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แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
กรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑. การสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๑.๑ เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการสรรหากรรมการ 
ผู้แทนภาคประชาสังคม กรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ 

ทะเบียนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดว่า อําเภอใดไม่มีกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมและอําเภอใด 

ท่ีกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระด้วย แล้วแจ้งให้อําเภอดังกล่าวดําเนินการ 
สรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมแทนตําแหน่งท่ีว่างลงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
จากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ๑.๒ เม่ือนายอําเภอได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้นายอําเภอดําเนินการสรรหาผู้แทนภาค 

ประชาสังคมตามข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ แห่งระเบียบฯ ท้ังนี้ ประกาศกําหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการ 
สรรหาจะต้องปิดประกาศให้ทราบ ณ ท่ีว่าการอําเภอ ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีทําการ 
ผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า ๗ วัน ซ่ึงระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงวันท่ีนายอําเภอได้กําหนดให้เป็นวันรับสมัครอยู่ด้วย 
โดยวันรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาให้กําหนดเป็นระยะเวลา ๒ วัน และให้ปิดประกาศรายช่ือผู้สมัครท่ีมี 

คุณสมบัติครบถ้วนไว้ ณ ท่ีว่าการอําเภอ 

 ๑.๓ เ ม่ือผู้ ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งรายชื่อผู้แทนภาคประชาสังคมจากนายอําเภอแล้ว 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีครบ 

กําหนดการดําเนินการสรรหาของนายอําเภอ 

  เม่ือดําเนินการสรรหาเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ได้คะแนน 
ในลําดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายช่ือสํารองและเก็บรักษาไว้ตามข้อ ๑๓ วรรคสาม 
แห่งระเบียบฯ๑ 
 ๑.๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายช่ือกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงนามรับรองรายช่ือกรรมการดังกล่าวตามแบบฟอร์มทะเบียนรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่ วันท่ีจังหวัดได้กรรมการ 
ผู้แทนภาคประชาสังคม 

 ๑.๕ สําหรับจังหวัดที ่ ไ ด้มีการจัดทําบัญชีราย ชื่อ สํารอง ผู้แทนภาคประชาสังคมแล้ว 
เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีถึงกรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบบัญชีรายช่ือสํารองตามข้อ ๑.๓ วรรคสอง ว่าบุคคลใด 
เป็นผู้มีรายช่ือในลําดับถัดไปในบัญชีรายช่ือสํารอง และบุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามที่ระเบียบฯ กําหนดหรือไม่ แล้วจึงแจ้งรายช่ือดังกล่าวให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง 
รายช่ือเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว๒ ซึ ่ง ก ารลงนามร ับ รองด ัง กล ่า ว เป ็น ไป 
ตามแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมา 
ภิบาลจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยเร็ว 

                                                 
๑  เป็นไปตามข้อ ๑๓ วรรคสาม แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒  เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔  
  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
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๒. การสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๒.๑ เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการสรรหากรรมการ 
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ 
ทะเบียนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดว่า อําเภอใดไม่มีกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และอําเภอใด 
ที่กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และตรวจสอบว่ากรรมการที่เหลืออยู่ 
ตลอดจนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระนั้นเป็นกรรมการผู้แทนประเภทใด และทําการสรรหา 
กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างให้มีสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคส่ี และวรรคห้า แห่งระเบียบฯ 
แต่หากไม่สามารถสรรหากรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างตามสัดส่วนดังกล่าวได้ ให้สรรหาจากสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ยังไม่มีผู้แทน 
เป็นกรรมการให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนที่กําหนดไว้ให้มากที่สุด๓ แล้วจึงแจ้งให้อําเภอดังกล่าวดําเนินการสรรหา 
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งท่ีว่างลงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
จากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ๒.๒ เม่ือนายอําเภอได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้นายอําเภอดําเนินการสรรหาผู้แทน 

สมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แห่งระเบียบฯ  ท้ังนี้  นายอําเภอจะต้องให้เวลา 
ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ ๑๐ (๒) ไม่น้อยกว่า ๗ วันนับแต่วันท่ีประธานสภาท้องถิ่นได้รับแจ้ง 
จากนายอําเภอ 

 ๒.๓ เ ม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ รับแจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นจากนายอําเภอแล้ว 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีครบกําหนด 
การดําเนินการสรรหาของนายอําเภอ 

  เม่ือดําเนินการสรรหาเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ได้คะแนน 
ในลําดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นบัญชีรายช่ือสํารอง และเก็บรักษาไว้ตามข้อ ๑๓ วรรคสาม 
แห่งระเบียบฯ ทั้งนี้ ให้จัดทําบัญชีรายช่ือสํารองข้ึนทั้งส้ิน ๓ บัญชี โดยแยกเป็นบัญชีรายช่ือสํารอง 
ของผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทน 
ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล๔ 
 ๒.๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายช่ือกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงนามรับรองรายช่ือกรรมการดังกล่าวตามแบบฟอร์มทะเบียนรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่จังหวัดได้กรรมการผู้แทน 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ๒.๕ สําหรับจังหวัดที ่ได้มีการจัดทําบัญชีรายชื่อ สํารองผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ ่นแล้ว 
เ มื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีถึงกรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบบัญชีรายช่ือสํารองทั้งสามบัญชีตามข้อ ๒.๓ วรรคสอง 
ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีรายช่ือในลําดับถัดไปในบัญชีรายช่ือสํารอง และบุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามที่ระเบียบฯกําหนดหรือไม่ โดยหากกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระนั้นเป็นผู้แทน 
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทใด ให้ ผู้ว่ าราชการจั งหวัดแจ้ งรายช่ือของบุคคลในลําดับถัดไป 

                                                 
๓  เป็นไปตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
๔  เป็นไปตามข้อ ๑๓ วรรคสาม แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ในบัญชีรายช่ือสํารองของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทนั้นๆ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนาม 
รับรองรายช่ือเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว๕ ซ่ึงการลงนามรับรองดังกล่าวเป็นไป 
ตามแบบฟอร์มทะเบียนรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาล 
จังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งบุคคลดังกล่าวทราบโดยเร็ว 

๓. การสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 ๓.๑ เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการสรรหากรรมการ 
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ 

ทะเบียนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดว่า กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งเป็นกรรมการของกลุ่มหอการค้าจังหวัด 

กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัด หรือเป็นกรรมการท่ีเกิดขึ้นจากการสรรหา 
เพ่ิมจากทุกกลุ่มรวมกันหลังจากได้กรรมการผู้แทนแต่ละกลุ่ม ๑ คนแล้ว และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

แจ้งประธานหอการค้าจังหวัดหรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือประกาศแจ้งสมาคมการค้า 
ในเขตจังหวัดรวมท้ังมีหนังสือแจ้งให้นายกสมาคมการค้าในเขตจังหวัดทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้วแต่กรณี 

และให้ดําเนินการตามนัยข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ แห่งระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือวันท่ีลงในประกาศจังหวัด 

  ท้ังนี้ ในแต่ละกรณีอาจมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนครบท้ัง ๓ กลุ่ม หรือเพียงบางกลุ่ม 

ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๖ ซ่ึงอาจพิจารณาได้ดังนี ้
  ๓.๑.๑ กรณีกรรมการภาคธุรกิจเอกชนมีผู้แทนครบท้ัง ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหอการค้าจังหวัด 

๑ คน กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน และกลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัด ๑ คน หากกรรมการผู้แทน 

ภาคธุรกิจเอกชนท่ีพ้นจากตําแหน่งเป็นผู้แทนของกลุ่มใด ให้เลือกกรรมการแทนจากกลุ่มนั้น เช่น กรรมการ 
จากสมาคมการค้าในเขตจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง ให้เลือกกรรมการแทนเฉพาะสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
เป็นต้น เว้นแต่ หากไม่มีกลุ่มสมาคมการค้าใดแจ้งรายช่ือผู้แทน ให้จังหวัดสรรหาจากกลุ่มหอการค้าจังหวัด 

และกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแทน 

  ๓.๑.๒ กรณีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนมีผู้แทนไม่ครบท้ัง ๓ กลุ่ม เนื่องจากสมาคมการค้า 
ในเขตจังหวัดไม่ประสงค์ส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก จึงทําให้มีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพียง ๒ กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มหอการค้าจังหวัด ๑ คน กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน และทั้งสองกลุ่มรวมกัน 

เล ือกเพ่ิมอีก ๑ คน หากกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนท่ีพ้นจากตําแหน่งเป็นผู้แทนท่ีท้ังสองกลุ่ม 

(กลุ่มหอการค้าจังหวัดและกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด) เลือกเพ่ิม ให้เลือกกรรมการแทนจากสมาคมการค้า 
ในเขตจังหวัดก่อน เนื่องจากสมาคมการค้าในเขตจังหวัดยังไม่มีกรรมการผู้แทนกลุ่มตามหลักการในข้อ ๑๖ 

แห่งระเบียบฯ แต่หากสมาคมการค้าในเขตจังหวัดไม่ประสงค์ส่งผู้แทนอีก จึงให้เลือกจากกลุ่มหอการค้าจังหวัด 

และกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรวมกัน เพ่ือเลือกให้ได้กรรมการ ๑ คนแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง 
  ๓.๑.๓ กรณีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนมีจํานวน ๔ คน โดยมีผู้แทนครบท้ัง ๓ กลุ่ม 

และมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมเป็นคนท่ี ๔ จากหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

