
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ 

และกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน 
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน  พ.ศ.  2561  ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ในการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เปิดเผย  โปร่งใส  และ 
เป็นธรรม  สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  14  วรรคสี่  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  2543  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  จึงก าหนด
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รัฐมนตรีลงนามเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
พ.ศ.  2561 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้   
“กพม.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
“คณะกรรมการ”   หมายความว่า  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
“กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน”  หมายความวา่  กรรมการผู้แทนองคก์รชุมชนในคณะกรรมการ  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
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“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน 

“คณะอนุกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ  
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ 

ข้อ 5 ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  17  หรือ 
พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  18  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การ
มหาชน)  พ.ศ.  2543  ให้สถาบันแจ้ง  กพม.  และรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  และด าเนินการ
สรรหาประธานกรรมการและกรรมการตามระเบียบนี้เสนอรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการต่อไป 

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับ  
แต่วันที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการสรรหา  และหากมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน   
หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการรายงาน   กพม.  โดยเร็ว   
เพื่อ  กพม.  รายงานรัฐมนตรีพิจารณาเสนอรายชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป 

ก่อนประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหนง่ตามวรรคหนึ่ง  สถาบันสามารถเตรียมการ
เพ่ือให้การสรรหาแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามวรรคสอง   ได้แก่  การทาบทามและแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหา  การจัดท าแนวทางและปฏิทินการสรรหา  การเสาะหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  การค้นหาและจัดท าข้อมูลเบื้องต้นของบุคคล
ที่มีความเหมาะสมดังกล่าว  เว้นแต่  การพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่เข้ารับการสรรหาและการเสนอชื่อ 
ผู้ได้รับการสรรหาให้เริ่มด าเนินการนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการสรรหา 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ประธานอนุกรรมการสรรหา  แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในสาขา

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน  และมีความเป็นกลางทางการเมือง 
(2) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจ านวนหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการสรรหา 
(3) ผู้แทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

ของสถาบันจ านวนหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการสรรหา 
(4) ผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน  และมีความเป็นกลาง

ทางการเมืองจ านวนหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการสรรหา 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน  และมีความเป็นกลางทางการเมือง 

จ านวนหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการสรรหา 
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหา 
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ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสรรหาจะต้องไม่เป็นคณะกรรมการและไม่เป็นผู้เข้ารับ 
การสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  ในกรณีที่อนุกรรมการสรรหาเป็นผู้เข้ารับการสรรหา 
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  ให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นอนุกรรมการสรรหาทันที 

ข้อ 7 ภายหลังการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา  หากมีเหตุให้อนุกรรมการสรรหาเหลือ
ไม่ครบตามจ านวน  ให้คณะอนุกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ท าหน้าที่ด าเนินการสรรหาต่อไป  เว้นแต่  
คณะอนุกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่มีจ านวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา 
ตามข้อ  6  ให้ครบจ านวน 

ข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการสรรหามีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางการสรรหาโดยน าความคิดเห็น  นโยบาย  ข้อเสนอแนะ  และค าแนะน า

ของคณะกรรมการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
(2) ประกาศก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  กระบวนการ  ขั้นตอน  วิธีการ  และ

ปฏิทินการสรรหา  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  ตลอดจนก าหนดคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมของประธานกรรมการและกรรมการ 

(3) ด าเนินการสรรหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้   ความสามารถ  ประสบการณ์  และ
ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน  ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  2543  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  และประกาศก าหนด 

(4) เสนอผลการสรรหา  และรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาจ านวนไม่เกินสองเท่าของจ านวนที่ต้อง
ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการ  โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร  พร้อมทั้งเอกสาร  ข้อมูลประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างาน 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
เมื่ อคณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติ แต่ งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการเรี ยบร้ อยแล้ว   

ให้คณะอนุกรรมการสรรหาพ้นจากหน้าที่ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง   ให้ประธานอนุกรรมการสรรหาเป็น 

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และค าวินิจฉัยของประธานอนุกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ 9 การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาตอ้งมีอนุกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ 

ของจ านวนอนุกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา  ถ้าประธานอนุกรรมการสรรหาไม่มาประชุมหรือไมอ่าจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 

ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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ข้อ 10 ห้ามมิให้คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์การ
มหาชนเกินกว่าสามแห่ง  ทั้งนี้  ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่งและการได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งกรรมการด้วย  แต่ไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดยต าแหน่งที่ได้มีการ
มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน 

ข้อ 11 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะอนุกรรมการสรรหา
ใช้วิธีการเสนอชื่อทั่วไป  วิธีการรับสมัครทั่วไป  วิธีการทาบทาม  หรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  
จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ 

ในกรณีใช้วิธีการเสนอชื่อทั่วไป  อาจเสนอชื่อจากองค์กรชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชน  องค์กร
ภาครัฐ  องค์กรเอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรภาคประชาสังคม  สถาบันการศึกษา  ผู้เสนอชื่อ
ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือมีมติที่ประชุมขององค์กรให้เสนอชื่อ  ทั้งนี้  จะเสนอชื่อเดียวหรือ
หลายชื่อก็ได้  โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อพร้อมเหตุผล  ซึ่งต้องได้รับความยินยอม 
จากผู้ถูกเสนอชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร  และด าเนินการตามประกาศและแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหา 
ก าหนด 

