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ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่ว ยงานตามพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้ง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ฉพาะ (หน่ ว ยงานในก ากั บ ) ในรู ป แบบกองทุ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห าร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นสานักงานใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล
และมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านสาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงาน
สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หรือสาหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงาน
ในการกู้ยืมระหว่างกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบ
และบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมืองทั้งในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อการแก้ปัญหาเสริมสร้างศักยภาพ
และส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง และสนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สทบ. มีความประสงค์จ ะรั บสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลื อกให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีหน้าที่บริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย
มติและประกาศของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของ สทบ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
(๓) สามารถทางานให้กับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท
(๖) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดแต่รอการกาหนดโทษหรือรอลงโทษ
ในความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
/ (๗) ไม่เคยถูกให้ออก...

-2(๗) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๙) เป็ น ผู้ ที่ ไ ปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ไ ปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ แ จ้ ง เหตุ
อัน สมควรที่ทาให้ ไม่อาจไปใช้สิ ทธิได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๑๐) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชน
(๑๑) ไม่เ ป็ น ข้ าราชการซึ่ งมีต าแหน่ง หรือ เงิ นเดื อนประจ า พนัก งานหรื อลู ก จ้างของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในวันที่มีการแต่งตั้ง
(๑๒) เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขัน
กับกิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้ อ (๘) ข้อ (๑๐) และข้อ (๑๑) ข้างต้น และได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้สมัคร
ดังกล่าวจะต้องดาเนินการให้ตนเองไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน ก่อนการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ถ้าไม่ส ามารถดาเนินการ
ดังกล่าวได้จะถือว่าผู้สมัครดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามที่จะเสนอแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และยินยอมให้ สทบ. พิจารณาเพิกถอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในทันทีโดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ จาก สทบ. ในการดาเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
๑.๒ คุณสมบัติที่พึงประสงค์
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ควรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของ สทบ. ตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอานาจของ สทบ. ตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายอื่นที่กาหนดหน้าที่
ของ สทบ. ไว้ รวมทั้งควรมีคุณวุฒิความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
(๒) เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(๓) มีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงาน และสามารถดาเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้
/ (๔) มีประสบการณ์ ...

-3(๔) มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๔.1) กรณีที่เป็ นหรือเคยเป็นข้าราชการ ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าประเภท
บริหารระดับต้น หรือเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
(๔.๒) กรณี ที่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารของรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน หรื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า รองผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
หน่วยงานนั้น
(๔.๓) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานของสถาบันการศึกษา ต้อง
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิการบดี หรือเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
(๔.๔) กรณี ที่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานภาคเอกชน ต้ อ งด ารง
ต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า รองผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานที่ มี ท รั พ ย์ สิ น รวม
ไม่ต่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท
(๕) มีประสบการณ์ในการทางานกับชุมชน และมีความสามารถและทักษะในการคิด
และมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและสังคม
(๖) มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ ประสานงานรวมถึ ง มี
ความสามารถในการสื่อสารทาความเข้าใจ ร่วมงานกับบุคคล หน่วยงานองค์ก าร
และภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการร่วมกันในอันที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(๗) มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์และแนวคิดในการสร้างพัฒนาองค์ก าร และ
สามารถนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
ผลผลิตของ สทบ.
๒. หน้าที่และอานาจ
๒.๑ ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ
๒.๒ เป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านโดยให้มีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด
๒.๓ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการบริหารกิจการของสานักงาน
ให้ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ ของกองทุนหมู่บ้านและชุม ชนเมือ งแห่ ง ชาติ และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติกาหนด
๒.๔ เป็นผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในกิจการของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
๓. เงื่อนไขการจ้าง
๓.๑ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสี่ปี และเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
/ ๓.๒ เงื่อนไขและ...

