
 

ข้อ ๗ วรรคสอง 

 

ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง 

 

 

 

 

คุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ๙ 

 

 

 

 

  

 

กระบวนการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 

นายอําเภอ 

ประกาศ 
รับสมัคร 
ผู้เข้ารับ 

การสรรหา 

ปิดไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอ  
ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน 

ครบกําหนดการรับสมคัร 

นายอําเภอ 

ผู้สมัคร 
เข้ารับการสรรหา 

ได้ผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จัดประชุม 

เลือกกันเอง 

แจ้ง 

ประกาศรับสมัครต้องมีรายละเอียด ดังนี ้
๑. วันรับสมัคร 
๒. สถานท่ีรับสมัคร 
๓. จํานวนผู้แทนภาคประชาสังคม

ของอําเภอนั้น 

๔. เอกสารหรือหลักฐานการสมัคร 
๕. วันประชุมเพ่ือเลือกกันเองของ

ผู้สมัคร 

การประชุมเพื่อเลือกกันเอง (ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง) 
๑. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งต้องลงคะแนน

เลือกผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกันจํานวน ๒ ชื่อ 
๒. ให้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดหนึ่งคน เป็นผู้แทน

ภาคประชาสังคมของอําเภอ 
๓. ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดเท่ากัน

หลายคน ให้นายอําเภอจัดให้ผู้ที่ได้คะแนน
เท่ากันจับฉลากให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคม
อําเภอละ ๑ คน 

 

ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง 
หมายเหตุ : สําหรับจังหวัดที่มีไม่เกินเจ็ดอําเภอ 
ไม่ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกันเอง โดย
ให้ผู้แทนภาคประชาสังคมทั้งหมดเป็นกรรมการ 



 

 

ข้อ ๑๐ (๑)                                                                                     ข้อ ๑๐ (๒) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ๑๐ (๓) 

 

 

  

 

เลือกกันเอง 

กระบวนการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

นายอําเภอ 

ประธานสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งใน
เขตอําเภอนั้น  

ยกเว้นประธานสภา อบจ. 

สมาชิกสภา อบจ.  
 

สมาชิก 
สภาท้องถิ่น 

ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิกสภา อบต. แห่งละ ๑ คน 

 

กรณีอําเภอที่มีสมาชกิสภา 
อบจ. มากกว่า ๑ คน 

กรณีอําเภอที่มีสมาชกิสภา 
อบจ. ๑ คน 

นายอําเภอ 

สมาชิกสภา อบจ. 
ในเขตอําเภอ 

ได้ผู้แทนสมาชิก 
สภา อบจ. ๑ คน 

นายอําเภอ 

ผู้แทนแต่ละประเภท 

ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของอําเภอ 
ประเภทละ ๑ คน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

แจ้ง แจ้ง 

จัดประชุม 

เลือกกันเอง 

แจ้ง 

จัดประชุม 

เลือกกันเอง 

แจ้ง 

แจ้ง 

จัดประชุม 

การประชุมเพื่อเลือกกันเอง (ข้อ ๑๒ วรรคสอง) 
๑. ให้ผู้แทนทั้งหมดแบ่งกลุ่มตามประเภทของตน 

เพื่อทํ าการเลือกกัน เองเฉพาะแต่ภายใน
ประเภทของตน 

๒.  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งต้องลงคะแนนเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทเดียวกันจํานวน ๒ 
ชื่อ 

๓.  ให้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดหนึ่งคนของแต่ละ
ประเภท เป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
ประเภทนั้น 

๔.  ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดเท่ากัน
หลายคน ให้นายอําเภอจัดให้ผู้ที่ได้คะแนน
เท่ากันจับฉลากให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ของอําเภอนั้นประเภทละ ๑ คน 

คุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๑๑ 

หมายเหตุ : กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ต้องดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ ก.ธ.จ. 

ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้แทน
สมาชิกสภา อบจ. ของอําเภอ 



 

 ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง                                                                     ข้อ ๑๓ วรรคสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ๑๓ วรรคสาม 

 

 

 

 

กระบวนการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  

และกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิน่ของจังหวัด 

ผู้แทนภาคประชาสังคม 

ของทุกอําเภอ 
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

แต่ละประเภทของทุกอําเภอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้แทน 

ได้กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  
และกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ตามจํานวนและสัดส่วนทีกํ่าหนด 

แจ้ง แจ้ง 
จัดประชุม 

เลือกกันเอง 

การประชุมเพ่ือเลือกกันเอง (ข้อ ๑๓) 
๑. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหน่ึงต้องลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุม

ด้วยกันจํานวน ๒ ช่ือ โดยในกรณีการประชุมเพ่ือเลือกกันเอง
ของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงคะแนน
เลือกจากผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงอยู่ในประเภทเดียวกันเท่าน้ัน 

๒. ให้ผู้ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาเป็นกรรมการผู้แทน
ภาคประชาสังคมและผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินของจังหวัดน้ัน
ตามจํานวนและสัดส่วนในข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ 

๓. ในกรณีที่มี ผู้ที่ ได้คะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เรียงลําดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน
ในประเภทน้ันจับสลากเพ่ือให้ได้กรรมการผู้แทนภาคประชา
สังคมและผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินของจังหวัดน้ันตามจํานวน
และสัดส่วนในข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนํารายชื่อผู้ที่ได้
คะแนนในลําดับถัดลงมา จัดทําเป็น
บัญชีรายชื่อสํารองและเก็บรักษาไว ้



ข้อ ๑๔ (คุณสมบัติต้องเป็นไปตามข้อ ๑๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้ง 

เลือกกันเอง 
เลือกกันเอง 

กระบวนการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

นายกสมาคมการค้า (ถ้ามี) ที่ประสงค์
จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก 

สมาชิก 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้แทนหอการค้าจังหวัด 
๕ คน 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
๕ คน 

ผู้แทนสมาคมการค้าในเขต
จังหวัด แห่งละ ๓ คน 

ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

ตามจํานวนที่กําหนด 

ผู้แทนหอการค้าจังหวัด 
๕ คน 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
๕ คน 

ผู้แทนสมาคมการค้าในเขต
จังหวัด แห่งละ ๓ คน 

แจ้ง / ประกาศ 

แจ้ง 

จัดประชุมเพื่อ
เลือกกันเอง 

แจ้ง แจ้ง แจ้ง 

จัดประชุม 

จัดประชุม 

จัดประชุม 

เลือกกันเอง 

หมายเหตุ : ต้องทําการแจ้งรายช่ือผู้แทน
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ผวจ.
โดยให้ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือนายกสมาคมการค้า 
แล้วแต่กรณี รับรองคุณสมบัติของผู้แทนที่ได้รับ
การคัดเลือกว่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม (เฉพาะสมาคมการค้าต้องแสดงสําเนา
เอกสารหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมาคม
การค้าด้วย) 

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนอย่าง
น้อยต้องมี (ข้อ ๑๖) 
๑. ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ๑ คน 

๒. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน 

๓. ผู้แทนสมาคมการค้า ๑ คน 

ถ้าจังหวัดใดมีกรรมการผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชนได้ ๔ คน ให้ผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชนที่เข้าประชุม ลงคะแนน
เลือกกันเองเพ่ิมข้ึนให้ได้ตามจํานวนที่
จะพึงมีของ จังหวัดนั้ น  ในกรณีที่
จังหวัดใดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
หรือไม่มีสมาคมการค้า หรือมีสมาคม
การค้าแต่ไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้า
รับการคัดเลือก ให้ผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชนที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนน
เลือกกันเองให้ได้กรรมการตามจํานวน
ที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น 

สมาชิก สมาชิก 

จัดประชุมเพื่อ
เลือกกันเอง 

จัดประชุมเพื่อ
เลือกกันเอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนํารายชื่อผู้ที่ได้คะแนนในลําดับ 

ถัดลงมา จัดทําเป็นบัญชีรายชื่อสํารองและเก็บรักษาไว ้

หมายเหตุ : ในการประชุมเพื่อเลือกกันเองน้ัน 
ผวจ.ต้องจัดประชุมผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคม
การค้าในเขตจังหวัดร่วมกัน เพื่อให้ผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนน
เลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
ตามจํานวนที่ กําหนดในข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ  
กล่าวคือ  
๑.ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหน่ึงต้องลงคะแนนเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงอยู่ในประเภทเดียวกันจํานวน 
๒ ช่ือ 

