
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ 
กรรมการผูแทนองคกรชุมชน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
เร่ือง  กําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
 

 

ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดแตงต้ังคณะกรรมการ
สรรหาประธานกรรมการ  กรรมการผูแทนองคกรชุมชน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ใหดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการภายในสามสิบวัน  
นับต้ังแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง  ดังนั้น  เพื่อใหการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการผูแทนองคกร
ชุมชน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนไปดวยความเรียบรอย  ไดบุคคลที่มีภาวะผูนํา  มีความรู
ความสามารถและประสบการณมากําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และความในขอ  ๖  แหงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  ประธานกรรมการ  กรรมการผูแทน
องคกรชุมชน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการผูแทนองคกรชุมชน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
จึงออกประกาศ  เร่ือง  กําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการผูแทนองคกร
ชุมชน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ดังตอไปนี้ 

๑. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการใหเปนไปตามปฏิทินแนบทายประกาศนี้ 
๒ วิธีการสรรหาประธานกรรมการ   กรรมการผูแทนองคกรชุมชน   และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการแนบทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ยุวัฒน  วุฒิเมธ ี

ประธานกรรมการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 



ปฏิทินขัน้ตอนการดําเนนิการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการสถาบันพฒันาองคกรชุมชน 

แนบทายประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการทรงคุณวุฒ ิ

ในคณะกรรมการสถาบันพฒันาองคกรชุมชน  
 ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

หมายเหต ุ กําหนดเวลาอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ 

ลําดบั ชวงเวลา กิจกรรม สถานที ่
ข้ันตอนที่ ๑ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ ๑ 

 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

ข้ันตอนที่ ๒ ๘-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ประกาศรับสมัครและรับการเสนอช่ือ 
- ประชาสัมพันธ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

ข้ันตอนที่ ๓ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ ๒ 
- คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการสรรหาผูมี
ความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ    

ตามที ่คณะกรรมการสรรหาฯ 
เห็นสมควร 

ข้ันตอนที่ ๔ ๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ - คณะอนุกรรมการประสานงานองคกรชุมชน 
(คปอ.) ผูแทนองคกรชุมชนในคณะกรรมการ
บริหารศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.ปชช.) และผูแทนองคกรชุมชนในคณะ
ประสานงานองคกรชุมชนระดับภาค  (คปอ .
ภาค) ดําเนินการสรรหาผูมีความเหมาะสมที่จะ
ดํารงตําแหนงกรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

ตา มที่ ผู แ ท น อ ง ค ก ร ชุ ม ชน
คณะอนุกรรมการประสานงาน
อ ง ค ก ร ชุ ม ช น  ( ค ป อ . ) 
คณะกรรมก า รบริ ห า รศู น ย
อํานวยการขจัดความยากจนและ
พั ฒ น า ช น บ ท ต า ม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.ปชช.) 
และคณะประสานงานองคกร
ชุมชนระดับภาค  (คปอ .ภาค ) 
เห็นสมควร 

ข้ันตอนที่ ๕ ๒๒-๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๑ - ผูแทนองคกรชุมชนเสนอรายช่ือผู มีความ
เหมาะสม ท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการผูแทน
องคกรชุมชนตอคณะกรรมการสรรหาฯ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

ข้ันตอนที่ ๖ ๒๕-๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๑ ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ ๓ 
- พิจารณารายช่ือผูไดรับการสรรหาเพื่อเสนอเปน
กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
- คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรุปผลการ
สรรหาและรายช่ือผูท่ีไดรับการสรรหา 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

ข้ันตอนที่ ๗ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๒ - คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอผลการสรรหา
และรายช่ือพรอมประวัติและผลงานของผู
ไดรับการสรรหาฯ ตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการ
ตอไป 

- 



หลักเกณฑวิธกีารสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการสถาบันพฒันาองคกรชุมชน 

แนบทายประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชมุชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการสถาบันพฒันาองคกรชุมชน 

ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
________________________________________ 

 
 เพ่ือใหการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน  และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีหลักเกณฑวิธีการที่ชัดเจน คณะกรรมการสรรหาจึงกําหนดหลักเกณฑไว ดังนี้ 

 

สวนที่ ๑  
บททั่วไป 

 

 ขอ ๑ ในหลักเกณฑนี้ 
 “พระราชกฤษฎีกา”  หมายถึง     พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 “สถาบัน”  หมายถึง   สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน 
 “กรรมการผูแทนองคกรชุมชน”      หมายถึง    กรรมการผูแทนองคกร

ชุมชนในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
 “กรรมการผูทรงคุณวุฒ”ิ                  หมายถึง       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
 “คณะกรรมการสรรหา”  หมายถึง     คณะกรรมการสรรหาประธาน

กรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน 

 

 ขอ ๒ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แนบทายประกาศคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการสรรหา
เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด และคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการสรรหานั้น ถือเปนท่ีสุด 

 

ขอ ๓ ประธานกรรมการ  กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

 
 
  



 ๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
  ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ของพระราช
กฤษฎีกา  ดังนี้ 

   ๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๓.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบป

บริบูรณ 
   ๓.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือเสมือน

ไรความสามารถ 
   ๓.๑.๔ ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๓.๑.๕ ไม เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรค
การเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