-4๓.๒ เงื่ อ นไขและข้ อ ก าหนดการจ้ า งจะเป็ น ไปตามสั ญ ญาจ้ า งปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งจะมีข้อกาหนด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วั ด ผลผลิต และการ
ประเมิ น รวมทั้ ง กรอบอั ต ราเงิ น เดื อ น และประโยชน์ ต อบแทนของผู้ อ านวยการ
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๔. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานในอดีต ผลงานที่
คาดหวังที่ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะดาเนินการให้แก่ สทบ. โดยจะมี
การเจรจาได้ข้อยุติแล้ว จะนาไปกาหนดไว้ในสัญญาจ้างปฏิบัติงานในตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้อานวยการสานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะเป็นไปตามกรอบดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนพื้นฐาน
อัตราขั้นต่า และ ขั้นสูงต่อเดือน
๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐

ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจา

ค่าตอบแทนผันแปร
ตามผลการประเมินผลการปฏิบัตงิ านใน
แต่ละปี ไม่เกินร้อยละ ๒๕
ของเงินเดือนประจา

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
๕.๑ ใบสมัครให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๒ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
๕.๕ ประวัติและผลงานของผู้สมัครโดยละเอียด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน
ตามใบสมัครที่กาหนด
๕.๖ หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางานและผลงานทาง
วิชาการ (ถ้ามี)
๕.๗ เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่ งชาติ ในช่วงที่ผ่านมา และแสดงวิสัยทัศน์ที่มีต่อการดาเนินงาน
ของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในช่วง ๔ ปีข้างหน้า
เอกสารทั้ ง หมดของผู้ ส มั ค รจะถื อ เป็ น ความลั บ และคณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กสรรหา
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ
ผู้สมัครที่ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการ รับสมัครที่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น
/ ๖. การรับสมัคร...

ข้อกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลผลิต และกรอบวงเงินค่ำตอบแทน
ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
*************************************
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และวิสัยทัศน์ที่จะนำพำองค์กร รับผิดชอบกำรบริหำรกิจกำรของสำนักงำนและดำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ตำมกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยที่คณะกรรมกำรกองทุน
หมูบ่ ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติกำหนด
วัตถุประสงค์
๑. เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ จั ด สรรให้ ก องทุ น หมู่ บ้ ำ นส ำหรั บ กำรลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นำอำชี พ
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย หรือสำหรับกำรส่งเสริมและพัฒนำไปสู่
กำรสร้ำงสวัสดิภำพ สวัสดิกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชำชนในหมู่บ้ำน
และชุมชนเมือง
๒. เป็นผู้จัดหำแหล่งเงินทุนและประสำนงำนในกำรกู้ยืมระหว่ำงกองทุน
๓. ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดระบบและ
บริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนของตนเอง
๔. สนั บ สนุ น กำรเสริ ม สร้ ำ งกระบวนกำรพึ่ ง พำตนเองของหมู่ บ้ ำ นหรื อ ชุ ม ชนเมื อ งทั้ ง
ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงและพัฒนำควำมคิดริเริ่มเพื่อกำรแก้ปัญหำ และเสริมสร้ำง
ศักยภำพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
๕. สนั บ สนุ น กำรเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพและควำมเข้ ม แข็ ง ทำงเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้
แก่ประชำชนในหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
เป้ำหมำย
๑. กำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนกองทุ น หมู่ บ้ ำ นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชำติ เป็ น ไปตำม
วัตถุป ระสงค์ของกองทุ นหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่ งชำติ ที่กำหนดไว้ตำมกฎหมำย
พระรำชบัญญัติกองทุนหมู่บ้ำ นและชุมชนเมืองแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับ และนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด
๒. ส ำนั ก งำนกองทุ น หมู่ บ้ ำ นและชุม ชนเมื อ งแห่ งชำติ เป็ น กลไกและศู น ย์ ก ลำงในกำร
ประสำนกำรด ำเนิ น งำนร่ ว มกั บ ส่ ว นรำชกำร หน่ ว ยงำนของรั ฐ สถำบั น กำรเงิ น
สถำบั น กำรศึ ก ษำ และเครื อ ข่ ำ ยกำรเรี ย นรู้ ที่ มี บ ทบำทในกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
๓. สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำ นและชุมชนเมืองแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ตัวชี้วัด และผลผลิต/…

-๒ตัวชี้วัด และผลผลิต
๑) ด้ำนกำรเงิน
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินฝำกของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองแห่งชำติ

.

