
 
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการ 
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกจิกับประเทศเพื่อนบาน  
เร่ือง การรับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาเปนผูดํารงตําแหนง 

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกจิกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) 
 

____________ 
 

  ดวยสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ 

สพพ. ซึ่งจัดตัง้ข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 

(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพือ่สรรหาเปนผูดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ 

สพพ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ๑. คุณสมบัตทิั่วไป

  ๑.๑ มีสัญชาตไิทย  
  ๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณในวันทีไ่ดรับการแตงตั้ง 
  ๑.๓ สามารถทํางานใหแก สพพ. ไดเต็มเวลา 
  ๑.๔ ไมเปนบคุคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  
  ๑.๕ ไมเคยไดรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษสาํหรับความผดิ           

ที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 
  ๑.๖ ไมเปนผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ

หรือผูดํารงตาํแหนงซึ่งรับผดิชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรค

การเมือง 
  ๑.๗ ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับ สพพ. หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ

กิจการของ สพพ. ภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันที่จะไดมาซึ่งรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิไดรับการสรรหา ทั้งนี้              

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกบั

ประเทศเพื่อนบาน (คพพ.) มอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของ สพพ. ในการเขา

รวมทุนกับบุคคลหรือนิติบคุคลอื่นตามมาตรา ๘ (๕) แหงพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนา

เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘  

   
 ๒. คุณสมบตัเิฉพาะ

  ๒.๑ มีความเปนผูนาํ มคีวามสามารถสูงในการตดัสินใจสั่งการ และสามารถดําเนินนโยบายที่
ไดรับมอบหมายจาก คพพ. ไปสูการปฏบิตัิอยางมีประสทิธิภาพ 
  ๒.๒ มีมนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถประสานงานไดดีทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
  ๒.๓ มีวิสัยทัศนดานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนอยางด ี



 ๒
   

๒.๔ มีประสบการณในดานการบริหารองคกร อยางนอย ๑ ป ตามกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
  ๒.๔.๑ กรณีเปนหรือเคยเปนผูบริหารเอกชน ตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาสองระดับ 

ถัดจากผูบริหารสูงสุดขององคกรที่บริหารเงินและสินทรัพยไมต่ํากวา ๘๐๐ ลานบาทตอป  
ในชวงที่ดํารงตําแหนง  
  ๒.๔.๒ ในกรณีที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารสวนราชการ ตองดาํรงตําแหนงไมต่ํากวา

ผูอํานวยการสํานัก 

  ๒.๔.๓ ในกรณีที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารรัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือ 

องคกรระหวางประเทศ ตองดํารงตาํแหนงไมต่าํกวาสองระดับถัดจากผูบริหารสูงสุดขององคกร  
 
 ๓. วุฒิการศึกษา 

  สําเร็จการศึกษาไมต่าํกวาระดับปริญญาตรีจากสถาบนัการศึกษาที่สํานกังานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง  
 
 ๔. เง่ือนไขการจาง 

๔.๑ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละ ๔ ป นบัแตวันทีไ่ดรับแตงตั้ง  
๔.๒ สัญญาจางผูอํานวยการไมอยูภายใตบงัคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ 

ผูอํานวยการจะไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยการประกันสงัคม และกฎหมายวาดวยเงนิทดแทน  

 
 ๕. อัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน  
  ๕.๑ อัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนของผูอํานวยการ สพพ. ข้ึนอยูกับคณุสมบัติและ

ประสบการณของผูสมัครตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบ

จาก คพพ. และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ภายใตกรอบวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 

๗ กันยายน ๒๕๔๗ ไว ดังนี้  
  (๑) อัตราเงินเดือนประจาํ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๒) ประโยชนตอบแทนอืน่ ซึ่งจายเปนรายเดือน เชน คาพาหนะ คาประกันชีวิตหรือ

อุบัติเหตุ คาประกันสังคม เงินชวยเหลือการศึกษาของบตุร เงินสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการคารักษาพยาบาล และ

เงินชวยเหลืออ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด ไมเกินรอยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจํา และ 
  (๓) คาตอบแทนผันแปร ข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโดยจายภายหลัง

ประเมินผลงานสิ้นป คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจํา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง 
 
 ๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  คพพ. จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สพพ. อยางนอยปละ ๑ คร้ัง   
โดยใชตัวชี้วัดตามเปาหมายในแผนงานทีท่ําไวกับ คพพ.  



 ๓
 
 ๗. เอกสารประกอบการรับสมัคร  
  ๗.๑ ใบสมคัรตามแบบทีค่ณะอนุกรรมการสรรหาฯ กําหนด 
  ๗.๒ สําเนาบตัรประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานองคการของรัฐ 
  ๗.๓ สําเนาทะเบียนบาน 
  ๗.๔ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๖ รูป (ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน ๖ เดือน) 
  ๗.๕ สําเนาหลักฐานแสดงวฒุิการศึกษา 
  ๗.๖ ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ทางราชการรับรอง (ไมเกิน ๑ เดือน 

นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 

  ๗.๗ หนังสือรับรองจากองคกรหรือเอกสารหลักฐานอืน่ เพ่ือแสดงคณุสมบัตติามนัยขอ ๒.๔.๑ 

(กรณีผูสมัครมาจากภาคเอกชน) 
  ๗.๘ ประวัติของผูสมัคร หากมีเพ่ิมเติม (ถามี) ควรมีความยาวไมเกิน ๓ หนากระดาษพิมพ (A4)   
  ๗.๙ เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการ สพพ. และวิสัยทัศนดานความรวมมือพัฒนา

เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เปนภาษาไทย ความยาวไมเกิน ๔ หนากระดาษพมิพ (A4) ตัวอักษร                 

Angsana New ขนาด ๑๖ 
  เอกสารตามขอ ๗.๑ – ขอ ๗.๙ จัดทาํจํานวน ๖ ชุด โดยผูสมัครตองลงนามรับรองเอกสาร               

ทุกหนา และจดัเอกสารใสซองแยกเปน ๒ ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามขอ ๗.๑ –                

ขอ ๗.๘ และ ซองเอกสารแสดงวิสัยทัศนตามขอ ๗.๙ 
 
 ๘. การรับสมคัร  

๘.๑ ผูสนใจขอรับใบสมัคร และย่ืนใบสมคัรดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนยืน่ใบสมคัร

แทนได  พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กําหนด โดยปดผนึกและ         

จาหนาซองถึงประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการ สพพ. 
  ๘.๒ สถานที่รับสมัคร สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการ

มหาชน) อาคารทิปโก ช้ัน 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 สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที ่คุณหทัยทัต มหาสุคนธ และคณุดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย 

โทรศัพท ๐-๒๓๕๗-๓๕๑๐-๗ ตอ ๑๑๖ และ ๑๑๗ หรือสามารถเรียกดูขอมูลและพิมพใบสมคัรไดที ่
เว็บไซด: http://www.mof.go.th/neda 

ทั้งนี้ หากหลักฐานประกอบการรับสมัครตามขอ ๗ ไมครบถวน ณ วนัยื่นใบสมัคร                           

สพพ. จะไมรับใบสมัครไว แตไมตดัสิทธิใ์นการยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานที่ครบถวนใหม ภายในระยะเวลา              

รับสมัคร    
 
 
 






