กระบวนการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
ข้อ ๗ วรรคสอง

นายอําเภอ

ประกาศรับสมัครต้องมีรายละเอียด ดังนี้
๑. วันรับสมัคร
๒. สถานที่รับสมัคร
๓. จํานวนผู้แทนภาคประชาสังคม
ของอําเภอนั้น
๔. เอกสารหรือหลักฐานการสมัคร
๕. วันประชุมเพื่อเลือกกันเองของ
ผู้สมัคร

ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง

ประกาศ
รับสมัคร
ผู้เข้ารับ
การสรรหา

ปิดไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน

คุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๘

ครบกําหนดการรับสมัคร

นายอําเภอ
จัดประชุม

ข้อ ๙

ผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหา

การประชุมเพื่อเลือกกันเอง (ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง)
๑. ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คนหนึ่ ง ต้ อ งลงคะแนน
เลือกผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกันจํานวน ๒ ชื่อ
๒. ให้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดหนึ่งคน เป็นผู้แทน
ภาคประชาสังคมของอําเภอ
๓. ในกรณีที่มีผู้ที่ไ ด้รับคะแนนมากที่สุดเท่า กัน
หลายคน ให้นายอํา เภอจัด ให้ผู้ที่ไ ด้คะแนน
เท่ากันจับฉลากให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคม
อําเภอละ ๑ คน

เลือกกันเอง
ได้ผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอ
แจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง
หมายเหตุ : สําหรับจังหวัดที่มีไม่เกินเจ็ดอําเภอ
ไม่ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกันเอง โดย
ให้ผู้แทนภาคประชาสังคมทั้งหมดเป็นกรรมการ

กระบวนการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
นายอําเภอ

ข้อ ๑๐ (๑)

แจ้ง

แจ้ง

สมาชิกสภา อบจ.

กรณีอําเภอที่มีสมาชิกสภา
อบจ. มากกว่า ๑ คน

ข้อ ๑๐ (๒)

ประธานสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งใน
เขตอําเภอนั้น
ยกเว้นประธานสภา อบจ.
จัดประชุม

กรณีอําเภอที่มีสมาชิกสภา
อบจ. ๑ คน

สมาชิก
สภาท้องถิ่น

นายอําเภอ
จัดประชุม

สมาชิกสภา อบจ.
ในเขตอําเภอ

ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้แทน
สมาชิกสภา อบจ. ของอําเภอ

เลือกกันเอง
ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิกสภา อบต. แห่งละ ๑ คน

เลือกกันเอง
ได้ผู้แทนสมาชิก
สภา อบจ. ๑ คน
แจ้ง

แจ้ง

นายอําเภอ
จัดประชุม

ผู้แทนแต่ละประเภท
ข้อ ๑๐ (๓)

เลือกกันเอง
ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของอําเภอ
ประเภทละ ๑ คน
แจ้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัด

การประชุมเพื่อเลือกกันเอง (ข้อ ๑๒ วรรคสอง)
๑. ให้ผู้แทนทั้งหมดแบ่งกลุ่มตามประเภทของตน
เพื่ อ ทํ า การเลื อ กกั น เองเฉพาะแต่ ภ ายใน
ประเภทของตน
๒. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งต้องลงคะแนนเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทเดียวกันจํานวน ๒
ชื่อ
๓. ให้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดหนึ่งคนของแต่ล ะ
ประเภท เป็ น ผู้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ใน
ประเภทนั้น
๔. ในกรณี ที่ มี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนมากที่ สุ ด เท่ า กั น
หลายคน ให้ น ายอํ า เภอจั ด ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนน
เท่ากันจับฉลากให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ของอําเภอนั้นประเภทละ ๑ คน
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๑๑
หมายเหตุ : กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ต้องดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ ก.ธ.จ.

กระบวนการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
และกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิน่ ของจังหวัด
ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๓ วรรคสอง

ผู้แทนภาคประชาสังคม
ของทุกอําเภอ

ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละประเภทของทุกอําเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้ง

แจ้ง

จัดประชุม

ผู้แทน
เลือกกันเอง

ได้กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
และกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามจํานวนและสัดส่วนทีก่ ําหนด

ข้อ ๑๓ วรรคสาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนํารายชื่อผู้ที่ได้
คะแนนในลําดับถัดลงมา จัดทําเป็น
บัญชีรายชื่อสํารองและเก็บรักษาไว้

การประชุมเพื่อเลือกกันเอง (ข้อ ๑๓)
๑. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งต้องลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุม
ด้วยกันจํานวน ๒ ชื่อ โดยในกรณีการประชุมเพื่อเลือกกันเอง
ของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงคะแนน
เลือกจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันเท่านั้น
๒. ให้ผู้ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาเป็นกรรมการผู้แทน
ภาคประชาสังคมและผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้น
ตามจํานวนและสัดส่วนในข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ
๓. ในกรณี ที่ มี ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั น อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถ
เรียงลําดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน
ในประเภทนั้นจับสลากเพื่อให้ได้กรรมการผู้แทนภาคประชา
สังคมและผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้นตามจํานวน
และสัดส่วนในข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ

กระบวนการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
ข้อ ๑๔ (คุณสมบัติต้องเป็นไปตามข้อ ๑๕)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้ง

ประธานหอการค้าจังหวัด

แจ้ง

สมาชิก

สมาชิก

จัดประชุมเพื่อ
เลือกกันเอง

จัดประชุมเพื่อ
เลือกกันเอง

ผู้แทนหอการค้าจังหวัด
๕ คน

แจ้ง

นายกสมาคมการค้า (ถ้ามี) ที่ประสงค์
จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

สมาชิก
จัดประชุมเพื่อ
เลือกกันเอง

แจ้ง / ประกาศ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
๕ คน

แจ้ง

แจ้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดประชุม
จัดประชุม
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด
๕ คน
เลือกกันเอง

จัดประชุม

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
๕ คน
เลือกกันเอง

หมายเหตุ : ในการประชุมเพื่อเลือกกันเองนั้น
ผวจ.ต้องจัดประชุมผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทน
สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด และผู้ แ ทนสมาคม
การค้ า ในเขตจั ง หวั ด ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ผู้ แ ทนภาค
ธุร กิ จ เอกชนที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนลงคะแนน
เลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
ตามจํ า นวนที่ กํ า หนดในข้ อ ๖ แห่ ง ระเบี ย บฯ

ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
ตามจํานวนที่กําหนด

กล่าวคือ
๑.ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งต้องลงคะแนนเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันจํานวน
๒ ชื่อ
๒. ในกรณีที่จังหวัดมีผู้แทนเข้าร่วมในการสรรหา
ไม่ครบทั้ง ๓ ประเภท ให้ผู้แทนทุกประเภทที่มีอยู่
มาประชุม ร่วมกันและลงคะแนนเลือกผู้เข้ าร่ว ม
ประชุมที่ร่วมกันนั้นจํานวน ๒ ชื่อ เพื่อไปรวมกับผู้
ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการตามข้อ ๑ ให้ได้จํานวน
และสัดส่วนตามข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ
๓. ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมา
เป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน หากมีผู้ได้
คะแนนเท่ากันจนไม่อาจเรียงลําดับได้ ให้ผวจ. จัด
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั น นั้ น จั บ สลากเพื่ อ ให้ ไ ด้
กรรมการผู้แทนตามจํานวนและสัดส่วนในข้อ ๖
แห่งระเบียบฯ

ผู้แทนสมาคมการค้าในเขต
จังหวัด แห่งละ ๓ คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนํารายชื่อผู้ที่ได้คะแนนในลําดับ
ถัดลงมา จัดทําเป็นบัญชีรายชื่อสํารองและเก็บรักษาไว้

หมายเหตุ : ต้องทํา การแจ้ งรายชื่ อผู้แทน
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ผวจ.
โดยให้ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือนายกสมาคมการค้า
แล้วแต่กรณี รับรองคุณสมบัติของผู้แทนที่ได้รับ
การคั ดเลื อ กว่ า มีคุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มีลั ก ษณะ
ต้องห้าม (เฉพาะสมาคมการค้าต้องแสดงสําเนา
เอกสารหรื อหลัก ฐานการจดทะเบีย นสมาคม
การค้าด้วย)

