ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เจตนารมณ์ของกฎหมายทีก่ ําหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๗ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
(๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ในการตั ด สิ น ใจทางการเมื อ ง
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้งกองทุน
พั ฒ นาการเมื อ งภาคพลเมื อ ง เพื่ อช่ ว ยเหลื อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมสาธารณะของชุ ม ชน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น
การดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็น
และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
(๕) ส่งเสริมและให้การศึ กษาแก่ประชาชนเกี่ย วกับการพั ฒนาการเมื อง และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน
๑.๒ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ หารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
ในการจั ด ทํา แผนพั ฒ นาจัง หวั ด ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ว่า ราชการจั งหวัด จัด ให้ มีการประชุ ม
ปรึกษา หารือร่ วมกั น ระหว่า งหัวหน้า ส่วนราชการที่ มีสถานที่ตั้ งทําการอยู่ในจังหวั ด ไม่ว่า จะเป็ นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนกลาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด
รวมทั้ง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จํานวน และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดําเนินกิจการของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวง ที่กระทําในพื้นที่จังหวัด
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว
มาตรา ๕๓/๒ ให้นําความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ด้วยโดยอนุโลม
๑.๓ จากมาตรา ๕๓/๑ วรรคสาม ในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา ๕๓/๒ :
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด) วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ต่อมาได้ถูกนําไป
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒
๑.๔ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ หารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๕/๑ ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ทําหน้าที่สอดส่อง และเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑
ก.ธ.จ. ประกอบด้ ว ย ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี เ ขตอํ า นาจในจั ง หวั ด
เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่า มีการละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือ
มีกรณีที่เป็นการทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้ งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
จากมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกําหนดให้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๕ ขยายความมาตรา ๕๕/๑ วรรคแรก ที่ว่า การสอดส่อง และเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของ
หน่ วยงานของรั ฐ ในจั ง หวั ด ให้ ใช้ วิธีการบริ หารกิ จการบ้ า นเมื องที่ ดี และเป็ น ไปตามหลั กการที่ กํา หนดไว้
ในมาตรา ๓/๑ นั้ น มาตรา ๓/๑ เพิ่ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ ดังนี้
มาตรา ๓/๑ การบริ ห ารราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐ ความมี ประสิทธิ ภาพ ความคุ้ มค่ าในเชิ งภารกิ จแห่ ง รั ฐ
การลดขั้น ตอนการปฏิบัติ งาน การลดภารกิ จและยุบเลิกหน่วยงานที่ ไม่จําเป็ น การกระจายภารกิจ และ
ทรัพยากรให้แ ก่ท้องถิ่น การกระจายอํ านาจตัด สินใจ การอํ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ให้ คํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ ตามความเหมาะสมของแต่ ล ะภารกิ จ
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและประชาชนปฏิบัติก็ได้
๑.๖ จากมาตรา ๓/๑ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังที่กล่าวไว้ในข้อ ๑.๕ ข้างต้น จึงเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๗ จากที่ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒ ในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

๓
ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กับมาตรา ๕๕/๑ ในเรื่องของ
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ซึ่ ง ก็ ไ ด้ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาสั ง คม ภาคธุ ร กิ จ เอกชน
และยังเสริมด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารด้วย ย่อมแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ในแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และในความสอดคล้องของมาตรา ๕๓/๑ มาตรา ๕๓/๒ กับมาตรา ๕๕/๑ ในการจัดระเบียบ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจึงถูกกําหนดบทบาทเพื่อการสอดส่อง และ
เสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังที่ปรากฏใน
หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอนหนึ่งว่า “...เพื่อให้
เกิดการบริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศ ทางการพัฒนาประเทศ และให้การ
บริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอํานาจการดําเนินการของจังหวัด การ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทํางบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้ง สมควรส่งเสริมให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน
จังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะทําให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
มีความรับผิดชอบ...” (แผนภูมิที่ ๑ ในหน้า ๔)

๔
แผนภูมิที่ ๑

รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๗
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

มาตรา ๕๕/๑
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สอดส่อง เสนอแนะ การปฏิบัตภิ ารกิจของ
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัด
ให้มี ก.ธ.จ.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๔
ของ พ.ร.ฎ.
ให้ ผต.นร. และ
ผต.มท.
ติดตาม
ประเมินผล

แผนพัฒนา
แผนประจําปี
คําขอ
งบประมาณ
ของจังหวัด
กลุ่มจังหวัด

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

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

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ร่วมกับ ผต.มท.
ประธาน ก.ธ.จ.

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

สอดส่อง
ให้เป็นไปตาม

กรรมการ ก.ธ.จ.

การ
สอดส่อง
เสนอแนะ
ของ ก.ธ.จ.

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

ผู้แทน
ภาคประชาสังคม

เครือข่าย

ผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน

เครือข่าย

ผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่น

เครือข่าย