ในกรณีใช้วิธีการรับสมัครทั่วไป  ให้ด าเนินการตามประกาศและแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหา
ก าหนด 

ในกรณีใช้วิธีการทาบทาม  ให้คณะอนุกรรมการสรรหามีหนังสือทาบทามผู้ที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะตามที่ก าหนด  โดยจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดของบุคคลและได้รับการตอบรับจากผู้นั้น 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ในกรณีใช้วิธีอื่นใด  ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาก าหนด 
ข้อ 12 การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  ให้คณะอนุกรรมการสรรหาใช้วิธีการ 

เสนอชื่อทั่วไปจากองค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์   และมีมติที่ประชุม
ขององค์กรให้เสนอชื่อ  ทั้งนี้  จะเสนอชื่อเดียวหรือหลายชื่อก็ได้  โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดของบุคคล 
ผู้ถูกเสนอชื่อพร้อมเหตุผล  ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร  และ
ด าเนินการตามประกาศและแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหาก าหนด 

การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนจะต้องมาจากการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน  โดยพิจารณาองค์ประกอบให้เหมาะสม  มีความหลากหลายอย่างเกือ้กูลกนัในการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ  และค านึงถึงการกระจายตามภาค  สัดส่วนระหว่างพ้ืนที่เมืองและชนบท  
ความรู้ความสามารถตามลักษณะงานพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ  และสัดส่วนหญิงชาย 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง  คณะอนุกรรมการสรรหาอาจแต่งตั้งคณะท างาน
ช่วยพิจารณา  กลั่นกรอง  และเสนอความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณา
เลือกสรรด้วยก็ได้ 
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ข้อ 13 ในการด าเนินการตามข้อ  8  (2)  คณะอนุกรรมการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้เข้ารับ 
การสรรหารับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่ก าหนด  หากคณะอนุกรรมการสรรหาพบว่าผู้เข้ารับการสรรหารายใด 
แสดงคุณสมบัติเป็นเท็จ  ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  หรือไม่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมของ 
การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  จะถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

ข้อ 14 เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาด าเนินการตามข้อ  8  (4)  แล้วเสร็จ  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  เสนอรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการต่อไป 

ให้คณะกรรมการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง   พร้อมทั้งเอกสารข้อมูล
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างาน 
ต่อรัฐมนตรีด้วย 

คณะกรรมการอาจน ารายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคสอง  จัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ
ส ารองไว้เพื่อใช้ในกรณีตามข้อ  15 

ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ  ท าให้ไม่อาจแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการได้ไม่ว่า 
ในขั้นตอนใดก็ตาม  หรือประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  คณะกรรมการ 
อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อส ารองตามข้อ  14  วรรคสาม  เสนอต่อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ไม่อาจแต่งตั้งได้  หรือวันที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระ  เว้นแต่  วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่พิจารณาคัดเลือกก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ  ท าให้คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อ
ส ารองตามวรรคหนึ่งได้ให้คณะกรรมการยกเลิกบัญชีรายชื่อส ารองนั้น  และให้คณะอนุกรรมการสรรหา
ด าเนินการสรรหาใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยกเลิกบัญชีรายชื่อส ารองและหากมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลา 
ได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  เว้นแต่  ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาขึ้นใหม่ให้ด าเนินการ 
สรรหาภายในระยะเวลาดังกล่าว  นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา  หากด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการรายงาน  กพม.  โดยเร็ว 

ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ  ที่ไม่อาจแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการได้ในระหว่างกระบวนการ
คัดเลือกของคณะกรรมการหรือเสนอแต่งตั้งต่อคณะรัฐมนตรี  และไม่มีบัญชีรายชื่อส ารอง  ให้ด าเนินการ
สรรหาตามข้อ  ๑๕  วรรคสอง 

ข้อ 16 เมื่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการแล้ว  ให้สถาบันแจ้งรายชื่อ 
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  พร้อมกับระเบียบนี้ให้  กพม.  ทราบ 

ข้อ 17 ให้ผู้ อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสนับสนุนการด า เนินงานของ
คณะอนุกรรมการสรรหาตามระเบียบนี้ 
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ข้อ 18 ให้คณะอนุกรรมการสรรหาได้ รับ เบี้ ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น   
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 19 ให้การสรรหา  การคัดเลือก  และการเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการ   
และการด าเนินการอื่นใด  ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน  พ.ศ.  2561  และผู้ที่ได้รับการสรรหา  การคัดเลือก  และการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการตามระเบียบดังกล่าว  ซึ่งไม่ได้สละสิทธิ์ไป  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการและเป็น 
ผู้ได้รับการสรรหา  การคัดเลือก  และการเสนอชื่อตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการสรรหา  การคัดเลือก  และการเสนอชื่อตามระเบียบกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ  
ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  พ.ศ.  2561  ได้สละสิทธิ์ไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ   
เป็นกรณีที่สถาบันจะต้องด าเนินการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนผู้ที่สละสิทธิ์ตามข้อ  15  วรรคสอง
ของระเบียบนี้  โดยไม่ต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อส ารองตามระเบียบดังกล่าว 

ข้อ 20 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้   ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และค าวินิจฉัยชี้ขาด 
ของประธานกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จุติ  ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
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