ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙
เรื่ อง หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อ
เป็ นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ด้ วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) ว่างลง
จานวน ๕ ตาแหน่ง คือ ด้ านการบริหารจัดการองค์ กร ๒ ตาแหน่ ง ด้ านการส่ งเสริ ม ประชาธิป ไตย
การพัฒ นาชุม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น การเรี ยนรู้ และศึ ก ษา การคุ้ ม ครองและพั ฒ นาเด็ ก เยาวชนหรื อ
ครอบครั ว หรื อการส่ งเสริ มสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ๓ ตาแหน่ ง ตามมาตรา ๒๓ วรรคแรก
แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ กรรมการนโยบายมี
วาระดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่ง พระราชบัญ ญั ติ อ งค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ การสรรหาและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามประกาศนี ้ หมายถึง การรับสมัครและการ
เสนอชื่อโดยได้ รับการยินยอมจากผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ องมี คณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๗
และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้ อ ๒ คณะกรรมการสรรหา จัดให้ มีการประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า ๓๐ วัน โดยผ่านทางสื่ อมวลชนตามที่ เ ห็นสมควร และเวปไซต์ ไ ทยพี บี เอส ถึง สาระส าคัญและ
กาหนดเวลา
ข้ อ ๓ คณะกรรมการสรรหา จะตรวจสอบคุณสมบัติลกั ษณะต้ องห้ ามของผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับ
การเสนอชื่อ โดยพิจารณากลัน่ กรองจากคุณสมบัติ เอกสารและหลักฐานตามที่กาหนดไว้ ตามมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่
ผ่านการตรวจคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามแล้ ว
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ข้ อ ๔ ให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครหรื อผู้ที่ได้ รับการ
เสนอชื่อ ตามที่ผ้ สู มัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อได้ ระบุความเชี่ยวชาญในแต่ละด้ าน โดยคานึงถึงความรู้ความ
เชี่ยวชาญ หรื อประสบการณ์ ตลอดจนผลงานอันเป็ นที่ประจั กษ์ และวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร หรื อผู้ได้ รับการ
เสนอชื่ อที่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่กาหนดไว้ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ แล้ วให้ คดั เลือกรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจานวน
ไม่น้อยกว่าสองเท่าของตาแหน่งที่จะต้ องแต่งตังในแต่
้
ละด้ าน ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดังกล่าว
ข้ อ ๕ ผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามข้ อ ๓ และข้ อ ๔ ต้ องแสดงตนและ
วิสยั ทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยการแสดงวิสยั ทัศน์ด้วยวาจา ในวันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ตังแต่
้ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้ นไป ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
และผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อต้ องดาเนินการ ดังนี ้
(๑) แนะนาตนเอง พร้ อมกับแสดงให้ เห็นว่าเป็ นผู้ที่มี ค วามรู้ ความเข้ าใจและมี
ความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์ ในด้ านหนึ่งด้ านใดที่ เกี่ยวข้ องกับด้ านการบริ หารจัดการองค์กร และด้ านการ
ส่งเสริ มประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรื อท้ องถิ่น การเรี ยนรู้ และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน
หรื อครอบครัว หรื อการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แล้ วแต่กรณี
(๒) แสดงวิส ัย ทัศ น์ ใ นเรื่ อ งนโยบาย เป้ าหมาย และแนวทางการใช้ อานาจหน้ าที่
ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา ๗ และมาตรา ๒๘ แห่ง พระราชบัญ ญั ติอ งค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทยและเพื่อประเทศชาติโดยรวม
(๓) ให้ ผ้ สู มัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อแต่ละคนใช้ เวลาในการชี ้แจงและแสดงวิสยั ทัศน์
และตอบคาถามคณะกรรมการสรรหา ไม่เกิน ๑๕ นาที ทังนี
้ ้ ในการแสดงวิสยั ทัศน์และตอบคาถามไม่อนุญาตให้
ใช้ สื่อประกอบการนาเสนอ
(๔) ผู้ส มัค รหรื อ ผู้ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ที่ ไ ม่ ส ามารถแสดงตน เพื่ อ แสดงวิ สัย ทัศ น์ ต่ อ
คณะกรรมการสรรหา ในวัน เวลาที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อนัน้
สละสิทธิ์การขอรับการเสนอชื่อเป็ นคณะกรรมการนโยบาย
ข้ อ ๖ คณะกรรมการสรรหาจะใช้ การเรี ยงลาดับชื่อตามตัวอักษร เพื่อ ให้ ผ้ ูสมัครหรื อผู้
ได้ รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละคน แนะนาตนเองและแสดงวิส ัย ทัศน์ ตามวัน เวลา
สถานที่ ซึง่ คณะกรรมการสรรหากาหนดใน ข้ อ ๕ ข้ างต้ น
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ข้ อ ๗ คณะกรรมการสรรหา จะคัดเลือกผู้สมัครหรื อผู้ไ ด้ รับการเสนอชื่อ ที่ไ ด้ แสดงตนและ
วิสยั ทัศน์ตามข้ อ ๕ ให้ เหลือห้ าคนโดยวิธีลงคะแนน
ข้ อ ๘ การลงคะแนนตามข้ อ ๗ กรรมการสรรหาแต่ละคนสามารถออกเสียงได้ ไม่เกินจานวน
ตาแหน่ง ที่ ต้องการแต่ง ตัง้ และผู้ ที่ จ ะได้ รับ การคัดเลื อกจะต้ องได้ รับ คะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่ากึ่ ง หนึ่ง ของ
คณะกรรมการสรรหาทังคณะ
้
ข้ อ ๙ กรณีที่จานวนผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกมีจานวนไม่ครบตามตาแหน่งที่ต้องการ ให้ นารายชื่อผู้ที่
ไม่ได้ รับการคัดเลือกตามข้ อ ๗ เรี ยงตามลาดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดลงไปเป็ นจานวนสองเท่าของจานวน
ตาแหน่งที่ยังขาดอยู่ มาลงคะแนนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๗ และข้ อ ๘ จนกว่าจะได้ จานวนครบตามที่
ต้ องการ
ในกรณีผ้ ไู ด้ รับการคัดเลือกแต่ละด้ านมีคะแนนเท่ากันมากกว่าหนึ่งชื่อ เป็ นเหตุให้ เกินจานวน
ที่ ต้ อ งการ คณะกรรมการสรรหาจะน ารายชื่ อ ผู้มี ค ะแนนเท่า กัน ทัง้ หมดนัน้ มาลงคะแนนโดยใช้ วิ ธี ก าร
เช่นเดียวกับวรรคหนึง่
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากผลการลงคะแนนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ตามที่กาหนดในข้ อ ๙ ถึง ๓ ครัง้ ให้ ใช้ วิธีการนับคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นหลัก
ข้ อ ๑๐ กรณี ที่มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติต ามประกาศนี ้ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาเป็ น
ผู้วินิจฉัยและต้ องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการสรรหาทังคณะและให้
้
ถือเป็ นที่สดุ
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์)
ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย
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