
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
............................................ 

ตามที่ได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เกี่ยวกับอัตราส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น วิธีการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อสำรอง และกำหนด 
ให้ใช้วิธีการเลื่อนรายชื่อในบัญชีรายชื่อสำรองเพ่ือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตลอดจนวิธีการลงคะแนน  
เลือกกันเอง ซึ่งระเบียบฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลจั งหวัด พ .ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม  พ .ศ. ๒๕๕๔ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
จึงยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหา 
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหา 
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ดั งกล่ าว 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๖   กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

(นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก) 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑. การสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๑.๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสรรหากรรมการ  
ผู้แทนภาคประชาสังคม กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ  
ทะเบียนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดว่า อำเภอใดไม่มีกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมและอำเภอใด 
ที่กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระด้วย แล้วแจ้งให้อำเภอดังกล่าวดำเนินการ  
สรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมแทนตำแหน่งที่ว่างลงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
จากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๑.๒ เมื่อนายอำเภอได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้นายอำเภอดำเนินการสรรหาผู้แทนภาค 
ประชาสังคมตามข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ แห่งระเบียบฯ ทั้งนี้ ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการ 
สรรหาจะต้องปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการ  
ผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า ๗ วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงวันที่นายอำเภอได้กำหนดให้เป็นวันรับสมัครอยู่ด้วย 
โดยวันรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาให้กำหนดเป็นระยะเวลา ๒ วัน และให้ปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มี  
คุณสมบัติครบถ้วนไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ 
 ๑.๓ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งรายชื่ อผู้แทนภาคประชาสังคมจากนายอำเภอแล้ว  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ครบ  
กำหนดการดำเนินการสรรหาของนายอำเภอ 
  เม่ือดำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้คะแนน 
ในลำดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายชื่อสำรองและเก็บรักษาไว้ตามข้อ ๑๓ วรรคสาม  
แห่งระเบียบฯ1 
 ๑.๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายชื่อกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการดังกล่าวตามแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่จังหวัด ได้กรรมการ 
ผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๑.๕ สำหรับจังหวัดที่ ได้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองผู้แทนภาคประชาสังคมแล้ว  
เม่ือผู้ ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถึงกรณี มีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบบัญชีรายชื่อสำรองตามข้อ ๑.๓ วรรคสอง ว่าบุคคลใด 
เป็นผู้ มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อสำรอง และบุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามที่ระเบียบฯ กำหนดหรือไม่ แล้วจึงแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง 
รายชื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่ งที่ ว่างลงโดยเร็ว 2 ซึ ่ง ก ารล งน ามร ับ รองด ังกล ่า ว เป ็น ไ ป 
ตามแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมา 
ภิบาลจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยเร็ว 

 
1  เป็นไปตามข้อ ๑๓ วรรคสาม แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
2  เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔  
  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 



๒ 

 

 

๒. การสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๒.๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสรรหากรรมการ  
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ 
ทะเบียนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดว่า อำเภอใดไม่มีกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และอำเภอใด 
ที่กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และตรวจสอบว่ากรรมการที่เหลืออยู่ 
ตลอดจนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระนั้นเป็นกรรมการผู้แทนประเภทใด และทำการสรรหา 
กรรมการแทนตำแหน่งที่ ว่างให้มีสัดส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสี่ และวรรคห้า  แห่งระเบียบฯ 
แต่หากไม่สามารถสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ ว่างตามสัดส่วนดังกล่าวได้ ให้สรรหาจากสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่มีผู้แทน 
เป็นกรรมการให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด3 แล้วจึงแจ้งให้อำเภอดังกล่าวดำเนินการสรรหา 
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างลงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
จากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๒.๒ เมื่อนายอำเภอได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้นายอำเภอดำเนินการสรรหาผู้แทน  
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แห่ งระเบียบฯ  ทั้ งนี้  นายอำเภอจะต้องให้ เวลา 
ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๑๐ (๒) ไม่น้อยกว่า ๗ วันนับแต่วันที่ประธานสภาท้องถิ่นได้รับแจ้ง 
จากนายอำเภอ 

