




 
 

คํานํา 
 

สํานักงานกองทุนฟ�นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได�ดําเนินการจัดทําคู�มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฉบับนี้ โดยแต�งต้ังคณะทํางานยกร�างหลักเกณฑ/และวิธีการประเมินให�เป3นไปตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฟ�นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว�าด�วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ตามนโยบาย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานของสํานักงาน ท่ีแต�งต้ังโดยคณะกรรมการกองทุนฟ�นฟูและพัฒนา
เกษตรกรเฉพาะกิจ ตามคําสั่งท่ี 1/2561 เพ่ือแก�ป=ญหาการบริหารงานบุคคลของสํานักงานกองทุนฟ�นฟูและพัฒนา
เกษตรกร   
  คู�มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สํานักงานกองทุนฟ�นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ฉบับนี้ สําเร็จได�โดยการให�คําปรึกษาแนะนําของผู�แทนอนุกรรมการ ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�แทนสํานักงานพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.)  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานของสํานักงาน และผู�เชี่ยวชาญในด�านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังผู�ทรงคุณวุฒิอีกหลายหน�วยงาน ท่ีให�คําชี้แนะในการปรับปรุงหลักเกณฑ/และ
วิธีการ แนวทางการประเมิน รวมถึงแบบประเมินผลท่ีใช�ประกอบการประเมินผลและประกาศต�างๆ ท่ีออกตาม
คู�มือฉบับนี้  
  สํานักงานกองทุนฟ�นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนฟ�นฟูและพัฒนา
เกษตรกรเฉพาะกิจ มีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ/ เป3นประธาน ท่ีให�นโยบายในการแก�ป=ญหา    
การดําเนินงานภายในสํานักงาน โดยเฉพาะด�านบุคลากร ให�มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงาน และได�เห็นชอบคู�มือ ประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี 
11/2561 วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ทําให�สํานักงานกองทุนฟ�นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีคู�มือสําหรับใช�ใน
กระบวนการประเมินผลท่ีเป3นมาตรฐานและเป3นระบบ เพ่ือใช�เป3นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานกองทุนฟ�นฟูและพัฒนาเกษตรกรต�อไป   
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
The Office of Farmer’s Reconstruction and Development Fund 

บททีไ 1 

การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอการพิจารณาลืไอนงินดือนประจ าปี 
 

แ. การประมินผลการปฏิบัติงานตามระบียบกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 

ระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร วาดຌวย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2554 เดຌก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนา
กษตรกร ดังนีๅ 

ขຌอ 42 ฿หຌส านักงานมีหนຌาทีได านินการ฿หຌมีการพิไมพูนประสิทธิภาพละสริมสรຌางรงจูง฿จ฿หຌก
พนักงาน พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญละก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน
฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของส านักงาน 

ขຌอ 43 ฿หຌผูຌบังคับบัญชาตຌองปฏิบัติตนตอผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมละทีไยงธรรมละ
สริมสรຌางรงจูง฿จ฿หຌผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชาด ารงตนป็นผูຌปฏิบัติงานทีไดี 

ขຌอ 44 พนักงานผูຌ฿ดประพฤติตนอยู฿นจรรยาละระบียบวินัยละปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ละกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของกองทุน ฿หຌผูຌบังคับบัญชาพิจารณาลืไอนงินดือน฿หຌตามควรกกรณี 

ขຌอ 46 การประมินผลการปฏิบัติของพนักงาน ฿หຌด านินเปพืไอการตางโ ดังนีๅ 
(1) ประมินผลการทดลองงานของพนักงานพืไอการบรรจุหรือตงตัๅงป็นพนักงาน 
(2) ประมินผลงานพืไอการพิจารณาลืไอนงินดือนประจ าป 
(3) ประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน หรือ

การด ารงต าหนงของรองลขาธิการ 
(4) การประมินผลอืไนโ ตามระบียบนีๅ 

ขຌอ 47 หลักกณฑ์การประมินผล ซึไงอยางนຌอยตຌองมีรืไองทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 
(1) ความรูຌ ความสามารถ ละความอุตสาหะ฿นการปฏิบัติงาน 
(2) การรักษาวินัย ละการตรงตอวลา 
(3) การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามขຌอก าหนดของ

ส านักงาน มีมนุษยสัมพันธ์ละความสามารถ฿นการท างานรวมกับผูຌอืไน 
(4) ความคิดริริไม สรຌางสรรค์ 
(5) องค์ประกอบอืไนทีไนอกหนือจากทีไเดຌก าหนดเวຌขຌางตຌน 

  ขຌอ 48 การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอลืไอนขัๅนงินดือน ฿หຌลขาธิการตงตัๅง
คณะกรรมการขึๅนชุดหนึไงพืไอประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดยพิจารณาจากคะนนตามหลักกณฑ์      
ทีไก าหนด฿นขຌอ 47 ละสนอตามล าดับชัๅนตอลขาธิการพืไอพิจารณาละมีค าสัไงการลืไอนงินดือนตอเป วຌนต
กรณีการลืไอนขัๅนงินดือนของหัวหนຌาสวน หรือหัวหนຌาส านักงานสาขาขึๅนเปตຌองเดຌรับความหในชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารกอนออกค าสัไงลืไอนขัๅนงินดือน 
  ขຌอ 49 การประมินผลการปฏิบัติงานพืไอลืไอนขัๅนงินดือน ฿หຌบงออกป็น ดังตอเปนีๅ 

 ิ1ี ดีดน ิ2ี ดีมาก (3ี ดี (4ี พอ฿ชຌ 
  ขຌอ 50 การประมินผลการปฏิบัติงาน฿นตละครัๅง ฿หຌมีการจัดกใบขຌอมูลพืไอ฿หຌผูຌบังคับบัญชา
น าเป฿ชຌประกอบการพิจารณาตงตัๅงการขຌาสูต าหนง การลืไอนต าหนงหรือการอืไนทีไก าหนด ตลอดทัๅง
น ามา฿ชຌพืไอการกຌเขปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน฿หຌมีสมรรถนะละผลสัมฤทธิ์ของงาน฿หຌดียิไงขึๅน 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
The Office of Farmer’s Reconstruction and Development Fund 

ขຌอ 57 การประมินผลการปฏิบัติงานพืไอลืไอนขัๅนงินดือนประจ าป ฿หຌผูຌบังคับบัญชา 
ดังตอเปนีๅป็นผูຌประมิน 

(1) พนักงานบริการ พนักงานทัไวเป พนักงานอาวุส ฿นสวน฿ด ฿หຌหัวหนຌาสวนละ
ผูຌอ านวยการส านัก หรือหัวหนຌาส านักงานสาขาป็นผูຌประมิน ละสนอลขาธิการพิจารณา 