   ๓.๑.๖ ไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางของสถาบัน หรือท่ีปรึกษา
หรือผูเช่ียวชาญที่มีสัญญาจางกับสถาบัน 

   ๓.๑.๗ ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือ
ในกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแต
เปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนผูเขารวมลงทุนตามมาตรา ๘ (๘) แหงพระราชกฤษฎีกา
หรือเปนประธานกรรมการหรือกรรมการขององคกรชุมชนผูไดสินเชื่อจากสถาบัน 

 ๓.๒  ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติเฉพาะ 
ดังนี้ 

   ๓.๒.๑ มีภาวะผูนําสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานกรรมการ 
   ๓.๒.๒ มีความรู ความสามารถ ประสบการณการบริหารองคกร 
   ๓.๒.๓ มีความรู ความเขาใจปรัชญา หลักการและวิธีการพัฒนา

ชุมชน มีทัศนคติท่ีถูกตองเหมาะสมในระบอบประชาธิปไตย เช่ือม่ันในกระบวนการของประชาชน 
และเขาใจการพัฒนาองคกรชุมชนที่องคกรชุมชนและประชาสังคมเปนแกนหลัก  

   ๓.๒.๔ มีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนในการบริหารงานพัฒนาและการ
บริหารองคกร 

   ๓.๒.๕ มีประวัติดีงาม ท้ังสวนตัวและการปฏิบัติงาน 
   ๓.๒.๖  มีความพรอมและมีเวลาในการปฏิบัติงานในฐานะ

ประธานกรรมการหรือกรรมการของสถาบันซ่ึงเปนองคการมหาชนที่คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบสูง 
   
 



  ๓.๓  กรรมการผูแทนองคกรชุมชนตองมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
    ๓.๓.๑ เปนผูมาจากองคกรชุมชนฐานรากและมีฐานงานพัฒนา/
เครือขายท่ีชัดเจนในเมืองหรือชนบท 
    ๓.๓.๒ เปนผูมีความเขาใจและมีประสบการณในการทํางาน
พัฒนาชุมชน 
    ๓.๓.๓ มีความเชื่อเรื่ององคกรชุมชนเปนแกนหลักในการพฒันา 
    ๓.๓.๔ เปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม ไมมีพฤติกรรมที่เส่ือมเสีย 

 ๓.๔  ไมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนองคกรชุมชน
ในคณะกรรมการสรรหา 

 ๓.๕  ไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายขององคกรท่ีบุคคลนั้นสังกัดอยู 
 

สวนที่ ๒ 
วิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 

ขอ  ๔ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวิธีการ ดังนี้ 

  ๔.๑ คณะกรรมการสรรหากําหนดวิธีการสรรหาโดยประกาศรับสมัคร
ท่ัวไป ท้ังจากผูสนใจสมัครดวยตนเองและการเสนอชื่อจากองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน 
องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา กรรมการสรรหา หรอืเปนบุคคลใดกไ็ด 
โดยจะเสนอชื่อเดียวหรือหลายช่ือก็ได แตตองเสนอขอมูลรายละเอียดของบุคคลที่ไดรบัการเสนอชือ่
พรอมเหตุผลเปนลายลักษณอักษร พรอมกับยืนยันวาไดรับการยินยอมจากผูถูกเสนอชื่อแลว  
  ๔.๒ ในกา รประกาศรับสมั คร และก าร เสนอชื่ อต ามข อ  ๔ .๑ 
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรับสมัครผานทางส่ือตางๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร 
โดยจะประกาศการรับสมัครและรับการเสนอชื่อไมนอยกวา ๓ วัน และมีระยะเวลารับสมัครและรับ
เสนอชื่อไมนอยกวา ๑๐ วัน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร 
  ๔.๓ เม่ือปดรับสมัครและรับการเสนอชื่อแลว คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาใบสมัครและใบเสนอชื่อ ตลอดจนขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครและผูถูกเสนอชื่อ 
เพ่ือสรรหาผูท่ีมีความเหมาะสม 
  

 ขอ ๕ การสมัครดวยตนเอง 
 ผูท่ีมีความประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจะตองแสดงความประสงค
พรอมยื่นเอกสาร ดังตอไปนี้ 
   
   
 



  ๕.๑ ใบสมัคร (ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากําหนด) 
  ๕.๒ รูปถาย ๑-๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถายไวไมเกินหกเดือน) 
  ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ฉบับ 
  ๕.๔ เอกสารอ่ืนๆ เกี่ยวกับผูสมัคร (ถามี) 
 ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอคณะกรรมการสรรหาตามวันและเวลา
ท่ีกําหนด หากกรอกขอมูลในใบสมัครไมครบหรือสงเอกสารไมครบคณะกรรมการสรรหาขอ
สงวนสิทธ์ิอาจไมพิจารณา 
 ขอ ๖ การเสนอชื่อ 
 การเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สามารถกระทําไดโดยผูเสนอชื่อตองเปนผูมี
สิทธิจะเสนอชื่อและไดรับความยินยอมจากผูถูกเสนอชื่อตามที่ระบุในขอ ๔.๑ โดยจะตองยื่นใบ
เสนอชื่อและหนังสือแสดงขอมูลและรายละเอียด (ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด) และหาก 
ผูเสนอชื่อมีขอมูลอ่ืนเกี่ยวกับผูถูกเสนอชื่อสามารถแนบขอมูลดังกลาวมาพรอมใบเสนอชื่อ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา 
 

