
 
 

 

 
 

ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี 

เรือ่ง  แนวทางปฏิบติัในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั 

................................. 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหา

กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังต่อไปน้ี 

  ขอ้ ๑ การสรรหากรรมการผูแ้ทนภาคประชาสงัคม 

   ๑.๑ ในการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสงัคม  ให้นายอ าเภอด าเนินการ

ตามขั้นตอน ดังน้ี 

     (๑) ประกาศรับสมัครผู้แทนภาคประชาสังคม ซึ่งต้องมีสาระส าคัญ 

ได้แก่ ระยะเวลารับสมัคร  สถานที่รับสมัคร  จ านวนผู้แทนภาคประชาสงัคมของอ าเภอ  เอกสารหลักฐาน

ประกอบใบสมัคร  และวันประชุมเพ่ือเลือกกนัเอง  และให้ปิดประกาศการสรรหาไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอ  

ที่ท  าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

     (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และปิดประกาศรายช่ือผู้สมัครที่มี

คุณสมบัติครบถ้วน ณ ที่ว่าการอ าเภอ 

     (๓) จัดประชุมผู้สมัครตามข้อ ๑.๑(๒) เพ่ือเลือกกันเองตามระเบียบ 

ข้อ ๑๒ ให้ได้ผู้แทนภาคประชาสงัคม จ านวน ๑ คน 

     (๔) แจ้งรายช่ือผู้แทนภาคประชาสงัคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

   ๑.๒ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้แทนภาคประชาสังคม

ประกอบด้วย 

     (๑) ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน ๑ ฉบับ 

     (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการ

ออกให้ จ านวน ๑ ฉบับ 

     (๓) กรณีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกกลุ่มประชาสังคม ที่มี

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 

สิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้แนบหลักฐานการจดทะเบียน หรือหลักฐานที่อ้างอิงถึงการเป็นกลุ่มหรือ 

 



 ๒ 
 
องค์กรที่ผู้สมัครเป็นสมาชิก รวมทั้งหลักฐานการเป็นสมาชิกกลุ่มดังกล่าวติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ ปี นับถึงวันสมัคร 

     (๔) กรณี ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลซึ่ งเป็นที่ยอมรับจาก

ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์

ฟ้ืนฟูด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ให้แนบใบรับรองจากก านัน หรือ

ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือประชาชนที่มีสญัชาติไทย อายุไม่ต ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันรับรอง 

ที่อยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับ

หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าวจริง 

   ๑.๓ การรับสมัครผู้แทนภาคประชาสังคม ให้ใช้ที่ว่าการอ าเภอเป็นสถานที่ 

รับสมคัร 

   ๑.๔ ให้นายอ าเภอด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด และแจ้งรายช่ือผู้ที่ได้รับ

การคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคประชาสงัคมของอ าเภอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน ๔๖ วัน นับจาก

วันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ โดยการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามปฏทินิแนบท้ายหมายเลข ๑ 

   ขอ้ ๒ การสรรหากรรมการผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถิน่ 

    ๒.๑ ในการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้นายอ าเภอด าเนินการ

ตามขั้นตอน ดังน้ี 

      (๑) แจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขตอ าเภอ ยกเว้นประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกกนัเองให้ได้ผู้แทนแห่งละหน่ึงคน 

      (๒) ในกรณีอ าเภอมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 

หน่ึงคน ให้ผู้น้ันเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอ าเภอ เว้นแต่อ าเภอที่มีสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากกว่าหน่ึงคน ให้นายอ าเภอจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดในเขตอ าเภอเพ่ือเลือกกนัเองให้ได้ผู้แทนหน่ึงคน 

      (๓) ให้นายอ าเภอจัดประชุมผู้ที่ได้รับเลือกตามข้อ ๒.๑ (๑) และ (๒) 

เพ่ือเลือกกนัเองตามระเบียบข้อ ๑๒ เพ่ือให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของอ าเภอหน่ึงคน 

      (๔) ให้นายอ าเภอแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการ- 

จังหวัดทราบ 

    ๒.๒ การประชุมเพ่ือเลือกกันเองของสมาชิกสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้อยู่ในดุลพินิจของประธานสภาท้องถิ่น และนายอ าเภอที่จะด าเนินการ 