(2) หัวหนຌาสวนละรองผูຌอ านวยการส านัก ฿หຌผูຌอ านวยการส านักป็นผูຌประมิน ละ
สนอลขาธิการพิจารณา 

(3ี หัวหนຌาส านักงานสาขา ผูຌอ านวยการส านักละรองลขาธิการ ฿หຌลขาธิการป็นผูຌประมิน 

  ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร เดຌก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผล       
การปฏิบัติงานตามระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร วาดຌวย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2554 ดยส านักงานเดຌก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอลืไอนงินดือน
ประจ าป ละสนอคณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรฉพาะกิจ ฿นฐานะคณะกรรมการบริหาร  
฿หຌความหในชอบ฿นคราวประชุมครัๅงทีไ แแ/โ5ๆแ มืไอวันทีไ โไ ธันวาคม โ5ๆแ ดังนีๅ  

1ี หลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอลืไอนงินดือนประจ าป ี

1.1 คุณสมบัติ กณฑ์ วิธีการ ขัๅนตอน การตงตัๅงกรรมการละวิธีการประมินของผูຌทีไ
จะเดຌรับการลืไอนงินดือน฿หຌป็นเปตามระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร วาดຌวย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 

แ.โ พืไอ฿หຌมีกลเกสนับสนุนความปรง฿สละป็นธรรม฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน 
 1.2.1 ฿หຌมีคณะกรรมการพิจารณากลัไนกรองประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ดย฿หຌมีหนຌาทีไ฿หຌความคิดหใน฿นการก าหนดตัวชีๅวัดของผูຌประมินละผูຌรับการประมิน ฿นการก าหนดขຌอตกลง
กีไยวกับการมอบหมายงาน ละการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนา
กษตรกรทุกระดับ ดย฿หຌลขาธิการตงตัๅงคณะกรรมการ จ านวน 5 คณะ ประกอบดຌวย 

  1ี คณะทีไ แ คณะกรรมการพิจารณากลัไนกรองประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ส านักงาน฿หญ 

  2ี คณะทีไ โ คณะกรรมการพิจารณากลัไนกรองประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ภูมิภาคทีไ 1 

  3ี คณะทีไ ใ คณะกรรมการพิจารณากลัไนกรองประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ภูมิภาคทีไ 2 

  4ี คณะทีไ ไ คณะกรรมการพิจารณากลัไนกรองประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ภูมิภาคทีไ 3 

  5ี คณะทีไ 5 คณะกรรมการพิจารณากลัไนกรองประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ภูมิภาคทีไ 4 

1.2.2 ฿หຌมีคณะกรรมการพิจารณาลืไอนงินดือนของพนักงานส านักงานกองทุน
ฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ดย฿หຌลขาธิการตงตัๅงตามระบียบคณะกรรมบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนา
กษตรกร วาดຌวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ขຌอ 48 
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โี ผูຌประมินผลการปฏิบัติงาน 

การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร
ป็นเปตามระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร วาดຌวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554
ขຌอ 57 ฿หຌด านินการ ดังนีๅ 

การประมินผลการปฏิบัติงานพืไอลืไอนขัๅนงินดือนประจ าป ฿หຌผูຌบังคับบัญชาดังตอเปนีๅ
ป็นผูຌประมิน 

ิ1ี พนักงานบริการ พนักงานทัไวเป พนักงานอาวุส ฿นสวน฿ด ฿หຌหัวหนຌาสวนละผูຌอ านวยการ
ส านัก หรือหัวหนຌาส านักงานสาขาป็นผูຌประมิน ละสนอลขาธิการพิจารณา 

ิ2ี หัวหนຌาสวนละรองผูຌอ านวยการส านัก ฿หຌผูຌอ านวยการส านักป็นผูຌประมิน ละสนอ
ลขาธิการพิจารณา 

ิ3ี หัวหนຌาส านักงานสาขา ผูຌอ านวยการส านักละรองลขาธิการ ฿หຌลขาธิการป็นผูຌประมิน 

3) การประมินผลการปฏิบัติงาน ด านินการประมินอยางนຌอยปละ 1 รอบการประมิน  
ตามปงบประมาณ ป็นการประมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันทีไ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของปถัดเป ฿หຌด านินการ
ดังตอเปนีๅ 

ิ1) กอนริไมรอบการประมินหรือ฿นชวงริไมรอบการประมิน฿หຌส านักงานกองทุนฟ้นฟู       
ละพัฒนากษตรกร ประกาศหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงาน฿หຌพนักงานทุกคนทราบดยทัไวกัน 

ิ2ี ฿นตละรอบการประมิน฿หຌผูຌประมินละผูຌรับการประมินก าหนดขຌอตกลงรวมกัน
กีไยวกับการมอบหมายงานละการประมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดดัชนีชีๅวัดหรือหลักฐานบงชีๅความส ารใจ      
ของงานอยางป็นรูปธรรมละหมาะสมกับลักษณะงาน ทัๅงนีๅ ตามบบบันทึกขຌอตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ิ3ี ฿นตละรอบการประมิน฿หຌผูຌประมินฯ ตามระบียบวาดຌวยการบริหารงานบุคคลฯ  
ขຌอ 57 ประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌรับการประมินตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไเดຌประกาศเวຌ ละตาม
บันทึกขຌอตกลงทีไเดຌท าเวຌกับผูຌรับการประมิน 

ิ4ี ฿นระหวางรอบการประมิน฿หຌผูຌประมินฯ ตามระบียบวาดຌวยการบริหารงานบุคคลฯ 
ขຌอ 57 ฿หຌค าปรึกษานะน ากผูຌรับการประมิน พืไอการปรับปรุงกຌเขพัฒนาละน าเปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน ละ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน ละมืไอสิๅนรอบการประมินผูຌประมินดังกลาวกับผูຌรับการประมิน   
ควรรวมกันท าการวิคราะห์ผลส ารใจของงานละพฤติกรรมหรือสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน พืไอหาความจ าป็น  
฿นการพัฒนาป็นรายบุคคล 

ิ5ี ฿หຌลขาธิการ ตามระบียบวาดຌวยการบริหารงานบุคคลฯ ขຌอ 57 ประกาศรายชืไอพนักงาน
ผูຌมีผลการปฏิบัติงานอยู฿นระดับดีดนละดีมาก฿นทีไปຂดผย฿หຌทราบดยทัไวกัน พืไอป็นการยกยองชมชยละ
สรຌางรงจูง฿จ฿นการพัฒนาการปฏิบัติงาน฿นรอบการประมินตอเป 

ิ6ี ฿หຌผูຌประมินตามระบียบวาดຌวยการบริหารงานบุคคลฯ ขຌอ 57 จัดสงผลการประมิน    
การปฏิบัติงานของพนักงาน สนอตอคณะกรรมการกลัไนกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทีไสวนทรัพยากรบุคคล 
ส านักอ านวยการ ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ตามผนการประมินผลการปฏิบัติงาน 

