หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
1. การสรรหาและคัดเลือก
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) มีหลักเกณฑ์ในกำร
ได้มำซึ่งเจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำงของ สพพ. โดยต้องเป็นไปตำมหลักคุณ ธรรม โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของบุคคล และเป็นประโยชน์ต่อภำรกิจของ สพพ. เป็นสำคัญ โดยใช้วิธีกำรสอบสัมภำษณ์ หรือทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถ โดยต้องมีกำรประกำศรับสมัครเป็นกำรทั่วไปตำมคุณ สมบัติหรือ หลักเกณฑ์ของแต่ละตำแหน่ง
ที่ ก ำหนดไว้ เว้ น แต่ ก รณี ที่ เห็ น สมควรให้ แ ต่ ง ตั้ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข อง สพพ. หรื อ ข้ ำ รำชกำร หรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ อื่ น
ในหน่วยงำนของรัฐ หรือลูกจ้ำงส่วนรำชกำร ให้พิจำรณำจำกผู้ที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ
ในกำรทำงำนที่เหมำะสม โดยอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นเพื่อช่วยกลั่นกรองและเสนอควำมคิดเห็นได้
2. การบรรจุและแต่งตั้ง
สพพ. มีหลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร ดังนี้
2.1 เจำหนำที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหำม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกวำสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(3) สำมำรถทำงำนใหแกสำนักงำนไดเต็มเวลำ
(4) มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณเหมำะสมกับวัตถุประสงคและอำนำจหนำที่ของสำนักงำน
(5) ไมเปนขำรำชกำรหรื อ ลู ก จำงของสวนรำชกำร เจำหนำที่ ห รือ ลู ก จำงขององคกำรมหำชนอื่ น
พนักงำนหรือลูกจำงของรัฐวิสำหกิจหรือหนวยงำนอื่นของรัฐ หรือพนักงำนหรือลูกจำงขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(6) ไมเปนบุคคลลมละลำย คนไรควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไรควำมสำมำรถ
(7) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับควำมผิดที่ไดกระทำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผู ด ำรงต ำแหนงทำงกำรเมื อ ง สมำชิ ก สภำทองถิ่ น หรือ ผู บ ริห ำรทองถิ่ น กรรมกำรหรือ
ผูดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมืองหรือเจำหนำที่พรรคกำรเมือง
(9) เจำหนำที่จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจกำรที่กระทำกับสำนักงำนหรือในกิจกำรที่เปนกำรแข
งขันกับกิจกำรของสำนักงำน ทั้งนี้ ไมวำโดยทำงตรงหรือทำงออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำยใหเป็น
ประธำนกรรมกำร กรรมกำร หรือผูแทนของสำนักงำนในกำรเขำรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
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2.2 กำรบรรจุและแต่งตั้ งเป็นอำนำจของผู้อำนวยกำร โดยให้ทำเป็นสัญ ญำจ้ำงมีระยะเวลำไม่เกิน 4 ปี
สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร และระยะเวลำ 5 ปี สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก/ฝ่ำย และเจ้ำหน้ำที่ และ
หำกผู้ได้รับสรรหำและคัดเลือกเป็นบุคคลภำยนอกให้มีระยะเวลำทดลองงำน 6 เดือน
3. การฝึ ก อบรม การพั ฒ นา และการจั ด การความรู้ (HRM–Training and Development /Knowledge
Management)
สพพ. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรฝึ ก อบรม กำรพั ฒ นำ และกำรจั ด กำรควำมรู้ โดยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต้ อ งได้ รั บ
กำรฝึกอบรมอย่ำงน้อย 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร และให้ตรงกับสมรรถนะ (Competency) ทั้งในด้ำน Hard skills
และ Soft skills ทั้ ง ภำยใน ภำยนอก และ On the Job Training รวมถึ ง มี ก ำรปฐมนิ เ ทศเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ หม่
ตำมแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
สพพ. มี กำรจัด ท ำยุท ธศำสตร์ 20 ปี เพื่ อเป็ น แนวทำงกำรดำเนิ น งำนของ สพพ. และมี ก ำรจัดท ำแผน
กำรดำเนินงำนและตัวชี้วัดขององค์กรในแต่ละปี จำกนั้นจะถ่ำยทอดตัวชี้วัดในระดับองค์กรลงไปตำมลำดับชั้น
จนถึงตัวชีว้ ัดระดับบุคคลตำมลำดับ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
4.1 กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนและตัวชี้วัดระดับสำนัก/ฝ่ำย และผู้อำนวยกำรสำนัก/ฝ่ำย ถ่ำยทอด
แผนงำนพร้อมตัวชีว้ ัดที่สำคัญลงไประดับบุคคล
4.2 ผู้อำนวยกำรสำนัก/ฝ่ำย จะประชุมเพื่อสื่อสำร วำงแผน พร้อมกำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดรำยบุคคล
ร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชำ ซึ่งจะกำหนดเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยส่วนบุคคล
หรือ KPIs (ซึ่งจะประกอบด้วย ตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำน และตัวชี้วัดงำนตำมคำสั่งหรือ ตัวชี้วัดที่เป็น
งำนประจำ) และกำรประเมิ น ปั จจัย สนั บ สนุ น ทำงด้ำนพฤติ กรรม ทั ก ษะ และควำมสำมำรถ (Competency)
โดยจะมีสัดส่วน 70 : 30
4.3 ผู้บังคับบัญชำจะติดตำมผลกำรดำเนินงำนใน 2 ด้ำน คือ KPIs และ Competency ทุกไตรมำส
4.4 เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ดี และสร้ ำ งควำมผู ก พั น ของบุ ค ลำกร จะเชื่ อ มโยงกำร
ประเมินผลปฏิบัติงำนกับระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล และปรับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน คือ ผู้ได้รับคะแนน
กำรประเมิน สูง จะได้รับกำรปรับเงินมำกกว่ำผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินต่ำ รวมถึงคะแนนประเมินจะเป็นเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำกำรเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
ในกำรพิจำรณำ กำรให้ค่ำตอบแทน กำรให้รำงวัล กำรยกย่องชมเชย และกำรให้แรงจูงใจจะเชื่อมโยงผล
ประเมินกำรปฏิบัติงำน กับอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนประจำปี ทั้งนี้ ระดับกำรประเมินผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
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คะแนนประเมิน

