ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๔/๒๕๕๙
เรื่ อง หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อ
เป็ นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เพื่อทดแทนตำแหน่ งที่ว่ำง

ด้ วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ด้ ำนกำรส่ งเสริมประชำธิปไตย กำรพัฒนำชุมชนหรื อท้ องถิ่น กำรเรี ยนรู้ และศึกษำ กำรคุ้มครองและ
พั ฒนำเด็ก เยำวชนหรื อ ครอบครั ว หรื อ กำรส่ งเสริ ม สิ ทธิ ข องผู้ ด้ อ ยโอกำสทำงสั งคม ว่ ำ งลง
จำนวน ๑ ตำแหน่ ง เนื่องจากลาออก ตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย จึ ง ออกประกาศการสรรหาผู้ ด ารงต าแหน่ ง แทนตามวาระที่ เหลื ออยู่ ของ
กรรมการนโยบายที่ว่างลง ซึง่ มีวาระเหลืออยูถ่ ึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อ ๑ การสรรหาและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามประกาศนี ้ หมายถึง การรับสมัครและการ
เสนอชื่อโดยได้ รับการยินยอมจากผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา
๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๑
ข้ อ ๒ คณะกรรมการสรรหา จัดให้ มีการประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยผ่านทางสื่อมวลชนตามที่เห็นสมควร และเว็ปไซต์ไทยพีบีเอส ถึงสาระสาคัญ
และกาหนดเวลา
๑

ข้ อ ๓ คณะกรรมการสรรหา จะตรวจสอบคุณสมบัติลกั ษณะต้ องห้ ามของผู้สมัครหรื อผู้
ได้ รับการเสนอชื่อ โดยพิจารณากลัน่ กรองจากคุณสมบัติ เอกสารและหลักฐานตามที่กาหนดไว้ ตามมาตรา
๑๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ โดยจะ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่ นการตรวจคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามแล้ ว
ข้ อ ๔ ให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครหรื อผู้ที่ได้ รับ
การเสนอชื่อ ตามที่ ผ้ ูส มัครหรื อผู้ไ ด้ รับการเสนอชื่ อได้ ระบุความเชี่ ยวชาญ โดยคานึง ถึง ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรื อประสบการณ์ ตลอดจนผลงานอันเป็ นที่ประจักษ์ และวิสยั ทัศน์ของผู้สมัคร หรื อผู้ได้ รับการ
เสนอชื่ อ ที่ สอดคล้ อ งกับวัต ถุป ระสงค์ข ององค์ การตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ แล้ วให้ คดั เลื อกรายชื่อผู้ที่
เหมาะสมจานวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของตาแหน่ง ที่ จะต้ องแต่งตัง้ ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสม
ดังกล่าว
ข้ อ ๕ ผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามข้ อ ๓ และข้ อ ๔ ต้ องแสดงตน
และวิ สัย ทัศ น์ ด้ ว ยวาจาต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการสรรหา โดยแสดงวิ สัย ทัศ น์ ด้ ว ยวาจา ในวัน ที่ ๑ ๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ ตังแต่
้ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้ นไป ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย และผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อต้ องดาเนินการ ดังนี ้
(๑) แนะนาตนพร้ อมกับแสดงให้ เห็น ว่าเป็ นผู้ที่มี ความรู้ ความเข้ าใจ และมี
ความเชี่ยวชาญ หรื อประสบการณ์ ในด้ านการส่งเสริ มประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรื อท้ องถิ่น การเรี ยนรู้
และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรื อครอบครัว หรื อการส่งเสริ มสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม
(๒) แสดงวิสัยทัศน์ ในเรื่ องนโยบาย เป้ าหมาย และแนวทางการใช้ อานาจหน้ าที่
ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทยและเพื่อประเทศชาติโดยรวม
(๓) ให้ ผ้ ูส มัค รหรื อผู้ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ แต่ล ะคนใช้ เ วลาในการชี แ้ จงและแสดง
วิสยั ทัศน์และตอบคาถามคณะกรรมการสรรหา ไม่เกิน ๑๕ นาที ทังนี
้ ้ ในการแสดงวิสยั ทัศน์และตอบคาถาม
ไม่อนุญาตให้ ใช้ สื่อประกอบการนาเสนอ
(๔) ผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ที่ไม่สามารถแสดงตนเพื่ อแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
คณะกรรมการสรรหา ในวัน เวลาที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
นันสละสิ
้
ทธิ์การขอรับการเสนอชื่อเป็ นคณะกรรมการนโยบาย
๒

ข้ อ ๖ คณะกรรมการสรรหา จะใช้ การเรี ยงลาดับชื่อตามตัวอักษร เพื่อให้ ผ้ สู มัครหรื อผู้
ได้ รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละคนแนะนาตนและแสดงวิส ัย ทัศ น์ ตามวัน เวลา
สถานที่ ซึง่ คณะกรรมการสรรหากาหนดในข้ อ ๕ ข้ างต้ น
ข้ อ ๗ คณะกรรมการสรรหา จะคัดเลือกผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่ได้ แสดงตนและ
วิสยั ทัศน์ตามข้ อ ๕ ให้ เหลือหนึง่ คนโดยวิธีลงคะแนน
ข้ อ ๘ การลงคะแนนตามข้ อ ๗ กรรมการสรรหาแต่ละคนสามารถออกเสียงได้ ไม่เกิน
จานวนตาแหน่งที่ต้องการแต่งตัง้ และผู้ที่จะได้ รับการคัดเลือกจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการสรรหาทังคณะ
้
ข้ อ ๙ กรณี ที่ จ านวนผู้ที่ได้ รับการคัดเลื อกมี จ านวนไม่ครบตามตาแหน่งที่ ต้องการ ให้ น า
รายชื่อผู้ที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกตามข้ อ ๗ เรี ยงตามลาดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดลงไปเป็ นจานวนสองเท่า
ของจานวนตาแหน่งที่ยงั ขาดอยู่ มาลงคะแนนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๗ และข้ อ ๘ จนกว่าจะได้ จานวน
ครบตามที่ต้องการ
ในกรณี ผ้ ูไ ด้ รับ การคัดเลื อกมี คะแนนเท่ากันมากกว่าหนึ่ง ชื่ อ เป็ นเหตุใ ห้ เกิ นจ านวนที่
ต้ องการ คณะกรรมการสรรหาจะน ารายชื่ อ ผู้มี ค ะแนนเท่ากัน ทัง้ หมดนัน้ มาลงคะแนนโดยใช้ วิธี การ
เช่นเดียวกับวรรคหนึง่
การด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง หากผลการลงคะแนนไม่ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในข้ อ ๙ ถึง ๓ ครัง้ ให้ ใช้ วิธีการนับคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นหลัก
ข้ อ ๑๐ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี ้ ให้ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้
วินิจฉัยและต้ องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการสรรหาทังคณะและให้
้
ถือเป็ นที่สดุ
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์)
ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

๓