ิ7ี บบสรุปการประมินผลการปฏิบัติงาน ฿หຌผูຌบังคับบัญชากใบเวຌทีไสวนทรัพยากรบุคคล 
ส านักอ านวยการ ป็นวลาอยางนຌอย 2 รอบการประมิน ละจัดกใบ฿นระบบฐานขຌอมูลของพนักงาน 
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ตຌนรอบการประมิน ผูຌประมินละผูຌรับการประมิน จัดท าขຌอตกลงการประมินผลสัมฤทธิ์ 
ของการปฏิบัติงาน ิบบบันทึกขຌอตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคลี สวนพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 
ป็นเปตามประกาศส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรก าหนด 

ระหวางรอบการประมิน ผูຌประมินตຌอง฿หຌค าปรึกษานะน ากผูຌรับการประมินพืไอปรับปรุง
กຌเขพัฒนาละน าเปสูผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานละสมรรถนะทีไคาดหวัง หากมีกิจกรรม ครงการหรืองาน
ส าคัญ ผูຌประมินละผูຌรับการประมินอาจปรับปรุงขຌอตกลง฿หมเดຌ 

สิๅนรอบการประมิน ผูຌประมินละผูຌรับการประมินรวมกันวิคราะห์ผลส ารใจของงานละ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน ดยท าการประมิน฿นตละองค์ประกอบตามขຌอตกลงการประมิน 

4) องค์ประกอบละสัดสวนการประมินผลการปฏิบัติงาน 

การประมินผลการปฏิบัติงาน฿หຌประมิน 2 องค์ประกอบ ดยมีสัดสวนละคะนน ดังนีๅ 
 1ี ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน รຌอยละ ๆเ ของคะนนประมิน 
 2ี พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ รຌอยละ 40 ของคะนนประมิน 

5) ระดับผลการประมินผลการปฏิบัติงาน บงออกป็น 4 ระดับ เดຌก ดีดน ดีมาก ดีละพอ฿ชຌ 
ดยก าหนดชวงคะนน฿นตละระดับ ตามระบียบฯ ขຌอ ไ้ ดังนีๅ 

 

ระดับผลการประมิน คะนน 

ดีดน มากกวา 90-100 
ดีมาก มากกวา 80-90 

ดี มากกวา 70-80 
พอ฿ชຌ มากกวาหรือทากับ 60-70 

ส าหรับพนักงานทีไมีผลการประมินผลการปฏิบัติงานทีไตไ ากวาระดับพอ฿ชຌหรือตไ ากวา            
รຌอยละ 60 ของคะนนรวม ฿หຌมีการกຌเขปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน฿หຌมีสมรรถนะละผลสัมฤทธิ์ของงาน 
฿หຌดียิไงขึๅน 

6) พืไอ฿หຌมีกลเกสนับสนุนความปรง฿สละป็นธรรม฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน 
฿หຌลขาธิการตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พืไอพิจารณาลืไอน

งินดือนประจ าป ละตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณากลัไนกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จ านวน 5 คณะ 
ประกอบดຌวย คณะกรรมการพิจารณากลัไนกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงาน฿หญ คณะกรรมการ
พิจารณากลัไนกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงาน฿นพืๅนทีไภูมิภาคทีไ 1-4 ดยมีหนຌาทีไ฿หຌความคิดหใน฿นการ
ก าหนดตัวชีๅวัดของผูຌประมินละผูຌรับการประมิน พืไอก าหนดขຌอตกลงกีไยวกับการมอบหมายงานละ      
การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ละพืไอประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ส านักงานอาจตงตัๅงผูຌทีไมีความชีไยวชาญละประสบการณ์ทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทุน
ฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรรวมป็นคณะกรรมการดังกลาวดຌวย 
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2. การประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 

การประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ป็นการประมินทีไพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานทีไกิดขึๅนจริง
฿นรอบการประมินวาเดຌตามป้าหมาย ิGoalsี ริไมจากการก าหนดตัวชีๅวัด KPI ิKey Performance Indicatorี 
จากนัๅนก าหนดคาป้าหมาย ิGoalsี การประมิน ดยประมินผลการปฏิบัติงานจริงกับกณฑ์คาป้าหมายทีไตัๅงเวຌ 
พืไอสรุปป็นคะนนการประมินผลสัมฤทธิ์ 

การประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ประกอบดຌวย  
1ี การก าหนดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 

ิ1ี  การถายทอดตัวชีๅวัดผลส ารใจของการปฏิบัติงานจากบนลงลาง ิGoal Cascading Methodี 
ป็นการประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามบันทึกขຌอตกลงการปฏิบัติงาน หรืองานตามผนปฏิบัติงาน 
หมาะส าหรับการประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของต าหนงประภทบริหาร ชน ผูຌอ านวยการส านัก 
รองผูຌอ านวยการ หัวหนຌาสวน ละหัวหนຌาสาขาจังหวัด 

ิ2ี การสอบถามความคาดหวังของผูຌรับบริการหรือผูຌบริหาร ิCustomer-focused Method) 
ป็นการประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไความรับผิดชอบหลักของหนวยงาน  ซึไงเมปรากฏ 
฿นบันทึกขຌอตกลงการปฏิบัติงานของส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร หมาะกับงานของหนวยงาน 
ทีไ฿หຌการสนับสนุน ชน งานบัญชีละการงิน งานธุรการ ละงานอ านวยการ 

ิ3ี การเลรียงตามผังการคลืไอนของการปฏิบัติงาน ิWorkflow-charting Method) ป็นการ
ประมินงานทีไผลผลิต฿นตละขัๅนตอนอยูภาย฿นส านัก/สวนงานดียวกัน ชน งานจัดท าวาระการประชุมละ
บันทึกประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ า ละงานตรวจสอบค าสัไง 

ิ4ี การประมินความรูຌความสามารถละทักษะ฿นการปฏิบัติงาน ฿นกรณีการประมินพนักงาน   
ผูຌยังอยู฿นระหวางทดลองงาน นืไองจากอาจยังเมสามารถผลิตผลงานออกมาเดຌอยางชัดจน฿นชวงระยะวลาทีไ
ประมิน ทัๅงนีๅ การก าหนดตัวชีๅวัด฿หຌพิจารณาวิธีการถายทอดตัวชีๅวัดผลส ารใจของการปฏิบัติงานจากบนลงลาง 
ป็นหลักกอน ฿นกรณีทีไเมอาจด านินการเดຌหรือเมพียงพอ อาจจะลือกวิธีการก าหนดตัวชีๅวัดวิธี฿ดวิธีหนึไง       
หรือหลายวิธีรวมกันทีไหมาะสมทนหรือพิไมติม 

