
 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

................................. 
เนื่องด้วยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ ซ่ึงเป็นเหตุให้หลักเกณฑ์เก่ียวกับจํานวน และวิธีการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี
นับแต่วันท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายช่ือกรรมการเป็นรายจังหวัด จึงสมควรกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
จึงยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ฉบับ
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ การสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 

   ๑.๑  ในการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม ให้นายอําเภอดําเนินการ 
ตามขั้นตอน ดังนี ้
     (๑) ประกาศรับสมัครผู้แทนภาคประชาสังคม ซ่ึงต้องมีสาระสําคัญ ได้แก่
ระยะเวลาการรับสมัคร สถานท่ีรับสมัคร จํานวนผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอ เอกสารหลักฐานประกอบ 
ใบสมัคร และวันประชุมเพ่ือเลือกกันเอง โดยให้ปิดประกาศการสรรหาไว้ ณ ท่ีว่าการอําเภอ ท่ีทําการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 
     (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ ๘ แห่งระเบียบฯ โดยผู้สมัคร
จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จากนั้นปิดประกาศรายช่ือผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ณ ท่ีว่าการอําเภอ  
     (๓) จัดประชุมผู้สมัครตามข้อ (๒) เพ่ือเลือกกันเองตามระเบียบฯข้อ ๑๒ 
ให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคม จํานวน ๑ คน 
     (๔) แจ้งรายช่ือผู้แทนภาคประชาสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

   ๑.๒  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้แทนภาคประชาสังคม
ประกอบด้วย 
     (๑) สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน ๑ ฉบับ 
     (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวท่ีทางราชการ
ออกให้ จํานวน ๑ ฉบับ 
     (๓) กรณี ผู้สมัครเข้ า รับการสรรหาเป็นสมาชิกก ลุ่มประชาสังคมท่ี มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม
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ของชุมชน ให้แนบหลักฐานการจดทะเบียน หรือหลักฐานท่ีอ้างอิงถึงการเป็นกลุ่มหรือองค์กรท่ีผู้สมัคร 
เป็นสมาชิก รวมท้ังหลักฐานการเป็นสมาชิกกลุ่มดังกล่าวติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัคร 
     (๔) กรณีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากประชาชน 
ในหมู่บ้านหรือชุมชนว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดล้อม ให้แนบใบรับรองจากกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ประธานชุมชน หรือประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย ท่ีอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชน อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
ในวันรับรอง จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ลงลายมือช่ือรับรองว่า เป็นบุคคลซ่ึงเป็นท่ียอมรับหรือเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถดังกล่าวจริง 

   ๑.๓  การรับสมัครผู้แทนภาคประชาสังคม ให้ใช้ท่ีว่าการอําเภอเป็นสถานท่ีรับสมัคร 

   ๑.๔  ให้นายอําเภอดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนด และแจ้งรายช่ือผู้ท่ีได้รับ 
การคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยการดําเนินการ 
ในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามปฏิทินแนบท้ายหมายเลข ๑  

๑.๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมของทุกอําเภอ 
เพ่ือเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมตามจํานวนในข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ ยกเว้นจังหวัดท่ีมี
อําเภอไม่เกินเจ็ดอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมนั้น และให้ผู้แทน 
ภาคประชาสังคมท้ังหมดเป็นกรรมการตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่งแห่งระเบียบฯ 

๑.๖ เม่ือดําเนินการสรรหาเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือ 
ผู้ได้คะแนนในลําดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายช่ือสํารองตามข้อ ๑๓ วรรคสาม 
แห่งระเบียบฯ  

สําหรับกรณีจังหวัดท่ีมีไม่เกินเจ็ดอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องจัดทําบัญชี
รายช่ือสํารองผู้แทนภาคประชาสังคม๑ 

   ข้อ ๒ การสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

    ๒.๑ ในการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้นายอําเภอดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี ้
      (๑) กรณีอําเภอมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้
นายอําเภอจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอําเภอ เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหนึ่งคน 
เว้นแต่อําเภอใดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คนดังกล่าวเป็นผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอําเภอนั้น 

(๒) แจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขตอําเภอ ยกเว้นประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนแห่งละหนึ่งคน 

                                                 
�
 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ท่ี นร ๑๒๐๖/๗๑ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานปลัด 

สํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ได้วินิจฉัยกรณีปัญหาการจัดทําบัญชีรายช่ือสํารองผู้แทนภาคประชาสังคม สําหรับจังหวัดท่ีมีไม่เกินเจ็ดอําเภอว่า จังหวัดไม่ต้อง
จัดทําบัญชีรายช่ือสํารองผู้แทนภาคประชาสังคมในกรณีดังกล่าว 
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(๓) จัดประชุมผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท้ังหมดตามข้อ (๒) 
เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนึ่งคน 

