
 

- ตัวอย่าง – 
 

 ปฏิทินการด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)             หมายเลข ๑ 
ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

การสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  (๖๐ วัน) 

ภายใน ๑๗ วัน 

- นายอ าเภอด าเนินการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม อ าเภอละ ๑ คน 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑. นายอ าเภอปิดประกาศก าหนดวันรับสมัครผู้แทนภาคประชาสังคม  
ณ ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ท าการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ให้รวมวันรับสมัคร
ไว้ด้วย 

กรณีผู้ว่าราชการ
จังหวัด (ผวจ.) ได้รับ
แจ้งจากปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี (ปนร.) 
ให้ด าเนินการสรรหา
กรรมการใหม่ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 

ภายใน ๑๓ วัน 

๒. นายอ าเภอตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ 
รวมทั้งวาระการด ารงต าแหน่ง ก.ธ.จ. ของผู้สมัครว่าเคยด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ท่ี www.ggc.opm.go.th 
๓. ด าเนินการเพ่ือปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ภายใน ๕ วัน พร้อมทั้งแจ้งก าหนดนัดประชุมในระดับอ าเภอ 
๔. นายอ าเภอจัดประชุมเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคม 
จ านวน ๑ คน  
๕. นายอ าเภอแจ้งรายชื่อผู้แทนภาคประชาสังคมให ้ผวจ. ทราบ  

ภายใน ๑๕ วัน 

- ผวจ. แจ้งก าหนดวันประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมเพ่ือเลือกกันเอง ให้ได้
กรรมการผู้แทนตามที่จะพึงมีของจังหวัด 
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้ช่วย เลขานุการ ที่เป็น
ข้าราชการในจังหวัดให้ ปนร. ทราบ  

ภายใน ๑๐ วัน 
- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตรวจสอบรายชื่อ และเสนอ 
ปนร. ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด  

ภายใน ๕ วัน 

- สปน. แจ้งรายชื่อกรรมการให้ ผวจ. ทราบ เพ่ือปิดประกาศรายชื่อ  
ณ ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 

 

 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมตามกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
 (๑)  อ าเภอด าเนินการสรรหาฯ ภายใน ๓๐ วัน 
 (๒)  จังหวัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วัน 
 (๓)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีด าเนินการในส่วนที่เกีย่วข้อง ภายใน ๑๕ วัน 

 



 
- ตัวอย่าง – 

ปฏิทินการด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)        หมายเลข ๒ 
ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

การสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  (๖๐ วัน) 

(ภายใน ๒๐ วัน) 

- นายอ าเภอด าเนินการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามขัน้ตอน ดังนี้ 
๑. นายอ าเภอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพ่ือ
ก าหนดวันประชุมเลือกกันเอง (กรณีอ าเภอมี ส.อบจ. มากกว่าหนึ่งคน) 
๒. นายอ าเภอตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ 
รวมทั้งวาระการด ารงต าแหน่ง ก.ธ.จ. ของผู้สมัครว่าเคยด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ท่ี www.ggc.opm.go.th 
๓. นายอ าเภอจัดประชุม ส.อบจ. เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน ๑ คน และ
แจ้งรายชื่อให้ ผวจ. ทราบ  

กรณี ผู้ ว่าราชการ
จังหวัด (ผวจ.) ได้รับ
แจ้ งจากป ลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี (ปนร.) 
ให้ด าเนินการสรรหา
กรรมการใหม่ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 

๔. นายอ าเภอแจ้งประธานสภาท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 
/เมืองพัทยา) ให้จัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน
แห่งละ ๑ คน   

๕. ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดวันประชุม
เลือกกันเอง 
๖. ประธานสภาท้องถิ่นจัดประชุมเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จ านวน ๑ คน และแจ้งรายชื่อให้นายอ าเภอทราบ 

(ภายใน ๑๐ วัน) 

๗. นายอ าเภอตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ 
รวมทั้งวาระการด ารงต าแหน่ง ก.ธ.จ. ของผู้สมัครว่าเคยด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ท่ี www.ggc.opm.go.th 
๘. เมื่อได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ให้นายอ าเภอแจ้งก าหนด 
วันประชุม และจัดประชุม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน 
เพ่ือเลือกกันเอง ในแต่ละประเภทให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ๑ คน 
และผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน แล้วแจ้งรายชื่อ  
ให้ ผวจ. ทราบ  

(ภายใน ๑๕ วัน) 

- ผวจ. แจ้งก าหนดวันประชุมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกกันเอง 
ในแต่ละประเภทให้ได้กรรมการผู้แทนตามสัดส่วน และจ านวนที่จะพึงมี
ของจังหวัด 
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการให้ ปนร. ทราบ 

 

(ภายใน ๑๐ วัน) 
- ส านั กงานปลัดส านั กนายกรัฐมนตรี  (สปน.) ตรวจสอบรายชื่ อ 
และเสนอ ปนร. ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด 

 

(ภายใน ๕ วัน) 
- สปน. แจ้งรายชื่อกรรมการให้  ผวจ. ทราบ เพ่ือปิดประกาศรายชื่อ  
ณ ศาลากลางจังหวัด  ที่ ว่าการอ าเภอ ที่ ท าการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
 (๑)  อ าเภอด าเนินการสรรหาฯ ภายใน ๓๐ วัน 
 (๒)  จังหวัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วัน 
 (๓)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วัน 



 

- ตัวอย่าง – 
 

ปฏิทินการด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)        หมายเลข ๓ 
ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

การสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  (๖๐ วัน) 

 
ภายใน ๑๐ วัน 

 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชน ตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ผวจ. แจ้งประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
และประกาศให้สมาคมการค้า (ถ้ามี) ทราบ นอกจากนี้ ให้ ผวจ. มีหนังสือ
แจ้งนายกสมาคมการค้าเพ่ือทราบ อีกทางหนึ่งด้วย  

กรณีผู้ ว่าราชการ
จังหวัด (ผวจ.) ได้รับ
แจ้ งจากปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรี (ปนร.) 
ให้ด าเนินการสรรหา
กรรมการใหม่ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 ภายใน ๑๕ วัน 

๒. ประธานหอการค้าจังหวัด/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และนายก
สมาคมการค้า แจ้งสมาชิกและก าหนดวันประชุมเพ่ือเลือกกันเองให้ได้
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ๕ คน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวดั ๕ คน และผู้แทน 
สมาคมการค้าแห่งละ ๓ คน 
๓. แจ้งรายชื่อผู้แทนไปยัง ผวจ.  

ภายใน ๑๙ วัน 

๔. ผวจ. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ รวมทั้ง
วาระการด ารงต าแหน่ง ก.ธ.จ. ของผู้สมัครว่าเคยด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ท่ี www.ggc.opm.go.th 
๕. เมื่อได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ให้ ผวจ. แจ้งก าหนดวันประชุม 
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคมการค้า   
๖. ผวจ. จัดประชุมผู้แทนฯ เพ่ือลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน    
๗. ผวจ. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการให้ ปนร. ทราบ 

ภายใน ๑๐ วัน 
- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตรวจสอบรายชื่อ และเสนอ 
ปนร. ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด 

 

ภายใน ๖ วัน 

- สปน. แจ้งรายชื่อกรรมการให้ ผวจ. ทราบ เพ่ือปิดประกาศรายชื่อ  
ณ ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 

 

 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
 (๑)  จังหวัดด าเนินการสรรหาฯ ภายใน ๔๔ วัน 
 (๒)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๖ วัน 
 


