หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)
1. การสรรหาและคัดเลือก
สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.) มีหลักเกณฑในการ
ไดมาซึ่ งเจ าหน าที่และลู กจ างของ สพพ. โดยตอ งเปนไปตามหลักคุณ ธรรม โดยคำนึงถึงความรู ความสามารถ
ของบุคคล และเปนประโยชนตอภารกิจ ของ สพพ. เปนสำคัญ โดยใชวิธีการสอบสัมภาษณ หรือทดสอบความรู
ความสามารถ โดยต องมีการประกาศรับ สมัครเปนการทั่วไปตามคุณ สมบั ติห รือหลั กเกณฑ ของแต ละตำแหนง
ที่ ก ำหนดไว เว น แต ก รณี ที่ เห็ น สมควรให แ ต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ข อง สพพ. หรื อ ข า ราชการ หรื อ เจ า หน า ที่ อื่ น
ในหนวยงานของรัฐ หรือลูกจางสว นราชการ ใหพิจารณาจากผูที่มีคุณสมบั ติ ความรู ความสามารถ และทักษะ
ในการทำงานที่เหมาะสม โดยอาจแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อชวยกลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นได
2. การบรรจุและแตงตั้ง
สพพ. มีหลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร ดังนี้
2.1 เจาหนาที่ตองมีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(3) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา
(4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(5) ไมเปน ขา ราชการหรื อ ลู ก จา งของสว นราชการ เจา หนา ที่ ห รื อ ลู ก จา งขององคก ารมหาชนอื่ น
พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(6) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(7) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปน ผู ดํ ารงตํ า แหนงทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาทอ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารทอ งถิ่ น กรรมการหรื อ
ผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(9) เจาหนาที่จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงานหรือในกิจการที่เปนการแข
งขันกับกิจการของสํานักงาน ทั้งนี้ ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปน
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของสํานักงานในการเขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
2.2 การบรรจุและแตงตั้งเปนอำนาจของผูอำนวยการ โดยใหทำเปนสัญญาจางมีระยะเวลาไมเกิน 4 ป
สำหรับตำแหนงรองผูอำนวยการ และระยะเวลา 5 ป สำหรับตำแหนงผูอำนวยการสำนัก/ฝาย และเจาหนาที่ และ
หากผูไดรับสรรหาและคัดเลือกเปนบุคคลภายนอกใหมีระยะเวลาทดลองงาน 6 เดือน
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3. การฝกอบรม การพัฒนา และการจัดการความรู (HRM–Training and Development /Knowledge Management)
สพพ. ดำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นารายบุ ค คล (IDP) เพื่ อ ให มี แ นวทางการพั ฒ นาเจ า หน า ที่ สพพ.
อยางเปนรูปธรรมและตรงกับความจำเปนในการพัฒนาของเจาหนาที่แตละบุคคล มีการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ฝกอบรม การพัฒนา และการจัดการความรู โดยเจาหนาที่ตองไดรับการฝกอบรมอยางนอย 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร
และให ต รงกั บ สมรรถนะ (Competency) ทั้ ง ในด า น Hard skills และ Soft skills ทั้ ง ภายใน ภายนอก และ
On the Job Training มีแผนการจัดสัมมนาประจำป แผนการ Site visit เพื่อดูงานจากหนวยงานภายนอก นำสิ่ง
ที่มีประโยชนมาปรับใชใน สพพ. มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ มี
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางความยึดมั่นผูกพัน (Employee Engagement) มีแผนการจัดกิจกรรมองคกรแหง
การเรีย นรู (กิ จ กรรมนวั ต กรรมเสริม สร า งองค ก ารแห ง การเรีย นรู ) มี ก ารรวบรวมองค ค วามรู (Knowledge
Management: KM) ตามแผนการดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
สพพ. มี การจั ดทำยุท ธศาสตร 20 ป เพื่ อ เป นแนวทางการดำเนิ น งานของ สพพ. และมี ก ารจั ด ทำแผน
การดำเนินงานและตัว ชี้วัดขององคกรในแตละป จากนั้นจะถายทอดตั วชี้วั ดในระดับ องคกรลงไปตามลำดับ ชั้น
จนถึงตัวชี้วัดระดับบุคคลตามลำดับ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
4.1 กำหนดเปาหมายในการดำเนินงานและตัวชี้วัดระดับสำนัก/ฝาย และผูอำนวยการสำนัก/ฝาย ถายทอด
แผนงานพรอมตัวชี้วัดที่สำคัญลงไประดับบุคคล
4.2 ผูอำนวยการสำนัก/ฝาย จะประชุมเพื่อสื่อสาร วางแผน พรอมกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดรายบุคคล
รวมกัน กับ ผูใต บังคั บบั ญ ชา ซึ่งสำหรับ เจ าหนาที่ระดับ ปฏิบัติการถึงระดับอาวุโส จะกำหนดเป น 3 ส วน ได แก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายสวนบุ คคลหรือ KPIs (ซึ่งจะประกอบดวย ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ
ปฏิ บั ติ ง าน และตั ว ชี้ วั ด งานตามคำสั่ ง หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ เป น งานประจำ) การประเมิ น สมรรถนะในการทำงาน
(Competency) และการมาปฏิบัติงานและการตรงตอเวลา โดยจะมีสัดสวน 70 : 20 : 10
4.3 ผูบังคับบัญชาจะติดตามผลการดำเนินงานใน 2 ดาน คือ KPIs และ Competency ทุกไตรมาส
4.4 เพื่ อ สนั บ สนุ น ให เกิ ด ผลการดำเนิ น งานที่ ดี และสรา งความผู ก พั น ของบุ ค ลากร จะเชื่ อ มโยงการ
ประเมินผลปฏิบัติงานกั บระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และปรับเงินเดือนหรือคาตอบแทน คือ ผูไดรับคะแนน
การประเมินสูง จะไดรับการปรับเงินมากกวาผู ที่ไดรับ คะแนนประเมินต่ำ รวมถึ งคะแนนประเมินจะเป น เกณฑ
ในการพิจารณาการเลื่อนตำแหนง เปนตน
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ในการพิ จ ารณา การให คา ตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย และการให แรงจู งใจจะเชื่ อ มโยง
ผลประเมินการปฏิบัติงาน กับอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำป ทั้งนี้ ระดับการประเมินผล แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนประเมิน
90 - 100
80 – 89.99
70 – 79.99
60 – 69.99
ต่ำกวา 60

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

5. การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญและกำลังใจ
สพพ. มีการใหรางวัลเพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากรของ สพพ. ไดแก
1. สพพ. มีการจายคาตอบแทนพิเศษประจำป ให แกบุคลากร เพื่อกระตุนใหบุ คลากรปฏิบั ติงานรวมกัน
และผลักดัน ใหองคกรประสบความสำเร็จ บรรลุตามเปาหมาย ซึ่งเปนไปตามระเบีย บ สพพ. ว าดวยหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการจายคาตอบแทนพิเศษประจำปแกเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2561
2. สพพ. มีการประเมินเพื่อแตงตั้งเจาหนาที่ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กำลังใจให แก เจาหน าที่ที่ มี ความรู ความสามารถ ทัก ษะ สมรรถนะตอ ตำแหนง มีผลงานที่ เป นประจั กษ และ
มีผ ลการปฏิบัติงานที่ ดี เปน ไปตามระเบีย บ สพพ. วาดวยหลั กเกณฑและวิ ธีก ารประเมินเจ าหน าที่ เพื่ อแตงตั้ ง
ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติการ พ.ศ. 2560
3. สพพ. มี ห ลั ก เกณฑ ก ารลาและการมาทำงานสาย และหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น การมาปฏิ บั ติ งาน
ของบุ คลากรของ สพพ. เพื่อ ใหบุค ลากรมีวินั ยในการมาปฏิ บัติงานที่ ดี โดยหลั กเกณฑ ดังกล าวจะมีผ ลต อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลตอการปรับเลื่อนเงินเดือนและการไดรับคาตอบแทนพิเศษประจำป
4. สพพ. มีมาตรการลงโทษผูกระทำผิดวินัย โดยโทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี้
1) ภาคทัณฑ
2) ตัดเงินเดือน
3) ลดเงินเดือน
4) ปลดออก
5) ไลออก
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ สพพ. วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม ในหมวดที่ 7
วินัยและการรักษาวินัย โดยใหใชระเบียบของขาราชการพลเรือนวาดวยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการ
ทางวินัยมาใชบังคับโดยอนุโลม
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