ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
____________
ดวยสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ
สพพ. ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาเปนผูด ํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สพพ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัตทิ ั่วไป
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณในวันทีไ่ ดรับการแตงตั้ง
๑.๓ สามารถทํางานใหแก สพพ. ไดเต็มเวลา
๑.๔ ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
๑.๕ ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๖ ไมเปนผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรค
การเมือง
๑.๗ ไมเปนผูม ีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับ สพพ. หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการของ สพพ. ภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันที่จะไดมาซึ่งรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิไดรับการสรรหา ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (คพพ.) มอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของ สพพ. ในการเขา
รวมทุนกับบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่นตามมาตรา ๘ (๕) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะ
๒.๑ มีความเปนผูนาํ มีความสามารถสูงในการตัดสินใจสั่งการ และสามารถดําเนินนโยบายที่
ไดรับมอบหมายจาก คพพ. ไปสูการปฏิบตั ิอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถประสานงานไดดีทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๒.๓ มีวิสัยทัศนดานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนอยางดี

๒

๒.๔ มีประสบการณในดานการบริหารองคกร อยางนอย ๑ ป ตามกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
๒.๔.๑ กรณีเปนหรือเคยเปนผูบริหารเอกชน ตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาสองระดับ
ถั ด จากผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค ก รที่ บ ริ ห ารเงิ น และสิ น ทรั พ ย ไ ม ต่ํา กว า ๘๐๐ ล า นบาทต อ ป
ในช ว งที่ ดํา รงตํา แหน ง
๒.๔.๒ ในกรณีที่เปนหรือเคยเปนผูบ ริหารสวนราชการ ตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูอํานวยการสํานัก
๒.๔.๓ ในกรณีที่เปนหรือเคยเปนผูบ ริหารรัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่ น ของรัฐหรื อ
องค ก รระหว า งประเทศ ต อ งดํา รงตํา แหน ง ไม ตา่ํ กว า สองระดั บ ถั ด จากผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค ก ร
๓. วุฒิการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง
๔. เงื่อนไขการจาง
๔.๑ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป นับแตวันทีไ่ ดรบั แตงตั้ง
๔.๒ สัญญาจางผูอํานวยการไมอยูภายใตบงั คับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้
ผูอํานวยการจะไดรบั ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กาํ หนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
๕. อัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน
๕.๑ อัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนของผูอาํ นวยการ สพพ. ขึ้นอยูกับคุณสมบัติและ
ประสบการณของผูสมัครตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบ
จาก คพพ. และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ภายใตกรอบวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่
๗ กันยายน ๒๕๔๗ ไว ดังนี้
(๑) อัตราเงินเดือนประจํา ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ประโยชนตอบแทนอืน่ ซึ่งจายเปนรายเดือน เชน คาพาหนะ คาประกันชีวิตหรือ
อุบัติเหตุ คาประกันสังคม เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการคารักษาพยาบาล และ
เงินชวยเหลืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด ไมเกินรอยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจํา และ
(๓) คาตอบแทนผันแปร ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโดยจายภายหลัง
ประเมินผลงานสิ้นป คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจํา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คพพ. จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สพพ. อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
โดยใชตัวชี้วัดตามเปาหมายในแผนงานทีท่ ําไวกับ คพพ.

๓

๗. เอกสารประกอบการรับสมัคร
๗.๑ ใบสมัครตามแบบทีค่ ณะอนุกรรมการสรรหาฯ กําหนด
๗.๒ สําเนาบัตรประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานองคการของรัฐ
๗.๓ สําเนาทะเบียนบาน
๗.๔ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๖ รูป (ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน ๖ เดือน)
๗.๕ สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
๗.๖ ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ทางราชการรับรอง (ไมเกิน ๑ เดือน
นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
๗.๗ หนังสือรับรองจากองคกรหรือเอกสารหลักฐานอืน่ เพื่อแสดงคุณสมบัตติ ามนัยขอ ๒.๔.๑
(กรณีผูสมัครมาจากภาคเอกชน)
๗.๘ ประวัติของผูสมัคร หากมีเพิ่มเติม (ถามี) ควรมีความยาวไมเกิน ๓ หนากระดาษพิมพ (A4)
๗.๙ เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการ สพพ. และวิสัยทัศนดา นความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เปนภาษาไทย ความยาวไมเกิน ๔ หนากระดาษพิมพ (A4) ตัวอักษร
Angsana New ขนาด ๑๖
เอกสารตามขอ ๗.๑ – ขอ ๗.๙ จัดทําจํานวน ๖ ชุด โดยผูสมัครตองลงนามรับรองเอกสาร
ทุกหนา และจัดเอกสารใสซองแยกเปน ๒ ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามขอ ๗.๑ –
ขอ ๗.๘ และ ซองเอกสารแสดงวิสัยทัศนตามขอ ๗.๙
๘. การรับสมัคร
๘.๑ ผูสนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหผูอื่นยืน่ ใบสมัคร
แทนได พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กําหนด โดยปดผนึกและ
จาหนาซองถึงประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการ สพพ.
๘.๒ สถานที่รบั สมัคร สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการ
มหาชน) อาคารทิปโก ชั้น ๓๒ เลขที่ ๑๑๘/๑ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๘.๓ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในวัน
และเวลาทําการ ระหวางเวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๘.๔ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ คุณหทัยทัต มหาสุคนธ และคุณดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย
โทรศัพท ๐-๒๓๕๗-๓๕๑๐-๗ ตอ ๑๑๖ และ ๑๑๗ หรือสามารถเรียกดูขอมูลและพิมพใบสมัครไดที่
เว็บไซด: http://www.mof.go.th/neda
ทั้งนี้ หากหลักฐานประกอบการรับสมัครตามขอ ๗ ไมครบถวน ณ วันยื่นใบสมัคร
สพพ. จะไมรบั ใบสมัครไว แตไมตดั สิทธิใ์ นการยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานที่ครบถวนใหม ภายในระยะเวลา
รับสมัคร

