตา
๑๐. นางสาวดวงฤทัย กันไชย
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายนิลนารถ จิโรจนวงศ
๑. นายสมชาติ ทองอราม
๒. นางจันทรวิภา ภัทรบดี
๒. นายประดิษฐ โชคจรัสกิจ
๓. นายมณเฑียร สิงหสา
๓. นางเจียม รุงเรือง
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายบรรเจิด สุริยจามร
๑. นายสมคิด เรืองอราม (รองประธานกรรมการ)
๒. นายประกอบ จํารูญพานิชยกุล
๒. นายวันชัย อองเอี่ยม
๓. นางสาวภัสสร จันโทกุล
๓. นายไพบูณร พินเที่ยง
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑.

๑.
๒.
๓.

นางรุงรัตนา บุญ-หลง (เลขานุการ)
นางนลินี มหาขันธ
นายธาดา เสือพันธุเจริญ

๑. นายสมหวัง ภมรคล (เลขานุการ)
๒. นางวนิดา ทิพยโอสถ
๓. นายนภา บุณยเกียรติ

๙๔
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

นายวชิระ เพงผล (ประธานกรรมการ)
๑. นายวชิระ เพงผล (ประธานกรรมการ)
นายสงวน เกตุกําจร
๒. นายวิมุติ บัวจันทร (รองประธานกรรมการ)
นางสิริกาญจน รัตนนิธิพรวดี
๓. นายปฏิวตั ิ อุนเมืองอินทร
นายนิคม อูออน
๔. นายสมเจตน เลิศไตรภพ
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายธนู เสมอจิต
๑. นายทองโปรด กลิ่นนิล
นายธวัช บุญพัด (รองประธานกรรมการ) ๒. นายพงษศักดิ์ เติมสายทอง
นายธนวุฒิ โมทยวารีศรี
๓. นายฐิติพงษ เตละวาณิชย
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายวิโรจน เลาหกรรณวนิช
๑. พันตํารวจโท สุรินทร ชัยพานิช
นายพิสิษฐ พิถยชุณพงศ
๒. นายอภิชิต ประสพรัตน
นายสมฤทธิ์ พงษสวัสดิ์
๓. นายประดิษฐ สุโชคชัยกุล
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวธิดานันท สุขมาก (เลขานุการ)
นายสิริชัย คําชมภู
นางสาวสุนี อัครสุวรรณกุล

๑. นางสาวธิดานันท สุขมาก (เลขานุการ)
๒. นายสิริชัย คําชมภู
๓. นายสุรสิทธิ์ รุง เรืองศิลป

๙๕
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระแกว
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑. นายพันธุชัย วัฒนชัย (ประธานกรรมการ)
นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายประดิษฐ พึ่งพิบูลย
๒. นางสาวพรรณทิพา ฤทธิแ์ กว
๓. นายนิธิโชติ นวมมณีรัตน
๓. นางสาวปราณี ฤทธิบตุ ร
๔. นายกําไร วงษศรี
๔. นายศักดา สุภาสูรย
๕. นางสุภาวดี พานิชวัฒนะ
๕. นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์
๖. นายทองมา กันชม
๖. นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี
๗. นางปราณี กิ่งทอง
๗. นายพิศิษฎ พลพหล
๘. นายสมเสียง เชื้อสุข
๘. นายนิพนธ แกวสุทธา
๙. นายสมจิตร คชฤทธิ์
๑๐. นางฉวีวรรณ โรจนะ
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นางศิริพร ลีลาวัฒนานนทกุล
๑. นายตระกูล สุขกุล
๒. นายสุรศักดิ์ สิทธิอมรพร
๒. นางดรุณี พูนประสิทธิ์
๓. นางปยะดา วงษประยูร
๓. นายนพจอม งามมีศรี
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายบุญไทย มีมะโน
๑. นายบํารุง ลอเจริญวัฒนะชัย
๒. นายเอกชัย สัตยานุกูล
๒. นางสุกานดา ลีรักพานิช
๓. วาที่รอยตรี วรัญชัย วิริยะวงศ (รองประธาน ๓. นายประมวล เขียวขํา
กรรมการ)
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑.

๑.
๒.
๓.

นางสาวจิรภา สุนทรภัค (เลขานุการ)
นางสาวบุญศรี สุวรรณกําเนิด
นายดิเรก มีโภคกิจ

๑. นายสมหวัง ภมรคล (เลขานุการ)
๒. นางวนิดา ทิพยโอสถ
๓. นายวัลลภ ประวัติวงค

๙๖
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดสิงหบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๑. นายวชิระ เพงผล (ประธานกรรมการ)
นายวิบลู ยทตั สุทันธนกิตติ์ (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายปยะ เจนสมุทร(รองประธานกรรมการ)
นายศิวกรวิศษิ ฎ อวมปวน
๓. นายมนูญ โพธิ์มณี
นายพิจิตร ปญญาพิชิต (รองประธาน
๔. นายวัง บุญลือพันธ
กรรมการ)
๕. นายนอง จําปาเงิน
นายอํานวย จางสกุล
๖. นายกมลเทพ โพธิ์ทอง
นายกมล ตั้งตระกูล
๗. นายสมศักดิ์ จรวงษ
นายยุย ปานทอง
๘. นายอานนท จรุงนันทกาล
อยูระหวางการสรรหากรรมการทดแทน
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายรชฎ ตั้งวงศพัฒนกิจ
๑. นายสัมภัณฑ มีสุข
นายนิพนธ สีตะระโส
๒. นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ
นายประจวบ โมรา
๓. นายเอนก ปาลวงษ
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายนําชัย แซตั้ง
๑. นายมนัส หวยหงษทอง
นายไพศาล ภูพงษพานิช
๒. นายนิวัท สุพรรณคง
นายกัมพล ชื้อตระกูลไพบูลย
๓. นายณัชคม พูลกําลัง
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางรุงรัตนา บุญ-หลง (เลขานุการ)
นางนลินี มหาขันธ
นายกฤษณนันท กําไร

๑. นางสาวธิดานันท สุขมาก (เลขานุการ)
๒. นายสิริชัย คําชมภู
๓. นายทองทศ อินทุมาร

๙๗
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดอางทอง
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

นายวิบลู ยทตั สุทันธนกิตติ์ (ประธานกรรมการ)
นางปราณี จันทวร
นายบุญเสริม หนูทอง
นายวัลลภ ไชยรักษ
นางสาวเกสร อาจหาญ
นายเดชา พุมสุวรรณ
นายประสิทธิ์ หอมชื่น
นายบุญเสริม เพ็งแจมศรี
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายชูศักดิ์ ศรีราชา
นายอํานาจ เสมาทอง
นายมณเฑียร วิริยางกูร
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นางขนิษฐา ศริพันธ
นายอัครวุฒิ เรืองกูล
นายสุนทร ชนานุศิริ (รองประธานกรรมการ)
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางรุงรัตนา บุญ-หลง (เลขานุการ)
นางนลินี มหาขันธ
นางสาวอภิรดี พงษปรีชา

๙๘
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดกระบี่

จังหวัดชุมพร
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

นางรังสี พันธุมจินดา (ประธานกรรมการ)
นายพรเทพ สีบุญเรือง
นายเดชา ชนะกุล
นายเอกนัฐ บุญยัง
นางสาวพรทิพย ตุมา
นายเจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์
นายนิตย ทิพยสุราษฎร
นายลิ่ม กกใหญ

๑.

นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายธนพล สุขปาน
๓. นายบุญมี แซวรัมย
๔. นายสมพงษ อินทรสุวรรณ (รองประธาน
กรรมการ)
๕. นายวินัย เครือหงษ
๖. นายทองหมาย ตางประเทศ
๗. นางพจมาน สุขอําไพจิตร
๘. นายธรรมนูญ เพชรสมุทร
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายยุทธนา อาวลึกนอย
๑. นายสันต แซตั้ง
นายศตพรรษ บุญทอง
๒. นายนพพร อุสิทธิ์
นายโกมล เกิดรักษ
๓. นายองอาจ บุษยวิทย
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ (รองประธาน
๑. นายธงชัย ลิม้ ตระกูล
กรรมการ)
๒. นางพันธทิพย เอี้ยวสกุล
นางนาฏยา แซโคว
๓. นายสมชาย สุทธิรักษาวงศ
นายประวิทย ดีไชยเศรษฐา

เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นางสาววรพรรณ เลิศไกร (เลขานุการ)
๑. นางเพลินพิศ รังสิวัฒนะ (เลขานุการ)
๒. นางสาวสมปอง ยิ่งสุขกมล
๒. นายอนุ แยมแสง
๓. นายวิรัตน รักพันธ
๓. นายสมจิตร เขียนดวง

๙๙
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดพังงา

จังหวัดพัทลุง
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางรังสี พันธุมจินดา (ประธานกรรมการ)
นายประชา คาวิจิตร
นายกําธร ขันธรรม
นายสมาน ทองเทือก
นายสมศักดิ์ ไชเดโช
นายสมพร ศิริบุญยัง
นางสิริกุล จินดาพล
นายฉลาด จันทนา

๑.

นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายบัญชา ถาวรานุรักษ
๓. นายสมชาย นรเศรษฐพงศ
๔. นางเอื้อมพร ชนะเทพ
๕. นายสมพงศ เขียวหอม
๖. นายสุขุม สุวรรณชนะ
๗. นายโสภณ สงวนแกว
๘. นายศักดิ์ เพชรสุข
๙. นายอุทัย บุญดํา
๑๐. นายสามารถ ไชยทอง

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายธวัชชัย ประมูลทรัพย
๒. นายประวัติ บุญเฉิด
๓. นายกรีฑา รอดราวีย

๑. นายสมพร จอมนุย
๒. นายประกอบ ขุนจํานงค
๓. นายเจริญ เสงสุน (รองประธาน
กรรมการ)
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นางพรทิพย ภูพันธววิ ัฒน
๑. นางภัคจิรา เณรพึ่ง
๒. นายประพฤทธิ์ ขอเพชร
๒. นางสาวกิ่งกอย กายพันธ
๓. นายบุญชู แพใหญ
๓. นางวาสนา หมัดอะดัม
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นางสาววรพรรณ เลิศไกร (เลขานุการ)
๑. นางเพลินพิศ รังสิวัฒนะ (เลขานุการ)
๒. นางสาวสมปอง ยิ่งสุขกมล
๒. นายอนุ แยมแสง
๓. นายชัยพร พัฒนรักษ
๓. นางสุพิตรา สิงหะพล

๑๐๐
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดสตูล

จังหวัดสุราษฎรธานี
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางนิตยา วงศเดอรี (ประธานกรรมการ)
นายสายัณห ศรีนอย
นายบุญมาก สองเมือง
นายผัน ยกฉวี
นายพัชราวุธ ชื่นอารมณ
นายรุสหลี เหมนะ
นายกิตติโชติ ชนะหลวง
อยูระหวางการสรรหากรรมการทดแทน

๑.

นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายอาทิตย มติธรรม (รองประธาน
กรรมการ)
๓. นายทวี พรหมวิเศษ
๔. นายอานนท วาทยานนท
๕. นายประดิษฐ นวลแกว
๖. นายสําเริง ขาวบานนา
๗. นายเรืองศิลป จันทรหุน
๘. นายจําลอง นิลทจันทร
๙. นายประดิษฐ ศรีคิรินทร
๑๐. จาสิบเอก อารมณ เพชรแท

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายอนุสรณ มรรคาเขต
๑. นายประสิทธิ์ ทับทิมทอง
๒. นายจํารูญ ดีเสาวภาคย
๒. นายกฤษพณ หวานแกว
๓. นายประชา กาสาเอก (รองประธาน
๓. นายสายัณห สวัสดิกุล
กรรมการ)
๔. นายบุญฤทธิ์ แกวเรือง
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายสุรักษ ติน้ สกุล
๑. นายโชคชัย จันทรสุวรรณ
๒. นายชาตรี สุธาพาณิชย
๒. นายชูศักดิ์ พุทธิพงษ
๓. นางจุไรวรรณ ผดุงทอง
๓. นายนภดล ศรีภัทรา
๔. นายมานพ แซเตี่ยว
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นายวิบลู ย โควตระกูล (เลขานุการ)
๑. นางเพลินพิศ รังสิวัฒนะ (เลขานุการ)
๒. นางสาวศศิกาญ เรืองตระกูล
๒. นายอนุ แยมแสง
๓. นายศุภชัย ปญญาศิริ
๓. นายไพฑูรย เมืองเนาว

๑๐๑
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดตรัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.