ผู้แทนสมาคมการค้าในเขต
จังหวัด แห่งละ ๓ คน
เลือกกันเอง
กรรมการผู้ แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชนอย่ า ง
น้อยต้องมี (ข้อ ๑๖)
๑. ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ๑ คน
๒. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๑ คน
๓. ผู้แทนสมาคมการค้า ๑ คน
ถ้ า จั ง หวั ด ใดมี ก รรมการผู้ แ ทนภาค
ธุรกิจ เอกชนได้ ๔ คน ให้ ผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชนที่เข้าประชุม ลงคะแนน
เลือกกันเองเพิ่มขึ้นให้ได้ตามจํานวนที่
จะพึ ง มี ข องจั ง หวั ด นั้ น ในกรณี ที่
จังหวัดใดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หรือไม่มีสมาคมการค้า หรือมีสมาคม
การค้าแต่ไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ า
รั บ การคั ด เลื อ ก ให้ ผู้ แ ทนภาคธุ ร กิ จ
เอกชนที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ลงคะแนน
เลือกกันเองให้ได้กรรมการตามจํานวน
ที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น

กระบวนการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
นายอําเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอําเภอ

ผู้แทนภาคประชาสังคม

ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

นายอําเภอ

นายอําเภอ

แจ้ง

ประกาศ
กําหนดวันรับสมัคร
ผู้เข้ารับการสรรหาตาม
แนวทางที่ ปนร. กําหนด
ปิดไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
ที่ทําการ อปท.
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน

ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

แจ้ง
ประกาศ
สมาชิกสภา อบจ.

ประธานสภาท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ในเขตอําเภอนัน้
ยกเว้นประธานสภา อบจ.

ครบกําหนดวันรับสมัครสรรหา

กรณีอําเภอทีม่ ี
สมาชิกสภา อบจ.
๑ คน

กรณีอําเภอทีม่ ี
สมาชิกสภา อบจ.
มากกว่า ๑ คน

เลือกกันเอง

นายอําเภอ
จัดประชุม

นายอําเภอ
จัดประชุม

ให้ได้ผู้แทนแห่งละ ๑ คน

ผู้สมัครเข้ารับ


ให้บุคคล
ดังกล่าวเป็น
ผู้แทนสมาชิก
สภา อบจ. ของ
อําเภอ

สมาชิกสภา อบจ. ในเขตอําเภอ
เลือกกันเองให้ได้ผู้แทน ๑ คน

เลือกกันเอง

ประธาน
หอการค้า
จังหวัด

จัดประชุม
สมาชิก

เลือกกันเองให้ได้
ผู้แทนสมาคม
การค้าในเขต
จังหวัด แห่งละ
๓ คน

ประธานสภา
อุตสาหกรรม
จังหวัด

จัดประชุม
สมาชิก

แจ้ง

จัดประชุม
สมาชิก

เลือกกันเองให้ได้
ผู้แทนหอการค้า
จังหวัด ๕ คน

เลือกกันเองให้ได้
ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรม
จังหวัด ๕ คน

นายอําเภอ

ให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคม
จํานวน ๑ คน

แจ้ง

นายกสมาคมการค้าที่
ประสงค์จะส่งผูแ้ ทน
เข้ารับการคัดเลือก

เพื่อให้จัดประชุม
สมาชิก
สภาท้องถิ่น

แจ้ง

จัดประชุม
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิน่ และผู้แทนสภา อบจ. ในเขตอําเภอ
เลือกกันเอง
แจ้ง

ให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละประเภทๆ ละ ๑ คน

แจ้ง

แจ้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัด

แจ้ง

แจ้ง

จัดประชุมเพื่อเลือกกันเอง
กลุ่มผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
ของแต่ละอําเภอ

ให้ได้กรรมการผู้แทน
ภาคประชาสังคม
ตามจํานวนที่กําหนด

กลุ่มผูแ้ ทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นของแต่ละอําเภอ

ให้ได้กรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามจํานวนและ
สัดส่วนที่กําหนด

ให้ได้กรรมการผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน
ตามจํานวนที่กําหนด
จัดทําบัญชีรายชื่อสํารอง
และเก็บรักษาไว้

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ปนร. ลงนามรับรอง

ผู้แทนสมาคมการค้าในเขตจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
แห่งละ
๓ คน
๕ คน
๕ คน

แจ้งรายชือ่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งรายชื่อให้

ปิดประกาศ

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการรับรอง
ให้ประชาชนทราบ
ณ
๑. ศาลากลางจังหวัด
๒. ที่ว่าการอําเภอ
๓. ที่ทําการ อปท.
๔. ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน

