- ตัวอย่าง –
ระยะเวลา

ภายใน ๑๗ วัน

ภายใน ๑๓ วัน

ภายใน ๑๕ วัน

ภายใน ๑๐ วัน

ภายใน ๕ วัน

ปฏิทินการดาเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
กิจกรรม
การสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม (๖๐ วัน)
- นายอาเภอดาเนินการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม อาเภอละ ๑ คน
ตามขั้นตอน ดังนี้
๑. นายอาเภอปิ ดประกาศกาหนดวันรับสมัครผู้ แทนภาคประชาสั งคม
ณ ที่ ว่าการอาเภอ ที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และที่ ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ให้รวมวันรับสมัคร
ไว้ด้วย

หมายเลข ๑
หมายเหตุ

กรณี ผู้ ว่าราชการ
จังหวัด (ผวจ.) ได้รับ
แจ้ ง จากปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี (ปนร.)
ให้ ด าเนิ นการสรรหา
กรรมการใหม่ ให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน ๖๐ วั น
๒. นายอาเภอตรวจสอบคุณ สมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
รวมทั้งวาระการดารงตาแหน่ง ก.ธ.จ. ของผู้ สมัครว่าเคยดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่ www.ggc.opm.go.th
๓. ด าเนิ น การเพื่ อ ปิ ด ประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ภายใน ๕ วัน พร้อมทั้งแจ้งกาหนดนัดประชุมในระดับอาเภอ
๔. นายอาเภอจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ ได้ ผู้แทนภาคประชาสังคม
จานวน ๑ คน
๕. นายอาเภอแจ้งรายชื่อผู้แทนภาคประชาสังคมให้ ผวจ. ทราบ
- ผวจ. แจ้งกาหนดวันประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมเพื่อเลือกกันเอง ให้ได้
กรรมการผู้แทนตามที่จะพึงมีของจังหวัด
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้ช่วย เลขานุการ ที่เป็น
ข้าราชการในจังหวัดให้ ปนร. ทราบ
- สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตรวจสอบรายชื่อ และเสนอ
ปนร. ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด
- สปน. แจ้ งรายชื่ อ กรรมการให้ ผวจ. ทราบ เพื่ อ ปิ ด ประกาศรายชื่ อ
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมตามกรอบระยะเวลา ดังนี้
(๑) อาเภอดาเนินการสรรหาฯ ภายใน ๓๐ วัน
(๒) จังหวัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วัน
(๓) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีดาเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้อง ภายใน ๑๕ วัน

ระยะเวลา

(ภายใน ๒๐ วัน)

(ภายใน ๑๐ วัน)

(ภายใน ๑๕ วัน)

(ภายใน ๑๐ วัน)
(ภายใน ๕ วัน)

- ตัวอย่าง –
ปฏิทินการดาเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
กิจกรรม
การสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น (๖๐ วัน)
- นายอาเภอดาเนินการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามขัน้ ตอน ดังนี้
๑. นายอาเภอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพื่อ
กาหนดวันประชุมเลือกกันเอง (กรณีอาเภอมี ส.อบจ. มากกว่าหนึ่งคน)
๒. นายอาเภอตรวจสอบคุณ สมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ
รวมทั้งวาระการดารงตาแหน่ง ก.ธ.จ. ของผู้ สมัครว่าเคยดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่ www.ggc.opm.go.th
๓. นายอาเภอจัดประชุม ส.อบจ. เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน ๑ คน และ
แจ้งรายชื่อให้ ผวจ. ทราบ

หมายเลข ๒
หมายเหตุ
กรณี ผู้ ว่ า ราชการ
จั ง หวั ด (ผวจ.) ได้ รั บ
แจ้ ง จาก ป ลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี (ปนร.)
ให้ ด าเนิ น การสรรหา
กรรมการใหม่ ใ ห้ แ ล้ ว
เสร็ จ ภายใน ๖๐ วั น
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๔. นายอาเภอแจ้งประธานสภาท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล
/เมืองพัทยา) ให้จัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน
แห่งละ ๑ คน
๕. ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อกาหนดวันประชุม
เลือกกันเอง
๖. ประธานสภาท้องถิ่นจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จานวน ๑ คน และแจ้งรายชื่อให้นายอาเภอทราบ
๗. นายอาเภอตรวจสอบคุณ สมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ
รวมทั้งวาระการดารงตาแหน่ง ก.ธ.จ. ของผู้ สมัครว่าเคยดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่ www.ggc.opm.go.th
๘. เมื่อได้บุ คคลที่ มีคุณ สมบัติ ครบถ้ว นแล้ ว ให้ นายอาเภอแจ้งกาหนด
วันประชุม และจัดประชุม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน
เพื่อเลือกกันเอง ในแต่ละประเภทให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ๑ คน
และผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ๑ คน แล้วแจ้งรายชื่อ
ให้ ผวจ. ทราบ
- ผวจ. แจ้งกาหนดวันประชุมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเอง
ในแต่ละประเภทให้ได้กรรมการผู้แทนตามสัดส่วน และจานวนที่จะพึงมี
ของจังหวัด
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการให้ ปนร. ทราบ
- ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) ตรวจสอบรายชื่ อ
และเสนอ ปนร. ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด
- สปน. แจ้ งรายชื่ อ กรรมการให้ ผวจ. ทราบ เพื่ อ ปิ ด ประกาศรายชื่ อ
ณ ศาลากลางจั ง หวั ด ที่ ว่ า การอ าเภอ ที่ ท าการองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลา ดังนี้
(๑) อาเภอดาเนินการสรรหาฯ ภายใน ๓๐ วัน
(๒) จังหวัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วัน
(๓) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วัน

- ตัวอย่าง –
ระยะเวลา

ภายใน ๑๐ วัน

ภายใน ๑๕ วัน

ภายใน ๑๙ วัน

ภายใน ๑๐ วัน

ภายใน ๖ วัน

ปฏิทินการดาเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
กิจกรรม
การสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน (๖๐ วัน)
- ผู้ว่า ราชการจั งหวัด (ผวจ.) ดาเนิ น การสรรหากรรมการผู้แ ทนภาค
ธุรกิจเอกชน ตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ผวจ. แจ้งประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
และประกาศให้สมาคมการค้า (ถ้ามี) ทราบ นอกจากนี้ ให้ ผวจ. มีหนังสือ
แจ้งนายกสมาคมการค้าเพื่อทราบ อีกทางหนึ่งด้วย

หมายเลข ๓
หมายเหตุ

กรณี ผู้ ว่ า ราชการ
จั ง หวั ด (ผวจ.) ได้ รั บ
แจ้ ง จากปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี (ปนร.)
ให้ ด าเนิ น การสรรหา
กรรมการใหม่ ให้ แ ล้ ว
๒. ประธานหอการค้าจังหวัด/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และนายก เสร็ จ ภายใน ๖๐ วั น
สมาคมการค้า แจ้ งสมาชิก และกาหนดวัน ประชุ มเพื่ อเลื อกกัน เองให้ ได้ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ๕ คน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ๕ คน และผู้แทน
สมาคมการค้าแห่งละ ๓ คน
๓. แจ้งรายชื่อผู้แทนไปยัง ผวจ.
๔. ผวจ. ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ รวมทั้ง
วาระการดารงตาแหน่ง ก.ธ.จ. ของผู้สมัครว่าเคยดารงตาแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่ www.ggc.opm.go.th
๕. เมื่อได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ให้ ผวจ. แจ้งกาหนดวันประชุม
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคมการค้า
๖. ผวจ. จัดประชุมผู้แทนฯ เพื่อลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน
๗. ผวจ. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการให้ ปนร. ทราบ
- ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตรวจสอบรายชื่อ และเสนอ
ปนร. ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด
- สปน. แจ้ ง รายชื่ อ กรรมการให้ ผวจ. ทราบ เพื่ อ ปิ ด ประกาศรายชื่ อ
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามกรอบระยะเวลา ดังนี้
(๑) จังหวัดดาเนินการสรรหาฯ ภายใน ๔๔ วัน
(๒) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๖ วัน

