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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ใบสมัครและแบบแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัคร 

เพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
พุทธศักราช 2565 

 
 เขียนที ่  
 วันที่ เดือน      พ.ศ. 2565  

 ด้วยข้าพเจ้า ผู้สมัคร เพ่ือรับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ขอแจ้งประวัติและคุณสมบัติต่อคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  

2. เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.  อายุ ปี เดือน (ณ วันยื่นใบสมัคร) 
 เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา  
 เลขประจำตัวประชาชน      
 ออกให้ ณ อำเภอ/เขต จังหวัด  
 วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ  
 ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่บ้านเลขที ่ หมู่ ถนน  
 ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง  
 อำเภอ/เขต จังหวัด  
 หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

 สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  ที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
  สถานที่อ่ืน เลขที่ หมู่  
 ถนน ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง  
 อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์  

3. สุขภาพปัจจุบัน 

  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
  มีโรคประจำตัว (โปรดระบุ)   

รูปถ่าย 
ขนาด 2 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
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4. สถานภาพการสมรส 

  โสด   อ่ืน ๆ   
  สมรส ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส  
 อาชีพ สถานที่ทำงาน  
 หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
 จำนวนบุตร คน รายชื่อดังต่อไปนี้ 

คนที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี) สถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน 

    
    

    

    
 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี    

ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    

อ่ืน ๆ    

 
6. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน หรือองค์กร 
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7. ประวัติการอบรม หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ 

ปี พ.ศ. หลักสูตร หน่วยงาน หรือประเทศท่ีจัด 

   
   

   

   
   

   

   
   

 
8. ความสามารถทางด้านภาษา 

 
9. ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรและ/หรือการพัฒนาชุมชน  

(โดยอาจจัดทำเป็นเอกสาร A4 ขนาดอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า แนบท้ายเอกสารฉบับนี้ด้วยก็ได้) 
   
   
   
   
   

 

 

ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาอังกฤษ  ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

ภาษา.......................  ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

ภาษา.......................  ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
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10.  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ต่อการบริหารองค์กร รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร
ชุมชน และภาคประชาสังคม (โดยอาจจัดทำเป็นเอกสาร A4 ขนาดอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า  
แนบท้ายเอกสารฉบับนี้ด้วยก็ได้) 

   
   
   
   

  

11. บุคคลอ้างอิง 
 1) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
 หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
 2) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
 หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

12. ท่านเคยถูกฟ้อง หรือต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ลงโทษในคดีแพ่ง อาญา และปกครอง ทั้งกรณี
กระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแม้ว่าจะได้รับการล้างมลทินแล้ว หรือได้รับการรอ  
การลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ หรือโทษอย่างอ่ืน หรือไม่ 

  ไม่เคย 
  เคย เรื่อง  
   ผลคดี  

13. ท่านเคยถูกลงโทษในกรณีกระทำผิดวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงาน หรือไม่ 

  ไม่เคย 
  เคย เรื่อง  
   ผลการสอบสวน  

14. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ใช่ ไมใ่ช่ 
1. มีสัญชาติไทย   

2. มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์   
3. สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา   

4. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เก่ียวกับภารกิจของสถาบัน   
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ใช่ ไมใ่ช่ 
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  

6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด  
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  

7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

  

8. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

  

9. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  

15. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมใบสมัคร ดังต่อไปนี้ (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 8 ชุด) 

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือของเอกชนที่รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค

 ต่อการปฏิบัติหน้าที่ (เป็นการตรวจในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นใบสมัคร) 
  6. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน หรือเอกสารอ่ืนใดที่ยืนยัน

การทำงานในหน่วยงาน 

  7. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล 
  8. สำเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เป็นต้น (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  9. เอกสารสรุปความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรและ/

หรือการพัฒนาชุมชน (ถ้ามี) 
  10. เอกสารสรุปการแสดงวิสัยทัศน์ต่อการบริหารองค์กร รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรชุมชน 

เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม (ถ้ามี) 

  11. สำเนาประกาศนียบัตร หรือรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนจะต้องแนบเอกสารงบแสดงฐานะการเงิน  
หรือรายได้ขององค์กรด้วย 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 
และขอรับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัครที่เก่ียวข้องเป็นความจริงทุกประการ 
  ในกรณีที่ตรวจพบว่าข้อความข้างต้นนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้ง
ให้ทราบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คณะอนุกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือผู้อื่น ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 
  ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และคณะอนุกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดเผยหรือทำสำเนาใบสมัครและแบบ เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน) และคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้   
  นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจน
หน่วยงานและบุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ซึ่งอยู่ในความครอบครอง 
หรือควบคุมดูแล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอ่ืนใดก็ตาม  สามารถ
ดำเนินการเปิดเผยและสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมดให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
และคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพ่ือประโยชน์ในการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมทั้งกรณีทั่วไป ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ก่อนยื่นใบสมัครและแบบฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2564 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ตลอดจน
ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใบสมัครและแบบฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานแนบท้ายต่าง ๆ ทั้งหมด 
โดยตลอดเป็นอย่างดีและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนายินยอมและสมัครใจที่จะปฏิบัติ ตาม
ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน  
การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2564 
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตลอดจนประกาศ ระเบียบ กฎ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องทุกประการ  
 
 
 ลงชื่อ                                       ผู้สมัคร 
 (                                       ) 