     (๔) แจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีได้รับเลือก
ตามข้อ (๑) หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอําเภอ กรณีท่ีอําเภอมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนึ่งคน และผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับเลือกตามข้อ (๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

    ๒.๒ การประชุมเพ่ือเลือกกันเองตามข้อ ๒.๑ (๑) และข้อ ๒.๑ (๓) ให้ผู้เข้าประชุม
ในประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงคะแนนเลือกผู้เข้าประชุมในประเภทเดียวกันตามข้อ ๑๒ วรรคสองแห่งระเบียบฯ 

๒.๓ การประชุมเพ่ือเลือกกันเองของสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒.๑ (๒) ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของประธานสภาท้องถิ่นท่ีจะดําเนินการ  

    ๒.๔ ให้นายอําเภอดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนด และแจ้งรายช่ือผู้ท่ีได้รับ 
การคัดเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามปฏิทินแนบท้าย
หมายเลข ๒ 

ในกรณีท่ีอําเภอไม่มีเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล ในการแจ้งรายช่ือ
ผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกเป็นผู้ แทนสมาชิกสภาท้องถิ่ นตามวรรคก่อน ให้นายอํ าเภอช้ี แจงเหตุ ดั งกล่ าว 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบพร้อมกันไปด้วย 

๒.๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละประเภทของ
ทุกอําเภอตามข้อ ๑๓ วรรคสองแห่งระเบียบฯ เพ่ือให้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลือกกันเอง 
ในประเภทเดียวกันให้ได้กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามสัดส่วนและจํานวนในข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ 

๒.๖ เม่ือดําเนินการสรรหาเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือ 
ผู้ได้คะแนนในลําดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายช่ือสํารองขึ้น ๓ บัญชี ตามประเภทสมาชิก
สภาท้องถิ่น  

   ข้อ ๓ การสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

    ๓.๑ ในการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดําเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนโดยดําเนินการ ดังนี ้
     (๑) แจ้งให้ประธานหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ท่ีมีในเขตจังหวัด ดําเนินการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
     (๒) ในกรณีท่ีมีสมาคมการค้าในเขตจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 
ให้สมาคมการค้าทราบ โดยปิดประกาศการสรรหาไว้ท่ีศาลากลางจังหวัด และท่ีว่าการอําเภอ และให้มีหนังสือ
แจ้งให้สมาคมการค้าทราบประกาศการสรรหาอีกทางหนึ่งด้วย 
     (๓) ให้ประธานหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
จัดประชุมสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหอการค้า
จังหวัด ๕ คน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๕ คน และให้นายกสมาคมการค้าท่ีประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับ 



 � 
การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุมสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบฯ เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนสมาคมการค้าแห่งละ ๓ คน  
     (๔) ให้ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ
นายกสมาคมการค้า แจ้งรายช่ือผู้แทนท่ีได้รับการคัดเลือกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้ง หรือวันท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ แล้วแต่กรณี โดยให้ลงนามรับรองคุณสมบัติของผู้แทนท่ีได้รับ
การคัดเลือกว่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีระเบียบฯ กําหนด สําหรับในส่วนของสมาคมการค้า 
ให้แจ้งรายช่ือผู้แทนท่ีได้รับการคัดเลือก พร้อมท้ังสําเนาเอกสารหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมาคมการค้า 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

    ๓.๒ การประชุมเพ่ือเลือกกันเองของสมาชิกหอการค้าจังหวัด สมาชิกสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และสมาชิกสมาคมการค้า ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานหอการค้าจังหวัด ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และนายกสมาคมการค้าท่ีจะดําเนินการ 

    ๓.๓ ใ ห้ ผู้ ว่ าราชการ จั งห วั ดจั ดประชุ ม ผู้ แทนหอการค้ า จั งหวั ด ผู้ แทน 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคมการค้าร่วมกัน โดยให้ผู้แทนคนหนึ่งลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้แทน 
ท่ีอยู่ในประเภทเดียวกัน ให้ได้ผู้แทนประเภทละ ๑ คน หากจังหวัดใดมีผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้ ๔ คน ให้ผู้แทน
ทุกคนลงคะแนนเพ่ือเลือกกันเองจากผู้แทนทุกประเภทร่วมกัน ให้ได้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมขึ้นอีก ๑ คน 
     ในกรณีท่ีจังหวัดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ/หรือ ไม่มีสมาคมการค้า 
หรือมีสมาคมการค้า แต่ไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้แทนลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้แทน 
ในประเภทเดียวกัน ให้ได้กรรมการผู้แทนประเภทละ ๑ คนก่อน แล้วจึงให้ผู้แทนทุกคนลงคะแนนเพ่ือเลือก
กันเองจากผู้แทนทุกประเภทร่วมกัน ให้ได้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมขึ้นตามจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีของ
จังหวัดตามข้อ ๖ ประกอบข้อ ๑๖ แห่งระเบียบฯ 