นางรังสี พันธุมจินดา (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายประพาส โรจนภิทักษ
๓. นายเริงศักดิ์ ศรีโมกขธรรม
๔. นายกฤตเมธ เพียรดี
๕. นายอนวัช รอดพันธ
๖. นายจรูญ พิทักษ
๗. นายสมปอง หมื่นสนิท
๘. นายสราวุฒิ สุจิตราภรณ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ (ประธานกรรมการ)
นายสุทิน ทองไซร
นายอุสาห ดวงจันทร
นายปลื้ม เทอดเกียรติชาติ
นายวิโรจน คงปญญา
นายปรีชา เมืองเดิม
นายเสถียร รัตนโชติ (รองประธาน
กรรมการ)
๘. นายสมศักดิ์ สาลิกา
๙. นายสุรินทร รอดพน
๑๐. นายบรรจง นราอาจ
๑๑. นายศักดิ์อนันต อากาศโชติ
๑๒. นายพินิจ ชอบทํากิจ

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายขอม นวนนิ่ม
๑. นายสุทัศน เดชเดโช
๒. นายธีรศักดิ์ ดีชูศร
๒. นายชนะ วงศมุสิก
๓. นายสุเชต นุชสมัย (รองประธาน
๓. นายประชา เจตนุรักษ
กรรมการ)
๔. นายวันชัย รัตนบุรี
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. สิบเอก อาภรณ มหาชัย
๑. นายรุจาธิตย สุชาโต
๒. นายมานิต วงษสุรียรัตน
๒. นายประภาส เอื้อนนทัช
๓. นายจักรมนต โพธิเมธานนท
๓. นายจามร เจริญอภิบาล
๔. นายโสภิต ชูพงศ
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นางสาววรพรรณ เลิศไกร (เลขานุการ)
๑. นางเพลินพิศ รังสิวัฒนะ (เลขานุการ)
๒. นางสาวสมปอง ยิ่งสุขกมล
๒. นายอนุ แยมแสง
๓. นางสาวธัญรัศม ไตรพันธรัชตะ
๓. นายศรัณยู เสมา

๑๐๒
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดยะลา
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.

นางรังสี พันธุมจินดา (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายสัจจพล ทองสม
๓. วาที่รอยตรี ไตรบัญญัติ จริยะเลอพงษ
๔. นายสรนันท เสนห (รองประธาน
กรรมการ)

๑. นางนิตยา วงศเดอรี (ประธานกรรมการ)
๒. นายวิชยั เรืองเริงกุลฤทธิ์ (รองประธาน
กรรมการ)
๓. นายเพง อรุณวงษ
๔. นายฮาเซ็ง นิยอ
๕. นายมะดาโอะ สะเตงกูแว
๖. นางสมจิต ยอดยิ่ง
๗. นายการิม ปูโระ
๘. นายเซ็ง หะมิมะดิง
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายประดิษฐ แสงจันทร
๑. นายวันอาฮาหมัด มามะ
๒. นายณรงค สิงหฆาฬะ
๒. นายมะหะมะ วาแมดีซา
๓. นายประสาน ประทีป ณ ถลาง
๓. นายซอมะ มะเซ็ง
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ
๑. นายฟุง สุขเสรีทรัพย
๒. นางอรอนงค สุวัณณาคาร
๒. นายสมพงศ สิมาพัฒนพงศ
๓. นายสรายุทธ มัลลัม
๓. นายประสิทธิศ์ ักดิ์ ลิ่มกาญจนา
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นางสาววรพรรณ เลิศไกร (เลขานุการ)
๑. นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ (เลขานุการ)
๒. นางสาวสมปอง ยิ่งสุขกมล
๒. นางสาวศศิกาญ เรืองตระกูล
๓. นายนันทศักดิ์ บุนนาค
๓. นายสมประสงค ประสพสุข

๑๐๓
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปตตานี
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๑.
๒.
๓.

