
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของพรรคอนาคตใหม่ 

ที ่1/2562 
เรื่อง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
___________________________ 

 ด้วยหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มีค าสั่งท้ายหนังสือส านักเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ที่ 
02.0010/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามประกาศพรรคอนาคตใหม่ ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

 
 1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
 ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัคร”) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

 (1) มีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม ่                                                              
 (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (3) มีคุณลักษณะในเกณฑม์าตรฐานของพรรค  
 (4) มีความคิดและพฤติกรรมสอดคล้องกับอุดมการณ์และแนวทางของพรรค  
 
 2. วิธีการรับสมัคร  
 การแสดงความจ านงเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัคร ให้ด าเนินการดังนี้ 
 2.1. การสมัครต้องด าเนินการสมัครเป็นคณะ  
 ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะ ซ่ึงประกอบด้วย 
 2.1.1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด  
 2.1.2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
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 ในกรณีที่คณะผู้สมัครมีจ านวนผู้สมัครเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ครบตาม
จ านวนที่กฎหมายก าหนด หรือมีจ านวนผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด น้อยกว่าจ านวน 1 
ใน 4 ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ให้คณะ
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

 2.2. การยื่นใบสมัคร  
 ให้ผู้สมัครแสดงความจ านงเข้ารับการสรรหาได้ ด้วยการยื่นใบสมัครตามวิธีการ ดังนี้   
 2.2.1. ใบสมัคร  
 ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของพรรค  
 2.2.2. หลักฐานและเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร   
  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ  
  (2) ส าเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน  
  (3) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)  
  (4) ความเรียงแนะน าประวัติส่วนตัว  
  (5) ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา  
  (6) ภาพถ่ายขนาดหนึ่งนิ้ว 
  (7) รายงานโครงการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประเมินงบประมาณ 

และแนวนโยบายที่จะใช้รณรงค์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 5 นโยบาย ได้แก่ นโยบายเรื่องท้องถิ่น
เปิดเผย (Open Local Government) นโยบายขนส่งมวลชนสาธารณะในท้องถิ่น นโยบายเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่นในการก าหนดงบประมาณท้องถิ่น นโยบายเรื่องการจัดการศึกษาในท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และนโยบายก าจัดขยะเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ให้จัดท ารายงานนี้ตาม
แบบที่พรรคก าหนด  

  (8) เอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ เช่น วิสัยทัศน์ทิศทางของจังหวัดในอีก 10 ปี หรือ 
20 ปีต่อไป หรือ แนวทางการพัฒนาจังหวัดให้ไปสู่จังหวัดที่มีจุดเด่นด้านใด เป็นต้น  

 2.2.3. การยื่นใบสมัคร  
 ใหย้ื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามข้อ 2.2.2. ไดท้ี่เว็บไซต์: 

www.futureforwardparty.org  
 2.2.4. ระยะเวลาการสมัคร  
 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 0.00 นาฬิกา จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 24.00 นาฬิกา 
 ทั้งนี้ หากผู้สมัครยื่นใบสมัครเกินก าหนดระยะเวลาหรือกรอกเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้

ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในรายนั้น  
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 2.3. การประกาศรายช่ือผู้สมัคร  
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่ 

www.futureforwardparty.org 
 
 3. วิธีการคัดเลือก 
 การคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ขั้นตอนการกลั่นกรองเบื้องต้น 
 เมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครตามข้อ 2 แล้ว ให้คณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมัครรับ

เลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการกลั่นกรองฯ) ด าเนินการตรวจสอบใบ
สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร พร้อมทั้งพิจารณาฐานข้อมูลของ
พรรคในเรื่องพ้ืนที่ยุทธศาสตร์และโอกาสการช่วงชิง 

 3.2 ขั้นตอนพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา  
 การพิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่นของพรรคอนาคตใหม่ (คณะกรรมการสรรหาฯ) ประกอบไปด้วย  
 3.2.1. การรับฟังความคิดเห็น 
 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร จากสาขาพรรค 

ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด คณะท างานจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ สมาชิกพรรค
อนาคตใหม ่และบุคคลทั่วไป ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯก าหนด    

 3.2.2. การสัมภาษณ์  
 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครตามวันและเวลาที่คณะกรรมการสรร

หาฯ ประกาศก าหนด 
 3.2.3. การเปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์และประชันนโยบาย 
 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีเวทีแสดงวิสัยทัศน์และประชันนโยบายของผู้สมัคร โดย

ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคและบุคคลทั่วไปเข้าฟังและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้ ทั้ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯก าหนด   

 3.2.4. การมีมติเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  
 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อคณะผู้สมัครที่สมควรลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของพรรคอนาคตใหม่ จ านวนหนึ่งคณะ 
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องพิจารณาจากการรับฟังความเห็น การสัมภาษณ์ และการแสดงวิสัยทัศน์และ
ประชันนโยบาย ประกอบกัน จากนั้นให้คณะกรรมการสรรหาฯ ส่งรายชื่อคณะผู้สมัครนั้นให้คณะ
กรรมการบริหารพรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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3.3. ขั้นตอนการให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารพรรค 
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคจัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติรับรองรายชื่อบุคคลที่

สมควรเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดของพรรคอนาคตใหม่ โดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ มติคณะกรรมการ
บริหารพรรคดังกล่าว อาจก าหนดเงื่อนไขประกอบมติด้วยก็ได้ 

4. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ในเว็บไซต์ www.futureforwardparty.org ในวันและ
เวลาตามที่คณะกรรมการสรรหาฯก าหนด  

5. อ านาจในการตีความและวินิจฉัย
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ใด 
ๆ เพ่ือให้การสรรหาสมาชิกท่ีสมควรเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของพรรคอนาคตใหม่ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

อนึ่ง ส าหรับสมาชิกพรรคท่านใดพบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ สามารถ
แจ้งข้อหารือหรือร้องเรียนตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Khanawat.ro@futureforwardparty.org หรือ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 821 5688 ต่อ 7 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. 

  ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2562 

(นายปิยบุตร  แสงกนกกุล) 

        ประธานกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 

 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของพรรคอนาคตใหม่ 
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