2) จ านวนนๅ าหนักละตัวชีๅวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 

 ิ1ี พนักงาน฿นต าหนงผูຌอ านวยการส านักละหัวหนຌาส านักงานสาขา 
ผูຌอ านวยการส านัก฿ชຌตัวชีๅวัดของส านักละหัวหนຌาส านักงานสาขา฿ชຌตัวชีๅวัดของ

ส านักงานสาขาจังหวัดตามทีไก าหนดตัวชีๅวัดเวຌ ซึไงตຌองชืไอมยงกับตัวชีๅวัดหลักขององค์กรเมนຌอยกวา 4 ตัวชีๅวัด 
ตเมกิน 7 ตัวชีๅวัด นๅ าหนักของทุกตัวชีๅวัดรวมกันทากับรຌอยละ 100 คะนน 

 ิ2ี พนักงาน฿นต าหนงรองผูຌอ านวยการละหัวหนຌาสวนงาน 
฿หຌผูຌอ านวยการส านักป็นผูຌก าหนดตัวชีๅวัดพรຌอมรายละอียดการวัดผลการปฏิบัติงาน   

฿หຌป็นเป฿นนวทางดียวกันกับตัวชีๅวัดของส านัก฿นตละส านัก ละตัวชีๅวัดอืไนทีไผูຌอ านวยการส านักหในวา
หมาะสมหรือมอบหมายงาน เมนຌอยกวา 3 ตัวชีๅวัด ตเมกิน 5 ตัวชีๅวัด นๅ าหนักของทุกตัวชีๅวัด รวมกันทากับ
รຌอยละ 100 คะนน 

 ิ3ี พนักงาน฿นต าหนงระดับอาวุส พนักงานทัไวเปละพนักงานบริการ 
฿หຌผูຌอ านวยการส านัก หัวหนຌาสวน ละหัวหนຌาส านักงานสาขา ป็นผูຌก าหนดรายละอียด

ตัวชีๅวัด฿หຌป็นเป฿นนวทางดียวกันกับตัวชีๅวัดของส านัก ของส านักงานสาขาจังหวัด ละตัวชีๅวัดอืไนทีไผูຌอ านวยการ
ส านัก หัวหนຌาสวน ละหัวหนຌาส านักงานสาขาหในวาหมาะสม หรือมอบหมายงาน เมนຌอยกวา 3 ตัวชีๅวัด ตเมกิน 
5 ตัวชีๅวัด นๅ าหนักของทุกตัวชีๅวัดรวมกันทากับรຌอยละ 100 คะนน 
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พนักงานของส านักละของส านักงานสาขาจังหวัดทีไรักษาการ฿นต าหนงผูຌอ านวยการส านัก 
ละรักษาการ฿นต าหนงหัวหนຌาส านักงานสาขา ฿หຌ฿ชຌตัวชีๅวัดของส านักละของส านักงานสาขาจังหวัด ชนดียวกับ
ของผูຌอ านวยการละหัวหนຌาส านักงานสาขา ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌป็นการครอบคลุมละสามารถขับคลืไอนตัวชีๅวัดทัๅงหมด
ของส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรเดຌ 

ทัๅงนีๅ ครงการหรือกิจกรรมทีไน าเป฿ชຌประมินผลการปฏิบัติงาน฿นตัวชีๅวัด฿ดลຌว จะน าเป฿ชຌ
ป็นผลงานพืไอประมินตัวชีๅวัดอืไนเมเดຌ 

 

3ี การก าหนดคาป้าหมายละคะนนของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
  การประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน฿หຌประมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน
ความรวดรใว ตรงตามวลาทีไก าหนดหรือทีไหมาะสม ดยก าหนดคาป้าหมาย ละคะนนผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน ดังนีๅ 

 

 

ความหมายของคาป้าหมาย฿นตละระดับ 
ระดับ 1 : คาป้าหมายระดับตไ าสุดทีไรับเดຌ ผูຌทีไมีผลประมินผลสัมฤทธิ์ของงาน฿นระดับนีๅจะเดຌ หนึไง คะนน 
ระดับ 2 : คาป้าหมายระดับตไ ากวามาตรฐาน ผูຌทีไมีผลประมินผลสัมฤทธิ์ของงาน฿นระดับนีๅจะเดຌ สอง คะนน 
ระดับ 3 : คาป้าหมายมาตรฐาน ผูຌทีไมีผลประมินผลสัมฤทธิ์ของงาน฿นระดับนีๅจะเดຌ สาม คะนน 

ระดับ 4 : คาป้าหมายสูงมากกวาระดับมาตรฐานระดับยากปานกลาง ผูຌทีไมีผลประมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
฿นระดับนีๅจะเดຌ สีไ คะนน 

ระดับ 5 : คาป้าหมายสูงมากกวาระดับมาตรฐานมีความยากคอนขຌางมาก ผูຌทีไมีผลประมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
฿นระดับนีๅจะเดຌ หຌา คะนน 

ไ) การก าหนดตัวชีๅวัดรายบุคคล 
 4.1)  ประภทของตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย 

 ตัวชีๅวัดป็นสิไงทีไถูกก าหนดขึๅนพืไอ฿ชຌวัดผลการปฏิบัติงาน฿นรืไองทีไพิจารณาอยูเดຌผล
ป็นชน฿ด บงออกป็น 3 ประภท ดังนีๅ 

(1) ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ คือ ตัวชีๅวัดทีไถูกก าหนดขึๅนพืไอ฿ชຌวัดสิไงทีไนับเดຌ หรือสิไงทีไบงบอก
ลักษณะชิงกายภาพ ดยมีหนวยการวัด ชน จ านวน รຌอยละ ระยะวลา ป็นตຌน ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ หมาะส าหรับ
การวัด฿นสิไงทีไจับตຌองเดຌ ละมีความชัดจน ชน รຌอยละของครงการทีไสามารถด านินการส ารใจเดຌตามป้าหมาย 
รຌอยละของการพิไมขึๅนของกษตรกรทีไขຌารับบริการ 

(2) ตัวชีๅวัดชิงปริมาณทีไ฿ชຌวัดสิไงทีไป็นนามธรรม การวัด฿นหลายกรณีจะกีไยวกับสิไงทีไ
ป็นนามธรรม ชน ความพึงพอ฿จ ระดับความขຌา฿จของผูຌขຌารับการอบรม ป็นตຌน การวัดความพึงพอ฿จอาจท าเดຌ
ดยการพัฒนาครืไองมือวัด เดຌก บบสอบถามความพึงพอ฿จ พืไอ฿หຌผูຌรับบริการป็นผูຌประมิน ดยคะนนสูง
หมายถึง พึงพอ฿จมาก สวนคะนนตไ าหมายถึง พึงพอ฿จนຌอย 