๓.๔ เม่ือดําเนินการสรรหาเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือ 
ผู้ได้คะแนนในลําดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายช่ือสํารองตามประเภทธุรกิจเอกชน 
จํานวน ๓ บัญชี โดยแยกเป็นบัญชีรายช่ือสํารองผู้แทนหอการค้าจังหวัด บัญชีรายช่ือสํารองผู้แทน 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และบัญชีรายช่ือสํารองผู้แทนสมาคมการค้าในเขตจังหวัด ตามข้อ ๑๓ วรรคสาม 
แห่งระเบียบฯ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๓.๓ วรรคสอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือสํารองเฉพาะ
ประเภทท่ีมีผู้แทนเข้ารับการสรรหา 

๓.๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
โดยการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามปฏิทินแนบท้ายหมายเลข ๓ 

   ข้อ ๔ การลงคะแนนเพ่ือเลือกกันเองของผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในระดับอําเภอหรือจังหวัด จะกระทําโดยเปิดเผยหรือโดยวิธีลับก็ได้ แล้วแต่มติของ
ท่ีประชุม 

การลงคะแนนเพ่ือเลือกกันเองในระดับอําเภอ ผู้เข้าประชุมคนหนึ่งต้องลงคะแนน
เลือกผู้เข้าประชุมจํานวน ๒ ช่ือ โดยให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุดเป็นผู้แทน ในกรณีมีผู้ได้รับคะแนนมากท่ีสุด
เท่ากันหลายคน ให้จัดให้ผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก เพ่ือให้ได้ผู้แทนจํานวนหนึ่งคน  

การลงคะแนนเพ่ือเลือกกันเองในระดับจังหวัด ผู้เข้าประชุมคนหนึ่งต้องลงคะแนน
เลือกผู้เข้าประชุมจํานวน ๒ ช่ือ โดยให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุดเรียงตามลําดับเป็นกรรมการ ในกรณีมีผู้ได้รับ



 � 
คะแนนเท่ากันหลายคน ให้จัดให้ผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก เพ่ือให้ได้กรรมการตามจํานวนท่ีระเบียบฯ 
กําหนด  

หากผู้เข้าประชุมลงคะแนนเพ่ือเลือกกันเองโดยไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒ และ
ข้อ ๑๓ เช่น ลงคะแนนเลือกผู้เข้าประชุมเพียงหนึ่งช่ือหรือเกินกว่า ๒ ช่ือ ให้การลงคะแนนเฉพาะส่วนของผู้นั้น
เสียไป และไม่อาจนําคะแนนดังกล่าวนับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเพ่ือกําหนดตัวผู้ท่ีได้รับเลือก 
เป็นผู้แทนหรือกรรมการ และนําไปเรียงลําดับรายช่ือของผู้มีช่ือในบัญชีรายช่ือสํารองได ้

   ข้อ ๕ ในการจัดทําบัญชีรายช่ือสํารองตามข้อ ๑๓ วรรคสามแห่งระเบียบฯ หากผู้ได้
คะแนนในลําดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ท่ีได้คะแนน
เท่ากันนั้นจับสลาก เพ่ือเรียงลําดับจัดทําเป็นบัญชีรายช่ือสํารองและเก็บรักษาไว้  

ข้อ ๖ ในการดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จังหวัดและอําเภอ 
ควรดําเนินการสรรหาให้เป็นไปตามปฏิทินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดท่ีสํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําขึ้นเป็นตัวอย่าง ท้ังนี้ เพ่ือให้สามารถดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 
๖๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามท่ีระเบียบฯ กําหนด 

ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายช่ือและข้อมูลประวัติบุคคลของกรรมการผู้แทน 
ภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน พร้อมท้ังสําเนา
บัญชีรายช่ือสํารองให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กทม. 
๑๐๓๐๐ ทราบ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามปฏิทินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือจัดทํา
ทะเบียนประวัติกรรมการต่อไป  

   ข้อ ๘ ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดปิ ดประกาศรายช่ื อกรรมการท่ี ได้ รั บการรั บรองจาก 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด  ท่ีว่าการอําเภอ  ท่ีทําการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน 

   ข้อ ๙ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการสรรหากรรมการตามประกาศฉบับนี้ ให้นายอําเภอ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นผู้ดําเนินการสรรหา แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย หากยังไม่ได้ข้อยุติ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยต่อไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

 (ศาตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ) 
                     ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 