    ๒.๓ ให้นายอ าเภอด าเนินการสรรหา และแจ้งรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ตามขั้นตอนที่ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน ๔๖ วัน นับจากวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ 

โดยการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามปฏทินิแนบท้ายหมายเลข ๒ 



 ๓ 

 
   ขอ้ ๓ การสรรหากรรมการผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชน 

    ๓.๑ ในการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกจิเอกชนโดยด าเนินการ ดังน้ี 

     (๑) แจ้งให้ประธานหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดที่มีในเขตจังหวัดด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกจิเอกชน 

     (๒) ในกรณีที่มีสมาคมการค้าในเขตจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศให้สมาคมการค้าทราบ โดยปิดประกาศการสรรหาไว้ที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอ าเภอ 

และให้มีหนังสอืแจ้งให้สมาคมการค้าทราบประกาศการสรรหาอกีทางหน่ึงด้วย 

     (๓) ให้ประธานหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

จัดประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ๕ คน  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

๕ คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ และให้นายกสมาคมการค้าที่ประสงค์จะส่ง

ผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน

สมาคมการค้าแห่งละ ๓ คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ 

     (๔) ให้ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

และนายกสมาคมการค้า  แจ้งรายช่ือผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๑๕ วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตาม (๑) หรือวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศตาม (๒) แล้วแต่กรณี โดยให้ 

ลงนามรับรองคุณสมบัติของผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกว่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่

ระเบียบก าหนด  ส าหรับในส่วนของสมาคมการค้า ให้แจ้งรายช่ือผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งส าเนา

เอกสารหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมาคมการค้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

    ๓.๒ การประชุมเพ่ือเลือกกันเองของสมาชิกหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด  และสมาคมการค้า ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัด  และนายกสมาคมการค้าที่จะด าเนินการ 

    ๓.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภา

อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคมการค้าที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกัน เพ่ือเลือกให้ได้กรรมการ

ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกผู้แทนในกลุ่มของตนให้

ได้ผู้แทนหอการค้าจังหวัด  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคมการค้า กลุ่มละ ๑ คน

หากจังหวัดใดมีผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้ ๔ คน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนประชุมร่วมกันเพ่ือเลือก 

ให้ได้ผู้แทนภาคธุรกจิเอกชนเพ่ิมขึ้นอกี ๑ คน 

     ในกรณีที่จังหวัดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือไม่มีสมาคมการค้า 

หรือมีสมาคมการค้า แต่ไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่ม

ลงคะแนนเลือกผู้แทนในกลุ่มของตนให้ได้ผู้แทนกลุ่มละ ๑ คน ก่อน  และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ประชุมร่วมกนัเพ่ือเลือกให้ได้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมขึ้นตามจ านวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัด 

 



 ๔ 

 

 

    ๓.๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

ภายใน ๖๖ วัน นับจากวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ โดยการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตาม

ปฏทินิแนบท้ายหมายเลข ๓ 

   ขอ้ ๔ การลงคะแนนเพ่ือเลือกกนัเองของผู้แทนภาคประชาสงัคม  ผู้แทนสมาชิกสภา

ท้องถิ่น  และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในระดับอ าเภอหรือจังหวัด จะกระท าโดยเปิดเผยหรือโดยวิธลีับ  

กไ็ด้ แล้วแต่มติของที่ประชุม 

   ขอ้ ๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายชื่อกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  กรรมการ

ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ท าเนียบรัฐบาล  กทม. ๑๐๓๐๐ ทราบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ตามปฏทินิการด าเนินการสรรหา ทั้งน้ี ให้แจ้งรายชื่อพร้อมจัดส่งประวัติของกรรมการตามแบบฟอร์ม 

ที่ก าหนดแนบท้ายหมายเลข ๔ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีโดยเรว็ เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติกรรมการ

ต่อไป 

   ขอ้ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปิดประกาศรายช่ือกรรมการที่ได้รับการรับรองจาก 

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

   ขอ้ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสรรหากรรมการตามประกาศฉบับน้ี ให้นายอ าเภอ

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสรรหาแล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย หากยังไม่ได้ 

ข้อยุติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยต่อไป 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

      (นายนัท ี  เปรมรัศมี) 

             ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

  