ระดับ คะนน 

ระดับ 1  คาป้าหมายระดับตไ าสุดทีไรับเดຌ 1 
ระดับ 2  คาป้าหมายระดับตไ ากวามาตรฐาน 2 
ระดับ 3  คาป้าหมายมาตรฐาน 3 
ระดับ 4  คาป้าหมายสูงมากกวาระดับมาตรฐานระดับยากปานกลาง 4 
ระดับ 5  คาป้าหมายสูงมากกวาระดับมาตรฐานมีความยากคอนขຌางมาก 5 
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(3) ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ คือ ตัวชีๅวัดทีไ฿ชຌวัดสิไงทีไเมป็นชิงปริมาณ หรือป็นหนวยวัด฿ดโ 
ตจะป็นการวัดอิงกับคาป้าหมายทีไมีลักษณะพรรณนา หรือป็นค าอธิบายถึงกณฑ์การประมิน ณ ระดับ           
คาป้าหมายตางโ ดยทัไวเป การก าหนดตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึงคาป้าหมายควบคูเปพรຌอมกัน 
ทัๅงนีๅ นืไองจากชืไอของตัวชีๅวัดชิงคุณภาพนัๅนมีนวนຌมทีไจะป็นค ากวຌางโ เมฉพาะจาะจง ชน ระดับความส ารใจ
ของการพัฒนาระบบงาน ระดับประสิทธิภาพ฿นการจัดท าผนยุทธศาสตร์ ป็นตຌน ดังนัๅน คาป้าหมายจึงป็นตัวทีไ
จะชวยบอกถึงนิยาม หรือความหมาย หรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของงานทีไตัวชีๅวัดนัๅนโ ตຌองการสะทຌอนถึง 

  4.2) วิธีการก าหนดตัวชีๅวัดละคาป้าหมายรายบุคคล 

  วิธีการถายทอดป้าหมายละตัวชีๅวัดผลงานจากบนลงลาง ป็นนวทางการก าหนดตัวชีๅวัด   
ทีไมีหลักการวา ป้าหมายละตัวชีๅวัดผลงานของผูຌรับการประมินควรสอดรับหรือสะทຌอนภาระหนຌาทีไทีไผูຌรับ  
การประมินพึงกระท า฿หຌส ารใจ พืไอผลักดัน฿หຌป้าหมายการปฏิบัติงานของผูຌประมินหรือหนวยงานบรรลุผล 
ดังนัๅนการก าหนดตัวชีๅวัดของผูຌรับการประมินจึงควร฿ชຌตัวชีๅวัดของผูຌประมินหรือหนวยงานป็นตัวตัๅง ดยอาจ
ก าหนด฿นรูปบบ฿ดรูปบบหนึไงดังตอเปนีๅ 

(1) ตัวชีๅวัดละคาป้าหมายป็นตัวชีๅวัดของผูຌประมินหรือหนวยงาน ป็นการถายทอด
ป้าหมายผลการปฏิบัติงานลงมาดยตรง ดยการก าหนดตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย฿นกรณีนีๅจะกิดขึๅนมืไอ 

ิ1.1) ผูຌประมินกับผูຌรับการประมินตຌองรับผิดชอบตอความส ารใจรวมกัน เมสามารถ
บงยกงานระหวางผูຌประมินกับผูຌรับการประมินเดຌอยางชัดจน 

ิ1.2) ผูຌประมินมอบหมายงานตามตัวชีๅวัดของผูຌประมิน฿หຌกับผูຌรับการประมินทัๅงชิๅน 
ดยเมบงงานป็นสวนยอยโ  

(2) ตัวชีๅวัดละคาป้าหมายบงสวนจากตัวชีๅวัดละคาป้าหมายของผูຌประมินหรือ
หนวยงาน ตัวชีๅวัดละคาป้าหมายของผูຌรับการประมินทีไบงสวนจากตัวชีๅวัดละคาป้าหมายทีไผูຌประมินรับผิดชอบ
คาป้าหมายจะถูกบงหรือฉลีไย฿หຌผูຌรับการประมินตละรายรับผิดชอบตกตางกันเป ดยผูຌประมินจะรับผิดชอบ
ตอป้าหมายรวม ดยทีไป้าหมายรวมดังกลาวกิดจากผลผลิตของผูຌรับการประมินหลายคนรวมกัน ฿นกรณีนีๅจะมีผูຌรับ
การประมินทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบหมือนโ กันมากกวาหนึไงคน ดยตละคนรับผิดชอบตอป้าหมายทีไตางกันเป 

(3) ตัวชีๅวัดละคาป้าหมายป็นคนละตัวกับผูຌประมินหรือหนวยงานตป็นตัวชีๅวัดละ 
คาป้าหมายทีไสะทຌอนงานทีไป็นสวนหนึไงของป้าหมายดยรวมของผูຌประมินหรือหนวยงาน ฿นกรณีนีๅตัวชีๅวัดของ
ผูຌรับการประมินจะป็นตัวชีๅวัดทีไผูຌรับการประมินเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติงานพียงบางดຌาน นืไองจากผูຌรับการ
ประมินเมเดຌถูกคาดหวังวาจะตຌองรับผิดชอบตอความส ารใจทัๅงหมดตามป้าหมายของผูຌประมินงานตามป้าหมาย
ของผูຌประมินจึงถูกบงป็นสวนโ ดยมอบหมาย฿หຌผูຌรับการประมินหลายคนรับผิดชอบ฿นนืๅองานทีไตกตางกันเป
   

การก าหนดตัวชีๅวัดละคาป้าหมายของผูຌรับการประมินอาจก าหนดป็นรูปบบ฿ด
รูปบบหนึไง฿นสามรูปบบขຌางตຌน ดยทัไวเปการถายทอดป้าหมายละตัวชีๅวัดผลงานจากบนลงลาง มีนวปฏิบัติ 
ดังนีๅ 

ิ1ี พิจารณาวาผูຌรับการประมินมีสวนกีไยวขຌองกับป้าหมายละตัวชีๅวัดของผูຌประมินหรือ
หนวยงานทีไสัดกัดอยางเร  

ิ2ี พิจารณาป้าหมายละตัวชีๅวัดของผูຌประมินทีไรับการประมินมีสวนกีไยวขຌองดย
ท าความขຌา฿จความหมายละจตนาของป้าหมายละตัวชีๅวัดของผูຌประมิน พิจารณาถึงหนຌาทีไความรับผิดชอบ
หรืองานทีไมอบหมาย฿หຌผูຌรับการประมินรับผิดชอบพืไอสนองป้าหมายละตัวชีๅวัดตละตัวของผูຌประมิน 

ิ3ี ก าหนดตัวชีๅวัดละคาป้าหมายของผูຌรับการประมินตามหนຌาทีไรับผิดชอบ หรือ
ภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย 
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(4ี พิจารณาสรุปละตกลงตัวชีๅวัดละคาป้าหมายของผูຌรับการประมินรวมกัน
ระหวางผูຌประมินกับผูຌรับการประมิน จากนัๅนบันทึกตัวชีๅวัดละคาป้าหมายทีไหในพຌองตຌองกันนีๅลง฿นบบ
ประมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 4.3) การประยุกต์฿ชຌละการบูรณาการวิธีการก าหนดตัวชีๅวัดพืไอก าหนดตัวชีๅวัดรายบุคคล
ละคาป้าหมาย 