นางนิตยา วงศเดอรี (ประธานกรรมการ) ๑. นางนิตยา วงศเดอรี (ประธานกรรมการ)
นายกิจจา จันทสิโร
๒. นายมะยากี มามะ
นางไญตง บินดาโอะ
๓. นายดนยา สะแลแม
นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
๔. นายเฉลิมพงษ วันทอง
นายอิสมาแอ หะยียูโซะ
๕. นายรอสดี อาแว
นายยามาลูดิน การี
๖. นายวิชติ จุลบุตร
นายวิโรจน ขีปนานนท
๗. นางสาวสมปอง อัดอินโหมง
นางสะรีพะ ตะโละดิง
๘. นายอับดุลรอซะ ยานยา
นายอดุล อดุลภักดี
๙. นายสุธรรม เฮาบุญ
นายอรรถพล มามะ
๑๐. นายดํารงค กาเดร
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
นายแวหะมะ จินาแว (รองประธาน
๑. นายมะรอสดี เงาะ
กรรมการ)
๒. นายอะฮามะ เตะ
นายสุกรี นฤชิต
๓. นายอับดุลเลาะ มาเส
นายเจะอูเซ็ง สาและ
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
นายกูเกียรติ บูรพาพงศ
๑. นายบุญเกียรติ กอเกียรติพิทักษ
นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง
๒. นางสุภาวดี โชคสกุลนิมติ ร
นายสุพัตร สุนันทคันธรส
๓. นายวิโรจน รตะไพบูลย (รองประธาน
กรรมการ)
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ (เลขานุการ)
๑. นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ (เลขานุการ)
นางสาวศศิกาญ เรืองตระกูล
๒. นางสาวศศิกาญ เรืองตระกูล
นายพันศักดิ์ แสงไกร
๓. นายรณวิชย ณ สงขลา

๑๐๔
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดระนอง

จังหวัดสงขลา
กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม

๑.

นางรังสี พันธุมจินดา (ประธาน
กรรมการ)
๒. นายสานิตย ลิกขะไชย
๓. นายจรัญ ฤาชัย
๔. นายสมพร วัฒนารถ
๕. นายนนทวี เขตจํานันท
๖. นายสุชีพ พัฒนทอง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางนิตยา วงศเดอรี (ประธานกรรมการ)
นางปรีดา เถาสุวรรณ
นายจํารัส หนูเกื้อ
นายสมนึก หนูเงิน
นายเมี่ยน ไชยณรงค
นายปรีชา สุขเกษม (รองประธาน
กรรมการ)
๗. นายเลี่ยง เทพทอง
๘. นายกรีฑา ยกรัตน
๙. นายสมะแอ มะแซ
๑๐. นายถาวร กองคิด
กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
๑. นายสมควร ทองสุกใส (รองประธาน
๑. นายสมพงศ โกวิทย
กรรมการ)
๒. นายสุพจน นวลทอง
๒. นายอิสหาก สาลี
๓. นายดาบตํารวจ นิคม ทองมุณี
๓. นายสุรพล ศรีบุญเรือง
๔. จาสิบเอก กุณฑล เสนะพันธุ

กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
๑. นายสมชาย วัชระสุขโพธิ์
๑. นายอภินันท ศรีสมานุวัตร
๒. นายบุญชวย จังศิริวัฒนธํารง
๒. นายสุวัฒน หาญสุราษฎร
๓. นายธนะรัชต โศจิรัตน
๓. นายชํานาญ นพคุณขจร
๔. นายอุดมศักดิ์ ตรีสุขเกษม
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๑. นางสาววรพรรณ เลิศไกร (เลขานุการ)
๑. นายวิบลู ย โควตระกูล (เลขานุการ)
๒. นางสาวสมปอง ยิ่งสุขกมล
๒. นางสาวศศิกาญ เรืองตระกูล
๓. นายเสริมเกียรติ สุทพัฒนแกว
๓. นายสิงห บุญเลิศ

๑๐๕

คณะผูจัดทํา
๑. นายจตุรงค ปญญาดิลก
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๒. นายระพีพันธุ สริวัฒน
หัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๓. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย
รองหัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๔. นายจํารัส ศักดิ์จิรพาพงษ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

สํานักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
๑. นายสิทธา วรไพจิตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๒. นางสาวอารียา ไกรทอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๓. นายทัศพันธ พงษเภตรา
นิติกรชํานาญการ
๔. นางดาหวัน อะมริต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๕. นายวิเชียรรัตน พาคํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๖. นางเบญจวรรณ ธนะปทม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๗. นายรัฐพล พลายโถ
นิติกร
๘. นายจตุภูมิ เสยกระโทก
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
]]]]]]^^^^^

หัวหนา ส.ก.ธ.จ.
รองหัวหนา ส.ก.ธ.จ.
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