๒) ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)
๒.๒ ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒.๒.๑ คณะกรรมกำร/สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
๒.๒.๒ ภำคี (ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
และสถำบันกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
๓) ด้ำนปฏิบัติกำร
๓.1 จำนวนกองทุนหมู่บ้ำนและกองทุนชุมชนเมืองที่สำมำรถพัฒนำ
เป็นสถำบันกำรเงินชุมชน
๓.๒ ระดับควำมสำเร็จในกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
๓.๓ ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ
๓.๔ ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำข้อมูลกำรร้องเรียน รำยงำนคดี
และกำรติดตำมหนี้ค้ำงชำระของกองทุนฯ
๔) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทุนหมุนเวียน
๔.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
๔.๒ กำรตรวจสอบภำยใน
๔.๓ กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล
๕) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน
พนักงำน และลูกจ้ำง
๕.1 บทบำทคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน
๕.๒ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๖) ด้ำนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลัง
๖.๑ กำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยที่ได้รับอนุมัติ
๖.๒ กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำระบบกำรจ่ำยเงินและรับเงินของทุน
หมุนเวียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรอบวงเงินค่ำตอบแทน/…

-๓กรอบวงเงินค่ำตอบแทน
กำรกำหนดวงเงินค่ำตอบแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
เป็นไปตำมค่ำงำน ซึ่งสำนักงำนกองทุน หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) จัดเป็นองค์กำรประเภท
กลุ่มที่ ๓ บริกำรสำธำรณะทั่วไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนรวมของผู้อำนวยกำรไว้ ดังนี้
ค่ำตอบแทนรวม ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนพื้นฐำนและค่ำตอบแทนผันแปร
ค่ำตอบแทนพื้นฐำน หมำยถึง เงินเดือนประจำ (base salary) และประโยชน์ตอบแทน
อื่นที่จ่ำยเป็นตัวเงิน (cash allowance) และจ่ำยเป็นรำยเดือ น ในส่วนของเงิ นเดือนประจำมีอัตรำขั้ นต่ ำ
ต่อเดือนเท่ำกับ ๑๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่ งแสนบำทถ้ว น) และอัตรำขั้นสู งต่อเดือนเท่ำกับ ๒๐๐,๐๐๐ บำท
(สองแสนบำทถ้วน) และประโยชน์ตอบแทนอื่นจ่ำยเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้ำ) ของเงินเดือนประจำ
ค่ำตอบแทนผันแปร หมำยถึง ค่ำตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลกำรปฏิบัติงำน (performancebased pay) คิดเป็นอัตรำไม่เกินร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้ำ) ของเงินเดือนประจำ ซึ่งเป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสิ้นปี
ซึ่งจะจ่ำยตำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อครบกำหนด ๑๒ เดือน ตำมรอบปีงบประมำณ
โดยที่ อั ต รำเงิ น เดื อ นในระยะเริ่ ม แรกจะไม่ ก ำหนดใกล้ เ คี ย งกั บ กรอบอั ต รำขั้ น สู ง สุ ด
เพื่อให้สำมำรถปรับเงินเดือนได้ตำมผลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ ๆ ตลอดอำยุสัญญำ ทั้งนี้ กำรปรับเงิ นเดือน
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผันแปรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองแห่งชำติกำหนด และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอำนำจของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองแห่งชำติ ที่จะพิจำรณำกำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง

****************************************************************

ติดรูปถ่ำย
ผู้สมัคร
ขนำด ๒ นิ้ว

ใบสมัครคัดเลือกผูด้ ำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
-----------------------ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงขอแจ้งประวัติและคุณสมบัติต่อ คณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................
(Name in English) (MR. /MS. /MRS.).......................................................................................................
สัญชาติ............................................เชื้อชาติ..................................................ศาสนา.....................................
๒. เกิดวันที่......... เดือน.....................พ.ศ. .................. อายุ ......... ปี........... เดือน..........วัน กรุ๊ปเลื อด...........
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................................................................................................
สถานที่เกิดตาบล/แขวง ………………………… อาเภอ/เขต ............................... จังหวัด ...............................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ........................ซอย..................................... ถนน..........................................
ตาบล/แขวง ………………….…………. อาเภอ/เขต .................................... จังหวัด .......................................
E-mail : ................................................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .....................................
๓. ประวัติการศึกษา (โปรดเรียงลาดับจากวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)
ระดับ

สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

วุฒิการศึกษา/
สาขาวิชาเอก

หากได้รับทุนโปรด
ระบุแหล่งทุน

๔. อาชีพปัจจุบัน
รับราชการ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทางานภาคเอกชน

ประกอบอาชีพส่วนตัว

อื่น ๆ โปรดระบุโดยชัดเจน ........................................................................................

-๒๕. สถานที่ทางานปัจจุบัน ....................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน ............................................................. ตาแหน่งผู้บังคับบัญชา.................................................
จานวนผู้ใต้บังคับบัญชา ................................. ระยะเวลาทางานจากปี พ.ศ. .................. ถึง.........................
โทรศัพท์ ........................................................ โทรสาร ........................................................
๖. ประวัติการทางาน (โปรดเรียงลาดับจากปัจจุบัน)
ลาดับ

สถานที่ทางานและประเภท
หน่วยงาน
(ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
/องค์การมหาชน/เอกชน/อืน่ ๆ

ตาแหน่ง

หน้าที่
โดยสังเขป

ระยะเวลา
(เริ่มต้น-สิ้นสุด)

๗. ประสบการณ์ในการทางาน (ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากข้อ ๖ เช่น เป็นกรรมการบริหาร กรรมการ/
อนุกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ปรึกษาองค์กร วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

-๓๘. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน)
บ้านเลขที่ ................................ หมู.่ .................... หมู่บ้าน ............................................................................
ตรอก/ซอย ................................ ถนน ........................................... ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ …………………….
๙. กรณีเร่งด่วน ที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้
(ชื่อ-นามสกุล) ........................................................................... โทรศัพท์มือถือ ...........................................
๑๐. สภานภาพ

โสด

สมรส

ม่าย

แยกกันอยู่

หย่าร้าง

๑๑. ชื่อ - นามสกุล ของคู่สมรส ..........................................................................................................................
สัญชาติ ............................................. เชื้อชาติ ........................................ ศาสนา ......................................
อาชีพ ........................................................................... ตาแหน่ง ...............................................................
มีจานวนบุตร .................... คน
๑๒. ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญพิเศษ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๓. สิ่งที่ท่านภูมิใจในการทางานที่ผ่านมา ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๔. ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน / หรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ / ในประเทศ (ที่สัมพันธ์กับภารกิจงาน)
ลาดับ