  ฿นการก าหนดตัวชีๅวัดผลงานรายบุคคลนัๅน ผูຌประมินละผูຌรับการประมินสามารถ
ลือก฿ชຌวิธีการก าหนดตัวชีๅวัดวิธี฿ดวิธีหนึไงดังทีไกลาวเปลຌว หรือบูรณาการหลายวิธีรวมกัน ดยวิธีการทีไพึง
ลือก฿ชຌควรป็นวิธีทีไจะน าเปสูการก าหนดตัวชีๅวัดผลงานรายบุคคลทีไสามารถน าเป฿ชຌ฿นการประมินซึไงสะทຌอน
ผลการปฏิบัติงานอยางทຌจริง ทัๅงนีๅ ตัวชีๅวัดทีไดีมีคุณภาพ หมายถึง ตัวชีๅวัดละคาป้าหมายทีไสามารถสะทຌอน
ผลงานทีไคาดหวัง฿นชวงรอบการประมิน จ านกระดับผลงานทีไตกตางเดຌจริง ตัวชีๅวัดเมซับซຌอนมาก            
ผูຌประมินละผูຌรับการประมินท าความขຌา฿จรวมกันเดຌงายละมีจ านวนเมมากกินเป 

 4.4ี ก าหนดตัวชีๅวัดละคาป้าหมายรายบุคคลดยค านึงถึงการมอบหมายงานหรือหนຌาทีไ
รับผิดชอบของผูຌรับการประมินอยูสมอ 

  การก าหนดตัวชีๅวัดละคาป้าหมายรายบุคคลควรค านึงถึงการมอบหมายงานหรือหนຌาทีไ
รับผิดชอบของผูຌรับการประมินอยูสมอ บางกรณี ส านักหรือส านักงานสาขาจังหวัดสามารถก าหนดตัวชีๅวัด
มาตรฐาน฿หຌกับต าหนงงานซึไงมีผูຌรับการประมินจ านวนมากท าหนຌาทีไ฿นลักษณะดียวกันเดຌ ต฿นบางกรณีกใ
เมอาจก าหนดเดຌ นืไองจากผูຌรับการประมินจะมีหนຌาทีไหรือเดຌรับมอบหมายงานทีไตกตางกัน มຌจะอยู฿น
ต าหนงงานดียวกันกับผูຌประมิน หรือเดຌรับความคาดหวังจากผูຌบริหารอยางดียวกัน หรือเลรียงจากนืๅองาน
ดียวกัน นอกจากนีๅ ฿นบริบททีไตกตางกัน การถายทอดป้าหมายละตัวชีๅวัดของผูຌประมิน หรือการพิจารณา
จากความคาดหวังของผูຌรับบริการ หรือการเลรียงตามผังการคลืไอนของงาน อาจสงผล฿หຌการก าหนดตัวชีๅวัด
ละคาป้าหมายของผูຌรับการประมินตกตางกันเปเดຌชนกัน นืไองจากงานทีไเดຌรับมอบหมายละความคาดหวัง   
฿นตละกรณีนัๅนจะตกตางกันเป  

4.5) นวทางการถายทอดป้าหมายละตัวชีๅวัดจากระดับส านัก ละส านักงานสาขาจังหวัดสู
ระดับบุคคล 

(1ี กลุมงานก าหนดบุคคลผูຌรับผิดชอบหลักละบุคคลผูຌรับผิดชอบรวมของตละตัวชีๅวัด
ละบงสัดสวนคาป้าหมายเปสูบุคลากรทุกคนของส านัก ละส านักงานสาขาจังหวัดทัๅงนีๅหลักกณฑ์฿นการบง
สัดสวนคาป้าหมายดังกลาวนัๅนพิจารณาตามหนຌาทีไความรับผิดชอบหรือพันธกิจหลักละศักยภาพ฿นการ
ด านินงานของบุคคลป็นส าคัญ 

(2ี ก าหนดตัวชีๅวัดป้าประสงค์ของตละบุคคลดยน าตัวชีๅวัดของส านักหรือส านักงาน
สาขาจังหวัดมาก าหนดป้าหมายของความส ารใจอยางป็นรูปธรรมรวมถึงนๅ าหนักละกณฑ์การ฿หຌคะนน 
ทัๅงนีๅ ตัวชีๅวัดของบุคคลเมจ าป็นตຌองป็นตัวดียวกันกับตัวชีๅวัดของส านักหรือส านักงานสาขาจังหวัด ตมีความ
สอดคลຌองละสามารถผลักดัน฿หຌตัวชีๅวัดของส านักหรือส านักงานสาขาจังหวัดประสบผลส ารใจ 

(3ี จัดท าบบมอบหมายรายบุคคล พืไอประกอบการประมินผลการปฏิบัติงานตามทีไ
ก าหนดเวຌ฿นกรอบการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร฿นตละ
รอบการประมินประจ าปงบประมาณนัๅนโ ดยบุคคลทีไรับผิดชอบตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ตຌองมีกิจกรรมหรืองานทีไ
รองรับตัวชีๅวัดดังกลาวดย฿หຌคานๅ าหนักของงาน/กิจกรรมป็นสัดสวนทีไมากกวางานประจ าละป็นเปตาม
ขຌอก าหนดการมอบหมายงานของส านักละส านักงานสาขาจังหวัด 
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5)  วิธีการประมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

 ฿นตละรอบการประมิน ฿หຌด านินการประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ดังนีๅ 
5.1ี ฿นตละรอบการประมิน ผูຌประมินละผูຌรับการประมินรวมกันก าหนดผลสัมฤทธิ์ทีไ

คาดหวังตัวชีๅวัดผลงาน ิKPIี ระดับความส าคัญหรือนๅ าหนัก ละระดับคาป้าหมาย ฿นตละรอบการประมิน 
ดย฿ชຌขຌอมูลจากขຌอตกลงลง฿นบบประมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ิบบบันทึกขຌอตกลงการปฏิบัติงาน
รายบุคคลี ทีไส านักงานฯก าหนด 

5.2ี มืไอสิๅนรอบการประมิน ผูຌรับการประมินรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานกับระดับ   
คาป้าหมายละค านวณผลคะนนการประมิน 

5.3) ผูຌประมินท าการปรียบทียบสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานกับระดับคาป้าหมายละ
ค านวณผลคะนนการประมิน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการค านวณการประมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
 

 

 

การค านวณคะนนการประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตละตัวชีๅวัด 

              =                           X   

 

การปลงคะนนรวมการประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตละตัวชีๅวัดป็นคะนนผลสัมฤทธิ์ทีไมี
ฐานคะนนตใมป็น แ00 คะนน 

