
 

 

 

 

 ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
  มาตรา ๘๗  รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย  และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม ท้ังในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง   
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 
ทุกระดับ  ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

 (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้งกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมท้ังสนับสนุน 

การดําเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็น  
และเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนท่ี 

 (๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ีใกล้เคียงกัน 

 ๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  มาตรา ๕๓/๑  ให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีการประชุม 
ปรึกษา หารือร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชการ 
บริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนกลาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัด  
รวมท้ัง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จํานวน และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  เม่ือประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่น และการดําเนินกิจการของส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวง ท่ีกระทําในพ้ืนท่ีจังหวัด
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
  มาตรา ๕๓/๒  ให้นําความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ด้วยโดยอนุโลม 

 ๑.๓ จากมาตรา ๕๓/๑  วรรคสาม  ในเร่ืองของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา ๕๓/๒ : 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด) วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  ต่อมาได้ถูกนําไป
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 

เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีกําหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 



 

 

๒ 

 ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๐  
  มาตรา ๕๕/๑  ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.”  ทําหน้าท่ีสอดส่อง และเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ 

  ก.ธ.จ.  ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีเขตอํานาจในจังหวัด 

เป็นประธาน  ผู้แทนภาคประชาสังคม  ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้แทน 

ภาคธุรกิจเอกชน  ท้ังนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานัก-

นายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีท่ี ก.ธ.จ.  พบว่า มีการละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ  หรือ 
มีกรณีท่ีเป็นการทุจริต ให้เป็นหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 

  จากมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าว จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการกําหนดให้มีการออกระเบียบสํานัก-

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๑.๕ ขยายความมาตรา ๕๕/๑ วรรคแรก  ท่ีว่า การสอดส่อง และเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเป็นไปตามหลักการท่ีกําหนดไว้ 
ในมาตรา ๓/๑ นั้น  มาตรา ๓/๑  เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  มาตรา ๓/๑  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ   
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น  การกระจายภารกิจ และ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ท้ังนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

  การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ี 
ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล   
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  
เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ในการปฏิบัติราชการ และการส่ังการให้ส่วนราชการและประชาชนปฏิบัติก็ได ้

 ๑.๖ จากมาตรา ๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังท่ีกล่าวไว้ในข้อ ๑.๕ ข้างต้น  จึงเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑.๗ จากท่ีได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑  และ ๕๓/๒  ในเร่ืองของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  



 

 

๓ 

ซ่ึงจะไปเช่ือมโยงกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กับมาตรา ๕๕/๑  ในเร่ืองของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซ่ึงก็ได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน  
และยังเสริมด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารด้วย  ย่อมแสดงถึงเจตนารมณ์ท่ีเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗  ในแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  และในความสอดคล้องของมาตรา ๕๓/๑  มาตรา ๕๓/๒ กับมาตรา ๕๕/๑  ในการจัดระเบียบ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจึงถูกกําหนดบทบาทเพ่ือการสอดส่อง และ
เสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด  ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังท่ีปรากฏใน
หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  ตอนหนึ่งว่า “...เพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การ
บริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอํานาจการดําเนินการของจังหวัด  การ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทํางบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม  รวมทั้ง สมควรส่งเสริมให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน
จังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะทําให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
มีความรับผิดชอบ...” (แผนภูมิท่ี ๑ ในหน้า ๔) 
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แผนภูมิที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒  
การจัดทําแผนพัฒนาจงัหวัด 
และแผนพฒันากลุ่มจังหวัด 

มาตรา ๕๕/๑   
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  

สอดส่อง เสนอแนะ การปฏิบัตภิารกิจของ 
หน่วยงาน/เจ้าหนา้ที่ของรัฐ ในจังหวัด 

ให้มี ก.ธ.จ. สอดส่อง 
ให้เป็นไปตาม 

หลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบรหิารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การ
สอดส่อง 
เสนอแนะ 
ของ ก.ธ.จ. 

แผนพัฒนา 
แผนประจําปี 
คําขอ

งบประมาณ 
ของจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 

ผู้แทน 
ภาคประชาสังคม 

กรรมการ ก.ธ.จ. 
ผู้แทน 

ภาคธุรกิจเอกชน 

ผู้แทน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ประธาน ก.ธ.จ. 

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

๒๕๕๐ 

มาตรา ๓๔ 
ของ พ.ร.ฎ. 

ให้ ผต.นร. และ 
ผต.มท.  
ติดตาม 

ประเมินผล 

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

ร่วมกับ ผต.มท. 

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

เครือข่าย 

เครือข่าย 

เครือข่าย 

รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๘๗  
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 


