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ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

เรื่อง 

การสรรหาบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

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

 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(Foundation for Industrial Development ) เปนนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และเปนองคกรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

ดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 

2. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

3. เพ่ือดําเนินการตางๆ ในการสงเสริมและสนับสนุนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

4. เพ่ือดําเนินการใหคําปรึกษาและเปนท่ีปรึกษา  แนะนํา ฝกอบรม วิจัยและพัฒนาวิเคราะห  ทดสอบ 

ตรวจสอบ  รับรอง  และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับและตอเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมท้ัง

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   

5. เพ่ือดําเนินการ หรือรวมมือกับองคการการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน 

6. ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมืองแตประการใด 

            เม่ือคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันท่ีเปนอิสระเฉพะทางตางๆ ตามท่ีกระทรวง 

อุตสาหกรรมเสนอจํานวน 8 สถาบัน ไดกําหนดใหมีองคกรท่ีเปนมูลนิธิมารองรับดําเนินงาน  ดังนั้นสถาบันตางๆ 

จึงเขาอยูภายใตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  ไดแก  

1. สถาบันไทย-เยอรมัน  

2. สถาบันอาหาร  

3. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

4. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

5. สถาบันยานยนต 

6. สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

7. สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย  

8. สถาบันพลาสติก 

 

ซ่ึงตอมาคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหสถาบันตางๆ ภายใตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เปนสถาบันท่ีเปน 

กลไกรองรับการทํางานของรัฐ  

ในดานการบริหารจัดการ คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ไดจัดตั้ง “สํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ”ข้ึนมา โดยมีสถานะเทียบเทากับสถาบันตางๆ เปนองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของ
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คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและเปนแกนประสานสนับสนุนและเชื่อมโยงนโยบายการดําเนินงาน

ระหวางคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกับสถาบันตางๆ  ซ่ึงตองปฏิบัติงานภายใตขอบังคับและระเบียบ

ตางๆ ท่ีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกําหนด โดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเปนผูมีอํานาจแตงตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันตางๆ รวมท้ังแตงตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารมูลนิธิ 

อีกท้ังการแตงตั้งผูอํานวยการสถาบัน หรือ ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ ิ ก็ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

 อยางไรก็ดี   ในอดีตท่ีผานมา สถาบันตางๆ เกิดข้ึนไมพรอมกัน ตางกรรม ตางวาระ และสถานท่ีทํางานก็

อยูตางสถานท่ีกัน  คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จึงมอบอํานาจในการปฏิบัติงานประจําใหกับประธาน

กรรมการสถาบัน และประธานกรรมการบริหาร เพ่ือความคลองตัวในการทํางาน  เชน งานดาน บุคลากร การเงิน 

การบัญชี การประมูลงาน งานจัดซ้ือจัดจาง การลงทุน งานนิติกรรม การโฆษณาประชาสัมพันธ  การจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน   แตดวยแนวโนมสถานการณในยุคปจจุบันและในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี และภัยพิบัติตางๆ คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิจึง

ไดมีมติเห็นชอบในหลักการท่ีจะปรับปรุง โครงสรางการทํางานของสถาบันตางๆ และสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิใหเกิดการบูรณาการการทํางานและมุงสูการทํางานเชิงยุทธศาสตรมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงภารกิจนี้ ได

กําหนดให “สํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” โดยผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เปนแกนกลางใน

การประสานงานกับสถาบันตางๆ เพ่ือขับเคลื่อนไปสูรูปธรรมอยางเปนข้ันเปนตอน และเนื่องจากขณะนี้ ตําแหนง 

“ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” ไดวางลง คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิจึงมอบหมายให 

“คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” ดําเนินการรับสมัคร คัดเลือก “ผูอํานวยการ

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” มาปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือขับเคลื่อนงานบริหารสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและการ

ปรับโครงสรางการทํางานของสถาบันตางๆ และสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิใหเกิดการบูรณาการและมุง

ไปสูการทํางานเชิงยุทธศาสตรใหมๆ  

1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 “ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” เปนผูบริหารสูงสุดและรับผิดชอบบริหารงาน สํานักงาน

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิตามวิสัยทัศนและพันธกิจ  ในการบริหารจัดการสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิตาม

นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

เปนผูนําเชิงยุทธศาสตรขององคกรท่ีพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และพัฒนาองคกรใหกาวหนาและยั่งยืน 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.1 ทําหนาท่ีดําเนินงาน หรือกลั่นกรองงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนา

มูลนิธิ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืนๆ  ท่ีคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิแตงตั้ง 
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1.2 ดําเนินการ หรือประสานงาน ติดตามงานเพ่ือขับเคลื่อนการปรับโครงสรางการทํางานเชิงบูรณาการ

ของสถาบันตางๆและสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ รวมท้ังสรางสรรคพัฒนาโครงการ ใหมๆ เชิงยุทธศาสตร

ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันตาง ๆ และสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิใหเกิดผลเชิงรูปธรรม 

 1.3 กําหนดภารกิจ วัตถประสงค เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณของสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ และดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.4 ดูแล ติดตามการดําเนินงานและกํากับการทํางานดานงานบริหารท่ัวไปของสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ 

 1.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และรวมท้ังติดตาม ผลการ

ปฏิบัติงานของสถาบันตางๆ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

 1.6 ดูแลงานตรวจสอบภายในของสถาบันตางๆ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

