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ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
พ.ศ. 2564
เพื่อให้การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
และสอดคล้อ งกับหลั กเกณฑ์ การสรรหาผู้อ านวยการองค์การมหาชนตามที่ มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 (3) (ข) และมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
จัด ตั้งสถาบัน พัฒ นาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และมติคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ ค าสั่ ง มติ ค ณะกรรมการ
และหลักเกณฑ์วิธีการอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“พระราชกฤษฎีกา” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
“กพม.” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
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“คณะอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน
“คณะอนุกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดของประธานกรรมการ
ให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
การสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนผู้อานวยการ
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 6 ให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาจานวนห้าคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(1) ประธานอนุกรรมการสรรหา ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบัน และมีความเป็นกลางทางการเมือง
(2) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการสรรหา
(3) อนุกรรมการสรรหาจานวนสามคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐจานวนหนึ่งคน ผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบัน
จานวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบันและมีความเป็นกลาง
ทางการเมืองจานวนหนึ่งคน
อนุกรรมการสรรหาตาม (3) อาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นกรรมการก็ได้ โดยในจานวนนี้ต้องเป็น
ผู้ซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตาแหน่งหรือเงิ นเดือนประจาร่วมอยู่ด้ว ย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหา
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสรรหาและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหา จะต้อง
ไม่เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการ ในกรณีที่บุ คคลดังกล่าวเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการ
ให้เป็นเหตุพ้นจากการเป็นอนุกรรมการสรรหาและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาทันที
ข้อ 7 ภายหลังการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา หากมีเหตุให้อนุกรรมการสรรหาเหลือ
ไม่ครบตามจานวน ให้คณะอนุกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ทาหน้ าที่ดาเนินการสรรหาต่อไป เว้นแต่
คณะอนุกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่มีจานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
ให้ครบตามจานวน
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ข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการสรรหา มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศก าหนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามกฎหมาย คุณสมบัติแ ละคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้อานวยการ ปฏิทินการสรรหา รวมทั้ง
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา
(2) ดาเนินการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับตาแหน่งผู้อานวยการตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน พระราชกฤษฎีกา และประกาศกาหนด
(3) เสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการ และรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจานวน
ไม่เกินสามคน โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร พร้อมทั้งเอกสาร ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทางาน
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการสรรหาที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งจนกว่ากระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง
ผู้อานวยการในครั้งนั้นเสร็จสมบูรณ์
ข้อ 9 การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาต้องมีอนุกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจานวนอนุกรรมการสรรหาทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ถ้าประธานอนุกรรมการสรรหาไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 ให้คณะอนุกรรมการสรรหาได้รับเบี้ ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 11 ภายใต้บังคับมาตรา 25 แห่งพระราชกฤษฎีกา คณะอนุกรรมการสรรหาอาจ
กาหนดคุณสมบัติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้อานวยการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและ
การดาเนินงานของสถาบัน โดยให้คานึงถึงประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร ด้านการพัฒนาชุมชน
ด้านการพัฒนาสังคม หรือด้านบริหารการเงินเพื่อการพัฒนา ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ภ าวะผู้ น า สามารถคิ ด และมองภาพรวมได้ก ว้า งไกล มี จ ริ ย ธรรมและธรรมาภิ บาล
ในการบริหารองค์กร
ส่วนที่ 2
การสรรหาผูอ้ านวยการ
ข้อ 12 เมื่อมีเหตุที่สถาบันจะสรรหาผู้อานวยการ เนื่องจากผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 26 และมาตรา 27 แห่งพระราชกฤษฎีกา ให้สถาบันแจ้ง กพม. ทราบ
โดยเร็ว
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ข้อ 13 กรณีผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ สถาบันอาจเริ่มกระบวนการสรรหา
ผู้อานวยการไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาสี่เดือนก่อนจะมีการพ้นจากตาแหน่งก็ได้
นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ ให้ ส ถาบั นด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ
ข้อ 14 การแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวั นนับแต่วันที่มีเหตุ
ต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน
หากด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาดั ง กล่ า ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานผลให้ กพม.
