ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ิในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
.................................
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบั ติ
หน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย และเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในข้ อ ๓๐ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี จึงก าหนดแนวทางปฏิบั ติ ในการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การสรรหากรรมการผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
๑.๑ ในการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม ให้ นายอาเภอดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ประกาศรั บ สมั ค รผู้ แ ทนภาคประชาสังคม ซึ่ งต้ อ งมี ส าระส าคั ญ
ได้ แก่ ระยะเวลารับสมัคร สถานที่รับสมัคร จานวนผู้แทนภาคประชาสังคมของอาเภอ เอกสารหลักฐาน
ประกอบใบสมัคร และวันประชุมเพื่อเลือกกันเอง และให้ ปิดประกาศการสรรหาไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และปิ ดประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วน ณ ที่ว่าการอาเภอ
(๓) จัดประชุมผู้สมัครตามข้ อ ๑.๑(๒) เพื่ อเลือกกันเองตามระเบียบ
ข้ อ ๑๒ ให้ ได้ ผ้ ูแทนภาคประชาสังคม จานวน ๑ คน
(๔) แจ้ งรายชื่อผู้แทนภาคประชาสังคมให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดทราบ
๑.๒ เอกสารและหลัก ฐานประกอบการสมั ค รของผู้ แ ทนภาคประชาสังคม
ประกอบด้ วย
(๑) สาเนาทะเบียนบ้ านจานวน ๑ ฉบับ
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการ
ออกให้ จานวน ๑ ฉบับ
(๓) กรณี ผ้ ู สมั ค รเข้ ารั บ การสรรหาเป็ นสมาชิก กลุ่ ม ประชาสังคม ที่มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ส่งเสริมหรืออนุ รักษ์ฟ้ ื นฟูด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล้ อ มของชุมชน ให้ แนบหลักฐานการจดทะเบียน หรือหลัก ฐานที่อ้ างอิงถึงการเป็ นกลุ่มหรือ

๒
องค์กรที่ผ้ ูสมัครเป็ นสมาชิก รวมทั้งหลักฐานการเป็ นสมาชิกกลุ่มดังกล่าวติดต่อกันมาแล้ วไม่น้อยกว่า
๑ ปี นับถึงวันสมัคร
(๔) กรณี ผ้ ู ส มั ค รเข้ า รั บ การสรรหาเป็ นบุ ค คลซึ่ ง เป็ นที่ย อมรั บ จาก
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนว่าเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์
ฟื้ นฟูด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้ อม ให้ แนบใบรับรองจากกานัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือประชาชนที่มีสญ
ั ชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ในวันรับรอง
ที่อยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็ นบุคคลซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
หรือเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าวจริง
๑.๓ การรับ สมัครผู้ แทนภาคประชาสังคม ให้ ใช้ ท่วี ่ าการอ าเภอเป็ นสถานที่
รับสมัคร
๑.๔ ให้ นายอาเภอดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด และแจ้ งรายชื่อผู้ท่ไี ด้ รับ
การคัดเลือกเป็ นผู้แทนภาคประชาสังคมของอาเภอให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดทราบภายใน ๔๖ วัน นับจาก
วันที่ระเบียบมีผลใช้ บังคับ โดยการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ เป็ นไปตามปฏิทนิ แนบท้ายหมายเลข ๑
ข้อ ๒ การสรรหากรรมการผูแ้ ทนสมาชิกสภาท้องถิน่
๒.๑ ในการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้ องถิ่น ให้ นายอาเภอดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) แจ้ งให้ ประธานสภาท้ องถิ่นแต่ละแห่งในเขตอาเภอ ยกเว้ นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองให้ ได้ ผ้ ูแทนแห่งละหนึ่งคน
(๒) ในกรณี อ าเภอมี ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด จ านวน
หนึ่งคน ให้ ผ้ ูน้ันเป็ นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอาเภอ เว้ นแต่ อาเภอที่มีสมาชิก
สภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดมากกว่ าหนึ่ งคน ให้ นายอ าเภอจัดประชุ มสมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดในเขตอาเภอเพื่อเลือกกันเองให้ ได้ ผ้ ูแทนหนึ่งคน
(๓) ให้ นายอาเภอจัดประชุมผู้ ท่ไี ด้ รับเลือกตามข้ อ ๒.๑ (๑) และ (๒)
เพื่อเลือกกันเองตามระเบียบข้ อ ๑๒ เพื่อให้ ได้ ผ้ ูแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของอาเภอหนึ่งคน
(๔) ให้ นายอ าเภอแจ้ งรายชื่ อผู้ แทนสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นให้ ผ้ ู ว่ าราชการจังหวัดทราบ
๒.๒ การประชุ ม เพื่ อ เลื อ กกั น เองของสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และสมาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ อยู่ในดุลพินิจของประธานสภาท้องถิ่น และนายอาเภอที่จะดาเนินการ
๒.๓ ให้ น ายอ าเภอด าเนิ นการสรรหา และแจ้ งรายชื่ อผู้ ท่ีได้ รั บ การคั ดเลื อ ก
ตามขั้นตอนที่ก าหนดให้ ผ้ ู ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน ๔๖ วัน นั บจากวันที่ระเบี ยบมีผลใช้ บั งคั บ
โดยการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ เป็ นไปตามปฏิทนิ แนบท้ายหมายเลข ๒