 1.7ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ 

 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

          2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) อายุไมนอยกวา 40ป และไมเกิน 63 ป นับถึงวันเปดรับสมัครคัดเลือก 

 (3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

 (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           (5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมวาจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  หรือ พนโทษ หรือ พนระยะเวลาการรอการ

ลงโทษ หรือ รอการกําหนดแลวแตกรณีเกินหาป  

            (6) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(7) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(8) สามารถปฏิบัติงานใหแกสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิไดเต็มเวลา 

(9) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 

(10) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือ ใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี 

(11) มีประสบการณทํางานไมนอยกวา 15 ป และประสบการณในตําแหนงบริหารไมนอย 

กวา 3 ป 
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- ในกรณีท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารภาคเอกชน จะตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวารอง

ผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น หรือเทียบเทาข้ึนไป 

- ในกรณีท่ีเปนหรือเคยเปนขาราชการ/อาจารยมหาวิทยาลัย จะตองดํารงตําแหนง  

บริหารระดับตนหรือผูอํานวยการสํานัก หรือรองคณบดี หรือเทียบเทาข้ึนไป 

- ในกรณีเปนหรือเคยเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ จะตองดํารง

ตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการฝาย หรือเทียบเทาข้ึนไป 

                  (12) เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจกรรมสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

        2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

      (1)  มีบุคลิกภาพ ภาวะการเปนผูนํา มีความรอบรู ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถสูงในการ

ตัดสินใจ สั่งการ และบริหารตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

 (2)  มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสรางสรรค และ

การคิดวิเคราะห 

 (3)  มีความสามารถในการใชสื่อสารภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียน  

 (4)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถติดตอประสานงานไดดี ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 (5) มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี 

 

3. เง่ือนไขในการจางและคาตอบแทน 

 3.1 การจางตามสัญญาการปฏิบัติงานของผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มีระยะเวลาการทดลอง

ปฏิบัติงาน 180 วัน นับตั้งแตวันทําสัญญา 

 3.2 ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จะมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป แตหากระหวางดํารง

ตําแหนงอายุครบ 65 ปบริบูรณ ก็ใหพนตําแหนงทันที ท้ังนี้เม่ือปฏิบัติงานไดครบ 2 ป จะมีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานวาสมควรจะดํารงตําแหนงตอไปหรือไมในอีก 2 ป ท่ีเหลือ  

 3.3 เม่ือดํารงตําแหนงครบ 4 ป  ในวาระแรก อาจไดรับการแตงตั้งไดอีกแตไมเกิน 2 วาระติดกัน 

 3.4 ระหวางการดํารงตําแหนงจะมีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 3.5 ขณะปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จะประกอบวิชาชีพเสริม หรือรับจางทํางาน

อ่ืนท้ังในและนอกเวลาทําการมิได 

 3.6 อัตราคาตอบแทนและผลประโยชนข้ึนอยูกับคุณสมบัติและประสบการณของผูสมัคร และโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ  และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
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4 . เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  

4.1 ใบสมัคร สามารถ Download ใบสมัครไดท่ี www.fid.or.th  

4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (รูปถายปจจุบันไมเกิน6 เดือน)  

4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

4.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4.6 สําเนาหนังสือรับรองการทํางาน หรือ สําเนารับรองการดํารงตําแหนงจากหนวยงานตนสังกัด  

4.7 เอกสารแสดงแผนผังโครงสรางองคกรท่ีแสดงใหเห็นวาผูสมัครมีตําแหนงผูบริหารระดับในขององคกร

ตามขอ 2.1(11) 

4.8 ใบรับรองคุณสมบัติตนเอง  

4.9 หลักฐานอ่ืนๆ เชน สําเนาใบสําคัญสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล เปนตน  

4.10 เอกสารแสดงผลงาน โครงการสําคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณและความสําเร็จท่ี

ภาคภูมิใจในอดีตท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงาน  

4.11 งบการเงิน หรืองบประมาณท่ีแสดงใหเห็นถึงรายไดหรือ รายรับยอนหลัง 2 ป  ตามปบัญชีของ

องคกรท่ีผูสมัครอางวาเปนผูบริหารตามขอ  2.1(11) 

4.12 ใบรับรองแพทย ท่ีออกใหในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัครโดยรับรองวาเปน ผูท่ีมี

สุขภาพแข็งแรงและไมเปนโรครายแรงอันไดแก โรคเรื้อนระยะติดตอ วัณโรค โรคเทาชางในระยะปรากฎอาการ 

โรคติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

          4.13 เอกสารแสดงวิสัยทัศน และแนวคิดในการบริหารจัดการสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เปน

ภาษาไทย เพ่ือแสดงวา ตนมีวิสัยทัศน บทบาท และมีแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ ใหประสบความสําเร็จใน 4ป ขางหนา(ไมเกิน 4 หนากระดาษ A4) 

 

5. การพิจารณาคัดเลือก 

5.1 คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จะพิจารณาคุณสมบัติและความ

เหมาะสมกับตําแหนงจากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสรรหา

ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกําหนด และกลั่นกรองผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครและได

คะแนนผานเกณฑท่ีคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเขารับการสัมภาษณตามวัน เวลา

และสถานท่ี ซ่ึงจะแจงใหทราบลวงหนา ผูท่ีไมเขารับสัมภาษณตามกําหนดดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์  
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