
จดหมายข่าว
องค์การบริหารฬ่รนตำบลท่าทองใหม่

๙๔ หมู่ท่ี ๓ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
ประจำวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พ้นจากตำแหน่ง 
เน่ืองจากดำรงตำแหน่งครบวาระ ตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๘๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๘๘๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๘๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับลบัคร 
ผู้เข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม โดยผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับ 
การสรรหาเป็นผู้แทนภาคประชาสังคม สามารถขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครพร้อม 
เอกสารหสักฐานตามท่ีกำหนด โต้ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ. ค. ๒๘๖๒ 
ถึงวันท่ี ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๘๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ท่ีว่าการ 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดลุราษฎรธานี

.๙

(นางสาวกรอุบล ยวนจิตต์) 
ปลัด อบต.ท่าทองใหม่

จัดทำโดย งานบริหารงานทวโป สำนักงานปลัด อบต.ท่าทองใหม่ 
โทรศัพท์ ๐-๙๙๓๙-๙๓๖๙. พพพ.๒3๒0กจเ'ก31.จ0.ขา
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ประกาศอำเภอกาญจนดิษฐ์
เร่ือง หลัก๓ณ4 เละวิธการสรรหาผู้แทนภาคประซาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

*******###'*#*****##-#*
ด้วยคณะกรรมการธรรมาภบาลจังหวัดสุราษฎร์ธาน่ได้พันจากตำแหน่ง เน่ืองจากตำรงตำแหน่3 

ครบวาระ ตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้เ.ขเพ่ิมเตม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เมอวันท่ี ๒๘ เดือนมีลุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อำเภอกาญจนดิษฐ์จึงต้อง 
ตำเนนการสรรหาผู้แทนภาคประซาสังคมขนใหม่ เพอเป็นผู้แพนของอำเภอ และแจ้งรายซ่ือให้จังหวัดเพอการสรรหา 
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับจังหวัดต่อไป

อาดัยอำนาจตามความในขอ ตเ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี'ว่าด้วยค!ณะกรรมการ 
ธรรมาภบาลจังหวัด พ-ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดับ'ประกาศสำนัก1นายกรัฐมนตรี 
ลงวันท่ี ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เร่ืองแนวทางปฏบัสิไนการสรรหากรรมการธรรมๆ ภบาลจังหวัด 
อำเภอกาญจนดิษฐ์จึงประกาคกำหนดวัน เวลา และลถานท่ีร้บสมครผู้แทนภาคประซาสังคมตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไซเพ่ิมเตม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้งบ้ี

ข้อ (5) ในประกาศน้ี
“กลุ่มประซาสังคม'' หมายความว่า กลุ่มประซาชนท่ีรวมตัวจัดต้ังฃ้ืน หรือหน่วยงาน 

ของรัฐสนับสนุน และให้หมายความรวมถงองค์กรขุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรขุมซน และองค์กร 
ภาคประขาสังคมอนท่ีจัดต้ังข้ีนตามกฎหมาย

ข้อ ๒ คุณสฆบัสิและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้สมัครเป็นกรรมการผู้แทนภาคประขาสังคมจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มลักษณะต้องทาม

ตังต่อไปน้ี
(๑) เป็นสมาจักของกลุ่มประขาสังคมท่ีมีวัตคุประสงค์ในการพัฒนา ล่งเสรีม หรือ 

อนุรักษ์พันฟูด้านเศรษฐกจ สังคม ทรัพยากรธรรมฃาสิ หรือส่ิงแวดล้อมของขุมซนน้ันมาแล้วไม่น้อยกวาหนงปี 
บับถงวับสมัครเข้ารับการสรรหาหรือเป็นนุคคลซ่ืงเป็นท่ียอมรับจากประซาชนในขุมซนน้ันว่าเป็นผู้มีความ! 
ความสามารถเกยวกับการพัฒนา ส่งเสรีม หรืออนุรักษ์พ่ินฟูต้านเศรษฐกํจ สังคม ทรัพยากรธรรมซาต หรือสิงแวดล้อ.ม 

(๒) มีสัญ'‘ชาติ’ไทย
(๓) มีอาคุใม่ต่ํากวาย่ีสิบห้าป็บรืบูรณใบวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
(๕) มี.กูมีสำเนา หรือมีฃ่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 

ในเขตอำเภอมาแล้วเป็น!.วสาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ืงปีนับถงวัน?เมัควเข้ารับการสรรหา
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมีอนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เป็นภกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวซ
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1=1?
(ฟ) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีส/ปี/ข้จำคุก.เว้นแต่พ้นโทษมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเป็นโทษสำหรับความผิดท่ีใด้ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง สมาซิกสภาห้องถึน หรือผู้บรืทาร'ท้องถน 

กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งชงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรืกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 
ในพรรคการเมือง

(๙) ไม่เป็นผู้ฆืส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ในจังหวัดน้ันเป็นดู่สัญญา หรือใน?ใจการท่ีกระทำให้แก่หน่วยงานของรัฐในจังหวัดน้ัน หรือท่ีหน่วยงานฃองรัฐ 
ในจังหวัดน้ันจะกระทำ

(๑©) ไม่เป็นข้าร'เขการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ข้อ ๓ จำนวนผู้แหนภาคประขาสังคม การรับสมดร ระยะเวลา และสถานท่ีรับสมคร

(๑) ผู้แทน.ทาฅประชา.สังคมของอำเภอมืจำนวน ๑ คน โดยจังหวัดสุราษฎร์ราน 
จะมืกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม ไห้จำนวน ๙ คน -

(เอ) ผู้มีฅวามประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้แทนภาคประชาสังคมสามารถ 
สอบถามรายละเอียด และชอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ท่ีว่าการอำ๓อกาญจนดิบ̂  โทรศัพท์©-๗๗๓๗-๙0๒๓