 ๒.๓ เมื่อผู้ ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นจากนายอำเภอแล้ว  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ครบกำหนด 
การดำเนินการสรรหาของนายอำเภอ 
  เม่ือดำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้คะแนน 
ในลำดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นบัญชีรายชื่อสำรอง และเก็บรักษาไว้ตามข้อ ๑๓ วรรคสาม 
แห่งระเบียบฯ ทั้งนี้ ให้จัดทำบัญชีรายชื่อสำรองขึ้นทั้งสิ้น ๓ บัญชี โดยแยกเป็นบัญชีรายชื่อสำรอง 
ของผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทน 
ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล4 
 ๒.๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการดังกล่าวตามแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อกรรมการธรรมาภิ บาลจังหวัด 
และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่จังหวัดได้กรรมการผู้แทน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๒.๕ สำหรับจังหวัดที่ ได้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองผู ้แทนสมาชิกสภาท้องถิ ่นแล้ว  
เมื่อผู ้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถึงกรณีมีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบบัญชีรายชื่อสำรองทั้งสามบัญชีตามข้อ ๒.๓ วรรคสอง 
ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อสำรอง และบุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามที่ระเบียบฯกำหนดหรือไม่ โดยหากกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระนั้นเป็นผู้แทน 

 
3  เป็นไปตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
4  เป็นไปตามข้อ ๑๓ วรรคสาม แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 



๓ 

 

 

ของสมาชิกสภาท้องถิ่ นประเภทใด ให้ผู้ ว่ าราชการจังหวัดแจ้ งรายชื่ อของบุคคลในลำดับถัดไป 
ในบัญชีรายชื่อสำรองของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทนั้นๆ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนาม 
รับรองรายชื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่ งที่ ว่างลงโดยเร็ว5 ซึ่ งการลงนามรับรองดังกล่ าวเป็นไป 
ตามแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาล 
จังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งบุคคลดังกล่าวทราบโดยเร็ว 

๓. การสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 ๓.๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสรรหากรรมการ  
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ  
ทะเบียนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการของกลุ่มหอการค้าจั งหวัด 
กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัด หรือเป็นกรรมการที่เกิดขึ้นจากการสรรหา  
เพ่ิมจากทุกกลุ่มรวมกันหลังจากได้กรรมการผู้แทนแต่ละกลุ่ม ๑ คนแล้ว และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
แจ้งประธานหอการค้าจังหวัดหรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือประกาศ แจ้งสมาคมการค้า 
ในเขตจังหวัดรวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้นายกสมาคมการค้าในเขตจังหวัดทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้วแต่กรณี  
และให้ดำเนินการตามนัยข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ แห่งระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือวันที่ลงในประกาศจังหวัด 
  ทั้งนี้ ในแต่ละกรณีอาจมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนครบทั้ง ๓ กลุ่ม หรือเพียงบางกลุ่ม 
ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๖ ซึ่งอาจพิจารณาได้ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ กรณีกรรมการภาคธุรกิจเอกชนมีผู้แทนครบทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหอการค้าจังหวัด  
๑ คน กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน และกลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัด ๑ คน หากกรรมการผู้แทน 
ภาคธุรกิจเอกชนที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้แทนของกลุ่มใด ให้เลือกกรรมการแทนจากกลุ่มนั้น เช่น กรรมการ  
จากสมาคมการค้าในเขตจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง ให้เลือกกรรมการแทนเฉพาะสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
เป็นต้น เว้นแต่ หากไม่มีกลุ่มสมาคมการค้าใดแจ้งรายชื่อผู้แทน ให้จังหวัดสรรหาจากกลุ่มหอการค้าจังหวัด  
และกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแทน 
  ๓.๑.๒ กรณีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนมีผู้แทนไม่ครบทั้ง ๓ กลุ่ม เนื่องจากสมาคมการค้า 
ในเขตจังหวัดไม่ประสงค์ส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก จึงทำให้มีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพียง ๒ กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มหอการค้าจังหวัด ๑ คน กลุ ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน และทั้งสองกลุ ่มรวมกัน  
เล ือก เพ่ิมอีก ๑ คน หากกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่ พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้แทนที่ทั้งสองกลุ่ม 
(กลุ่มหอการค้าจังหวัดและกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด) เลือกเพ่ิม ให้เลือกกรรมการแทนจากสมาคมการค้า  
ในเขตจังหวัดก่อน เนื่องจากสมาคมการค้าในเขตจังหวัดยังไม่มีกรรมการผู้แทนกลุ่มตามหลักการในข้ อ ๑๖ 
แห่งระเบียบฯ แต่หากสมาคมการค้าในเขตจังหวัดไม่ประสงค์ส่งผู้แทนอีก จึงให้เลือกจากกลุ่มหอการค้าจังหวัด 
และกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรวมกัน เพ่ือเลือกให้ได้กรรมการ ๑ คนแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 
  ๓.๑.๓ กรณีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนมีจำนวน ๔ คน โดยมีผู้แทนครบทั้ง ๓ กลุ่ม 
และมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมเป็นคนที่ ๔ จากหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
หรือสมาคมการค้าในเขตจังหวัด และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนคนที่  ๔ ได้พ้นจากตำแหน่ง  

 
5  เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 



๔ 

 

 

ให้ เลือกกรรมการแทนจากกลุ่มหอการค้าจังหวัด กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและกลุ่มสมาคมการค้า 
ในเขตจังหวัดรวมกันเลือกให้ได้กรรมการ ๑ คนแทนกรรมการภาคธุรกิจเอกชนคนที่ ๔ ที่พ้นจากตำแหน่ง 
 ๓.๒ เมื่ อผู้ ว่ าราชการจั งห วัด ได้ รับ แจ้ งรายชื่ อผู้ แทนหอการค้ าจั งห วัดและ/หรือผู้ แทน  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและ/หรือผู้แทนสมาคมการค้าในเขตจังหวัดแล้ วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ดำเนินการจัดประชุมผู้แทนดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ครบกำหนดการดำเนินการสรรหาของแต่ละกลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจำนวน  
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
  การลงคะแนนของผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วม 
ประชุมด้วยกันจำนวนสองชื่อ6 ให้ผู้ ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการสรรหา 
เป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจำนวนกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่ พ้นจากตำแหน่ง  
ก่อนครบวาระ และหากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุไม่สามารถเรียงลำดับผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการได้ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นจับฉลาก 
 ๓.๓ เม่ือดำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้คะแนน 
ในลำดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนเป็นบัญชีรายชื่อสำรอง และเก็บรักษาไว้ตามข้อ ๑๓ 
วรรคสามแห่งระเบียบฯ ทั้งนี้ให้จัดทำบัญชีรายช่ือสำรองขึ้นทั้งสิ้น ๓ บัญชี โดยแยกเป็นบัญชีรายชื่อสำรอง 
ของผู้แทนกลุ่มหอการค้าจังหวัด ผู้แทนกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนกลุ่มสมาคมการค้า 
ในเขตจังหวัด7 
 ๓.๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายชื่อกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการดังกล่าวตามแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภายใน ๗ วันนับแต่วันที่จังหวัดได้กรรมการผู้แทน 
ภาคธุรกิจเอกชน 

๓.๕ สำหรับจั งห วัดที่ ได้ มี การจัดทำบัญ ชี รายชื่ อสำรองผู้ แทนภาคธุรกิจ เอกชนแล้ ว 
เมื่อผู้ ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถึงกรณี มีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบบัญชีรายชื่อสำรองทั้งสามบัญชีตามข้อ ๓.๓ วรรคสอง 
ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อสำรอง และบุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามที่ระเบียบฯกำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ในแต่ละกรณีอาจมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนครบทั้ง ๓ กลุ่ม 
หรือเพียงบางกลุ่มตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๖ซึ่งอาจพิจารณาได้ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ กรณีจังหวัดใดมีกรรมการผู้แทนครบทั้ง ๓ กลุ่ม หากกรรมการผู้แทนของกลุ่มใด 
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายชื่อบุคคลในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ 
สำรองผู้แทนของกลุ่มดังกล่าวให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อเป็นกรรมการ 
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว ซึ่งการลงนามรับรองดังกล่าวเป็นไปตามแบบฟอร์ม 
ทะเบียนรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 
6  เป็นไปตามข้อ ๑๖ วรรคสี่ ประกอบข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
7  เป็นไปตามข้อ ๑๓ วรรคสาม แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข  
  เพ่ิมเติมพ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) 
  พ.ศ.๒๕๕๔ 



๕ 

 

 