 ขอ ๗  ใหสถาบันเปนผูรวบรวมรายชื่อผูสมัคร ผูไดรับเสนอชื่อ พรอมขอมูล
รายละเอียดเสนอคณะกรรมการสรรหา 
  

 ขอ ๘ ในการพิจารณาสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาหลักเกณฑอ่ืนๆ 
ประกอบดวย  ไดแก องคประกอบและสวนผสมโดยรวมของคณะกรรมการที่สามารถทํางาน
รวมกันไดดี มีความหลากหลาย ท้ังดานความรู ความสามารถ ประสบการณ การเปนตัวแทนกลุมท่ี
กวางขวางหลากหลายและมิติหญิง ชาย 
 

สวนที่ ๓ 
วิธีการสรรหากรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

 

 ขอ ๙ การสรรหากรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
 การสรรหากรรมการผูแทนองคกรชุมชนซ่ึงจะตองสรรหาจากตัวแทนองคกร
ชุมชนนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะอนุกรรมการประสานงานองคกร
ชุมชน (คปอ.) ผูแทนองคกรชุมชนในคณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.ปชช.) และผูแทนองคกรชุมชนในคณะ
ประสานงานองคกรชุมชนระดับภาค (คปอ.ภาค) รวมกันเปนผูดาํเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติท่ีจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูแทนองคกรชุมชน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 
   
 



  ๙.๑  ใหผูแทนองคกรชุมชนในแตละภาคที่ เปนอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการประสานงานองคกรชุมชน (คปอ.) กรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย
อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.ปชช.) และ
กรรมการในคณะประสานงานองคกรชุมชนระดับภาค (คปอ.ภาค) จัดกระบวนการในแตละภาค
เพ่ือสรรหาผูแทนองคกรชุมชนจาก ๕ ภาค ภาคละ ๕ คน รวม ๒๕ คน  
  เม่ือไดผูแทนองคกรชุมชนจํานวน ๒๕ คนตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูแทน
องคกรชุมชนดังกลาวประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกันเองใหเหลือภาคละ ๑ คน  รวมจํานวน 
๕ คน โดยใหพิจารณาเลือก ๓ คน เพ่ือเสนอใหพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และอีก ๒ คนใหเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และใหสรุปรายช่ือพรอมประวัติและผลงานของ
บุคคลนั้นเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอไป 
  ๙.๒  ในการสรรหาตามขอ  ๙ .๑  ใหพิจารณาองคประกอบของ
กรรมการผูแทนองคกรชุมชนใหเหมาะสม มีองคประกอบที่หลากหลายอยางเกื้อกูลในการปฏิบัติ
หนาท่ีคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดแก การกระจายตามภาค สัดสวนหญิงชาย 
สัดสวนเมืองและชนบท การกระจายความรูความสามารถตามประเด็นงานพัฒนา 
   

สวนที่ ๔ 

การพิจารณาสรรหาและการเสนอผลการสรรหา 
  

 ขอ ๑๐ เม่ือคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามที่กําหนดในสวนท่ี ๒ และพิจารณาสรรหากรรมการผูแทนองคกร
ชุมชนตามที่กําหนดในสวนท่ี ๓ ท้ังนี้ ผูผานการสรรหาทั้งหมดจะตองไดรับความเห็นชอบเปน
ฉันทามติจากคณะกรรมการสรรหาอยางนอยสามในส่ีของจํานวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ใหเปนคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
 เ ม่ือคณะกรรมการสรรหาได ผู ท่ี เหมาะสมที่ สุดจนครบจํ านวนแลว  ให
คณะกรรมการสรรหาสรุปรายงานผลการสรรหาโดยจะตองระบุชัดเจนวา บุคคลใดควรเปน
ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พรอมประวัติและ
ผลงานของบุคคลนั้นเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เพ่ือเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตอไป  
 
 
 
 
 
 



 ขอ ๑๑ คณะกรรมการสรรหาสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาสรรหาเฉพาะผู ท่ี มี
คุณสมบัติครบถวนเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเทานั้น และผูเขารับการสรรหา
ตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาโดยถือวาเปนท่ีส้ินสุด หากเห็นวามีจํานวน
ผูสมัครหรือผูถูกเสนอชื่อนอยราย หรือไมมีผูท่ีสมควรเสนอชื่อเพ่ือดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหาอาจขยายระยะเวลา
รับสมัครและเสนอชื่อหรือยกเลิกการรับสมัครและการเสนอชื่อคราวนี้ และดําเนินการรับสมัคร
และรับเสนอชื่อใหมก็ได โดยผูสมัคร ผูเสนอหรือผูไดรับการเสนอชื่อจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากคณะกรรมการสรรหาหรือสถาบันไมได 
 

_______________________________________ 

 
 