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ข้อ 15 ก่อนเริ่มการสรรหาให้คณะกรรมการกาหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ตลอดจนกรอบวงเงิ น ค่ า ตอบแทนผู้ อ านวยการ เสนอรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบแล้วแจ้งให้ กพม. ทราบ
กรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อานวยการต้องเป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด
เมื่อ กพม. แจ้งรับทราบวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจน
กรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อานวยการแล้ว จึงดาเนินการสรรหาได้
ข้อ 16 ให้ คณะอนุ กรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาผู้อานวยการโดยใช้วิธีการเสนอชื่อ
วิธีการรับสมัครทั่วไป วิธีการทาบทาม หรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีก็ได้ โดยต้องดาเนินการสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองในลักษณะที่เข้มข้นเป็นพิเศษ
ซึ่งอาจให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ หรือนาเสนอแผนการบริหารสถาบันด้วยก็ได้
เมื่อดาเนินการสรรหาแล้วเสร็จ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8 (3)
ข้อ 17 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหา ให้ประธาน
อนุกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดของประธานอนุกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด
ส่วนที่ 3
การแต่งตั้งผูอ้ านวยการ
ข้อ 18 กรณีผู้อานวยการที่ดารงตาแหน่งครบวาระแรก และมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ในระดับดีมากขึ้น ไป มีผลงานเป็น ที่ประจักษ์ และคณะกรรมการเห็นว่าการจ้างผู้อานวยการเดิ ม
จะเกิดประโยชน์แก่สถาบัน คณะกรรมการอาจพิจารณาเห็นสมควรให้ดารงตาแหน่งในวาระที่สองได้ ในการนี้
คณะกรรมการต้องเสนอวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงิน
ค่าตอบแทนผู้อานวยการ ให้รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ แล้วแจ้งให้ กพม. ทราบก่อนทาสัญญาจ้าง
ข้อ 19 เมื่อดาเนินการสรรหาแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อ 16 วรรคสอง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ และจัดทาสัญญาจ้างผู้อานวยการ
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ข้อ 20 การจัดทาสัญญาจ้างผู้อานวยการและการกาหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อานวยการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและจัดทาร่างสัญญาจ้างผู้อานวยการ เพื่อทาหน้าที่ดังกล่าวก็ได้
สัญญาจ้างผู้อานวยการต้องประกอบด้วยวัต ถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลผลิต ตลอดจนอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการ
การก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเจรจาต่ อ รองและต้ อง
กาหนดให้เหมาะสมในช่วงขั้นต่าและขั้นสูงของผู้อานวยการตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด
การกาหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือนประจาในระยะเริ่มแรกไม่ควรกาหนด
ไว้ ใ ห้ ใ กล้ เคีย งกับ ขั้น สูงสุ ด เพื่ อ ให้ สามารถปรั บอัต ราค่าตอบแทนดังกล่าวได้ตามผลงานเป็นระยะ
ตลอดอายุของสัญญาจ้างผู้อานวยการ
ให้นาความในข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 17 มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและจัดทาร่างสัญญาจ้างผู้อานวยการโดยอนุโลม
ข้อ 21 ให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ เป็นผู้อานวยการให้รัฐมนตรี
รับทราบ พร้อมกับสัญญาจ้างผู้อานวยการให้รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น
เมื่ อ รั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้
คณะกรรมการโดยประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายลงนามในสัญญาจ้างผู้อานวยการ
และมีคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการ
ข้อ 22 เมื่อทาสัญญาจ้างผู้อานวยการแล้วเสร็จ ให้สถาบันแจ้งชื่อผู้อานวยการพร้อมส่ง
สาเนาสัญญาจ้างเป็นเอกสารลับให้ กพม. ทราบด้วย
ข้อ 23 ผู้อานวยการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
ส่วนที่ 4
การถอดถอนผู้อานวยการ
ข้อ 24 นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามมาตรา 27 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าแล้ ว
ผู้อานวยการอาจถูกถอดถอนให้พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(1) จงใจไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัญญาจ้าง
(2) ไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ ง ของคณะกรรมการ
อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
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เมื่ อ มี เ หตุ ที่ ต้ อ งถอดถอนผู้ อ านวยการ ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง
พร้อมทั้งระบุเหตุผลและพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้อานวยการว่ากระทาความผิดที่เป็นเหตุให้ต้องถอดถอนไว้
อย่างชัดเจน
ข้อ 25 มติถอดถอนผู้อานวยการของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมผู้อานวยการ
ข้อ 26 ผู้ อ านวยการที่ ถู ก คณะกรรมการถอดถอน และยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนผั น แปร
จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนผันแปรสาหรับปีที่ผ่านมา ไม่ว่าค่าตอบแทนผันแปรนั้นจะอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
ส่วนที่ 5
การกากับดูแล
ข้อ 27 ให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การสรรหาผู้ อ านวยการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบนี้
หมวด 2
การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้อานวยการ
ส่วนที่ 1
การปฏิบตั ิงานของผู้อานวยการ
ข้อ 28 ผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้อ 29 ในกรณีผู้อานวยการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสถาบัน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศในอัตราที่ราชการกาหนดสาหรับข้าราชการพลเรือน
ประเภทบริหารระดับสูง
ในกรณีผู้อานวยการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ส่วนที่ 2
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูอ้ านวยการ
ข้อ 30 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนดในสัญญาจ้าง
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด สัดส่วนน้าหนักที่เป็นรูปธรรม
สามารถวัดผลได้ และเป็นการตกลงร่วมกันก่อนเริ่มปีงบประมาณหรือก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลช่วยดาเนินการด้วยก็ได้
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ข้อ 31 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการหนึง่ คน
และอนุกรรมการอีกไม่เกินสี่คน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลต้องมีกรรมการร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งคน และให้หัวหน้าสานักทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ
ประธานอนุ ก รรมการและอนุ ก รรมการประเมิ น ผลต้ อ งเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความเชี่ย วชาญที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กิจ การของสถาบัน โดยในจ านวนนี้ต้อ งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
มีความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยหนึ่งคน
ข้อ 32 ให้คณะอนุกรรมการประเมินผล มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง านของผู้ อานวยการ อย่างน้ อ ย
ต้ อ งประกอบด้ ว ย การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการปฏิ บั ติ ง าน สมรรถนะในการบริ ห ารองค์ ก ร
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างขวัญกาลังใจและการดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(2) ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้อานวยการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตาม (1)
และที่กาหนดในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อานวยการให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี
และหลักเกณฑ์ที่ กพม. กาหนด
(3) รายงานผลการประเมินและการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อานวยการต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 33 ให้นาความในข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 17 มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4
ไมตรี อินทุสตุ
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