 ๓.๕.๒ กรณีจังหวัดใดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
จึงประกอบด้วย กรรมการผู้แทนของกลุ่มหอการค้า ๑ คน ของกลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัด ๑ คน 
และกรรมการที่เกิดขึ้นจากการประชุมลงคะแนนเลือกกันเองของทั้งสองกลุ่ม ๑ คน (หรือ ๒ คนในกรณี  
ที่จังหวัดมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้ ๔ คน) หากกรรมการผู้แทนที่เกิดขึ้นจากการประชุม 
ลงคะแนนร่วมกันดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดประชุม 
ระหว่างบุคคลผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อสำรองของกลุ่มหอการค้าจังหวัด และกลุ่ม 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ผู้แทนที่ เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเอง 
ให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจำนวนกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่พ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนครบวาระ 
 ๓.๕.๓ กรณีจังหวัดใดไม่มีสมาคมการค้าในเขตจังหวัด หรือมี แต่สมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
ไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการสรรหา กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนจึงประกอบด้วย กรรมการผู้แทน 
ของกลุ่มหอการค้า ๑ คน กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน และกรรมการที่เกิดขึ้นจากการประชุม 
ลงคะแนนเลือกกันเองของทั้งสองกลุ่ม ๑ คน (หรือ ๒ คนในกรณีที่จังหวัดมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
ได้  ๔ คน) หากกรรมการผู้แทนที่ เกิดขึ้นจากการประชุมลงคะแนนร่วมกันดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดประชุมระหว่างบุคคลผู้มีรายชื่อ ในลำดับถัดไป 
ในบัญชีรายชื่อสำรองของกลุ่มหอการค้าจังหวัด และกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดโดยไม่ชักช้า  
เพื่อให้ผู้แทนที่ เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
ตามจำนวนกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 

 ๓.๕.๔ กรณีจังหวัดใดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และไม่มีสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
หรือมี แต่สมาคมการค้าในเขตจังหวัดไม่ประสงค์ จะส่งผู้ แทนเข้ารับการคัดเลือก กรรมการผู้แทน 
ภาคธุรกิจเอกชนจึงประกอบด้วย กรรมการผู้แทนจากกลุ่มหอการค้าจำนวน ๓ (หรือ ๔ คน ในกรณี  
ที่จังหวัดดังกล่าวมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้ ๔ คน) หากกรรมการคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายชื่อบุคคลในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อสำรองดังกล่าว 
ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อเป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนแทนตำแหน่ง 
ที่ ว่างลงโดยเร็ว ซึ่ งการลงนามรับรองดังกล่าวเป็น ไปตามแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด และแบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
  ๓.๕.๕ กรณีจังหวัดใดมีกรรมการผู้แทนครบทั้ง ๓ กลุ่ม และจังหวัดดังกล่าวมีกรรมการ 
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้ทั้งสิ้น ๔ คน กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนจึงประกอบด้วย กรรมการผู้แทน 
ของกลุ่มหอการค้า ๑ คน ของกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน ของกลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
๑ คน และกรรมการที่เกิดขึ้นจากการประชุมลงคะแนนเลือกกันเองระหว่างผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนทั้ง ๓ กลุ่ม 
หากกรรมการผู้แทนที่เกิดขึ้นจากการประชุมลงคะแนนร่วมกันดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดประชุมระหว่างบุคคลผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อสำรอง 
ของกลุ่มหอการค้าจังหวัด กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และกลุ่มสมาคมการค้าในเขตจังหวัดโดยไม่ชักช้า 
เพื่อให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
ตามจำนวนกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ8 

 
8  เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 



๖ 

 

 

  ๓.๕.๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้บุคคลผู้มีชื่อในบัญชีสำรองดังกล่าวทราบโดยเร็ว 
 
๔. การปิดประกาศ 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปิดประกาศรายชื่อกรรมการที่ได้รับการรับรองจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ให้ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการ 
ผู้ใหญ่บ้าน 

๕. การวินิจฉัย 
 ใน ก รณี ที่ มี ปั ญ ห า เกี่ ย วกั บ ก ารส รรห าก รรม ก ารธ ร รม าภิ บ าล จั งห วั ด  ให้ น ายอ ำ เภ อ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสรรหาแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย หากยังไม่ได้ข้อยุติ  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยต่อไป 

๖.  เอกสารแนบท้ายแนวทางปฏิบัติฯ 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายแนวทางปฏิบัติฯ ได้ที่ www.ggc.opm.go.th 
 ๖.๑ แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ๖.๒ แบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ๖.๓  ร่างประกาศจังหวัด 
 ๖.๔  ร่างหนังสือแจ้งประธานหอการค้าจังหวัด/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 ๖.๕ ร่างหนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทนหอการค้าจังหวัด/ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 ๖.๖  ร่างหนังสือแจ้งนายกสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
 ๖.๗  ร่างหนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาคมการค้าในเขตจังหวัด 
 ๖.๘  ร่างประกาศอำเภอ 
 ๖.๙  ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๖.๑๐ ร่างหนังสือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๖.๑๑ ร่างหนังสือแจ้งประธานสภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
/ประธานสภาเมืองพัทยา 
 ๖.๑๒ ร่างหนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

--------------------------------------- 
หมายเหตุ ข้อความที่เป็นตัวหนา คือข้อความที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากแนวทางปฏิบัติฯ เดิม 
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