๓
ข้อ ๓ การสรรหากรรมการผูแ้ ทนภาคธุรกิจเอกชน
๓.๑ ในการสรรหากรรมการผู้ แทนภาคธุรกิจเอกชน ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัด
ดาเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนโดยดาเนินการ ดังนี้
(๑) แจ้ งให้ ประธานหอการค้ าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดที่มีในเขตจังหวัดดาเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
(๒) ในกรณี ท่ีมี ส มาคมการค้ าในเขตจังหวัด ให้ ผ้ ู ว่าราชการจังหวั ด
ประกาศให้ สมาคมการค้ าทราบ โดยปิ ดประกาศการสรรหาไว้ ท่ีศาลากลางจั งหวัด และที่ว่าการอ าเภอ
และให้ มีหนังสือแจ้ งให้ สมาคมการค้ าทราบประกาศการสรรหาอีกทางหนึ่งด้ วย
(๓) ให้ ประธานหอการค้ าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
จัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกันเองให้ ได้ ผ้ ูแทนหอการค้ าจังหวัด ๕ คน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
๕ คน ที่มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามตามระเบียบ และให้ นายกสมาคมการค้ าที่ประสงค์จะส่ง
ผู้แทนเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุมสมาชิกเพื่ อเลือกกันเองให้ ได้ ผ้ ู แทน
สมาคมการค้ าแห่งละ ๓ คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามระเบียบ
(๔) ให้ ป ระธานหอการค้ าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
และนายกสมาคมการค้ า แจ้ งรายชื่อผู้แทนที่ได้ รับการคัดเลือกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๑๕ วัน
นับแต่ วันที่ได้ รับ แจ้ งตาม (๑) หรือวันที่ผ้ ูว่าราชการจังหวัดประกาศตาม (๒) แล้ วแต่ กรณี โดยให้
ลงนามรับรองคุณสมบัติ ของผู้แทนที่ได้ รับการคัดเลือกว่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่
ระเบียบกาหนด สาหรับในส่วนของสมาคมการค้ า ให้ แจ้ งรายชื่อผู้แทนที่ได้ รับการคัดเลือกพร้ อมทั้งสาเนา
เอกสารหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมาคมการค้ าให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดด้ วย
๓.๒ การประชุมเพื่อเลือกกันเองของสมาชิกหอการค้ าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และสมาคมการค้ า ให้ อยู่ในดุลพินิจของประธานหอการค้ า จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และนายกสมาคมการค้ าที่จะดาเนินการ
๓.๓ ให้ ผ้ ู ว่า ราชการจั งหวัด จั ด ประชุ ม ผู้ แ ทนหอการค้ าจั งหวั ด ผู้ แ ทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคมการค้ า ที่ได้ รับการคัดเลือกร่ วมกัน เพื่อเลือกให้ ได้ กรรมการ
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมในแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกผู้แทนในกลุ่มของตนให้
ได้ ผ้ ูแทนหอการค้ าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคมการค้ า กลุ่มละ ๑ คน
หากจังหวัดใดมีผ้ ูแทนภาคธุรกิจเอกชนได้ ๔ คน ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมประชุมทุกคนประชุมร่ วมกันเพื่อเลือก
ให้ ได้ ผ้ ูแทนภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน
ในกรณี ท่ีจังหวัดไม่ มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือไม่ มีสมาคมการค้ า
หรือมีสมาคมการค้ า แต่ไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ ารับการคัดเลือก ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมประชุม ในแต่ละกลุ่ม
ลงคะแนนเลือกผู้แทนในกลุ่มของตนให้ ได้ ผ้ ูแทนกลุ่มละ ๑ คน ก่อน และให้ ผ้ ูเข้ าร่วมประชุมทุกคน
ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกให้ ได้ ผ้ ูแทนภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้นตามจานวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัด

๔
๓.๔ ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดดาเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
ภายใน ๖๖ วัน นับ จากวัน ที่ระเบียบมีผลใช้ บังคับ โดยการดาเนินการในแต่ ละขั้นตอนให้ เป็ นไปตาม
ปฏิทนิ แนบท้ายหมายเลข ๓
ข้อ ๔ การลงคะแนนเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภา
ท้ องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในระดับอาเภอหรือจังหวัด จะกระทาโดยเปิ ดเผยหรือโดยวิธลี ับ
ก็ได้ แล้ วแต่มติของที่ประชุม
ข้อ ๕ ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดแจ้ งรายชื่อกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการ
ผู้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และกรรมการผู้ แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชนให้ ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ ทราบ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามปฏิทนิ การดาเนินการสรรหา ทั้งนี้ ให้ แจ้ งรายชื่อพร้ อมจัดส่งประวั ติของกรรมการตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนดแนบท้ายหมายเลข ๔ ให้ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติกรรมการ
ต่อไป
ข้อ ๖ ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ปิ ดประกาศรายชื่ อ กรรมการที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีให้ ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
ข้อ ๗ ในกรณีท่มี ีปัญหาเกี่ยวกับการสรรหากรรมการตามประกาศฉบับนี้ ให้ นายอาเภอ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็ นผู้ ดาเนิ นการสรรหาแล้ วแต่ ก รณี เป็ นผู้ มีอานาจวินิ จฉัย หากยังไม่ ได้
ข้ อยุติให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดแจ้ งปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็ นผู้วินิจฉัยต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายนัที เปรมรัศมี)
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

