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วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

  

๑. วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 
การจ้ างผู้ อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพ่ือท าหน้ าที่บริหารองค์กรให้ เป็นไป  

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ดังนี้ 
 ๑.๑ เพ่ือการบริหารงานของผู้อ านวยการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์อ านาจและหน้าที่ของสถาบัน
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๑.๒ เพ่ือการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบัน ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบและมติ
ของคณะกรรมการสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สุจริต มุ่งประโยชน์ต่อองค์กรชุมชน 
และเครือข่ายองค์กรชุมชน  

๑.๓ เพ่ือให้การบริหารกิจการของสถาบัน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม บังคับบัญชาบุคลากรอย่างเป็นธรรม ตามระเบียบ ข้อบังคับ และบริหารองค์ กร 
อย่างมีเอกภาพ  สนับสนุนการขับเคลื่อนงานองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
๒. อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๖ วรรคสาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดหน้าที่และอ านาจไว้ดังนี้ 

๒.๑ หน้าที่ของผู้อ านวยการ 
 ๒.๑.๑ บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน มติของ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทุกต าแหน่ง 
 ๒.๑.๒ เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการสถาบัน  
เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒.๑.๓ เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงาน
การเงินต่อคณะกรรมการสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 ๒.๑ .๔ เสนอความเห็นเกี่ ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของสถาบัน 
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการสถาบัน 

๒.๒ อ านาจของผู้อ านวยการ 
๒.๒.๑ บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการสถาบันก าหนด  
แต่ถ้าเป็นพนักงานและลูกจ้างตั้งแต่ต าแหน่งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าข้ึนไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันก่อน 

ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน  
และเสนอให้คณะกรรมการสถาบันให้ความเห็นชอบก่อนจึงด าเนินการได้ 

๒.๒.๒ วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด นโยบาย ประกาศหรือมติที่คณะกรรมการสถาบันก าหนด 
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๓. เป้าหมาย 
ผู้อ านวยการ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการเป็นผู้น าการบริหารจัดการ สามารถ

ด าเนินภารกิจของสถาบันตามเป้าหมาย ดังนี้ 
๓.๑ การด าเนินงานของสถาบัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๓.๒ สถาบันมีนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และเหมาะสมให้กับองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

๓.๓ สถาบันเป็นองค์กรที่มีเอกภาพ มีอัตลักษณ์ และสมรรถนะในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสนับสนุน 
และให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

๓.๔ บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะสูง สามารถปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมสู่ 
การบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล 

๓.๕ องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการตนเองอย่างมีคุณค่า  
และคุณภาพ 

๓.๖ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

 
๔. ตัวช้ีวัด 

ผู้อ านวยการต้องบริหารองค์กรและด าเนินภารกิจของสถาบัน โดยมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑. นโยบายและแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบัน ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๒. การประเมินการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน มีผลการประเมิน
ภาพรวมองค์กรอยู่ในระดับดีมาก  โดยมีค่าคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๓. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน  อยู่ในระดับ A  โดยมีผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐  
 ๔. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานและการให้บริการ 
 ๔.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนผ่านระบบ 
e-Payment  ครอบคลุมทุกโครงการและทุกองค์กร ร้อยละ ๑๐๐ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
ทุกประเด็นงาน 

๔.๒ ระบบการก ากับติดตามการบริหารโครงการและงบประมาณผ่านระบบ On Mobile  
และระบบ On line (e-Audit) โดยมีการรายงานผลและตรวจสอบทุกโครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)  
 ๕. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรชุมชนหรือเครือข่าย 
อย่างน้อยปีละ ๑๐ โมเดล/พื้นท่ีน าร่อง  
         ๖.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  และได้รับรางวัลระดับประเทศ 
หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑ รางวัลในช่วงสัญญาจ้าง 

๗. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้าน  Digital Competency เพ่ิมข้ึนแต่ละปีอย่างน้อย
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ร้อยละ ๑๕ ของผู้ปฏิบัติงาน 
๘. องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

ต่อปีของต าบลทั่วประเทศ 
 ๙. ความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานและภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกประเด็น
งานพัฒนาของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
 
๕. ผลผลิต 

ผู้อ านวยการต้องบริหารองค์กรและด าเนินภารกิจของสถาบันให้บรรลุผล  ดังนี้ 
 ๑. สถาบันมีการท างานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๒. การบริหารกิจการของสถาบันบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และเท่าทันสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างมีคุณภาพ  

๓. การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดเผย 
โปร่งใส เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. ระบบงานและการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) และระบบข้อมูลดิจิทัล  
มีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)  เอ้ือให้กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ในการด าเนินงาน 

๕. ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในการส่งเสริม สนับสนุน และประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรชุมชนหรือเครือข่าย 

๖. สถาบันได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภายนอก มีรูปแบบการท างานที่คล่องตัว  
เป็นเอกภาพ  รองรับการประสานงานแนวระนาบในลักษณะเครือข่ายอย่างบูรณาการ 

๗. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นพร้อมปรับเปลี่ยนสู่องค์กรที่มีความทันสมัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพัฒนาดิจิทัลสารสนเทศ 

๘. รูปธรรมและความก้าวหน้าการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่การจัดการตนเองครอบคลุมพ้ืนที่ทุกภูมิภาค 
๙. รูปธรรมความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่ 

และขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันตั้งแต่การก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการน าสู่การปฏิบัติ 
 

๖. กรอบวงเงินค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสถาบัน เป็นผู้มีอ านาจก าหนดค่าตอบแทนผู้อ านวยการ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ  

ของรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยผู้อ านวยการจะได้รับค่าตอบแทนตามกรอบอัตรา
เงินเดือนผู้อ านวยการองค์การมหาชน กลุ่มท่ี ๓ ดังนี้ 

ค่าตอบแทนพ้ืนฐาน 
ค่าตอบแทนผันแปร เงินเดือนประจ า 

อัตราขั้นต่ าและขั้นสูง 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือน

ประจ า 

ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละปี แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจ า 
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หมายเหตุ 
 ๑. ค่าตอบแทนพ้ืนฐาน หมายถึง เงินเดือนประจ า (base salary) และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ที่จ่ายเป็นตัวเงิน (cash allowance) และจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าพาหนะ ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ  
ค่าประกันสังคม เงินส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ให้มีอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจ า  
 ๒. ค่าตอบแทนผันแปร หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  
(performance based pay) คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือน ซึ่งเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสิ้นปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เห็นชอบ เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2564
        



ปฏิทินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปี 2565 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม การดำเนินการ/กระบวนการ 

1 10 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดรายละเอียด
เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ กระบวนการ 
ขั้นตอน วิธีการสรรหา 
รวมถึงวัน เวลา และ
สถานที ่

คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณา 
1. วิธีการสรรหา 
2. ปฏิทินการสรรหา 
3. พิจารณาประกาศกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย คุณสมบัติ
และคุณลักษณะที ่เหมาะสมของผู ้อำนวยการ รวมทั้ง
กระบวนการ ขั้นตอน 

2 11 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งประกาศคณะอนุ 
กรรมการสรรหา 

ออกประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน 

3 11 กุมภาพันธ์ 2565 
ถึง 4 มีนาคม 2565 

การประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการสรรหาประชาสัมพันธ์การสรรหา
ผู้อำนวยการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก 
และระบบออนไลน์ มีหนังสือเชิญชวน และขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคี องค์กรพัฒนาเอกชน 
และสื่อสาธารณะ เป็นต้น  

4 14 กุมภาพันธ์ 2565 
ถึง 4 มีนาคม 2565 

เป ิ ดร ั บการสม ั คร 
และรับการเสนอชื่อ 

เปิดรับการสมัครและรับการเสนอชื่อ 
 

5 8 มีนาคม 2565 
 

พิจารณาผู้เข้ารับการ
สรรหาและประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การส ัมภาษณ์และ
แสดงวิสัยทัศน์ 

คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณา 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อ  
2. คัดกรองผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อ  
3. กำหนดเกณฑ์การประเมินและการให้คะแนนด้านต่าง ๆ 
4. กำหนดประเด็นทดสอบความรู้  ความสามาร ถ
และประเด็นที่จะสัมภาษณ์  

6 9 มีนาคม 2565 แจ้งผลผู้มีสิทธิเข้ารับ
การส ัมภาษณ์และ
แสดงวิสัยทัศน์ 

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ 
พร้อมกับประเด็นที่จะต้องนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหา 
และเกณฑ์การประเมิน 

7 19 มีนาคม 2565 สัมภาษณ์และแสดง
วิสัยทัศน์ 

ผู ้สมัครหรือผู ้ถ ูกเสนอชื ่อนำเสนอประเด็นตามเกณฑ์ 
ที่กำหนด พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์จาก
คณะอนุกรรมการสรรหา 

8 21 มีนาคม 2565 รายงานผลการสรรหา เสนอผลการสรรหาผู ้ท ี ่ เหมาะสมที ่จะดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการต่อคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก 

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