๒. ในกรณีที่จังหวัดมีผู้แทนเข้าร่วมในการสรรหา
ไม่ครบทั้ง ๓ ประเภท ให้ผู้แทนทุกประเภทที่มีอยู่
มาประชุมร่วมกันและลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วม
ประชุมที่ร่วมกันน้ันจํานวน ๒ ช่ือ เพื่อไปรวมกับผู้
ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการตามข้อ ๑ ให้ได้จํานวน
และสัดส่วนตามข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ  
๓. ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมา
เป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน หากมีผู้ได้
คะแนนเท่ากันจนไม่อาจเรียงลําดับได้ ให้ผวจ. จัด
ให้ผู้ที่ ได้คะแนนเท่ากันน้ันจับสลากเพื่อให้ได้
กรรมการผู้แทนตามจํานวนและสัดส่วนในข้อ ๖ 
แห่งระเบียบฯ 



ปิดประกาศ 

 

 

ส่งรายช่ือให ้

จัดประชุม 

สมาชิก 

แจ้งรายช่ือ 

จัดประชุมเพ่ือเลือกกันเอง 

จัดประชุม 

สมาชิก 

ประธานสภา
อุตสาหกรรม
จังหวัด 

จัดประชุม 

สมาชิก 

เพ่ือให้จัดประชุม 

เลือกกันเอง 

จัดประชุม 

จัดประชุม 

เลือกกันเอง 

เลือกกันเอง 

จัดประชุม 

ครบกําหนดวันรับสมัครสรรหา 

แจ้ง 

แจ้ง 

ประกาศ 

แจ้ง แจ้ง 
ประกาศ 

กระบวนการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

นายอําเภอ นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

กําหนดวนัรับสมัคร 
ผู้เข้ารับการสรรหาตาม
แนวทางที ่ปนร. กําหนด 

ปิดไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอ  
ที่ทําการ อปท.  

ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน 

นายอําเภอ 

ผู้สมัครเข้ารับ
�������� 

ให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคม 

จํานวน ๑ คน 

ประธานสภาทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง 
ในเขตอําเภอนัน้  

ยกเว้นประธานสภา อบจ. 

สมาชิกสภา อบจ.  
 

สมาชิก 

สภาท้องถ่ิน 

กรณีอําเภอทีม่ ี

สมาชิกสภา อบจ. 
มากกว่า ๑ คน 

กรณีอําเภอทีม่ ี

สมาชิกสภา อบจ. 
๑ คน 

ให้ได้ผู้แทนแห่งละ ๑ คน 

นายอําเภอ ให้บุคคล
ดังกล่าวเป็น
ผู้แทนสมาชิก

สภา อบจ. ของ
อําเภอ 

สมาชิกสภา อบจ. ในเขตอําเภอ
เลือกกันเองให้ได้ผู้แทน ๑ คน 

นายอําเภอ 

ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน และผู้แทนสภา อบจ. ในเขตอําเภอ 

ให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละประเภทๆ ละ ๑ คน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้แทนสมาคมการค้าในเขตจังหวัด   ผู้แทนหอการค้าจังหวัด    ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
แห่งละ       ๓ คน                  ๕ คน               ๕ คน 

กลุ่มผู้แทนภาคประชาสังคม 
ของแต่ละอําเภอ 

กลุ่มผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถ่ินของแต่ละอําเภอ 

ให้ได้กรรมการผู้แทน
ภาคประชาสังคม

ตามจํานวนที่กําหนด 

ให้ได้กรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถ่ิน
ตามจํานวนและ
สัดส่วนที่กําหนด 

ให้ได้กรรมการผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน 

ตามจํานวนที่กําหนด 

ปนร. ลงนามรับรอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

รายช่ือกรรมการที่ได้รับการรับรอง 

ให้ประชาชนทราบ 

          ณ 

๑. ศาลากลางจังหวัด 

๒. ที่ว่าการอําเภอ 

๓. ที่ทําการ อปท. 

๔. ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน 

นายกสมาคมการค้าที่
ประสงค์จะส่งผู้แทน
เข้ารับการคัดเลือก 

ประธาน
หอการค้า
จังหวัด 

เลือกกันเองให้ได้
ผู้แทนสมาคม
การค้าในเขต
จังหวัด แห่งละ 

๓ คน 

เลือกกันเองให้ได้
ผู้แทนหอการค้า
จังหวัด ๕ คน 

เลือกกันเองให้ได้ 

ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรม 

จังหวัด ๕ คน 

แจ้ง 
แจ้ง 

แจ้ง แจ้ง แจ้ง 

แจ้ง 

นายอําเภอ นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จัดทําบัญชีรายช่ือสํารอง
และเก็บรกัษาไว้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 