(๓) ผู้สนใจ'สามารถย่ืนใบสมัครพรัอมเอกสารหสักฐานตามท่ีกำหนดไว้ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราขการ ณ ท่ีว่าการอำ๓อ 
กาญจนดืษฐ์ โทรศัพท์©-๗๗๓๗-๙©๒๓

ข้อ ๔ เอกสารแสะหสักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัค์รข้องกรอกใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ัให้'วรบถัว■ บสมบร1!ไ 

ตามความเป็นจริง พร้อมท้ังแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปน้ี
(๑) สำเนาทะฒยนน้านจำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวท่ีทางราชการออกให้

จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) กรฌผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชกกลุ่มประขาสังคมท่ีมืวัตถุประสงค์ 

ใบการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์พ้นผู้ด้านเศรษฐกจ สังคม ทรัพยากรธรรมขาต หรือสิ'งแวดล้อมของชุมชน 
ให้แนบหลักฐานการจดทะเบยน หรือหลักฐานท่ีอ้างอีงถึงการเป็นกลุ่ม หรือองค์กรท่ีผู้สมัครเป็นสมาชก 
รวมท้ังหลักฐานการเป็นสมาซิกกลุ่มตังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัคร

กรญีผู้สมัดรเป็นนุฅคลช่ืงเป็นท่ียอมรับจากประขาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ว่าเป็น 
ผู้มืความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการพัฒนา ส่งเสรืม หรืออนุรักษ์พ้นผู้ด้านเศรษฐกจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ,งแวดล้อม ให้แนบใบรับรองจากกำนัน หรือผู้1[หญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือ 
ประชาชนท่ีมืสัญชาติใทย อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบุรฌ์ ในวันรับรอง ท่ีอยูใบหมู่บ้านหรือชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 
๑๕ คน ลงลายมือซิอรับรองว่าเป็นผู้มืความรู้ดวาบสามารถจรืง

ท้ังน้ี ให้ถึอเป็นความรับผิดชอบชองผู้สมัครท่ีจะข้องล่งเอกสารและหลักฐานต่าง  ๆ
ให้ครบล้วนถูกข้องตามท่ีระบุไว้ข้างข้นในวันท่ีย่ืนใบสมัคร และเอกสารทุกฉบับ ให้ลงลายมือท่ีอรับรองสำเนา 
ถูกข้องด้วย
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(๕) ในกรณี'ท่ีมีปิญ'หาเก่ียวกับคุณสมนัต'ของผู้สมัคร นายอำเภอจะเป็นผู้วนจฉัผฃ่ีฃา'.ๆ  
และให้ถอคำวันิจฉ้ยของนายอำเภอเป็นท่ีสุด

ข้อ ๕ ข้ันตอนการสรรหาผู้แทนภาคประขาสังคม
('ะ)) เม่ีอครบกำหนดเวลารับสมัครตามข้อ ๓ แล้ว อำเภอจะ!]ตประกาศรายซ่ือ 

ผู้มๆ ณสมนัดครบถ้วนไวั ณ ทว่าการอำเภอ ท่ีทำการองค์กร’ปกครองส่วน'ท้องถ่ิน และท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน ภายใน 
๕. วน นับแต่วันปีตรั'มสมัคร

(๒) นายอำเภอจัดประฃุนผู้มรายซ่ือตามประกาศข้อ ๕ (๑) เพ่ือให้ผู้สมัครเลือกกันเอง 
ให้ได้ผู้แทนภาคประขาสังคมของอำเภอ อำ‘แวน .๑ คน

(๑) ภารประชุมเพ่ือเลือกกันเอง จะคำเนินการตามระเบียบๆ  ข้อ ๑๒ ข่ืงจะกระทำ 
โดยเปีดเผยหรือโดยว๊ซีลับทไต้ แล้วแต่มดืฃองท่ี,ประชุม

(๔) นายอำนไอแจ้งรายซ่ือผู้แทนภาคประชาสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบภายใน 
วันท่ี ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ เพ่ือผู้ว่าราขการจังหวัดเรืยกประชุมผู้แทนภาฅประซาสังคม 
ของทุกอำเภอเพ่ือเสือกกันเ̂ ใให้ใต้กรรมการผู้แทบภาคประซาสังคมตามจำนวนท่ีจะพีงมีของจังหวัดตามข้อ ๓ (๑} 
และแจ้งรายซ่ือให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรืทราบ และลงนามรับรองรายช่ือต่อไป

เม่ือคำเนินการสรรหาเสร็จสินแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะจัดทำบัญชร•ายซ่ือ 
ผู้ไต้คะแนนไนลำดับถัดจากผู้ไต้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายช่ือลำรองตามข้อ ๑๓ วรรคสาม แห่งระเบ้ยบๆ  
และเก็บรักษาไว้ ท้ังน้ี ผู้ว่าราขการ•จังหวัดจะส่งสำเนาบัญซรายช่ือสำรองตังกล้าวมายังลำนักงานปลัด 
สำนักนายกรัฐมนตรืต่อไป

ข้อ ๖ การบัดประกาศรายซ่ือกรรมการ ผู้ว่าราขการจังหวัดจะ!เดประกาศรายข่ือกรรมการ 
ท่ืได้รับการรับรองจากปลตสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาขนหราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการอำเกอ 
ท่ีทำการองค์กรปกครองส่วนฟ้องถ่ิน และท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน
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ประกาศ ณ จันท่ี ๒๓ เดอนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
1 - ใ “

ลงช่ือ ว่า■ ท่ีร้อยโท
(สมขาย เรืองจันทร์) 
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