หรือสมาคมการค้าในเขตจังหวัด และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนคนท่ี ๔ ได้พ้นจากตําแหน่ง 

                                                 
๕  เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ให้เลือกกรรมการแทนจากกลุ่มหอการค้าจังหวัด กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและกลุ่มสมาคมการค้า 
ในเขตจังหวัดรวมกันเลือกให้ได้กรรมการ ๑ คนแทนกรรมการภาคธุรกิจเอกชนคนท่ี ๔ ท่ีพ้นจากตําแหน่ง 
 ๓.๒ เ ม่ือ ผู้ ว่ า ราชการ จังห วัดได้ รับแ จ้ง ราย ช่ือ ผู้แทนหอการค้ า จั งห วัดและ/ห รือ ผู้แทน 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและ/หรือผู้แทนสมาคมการค้าในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ดําเนินการจัดประชุมผู้แทนดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีครบกําหนดการดําเนินการสรรหาของแต่ละกลุ่ม 

เพ่ือให้ผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจํานวน 

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
  การลงคะแนนของผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วม 
ประชุมด้วยกันจํานวนสองช่ือ๖ ให้ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการสรรหา 
เป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจํานวนกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนท่ีพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ และหากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุไม่สามารถเรียงลําดับผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการได ้

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันนั้นจับฉลาก 

 ๓.๓ เม่ือดําเนินการสรรหาเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ได้คะแนน 
ในลําดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนเป็นบัญชีรายช่ือสํารอง และเก็บรักษาไว้ตามข้อ ๑๓ 
วรรคสามแห่งระเบียบฯ ทั้งนี้ให้จัดทําบัญชีรายช่ือสํารองข้ึนทั้งส้ิน ๓ บัญชี โดยแยกเป็นบัญชีรายช่ือสํารอง 
ของผู้แทนกลุ่มหอการค้าจังหวัด ผู้แทนกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนกลุ่มสมาคมการค้า 
ในเขตจังหวัด๗ 
 ๓.๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายช่ือกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงนามรับรองรายช่ือกรรมการดังกล่าวตามแบบฟอร์มทะเบียนรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีจังหวัดได้กรรมการผู้แทน 

ภาคธุรกิจเอกชน 

๓.๕ สํ าหรับจั งหวัดที่ ได้ มีการจัดทํ า บัญชีราย ช่ือ สํารอง ผู้แทนภาคธุ รกิจ เอกชนแล้ว 
เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีถึงกรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบบัญชีรายช่ือสํารองทั้งสามบัญชีตามข้อ ๓.๒ วรรคสอง 
ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีรายช่ือในลําดับถัดไปในบัญชีรายช่ือสํารอง และบุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามที่ระเบียบฯกําหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ในแต่ละกรณีอาจมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนครบทั้ง ๓ กลุ่ม 
หรือเพียงบางกลุ่มตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๖ซ่ึงอาจพิจารณาได้ดังนี ้
 ๓.๕.๑ กรณีจังหวัดใดมีกรรมการผู้แทนครบทั้ง ๓ กลุ่ม หากกรรมการผู้แทนของกลุ่มใด 
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายช่ือบุคคลในลําดับถัดไปในบัญชีรายช่ือ 
สํารองผู้แทนของกลุ่มดังกล่าวให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายช่ือเป็นกรรมการ 
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนแทนตําแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว ซ่ึงการลงนามรับรองดังกล่าวเป็นไปตามแบบฟอร์ม 
ทะเบียนรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

                                                 
๖  เป็นไปตามข้อ ๑๖ วรรคสี่ ประกอบข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
๗  เป็นไปตามข้อ ๑๓ วรรคสาม แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไข 
  เพ่ิมเติมพ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) 
  พ.ศ.๒๕๕๔ 
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 ๓.๕.๒ กรณีจังหวัดใดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
จึงประกอบด้วย กรรมการผู้แทนของกลุ่มหอการค้า ๑ คน ของกลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัด ๑ คน 
และกรรมการที่เกิดข้ึนจากการประชุมลงคะแนนเลือกกันเองของทั้งสองกลุ่ม ๑ คน (หรือ ๒ คนในกรณี 
ที่จังหวัดมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้ ๔ คน) หากกรรมการผู้แทนที่เกิดข้ึนจากการประชุม 
ลงคะแนนร่วมกันดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการจัดประชุม 
ระหว่างบุคคลผู้มีรายช่ือในลําดับถัดไปในบัญชีรายช่ือสํารองของกลุ่มหอการค้าจังหวัด และกลุ่ม 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดโดยไม่ชักช้า เพ่ือให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเอง 
ให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจํานวนกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่พ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ 
 ๓.๕.๓ กรณีจังหวัดใดไม่มีสมาคมการค้าในเขตจังหวัด หรือมี แต่สมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
ไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการสรรหา กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนจึงประกอบด้วย กรรมการผู้แทน 
ของกลุ่มหอการค้า ๑ คน กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน และกรรมการที่เกิดข้ึนจากการประชุม 
ลงคะแนนเลือกกันเองของทั้งสองกลุ่ม ๑ คน (หรือ ๒ คนในกรณีที่จังหวัดมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
ได้ ๔ คน) หากกรรมการผู้แทนที่ เกิดข้ึนจากการประชุมลงคะแนนร่วมกันดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการจัดประชุมระหว่างบุคคลผู้มีรายช่ือในลําดับถัดไป 
ในบัญชีรายช่ือสํารองของกลุ่มหอการค้าจังหวัด และกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดโดยไม่ชักช้า 
เพ่ือให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
ตามจํานวนกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 ๓.๕.๔ กรณีจังหวัดใดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และไม่มีสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
หรือมี แต่สมาคมการค้าในเขตจังหวัดไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก กรรมการผู้แทน 
ภาคธุรกิจเอกชนจึงประกอบด้วย กรรมการผู้แทนจากกลุ่มหอการค้าจํานวน ๓ (หรือ ๔ คน ในกรณี 
ที่จังหวัดดังกล่าวมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้ ๔ คน) หากกรรมการคนหนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายช่ือบุคคลในลําดับถัดไปในบัญชีรายช่ือสํารองดังกล่าว 
ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายช่ือเป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนแทนตําแหน่ง 
ที่ว่างลงโดยเร็ว ซ่ึงการลงนามรับรองดังกล่าวเป็นไปตามแบบฟอร์มทะเบียนรายช่ือกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
  ๓.๕.๕ กรณีจังหวัดใดมีกรรมการผู้แทนครบทั้ง ๓ กลุ่ม และจังหวัดดังกล่าวมีกรรมการ 
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้ทั้งส้ิน ๔ คน กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนจึงประกอบด้วย กรรมการผู้แทน 
ของกลุ่มหอการค้า ๑ คน ของกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน ของกลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
๑ คน และกรรมการที่เกิดข้ึนจากการประชุมลงคะแนนเลือกกันเองระหว่างผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนทั้ง ๓ กลุ่ม 
หากกรรมการผู้แทนที่เกิดข้ึนจากการประชุมลงคะแนนร่วมกันดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการจัดประชุมระหว่างบุคคลผู้มีรายช่ือในลําดับถัดไปในบัญชีรายช่ือสํารอง 
ของกลุ่มหอการค้าจังหวัด กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และกลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัดโดยไม่ชักช้า 
เพ่ือให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
ตามจํานวนกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่พ้นตําแหน่งก่อนครบวาระ๘ 

                                                 
๘  เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 



� 

 

  ๓.๕.๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้บุคคลผู้มีช่ือในบัญชีสํารองดังกล่าวทราบโดยเร็ว 
 
๔. การปิดประกาศ 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปิดประกาศรายช่ือกรรมการท่ีได้รับการรับรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ให้ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการอําเภอ ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีทําการ 
ผู้ใหญ่บ้าน 

๕. การวินิจฉัย 

 ในก ร ณี ท่ี มี ปัญหา เ ก่ี ย ว กั บก า รส ร รห าก ร รมก า ร ธ รรม า ภิบ าล จั งห วัด  ใ ห้ น าย อํ า เ ภอ 

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นผู้ดําเนินการสรรหาแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย หากยังไม่ได้ข้อยุต ิ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยต่อไป 

๖.  เอกสารแนบท้ายแนวทางปฏิบัติฯ 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายแนวทางปฏิบัติฯ ได้ท่ี www.opm.go.th 

 ๖.๑ แบบฟอร์มทะเบียนรายช่ือกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 ๖.๒ แบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 ๖.๓  ร่างประกาศจังหวัด 

 ๖.๔  ร่างหนังสือแจ้งประธานหอการค้าจังหวัด/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 ๖.๕ ร่างหนังสือแจ้งรายช่ือผู้แทนหอการค้าจังหวัด/ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 ๖.๖  ร่างหนังสือแจ้งนายกสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 

 ๖.๗  ร่างหนังสือแจ้งรายช่ือผู้แทนสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 

 ๖.๘  ร่างประกาศอําเภอ 

 ๖.๙  ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้แทนภาคประชาสังคม 

 ๖.๑๐ ร่างหนังสือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ๖.๑๑ ร่างหนังสือแจ้งประธานสภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

/ประธานสภาเมืองพัทยา 
 ๖.๑๒ ร่างหนังสือแจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

--------------------------------------- 

หมายเหตุ ข้อความท่ีเป็นตัวหนา คือข้อความท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากแนวทางปฏิบัติฯ เดิม 