ความหมาย

90 - 100

ดีเยี่ยม

80 – 89.99

ดีมำก

70 – 79.99

ดี

60 – 69.99

พอใช้

ต่ำกว่ำ 60

ต้องปรับปรุง

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกาลังใจ
สพพ. มีกำรให้รำงวัลเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่บุคลำกรของ สพพ. ได้แก่
1. สพพ. มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษประจำปีให้แก่บุคลำกร เพื่อกระตุ้นให้ บุคลำกรปฏิบัติงำนร่วมกัน
และผลักดันให้องค์กรประสบควำมสำเร็จ บรรลุตำมเป้ำหมำย ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษประจำปีแก่เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง พ.ศ. 2561
2. สพพ. มีกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและ
กำลังใจให้ แก่เจ้ำหน้ำที่ ที่ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะต่อตำแหน่ง มีผลงำนที่เป็นประจั กษ์ และ
มีผลกำรปฏิบัติงำนที่ ดี เป็นไปตำมระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินเจ้ำหน้ำที่เพื่ อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร พ.ศ. 2560
3. สพพ. มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ำรลำและกำรมำท ำงำนสำย และหลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น กำรมำปฏิ บั ติ ง ำน
ของบุ คลำกรของ สพพ. เพื่ อให้ บุคลำกรมีวินัยในกำรมำปฏิบั ติงำนที่ดี โดยหลักเกณฑ์ ดังกล่ำวจะมีผลต่อ กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะมีผลต่อกำรปรับเลื่อนเงินเดือนและกำรได้รับค่ำตอบแทนพิเศษประจำปี
4. สพพ. มีมำตรกำรลงโทษผู้กระทำผิดวินัย โดยโทษทำงวินัยมี 5 สถำน ดังต่อไปนี้
1) ภำคทัณฑ์
2) ตัดเงินเดือน
3) ลดเงินเดือน
4) ปลดออก
5) ไล่ออก
ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับ สพพ. ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวดที่ 7
วินัยและกำรรักษำวินัย โดยให้ใช้ระเบียบของข้ำรำชกำรพลเรือนว่ำด้วยวินัย กำรรั กษำวินัย และกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยมำใช้บังคับโดยอนุโลม
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