
2/การเลือกผูบริหารองคกรปกครองฯ/เล็ก 

ดวนมาก 
   (สําเนา) 

ที่  มท 0890.3/1261                                    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                                                                   ถนนราชสีมา กทม. 10300 

25  สิงหาคม  2547 

เรื่อง  การเลือกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร   
       ปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย  1.  สําเนาประกาศเรื่อง กําหนด วัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพ่ือเลือกผูบริหาร 
                        องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง    
                        สวนทองถิ่น 
          2.  หนังสือแสดงความยินยอมใหมีการเสนอชื่อเปนกรรมการการกระจายอํานาจใหแก 
                        องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อางถึง  1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3 / 320 ลงวันที่ 19  
              กรกฎาคม 2547 
           2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3 / 6930 ลงวันที่ 17  
               สิงหาคม 2547 

 ตามที่ใหจังหวัดตรวจสอบผูแทนผูบริหารองคการบริหารสวนตาํบลระดับจังหวัดที่ได
ดําเนินการเลือกไวแลววา ยังคงอยูในตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตาํบลหรือไม หากยังอยูใน
ตําแหนงใหแจงยืนยันรายชื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ แตถาหากพนจากการเปนผูบริหาร
องคการบรหิารสวนตําบลใหจังหวัดจัดประชุมผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด เพ่ือเลือกกันเอง
เปนผูแทนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลระดบัจังหวดั จํานวน 1 คน และใหรายงานผูแทนเทศบาลเมือง
หรือจัดประชุมผูแทนเทศบาลเมือง เพ่ือเลือกกันเองเปนผูแทนเทศบาลเมืองระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คน 
และรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบรายละเอียดปรากฏตามที่อางถึง น้ัน 

 กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดการเลือกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนกรรมการการกระจายอํานาจแทนตาํแหนงที่วาง ดังน้ี 

 1. กําหนดการเลือกผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในวันจันทรที่ 6 กันยายน 2547 
เวลา 09.30 น. เปนตนไป 

 2. กําหนดการเลือกผูบริหารเทศบาลเมือง ในวันจันทรที่ 6 กันยายน 2547 เวลา 13.00 น. 
เปนตนไป 

 3. กําหนดการเลือกผูบริหารเทศบาลนคร ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2547 เวลา 13.00 น. 
เปนตนไป 

/ 4. กําหนดการ … 
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 4. กําหนดการเลือกผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 
2547 เวลา 14.30 น. 
 สถานที่ในการประชุม ณ หองประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อาคารใหม ชั้น 2) 
วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 ดังน้ัน จึงขอใหจังหวัดไดแจงใหผูแทนองคการบริหารสวนตําบลระดับจังหวัด ผูแทน
เทศบาลเมืองระดับจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร (ถามี) และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไปรวม
ประชุมเพ่ือเลอืกผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแทนตาํแหนงที่วาง ตามกําหนดขางตนตอไป 
 อน่ึง ในวนัอังคารที่ 7 กนัยายน 2547 ภายหลังจากที่ไดมีการเลือกผูบริหารองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสร็จสิน้แลว จะไดมีการประชุม
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ใน
คณะกรรมการการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ดวย จึงขอใหจังหวัดแจงนายก
องคการบรหิารสวนจังหวัดไดทราบดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
            นายธวัชชัย  ฟกอังกูร 
           (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
       รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

              อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบรปูแบบและโครงสราง 
สวนสงเสริมการกระจายอํานาจ 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 4182 
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   (สําเนา) 

 
 

    ประกาศ 
เรื่อง  กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่อเลือกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

                 เปนกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 ดวยผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ซึ่งเปนคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2 คน ผูบริหารเทศบาลนคร 
จํานวน 1 คน ผูบรหิารเทศบาลเมือง จํานวน 1 คน และผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล จํานวน 4 คน ไดพนจาก
การเปนผูบรหิารทองถิน่มีผลใหพนจากการเปนกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 

 อาศัยอํานาจตามขอ 9 ขอ 13 ของประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และ ขอ 1 ของประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิน่และการสรรหากรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จงึไดกําหนดประชุมเพื่อเลือก
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แทนตําแหนงที่วาง ดังนี ้
 1. การเลือกผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในวันจันทรที่ 6 กันยายน 2547 เวลา 
09.30 น. เปนตนไป 

 2. การเลือกผูบริหารเทศบาลเมือง ในวันจันทรที่ 6 กันยายน 2547 เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 3. การเลือกผูบริหารเทศบาลนคร ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2547 เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 4. การเลือกผูบริหารองคการบรหิารสวนจงัหวัด ในองัคารที่ 7 กันยายน 2547 เวลา 14.30 น. 
เปนตนไป  

 สถานที่ในการประชุม ณ หองประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อาคารใหม ชั้น 2) 
วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

ประกาศ ณ วันที่   24   สิงหาคม 2547 
 

นายธวัชชัย  ฟกอังกูร 
(นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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 (ตัวอยาง) 

หนังสือแสดงความยินยอมใหมีการเสนอชื่อเปนกรรมการการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                                                             วันที่……..เดือน……………..พ.ศ. ………….. 
 
เรียน  ประธานการประชุมเพื่อเลือกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกรรมการ                
          การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ตามที่กําหนดใหมีการประชมุเพ่ือเลือกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกรรมการ
การกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในวันจันทรที่ 6 กันยายน 2547 และวันอังคารที่ 7 
กันยายน 2547 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อาคารใหม ชั้น 2) กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร น้ัน 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………………………………ตําแหนง……………….……
อําเภอ………………………..จังหวัด…………………………ยินยอมใหมีการเสนอชื่อขาพเจาเพื่อรับเลือก
เปนกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จึงเรียนยืนยันมา 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                           (                          ) 

                                                   ตําแหนง……………………………. 

 

 

หมายเหตุ  1. หนังสือแสดงความยนิยอมนี้ เปนไปตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑและวิธเีลือกกรรมการ 
                  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯ พ.ศ. 2542 ขอ 3 วรรคสาม 
              2. สงถึงประธานในที่ประชุม กอนที่จะมีการประชุมเพ่ือเลือกผูแทนองคกรปกครองสวน 
                 ทองถิ่น ตามประกาศ ฯ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 