 

             =           X 
 

 
คะนนรวมการประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ิ100 คะนนี = ิ1.6+1.2+1.2ี *20 = 80 คะนนี 

ตัวอยางการประมินดยประมินผลการปฏิบัติงานจริงกับกณฑ์คาป้าหมายทีไตัๅงเวຌ 
 

งาน฿น 

ความรับผิดชอบ 

ตามขຌอตกลง 

ตัวชีๅวัด 

(KPI) 

คะนนตามระดับคาป้าหมาย คะนน 

ิกี 
นๅ าหนัก 

ิขี 
คะนนรวม 

ิค=กxขี 1 

<60% 

2 

60% 

3 

70% 

4 

80% 

5 

90% 

1.ดຌานการฟื้นฟู
ละพัฒนา
กษตรกร 

 

1. รຌอยละของการอนมุัติ
ผน/ครงการอุดหนุน-
กูຌยืม ิครงการี 

ตัๅงต 
5 ลงเป 

6-10 11-15 16-20 
เดຌ 17 

ครงการ 

21 
ขึๅนเป 

4 40% 1.6 

2.ดຌานการ
จัดการหนีๅ 

2. รຌอยละของการจดัการหนีๅ
ของกษตรกร ิรายี 

ตัๅงต 
5 ลงเป 

6-10 11-15 16-20 
เดຌ 17 ราย 

21 
ขึๅนเป 

4 30% 1.2 

ใ.งานทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

 

1. ระดับความส ารใจ 
ของการส ารวจขຌอมลู
กษตรกร ิจ านวนวัน 
ทีได านินการส ารวจขຌอมลูี 

มากกวา 
75 วัน 

71-75 
วัน 

66-70 
วัน 

61-65 วัน 
ด านินการ 

63 วัน 

60 วัน  
หรือ
นຌอย
กวา 

4 30% 1.2 

หมายหตุ 1. กรณีป็นหนวยนับท าเดຌมาก   คะนนจะมากตาม 
  2. กรณีป็นระยะวลา฿ชຌวลานຌอย    คะนนจะเดຌมาก 

ผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงาน 

ตละตัวชีๅวัด 

คะนนทีไปฏิบัติเดຌ 
ตามคาป้าหมาย 

นๅ าหนักตัวชีๅวัด  
ิ%ี 

คะนนการประมินผลสมัฤทธิ ์
การปฏิบัติงาน  

ิ100 คะนนี 

ผลรวมคะนนการประมิน 

ผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงาน 

ตละตัวชีๅวัด 

 

20 
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ใ. การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือ สมรรถนะ ิCompetency) หมายถึง สิไงทีไผูຌปฏิบัติสดงออก   
฿นระหวางการปฏิบัติงานทีไสงผลตอความส ารใจ฿นการปฏิบัติงาน การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ
สมรรถนะ คือการประมินวาผูຌปฏิบัติงานนัๅนโ ทีไเดຌสดงออกถึงพฤติกรรม ทียบกับพฤติกรรมทีไส านักงาน 
กองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรก าหนดเวຌตามหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานก าหนด฿หຌ
ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรจัด฿หຌมีการประมินสมรรถนะป็นสวนหนึไงของการประมิน ละ   
ตຌองก าหนดการประมินสมรรถนะ ฿หຌป็นเปตามระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนา
กษตรกร วาดຌวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. โ55ไ หมวด 5 การประมินผลการปฏิบัติงาน  

1. การก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ประกอบดຌวย 
 1) สมรรถนะหลัก 9 สมรรถนะ 

(1) การด านินการตามผนงานละติดตามผลงาน 
(2) การท างานป็นทีม 
(3) ความคิดริริไม สรຌางสรรค์ 
(4) การบริหารจัดการรายงานละอกสารตาง โ  
(5) มนุษยสัมพันธ์฿นการท างาน 
(6) ความสามารถ฿นการสืไอสาร 
(7) มีวินัยละตรงตอวลา 
(8) การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน 
(9) การประสานงาน 

2) สมรรถนะทางการบริหาร 7 สมรรถนะ 
(1) การวางผนงาน 
(2) การกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จ 
(3) การพัฒนาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน 
(4) การบริหารการปลีไยนปลง฿นองค์กร 
(5) ภาวะผูຌน า 
(6) การควบคุมตนอง 
(7) ความสามารถ฿นการบริหารงาน฿นภาพรวม 

3) สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง ความรอบรูຌ฿นการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ
ชน สายงานดຌานบัญชีละการงิน สายงานดຌานกฎหมาย ซึไงป็นคุณลักษณะชิงพฤติกรรมทีไก าหนดฉพาะส าหรับ
ต าหนง฿นตละสายงาน พืไอสนับสนุน฿หຌพนักงานผูຌด ารงต าหนง฿นสายงานสดงพฤติกรรมทีไหมาะสม        
กหนຌาทีไละสงสริม฿หຌสามารถปฏิบัติภารกิจ฿นหนຌาทีไเดຌดียิไงขึๅน  

2. การก าหนดจ านวนละนๅ าหนักของพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 

ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร เดຌก าหนดจ านวนละนๅ าหนัก฿นการประมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ บงตามประภทละระดับของพนักงาน จ านวน ๆ กลุม คือ 

1ี กลุมพนักงานบริการ ฿หຌประมินสมรรถนะหลัก ไ ดຌาน ละสมรรถนะประจ าสายงาน 1 ดຌาน 
ดยก าหนด฿หຌสมรรถนะตละตัวมีนๅ าหนัก ดังนีๅ 
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สมรรถนะหลัก 
(1ี การท างานป็นทีม 
(2ี มนุษยสัมพันธ์฿นการท างาน   
(3ี มีวินัยละตรงตอวลา    
(4ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน 

นๅ าหนัก 
รຌอยละ 20 
รຌอยละ 20 
รຌอยละ 20 
รຌอยละ 20 

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
ความรอบรูຌ฿นการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ 

 

นๅ าหนัก 
รຌอยละ โเ 

โี กลุมพนักงานทัไวเปละกลุมพนักงานอาวุส ฿หຌประมินสมรรถนะหลัก 8ดຌาน ละ
สมรรถนะประจ าสายงาน 1 ดຌาน ดยก าหนด฿หຌสมรรถนะตละตัวมีนๅ าหนัก ดังนีๅ 

สมรรถนะหลัก 
(1ี การด านินการตามผนงานละติดตามผลงาน  
(2ี การท างานป็นทีม   
(3ี ความคิดริริไม สรຌางสรรค์     
(4ี การบริหารจัดการรายงานละอกสารตางโ 
(5ี มนุษยสัมพันธ์฿นการท างาน    
(6ี ความสามารถ฿นการสืไอสาร    
(7ี มีวินัยละตรงตอวลา     
(8ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน 