หลักสูตร

ประเทศ

ประเภททุน

ระยะเวลา

-๔๑๕. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนที่ต้องการ ....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
๑๖. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
(๑) ใบสมัครตามแบบที่กาหนด และกรอกข้อความโดยครบถ้วนถูกต้องในเอกสารทั้งหมด ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ แบบแสดงรายละเอียดผลงานเด่นที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๒ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ส่วนที่ ๓ แบบแสดงความคิดเห็นของผู้สมัครคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สทบ.
(๒) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(๓) หลั กฐานแสดงถึงคุณ สมบั ติ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการทางาน ประกาศเกียรติคุ ณ และ
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๑ รูป
ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่า ข้อมูล และเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่ง
ผู้ อานวยการ สทบ. ที่ ข้าพเจ้ า แจ้ ง และจั ด ส่ งให้ แก่ค ณะอนุ กรรมการคัดเลื อกสรรหาผู้ อานวยการ สทบ.
ทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยประวัติและตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายในการเข้ าด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการ สทบ. ของข้ า พเจ้ า
เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ สทบ. และหากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่ได้
มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้ง และรับรองไว้ต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือก
สรรหาผู้อานวยการ สทบ. หรือข้าพเจ้าได้แจ้งหรือรับรองข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอก
ให้ แจ้ ง หรือข้าพเจ้ าจั ดส่ งเอกสารหรือหลั กฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายิน ยอมให้
พิ จ ารณาเพิ ก ถอนการสมั ค รเข้ ารั บ การด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการ สทบ. ในทั น ที โดยข้ าพเจ้ า ไม่ มี สิ ท ธิ
เรียกร้องใด ๆ ในการดาเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร ...................................................................
(............................................................................)
วันที่............ เดือน ......................พ.ศ...........................

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
ชั้น ๒๔ อำคำรจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ ๐๒ ๑๐๐ ๔๒๐๙ ต่อ ๒๔๑๑ โทรสำร ๐๒ ๑๐๐ ๔๒๐๕
เอกสำรแนบใบสมัคร
ส่วนที่ ๑ แบบแสดงรำยละเอียดผลงำนเด่นที่ผ่ำนมำ
ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัคร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลาดับ

หมำยเหตุ

ชื่อองค์กร

ชื่อผลงาน/รายละเอียดโดยสังเขป
(ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการ)

ลักษณะผลงาน
ดาเนินการแต่
ผู้เดียว

ดาเนินการ
ร่วมกับผู้อื่น

สัดส่วนในการ
ทางาน

กรณีทำงำนร่วมกับผู้อื่น กรุณำระบุสัดส่วนในกำรทำงำนตำมตำรำงที่กำหนดไว้ด้วย
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร..................................................................
(..................................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ...........

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
ชั้น ๒๔ อำคำรจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ ๐๒ ๑๐๐ ๔๒๐๙ ต่อ ๒๔๑๑ โทรสำร ๐๒ ๑๐๐ ๔๒๐๕
เอกสำรแนบใบสมัคร
ส่วนที่ ๒ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร สทบ.
ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัคร ……………………………………………………………………………………………………………………………
โปรดระบุข้อมูลปัจจุบันของผู้สมัครตามความเป็นจริงดังต่อไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

มีสัญชาติไทย
อายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันยืนใบสมัคร
สามารถท่างานให้กับส่านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เต็มเวลา
ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงทีสุดให้จ่าคุก เว้นแต่โทษส่าหรับความผิด
ทีได้กระท่าโดยประมาท
(๖) ไม่เคยต้องค่าพิพากษาถึงทีสุดว่ามีความผิดแต่รอการก่าหนดโทษหรือรอลงโทษ
ในความผิดต่อต่าแหน่งหน้าที หรือความผิดเกียวกับทรัพย์
(๗) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
(๘) ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน หรือผู้บริหารส่วนท้องถิน
กรรมการหรือผู้ด่ารงต่าแหน่ง ซึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีปรึกษา
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีพรรคการเมือง
(๙) เป็นผู้ทีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือในกรณีทีไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แจ้งเหตุ
อันสมควรทีท่าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๑๐) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชน
ในวันทีมีการแต่งตั้ง
(๑๑) ไม่เป็นข้าราชการซึงมีต่าแหน่งหรือเงินเดือนประจ่า พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในวันทีมีการแต่งตั้ง
(๑๒) เป็นผู้ซึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเกียวข้อง และเหมาะสม
กับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการทีกระท่ากับสถาบัน หรือในกิจการทีเป็น
การแข่งขันกับกิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่

