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ข้อกําหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อให้การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
เปิดเผย  โปร่งใส  เป็นธรรม  ได้บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสม 
ในการบริหารกิจการของสถาบันตามวัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
ชุมชนและสังคมโดยรวม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงออกข้อกําหนดว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า  “ข้อกําหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อกําหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้อํานวยการสถาบัน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
(๒) ข้อกําหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้อํานวยการสถาบัน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในข้อกําหนดนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 
ข้อ ๕ ผู้อํานวยการจะต้องเป็นผู้ที่สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลาและต้องเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

องค์การมหาชน  และการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ที่กําหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
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   (๓) มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมในการบริหารกิจการ
ของสถาบันตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน) 

   (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย  ทุจริต   
คนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

   (๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่โทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

   (๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

   (๘) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรืองค์การมหาชนอื่น 
   (๙) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงาน  หรือ

ลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น  

   (๑๐) ไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือในกิจการ 
ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน  ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม 

   (๑๑) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

  (ข) ผู้ที่มีคุณสมบัติและมีลักษณะดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   (๑) มีประสบการณ์เก่ียวกับงานด้านการพัฒนาสังคม  การพัฒนาชุมชน 

มาไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  และหรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
ด้านการพัฒนาการบริหารการเงินเพื่อการพัฒนาในภาครัฐหรือเอกชน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  
โดยมีผลงานที่ปรากฏเด่นชัด 

   (๒) มีทัศนคติศรัทธางานพัฒนาที่องค์กรชุมชนเป็นแกนกลาง  โดยมี
กระบวนการทํางานร่วมกันแบบพหุภาคี   

   (๓) มีทัศนคติและความสามารถในการประสานงานกับองค์กรชุมชน  
องค์การภาครัฐ  และองค์กรภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน 

   (๔) มีภาวะความเป็นผู้นําสูง  และมีวิสัยทัศน์  สามารถคิดและมองภาพรวม
ได้กว้างไกล 
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ข้อ ๖ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน   

ข้อ ๗ การสรรหาให้ได้มาซึ่งผู้อํานวยการ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คณะหนึ่งจํานวน  ๗  คน  โดยมีองค์ประกอบจากชุมชนด้วยเป็นคณะอนุกรรมการสรรหา  ทําหน้าที่ 
สรรหาผู้อํานวยการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการ  ทั้งนี้   
ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการสรรหาได้สามวิธี  คือ  วิธีการประกาศรับสมัครทั่วไป  วิธีการพิจารณาจาก 
ผลการประเมิน  และวิธีอื่น 

  (ก) การสรรหาโดยวิธีการประกาศรับสมัครทั่วไป 
   (๑) ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป  โดยวิธีการรับสมัครให้ประกาศรับสมัคร  

๒  วิธี  คือ  ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  และการเสนอชื่อจากเครือข่ายองค์กรชุมชน  องค์กร  หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

   (๒) ให้ประกาศรับสมัครผู้อํานวยการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์  และ  Website  
ของสถาบันไม่น้อยกว่า  ๓  วัน  และให้มีระยะเวลารับสมัครด้วยตนเองหรือเสนอชื่อไม่น้อยกว่า  ๑๐  วัน  
นับแต่วันที่มีประกาศทางหนังสือพิมพ์วันแรก 

   (๓) การประกาศจะต้องแจ้งถึงสาระสําคัญโดยสังเขปเกี่ยวกับคุณสมบัติ  
อํานาจหน้าที่  ผลงานที่ต้องรับผิดชอบ  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการ  และหลักเกณฑ์
การคัดเลือก  พร้อมทั้งจัดแสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวใน  Website  และติดประกาศที่สถาบัน 
ที่ผู้สมัครด้วยตนเองหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อจะดูหรือขอรับได้โดยสะดวก  รวมทั้งจะต้องแจ้งถึงข้อมูลสําคัญ
ของสมัครด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณา 
ให้ชัดเจนด้วย 

   (๔) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ มี คุณสมบัติ เหมาะสมที่จะเป็นผู้อํานวยการ 
โดยพิจารณาจากผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  ในกรณีที่จําเป็นอาจขอให้
เสนอข้อเขียน  หรือขอสัมภาษณ์  หรือดําเนินการวิธีอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 

   ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจขยายเวลาการรับสมัคร  ยกเลิกการสรรหา 
ได้ตามที่เห็นสมควร 

  (ข) การสรรหาโดยวิธีการพิจารณาจากผลการประเมิน 
   ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการที่ดํารงตําแหน่ง 

ในวาระแรกและทําความเห็นรายงานคณะกรรมการ  หากผลการประเมินอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากข้ึนไป
และผู้อํานวยการคนดังกล่าวมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  มีความสามารถ  และมีความเหมาะสมที่จะบริหารกิจการ
ของสถาบันต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์  คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาแต่งตั้งผู้อํานวยการคนดังกล่าว
ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง 



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

  (ค) การสรรหาด้วยวิธีอื่น 
   ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไม่สามารถดําเนินการสรรหาได้ตามวิธีการ 

ที่กําหนดไว้ในข้อ  (ก)  และข้อ  (ข)  หรือคณะอนุกรรมการมีความเห็นว่าควรเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มเติมจากผู้ที่ได้สรรหาตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ  (ก)  
หรือข้อ  (ข)  คณะอนุกรรมการอาจดําเนินการด้วยวิธีอื่นเพื่อให้ได้ผู้ที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะ 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการตามจํานวนที่เหมาะสม  เช่น  การทาบทามผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  เป็นต้น  
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการต่อไป 

   ในการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการให้สถาบันเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินการแก่คณะอนุกรรมการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมพร  ใช้บางยาง 
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 


