
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

------------------------------------------- 
 

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ๖๕ หมู่ ๑ 
ถนนสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

1. คุณสมบัติ  
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกับกิจการของสถาบัน ตามที่ก าหนดไว้
ในวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  

2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ดังนี ้
 (1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(3) สามารถท างานให้สถาบันได้เต็มเวลา 
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถหรือ

คนเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ิน กรรมการผู้

ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(8) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น  
(9) ไม่ เป็นข้าราชการซึ่ งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์กรมหาชนอื่น 
(10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

สถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
3) มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 27 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ดังนี้ 
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เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ
สถาบันตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

1.2. คุณสมบัติเฉพาะ 
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง ซึ่งเป็นไป

ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พ.ศ. 2560 

2) มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ดังนี ้
(1) กรณีที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของส่วนราชการ ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 

รองผู้บริหารของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่า  
2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

(2) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
อื่นๆ ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองหัวหน้าหน่วยงานหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

(3) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ แล ะ
แผนงานโครงการ การจัดการการเงินและงบประมาณ ตลอดจนด้านการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี  

 
2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรา 39 วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้  

1) เสนอเป้าหมาย แผนงานและโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบัน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

2) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงาน
การเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการ
บริหารกิจการของสถาบัน 
 
3. เป้าหมาย 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และด าเนินการภารกิจหลักของ
สถาบันไดด้ังนี ้

1) สามารถสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวงให้มีความก้าวหน้าและเป็นศูนย์การเรียนรู้ใน
การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน  
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2) ขับเคลื่อนและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถด าเนินงานภายใต้แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติงานต่างๆของสถาบัน  

3) ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
4) สามารถพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีขีดความสามารถเป็นไปตามระบบสมรรถนะ

บุคลากรของสถาบัน 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(1) สามารถผลักดันให้สถาบันมีผลการประเมินภายใต้ค ารับรองผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า

ระดับ 4.5 
(2) สามารถบริหารจัดการสถาบันให้บรรลุตามเป้าหมายตามข้อก าหนดของแผนงบประมาณ

ในแต่ละปี 
2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

(1) สามารถพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ของการพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 

(2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้รับการยอมรับในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสวนและ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 
 
5. ผลผลิต  

1) มีการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีครบถ้วน และมีผลการด าเนินงานในระดับที่ดีมากข้ึนไป 

2) มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการที่แสดงถึงยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบันในการ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลการด าเนินงานของโครงการหลวงต่อเนื่องภายหลงัปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

3) สามารถสร้างรายได้จากการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 
44,000,000 บาท และเพิ่มข้ึนอย่างต่ าร้อยละ 5 ในปีถัดไป ส าหรับในปี 2562 ให้เป็นไปตามข้อตกลง  
ในวันท าสัญญา 
 

6. เง่ือนไขการจ้าง 
 1) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  มีวาระด ารงต าแหน่งตามที่คณะกรรมการ
สถาบันก าหนดในสัญญา คราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 2) การจ้างตามสัญญาปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ไม่ได้อยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
 3) การจ้างตามสัญญาปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนของผู้อ านวยการสถาบัน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและผลผลิต 

/7. อัตราเงินเดือน... 
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7. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 
 อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้อ านวยการสถาบันข้ึนอยู่กับคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการสรรหา โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
สถาบัน 
 

8. การรับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่ วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่  8  มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา  
8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 ผู้สนใจสมัครรับคัดเลอืก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบและเอกสารประกอบตามที่คณะอนุกรรมการ
สรรหาก าหนด จ านวน 6 ชุด (พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทั้งหมด) โดยสามารถศึกษา
รายละ เอี ยดและ  Download แบบ ฟอ ร์ม ใบ สมั ค รได้ ที่  www.hrdi.or.th ห รือ ขอ รับ แบบ ฟอร์ ม 
ใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 
ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบได้ดังนี ้
 1) ยื่นด้วยตัวเอง ณ ห้องกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 2) จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ถือเอาวันเดือนปีที่ท าการไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันยื่น  
ใบสมัคร) จ่าหน้าซองปิดผนึก ส่งถึง 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

 3) จัดส่ งเอกสารทาง E-mail : methee2007@gmail.com ทั้ งนี้หากผู้สมัครไม่ ได้ รับ 
การตอบรับภายใน 3 วัน ให้ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 053-328496-8 ต่อ 1116 หรือ 1119 
 

9. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร จ านวน 6 ชุด 
 1) ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว (ตามแบบที่ก าหนด) พร้อมติดรูปถ่ายสี  
หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 2) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ในกรณีที่เป็นหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาในต่างประเทศ  
ต้องเป็นสถานการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
 3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 4) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (กรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐาน 
การสมัครไม่ตรงกัน) 
 5) หนังสือรับรองการท างาน/ประสบการณ์ 
 6) เอกสารเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และการบริหาร
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยพิมพ์ขนาดตัวอักษร 16 ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4  
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10. การพิจารณาการสรรหา 
 1) คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม
เบื้องต้นจากใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบ 
 2) คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และที่ www.hrdi.or.th 
 3) คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน จะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้ารับ 
การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
ส านักงานกรุงเทพ ช้ัน 1  อาคารส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตามก าหนดดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธ์ิ 
 4) คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน สงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มี
คุณสมบัติและความเหมาะสมกับต าแหน่งตามที่เห็นสมควร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูงพิจารณา และผลการตัดสินของคณะกรรมการสถาบันถือเป็นที่สุด 
 

 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันเห็นว่าจ านวนผูส้มคัรน้อยเกินไปหรือไม่มี
ผู้สมัครใดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับต าแหน่งทีเ่หน็สมควรได้รบัการพิจารณาเสนอช่ือเพือ่ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันสงวนสิทธ์ิที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร 
หรือพิจารณายกเลิกการรับสมัครคราวนี้และด าเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ไม่ได้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์ 2562 

 
 

 

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) 
   ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันาพื้นทีสู่ง 
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