-๒ในกรณีทีท่านระบุ ค่าตอบ “ไม่ใ ช่ ” ในข้อ (๘) ข้อ (๑๐) และข้อ (๑๑) ซึงเป็นลั กษณะ
ต้องห้ามในการด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการ สทบ. ตามทีกฎหมายก่าหนดไว้ เมือท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการ สทบ. แล้ว ท่านยินยอมทีจะลาออกจากต่าแหน่งหรือด่าเนินการใด ๆ เพือให้ท่าน
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายก่าหนดดังกล่าวก่อนทีท่านจะได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการ
สทบ. หากท่านไม่ด่าเนินการจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติทีจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อ่านวยการ สทบ. และ
ยินยอมให้ สทบ. พิจารณาเพิกถอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการ สทบ. ในทันที
โดยท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ในการด่าเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
 ยินยอม

 ไม่ยินยอม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลทีข้าพเจ้าแจ้งและรับรองไว้ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริง
ทุ ก ประการ โดยข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ใ ช้ ห รื อ เปิ ด เผยประวั ติ แ ละตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามกฎหมายในการเข้าด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการ สทบ. ของข้าพเจ้า เพือประโยชน์ในการคัดเลือกและแต่งตั้ง
เป็นผู้อ่านวยการ สทบ. และหากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายในการเข้าด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการ สทบ. ข้าพเจ้ายินยอมให้ สทบ. พิจารณาเพิกถอนการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกให้ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการ สทบ. ในทันที โดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จาก สทบ. ในการ
ด่าเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น

ลงลำยมือชื่อผู้สมัคร..................................................................
(..................................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ...........

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
ชั้น ๒๔ อำคำรจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ ๐๒ ๑๐๐ ๔๒๐๙ ต่อ ๒๔๑๑ โทรสำร ๐๒ ๑๐๐ ๔๒๐๕
เอกสำรแนบใบสมัคร
ส่วนที่ ๓ แบบแสดงควำมคิดเห็นของผู้สมัครคัดเลือกเข้ำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร สทบ. (๓ ข้อ)
ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัคร ……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) เป็นหน่วยงำนของรัฐประเภท
องค์กำรมหำชนที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะ (หน่วยงำนในกำกับ) ในรูปแบบกองทุนตำมพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติ ดังต่อไปนี้
๑) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้ำนสำหรับกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอำชีพ
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพิ่มรำยได้ และลดรำยจ่ำย หรือสำหรับกำรส่งเสริมและพัฒนำไปสู่กำรสร้ำงสวัสดิภำพ
สวัสดิกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมือง
๒) เป็นผู้จัดหำแหล่งเงินทุนและประสำนงำนในกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงกองทุนหมู่บ้ำน
๓) ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมืองให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดระบบ
และบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนของตนเอง
๔) สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรพึ่งพำตนเองของหมู่บ้ำนหรือชุ มชนเมื อง
ทั้งในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงและพัฒนำควำมคิดริเริ่มเพื่อกำรแก้ไขปัญหำ และเสริมสร้ำงศักยภำพและส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมือง
๕) สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งทั้งทำงเศรษฐกิจและสั งคม
ให้แก่ประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมือง
โปรดแสดงความคิดเห็น ด้วยการพิมพ์โดยใช้ภาษาไทยข้อละไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ ขนาด A๔ ในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
(๑) แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติในช่วงที่ผ่ำนมำ
(๒) วิสัยทัศน์ แนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อยกระดับ
กำรดำเนินงำนของสำนักงำน
(๓) แนวคิด วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง และโครงกำรสำคัญ
เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำชุมชน เศรษฐกิจ สังคมสำหรับประเทศไทยใน ๔ ปีข้ำงหน้ำ
ทัง้ นี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ วันที่กากับทุกหน้าตามหัวข้อ (๑) – ข้อ (๓)

(1) - 1

(1) แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในช่วงที่ผ่านมา

(1) - 2

(1) - 3

(2) - 1

(2) วิสัยทัศน์ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อยกระดับการดาเนินงานของ
สานักงาน

(2) - 2

(2) - 3

(3) - 1

(3) แนวคิด วิสัยทัศน์ในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ สังคมสาหรับประเทศไทยใน 4 ปี ข้างหน้า

(3) - 2

(3) - 3