นๅ าหนัก 
รຌอยละ 10 
รຌอยละ 12.5 
รຌอยละ 10 
รຌอยละ 10 
รຌอยละ 10 
รຌอยละ 10 
รຌอยละ 12.5 
รຌอยละ 10 

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
ความรอบรูຌ฿นการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ 

 

นๅ าหนัก 
รຌอยละ 15 

3ี กลุมหัวหนຌาส านักงานสาขา ฿หຌประมินสมรรถนะหลัก 4 ดຌาน สมรรถนะทางการบริหาร 
5 ดຌาน ละสมรรถนะประจ าสายงาน แ ดຌาน ดยก าหนด฿หຌสมรรถนะตละตัวมีนๅ าหนัก ดังนีๅ 

สมรรถนะหลัก 

(1ี การด านินการตามผนละติดตามผลงาน รຌอยละ 
(2ี ความคิดริริไม สรຌางสรรค์     

(3ี ความสามารถ฿นการสืไอสาร    

(4ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน 
 

สมรรถนะทางการบริหาร      

(1ี การวางผนงาน       

(2ี การกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จ    

(3ี การพัฒนาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน 

(4ี ภาวะผูຌน า       

(5ี ประสานงาน  
      

สมรรถนะประจ าสายงาน     

ความรอบรูຌ฿นการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ  

นๅ าหนัก 

รຌอยละ 7.5 

รຌอยละ 7.5 

รຌอยละ 7.5 

รຌอยละ 7.5 
 

นๅ าหนัก 

รຌอยละ 12 

รຌอยละ 12 

รຌอยละ 12 

รຌอยละ 12 

รຌอยละ 12 
 

นๅ าหนัก 

รຌอยละ 10 
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4ี กลุมหัวหนຌาสวน ฿หຌประมินสมรรถนะหลัก 4 ดຌาน สมรรถนะทางการบริหาร 4 ดຌาน ละ
สมรรถนะประจ าสายงาน 1 ดຌาน ดยก าหนด฿หຌสมรรถนะตละตัวมีนๅ าหนัก ดังนีๅ 

สมรรถนะหลัก       

(1ี การด านินการตามผนงานละติดตามผลงาน  รຌอยละ 
(2ี ความคิดริริไม สรຌางสรรค์     

(3ี ความสามารถ฿นการสืไอสาร     

(4ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน 
 

สมรรถนะทางการบริหาร      

(1ี การวางผนงาน       

(2ี การกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จ    

(3ี การพัฒนาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน 

(4ี ภาวะผูຌน า  

สมรรถนะประจ าสายงาน      

ความรอบรูຌ฿นการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ  

นๅ าหนัก 

รຌอยละ 7.5 

รຌอยละ 7.5 

รຌอยละ 7.5 

รຌอยละ 7.5 
 

นๅ าหนัก 

รຌอยละ 15 

รຌอยละ 15 

รຌอยละ 15 

รຌอยละ 15 

นๅ าหนัก 

รຌอยละ 10 

5ี กลุมผูຌอ านวยการ/รองผูຌอ านวยการ ฿หຌประมินสมรรถนะหลัก 3 ดຌาน สมรรถนะทาง   
การบริหาร 6 ดຌาน ดยก าหนด฿หຌสมรรถนะตละตัวมีนๅ าหนัก ดังนีๅ 

สมรรถนะหลัก       

(1ี ความคิดริริไม สรຌางสรรค์     

(2ี ความสามารถ฿นการสืไอสาร     

(3ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน 

 

สมรรถนะทางการบริหาร      

(1ี การวางผนงาน       

(2ี การกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จ    

(3ี การพัฒนาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน  
(4ี ภาวะผูຌน า       

(5ี การบริหารการปลีไยนปลง฿นองค์กร    

(6ี การควบคุมตนอง      

นๅ าหนัก 

รຌอยละ 10 

รຌอยละ 10 

รຌอยละ 10 

 

นๅ าหนัก 

รຌอยละ 15 

รຌอยละ 10 

รຌอยละ 10 

รຌอยละ 15 

รຌอยละ 10 

รຌอยละ 10 

ๆี กลุมรองลขาธิการ ฿หຌประมินสมรรถนะทางการบริหาร 7 ดຌาน ดยก าหนด฿หຌสมรรถนะ 
ตละตัวมีนๅ าหนัก ดังนีๅ 

สมรรถนะทางการบริหาร      

(1ี การวางผนงาน       

(2ี การกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จ    

(3ี การพัฒนาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน 

(4ี ภาวะผูຌน า       

นๅ าหนัก 

รຌอยละ 10 

รຌอยละ 20 

รຌอยละ 10 

รຌอยละ 10 
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(5ี การบริหารการปลีไยนปลง฿นองค์กร    

(6ี การควบคุมตนอง      

(7ี ความสามารถ฿นการบริหารงาน฿นภาพรวม   

รຌอยละ 20 

รຌอยละ 10 

รຌอยละ 20 
 

3. มาตรฐานระดับสมรรถนะ 

ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร เดຌก าหนดระดับสมรรถนะหลัก สมรรถนะทาง 
การบริหาร ละสมรรถนะประจ าสายงาน ยกตามระดับต าหนง ดังนีๅ 

 

ระดับสมรรถนะ ประภทปฏิบัติการ ประภทบริหาร 

ระดับ 5    รองลขาธิการ 

ระดับ 4   ผูຌอ านวยการส านัก 
รองผูຌอ านวยการส านัก 

 

ระดับ 3  หัวหนຌาสวน 
หัวหนຌาสาขา 

  

ระดับ 2  พนักงานอาวุส   

ระดับ 1 พนักงานบริการ 
พนักงานทัไวเป 

   

4. มาตรวัดสมรรถนะ 

ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรลือก฿ชຌมาตรวัดสมรรถนะบบ Rating Scale  
ดยพิจารณาพฤติกรรมทีไสดงออกของผูຌรับการประมินทียบกับพฤติกรรม฿นระดับทีไคาดหวังตามทีไก าหนดเวຌ
฿นพจนานุกรมสมรรถนะ ดย฿หຌคะนนการประมินตามมาตรวัดสมรรถนะ ดังนีๅ 

 

1 คะนน 2 คะนน 3 คะนน 4 คะนน 5 คะนน 

จ าป็นตຌองเดຌรับ
การพัฒนาอยางยิไง 
ผูຌถูกประมินเม
สามารถสดงออก
฿หຌหในถึงพฤติกรรม
ตามทีไก าหนดเวຌ 

ก าลังพัฒนา 

ผูຌถูกประมิน
สามารถท าเดຌตาม
สมรรถนะทีไก าหนด
บຌาง ตยังท าเดຌบຌาง
เมเดຌบຌาง ยังปรากฏ
จุดออนทีไตຌองเดຌรับ
การพัฒนา         
ดยเมสามารถ
ปรับกຌเขเดຌดยงาย 
ตຌอง฿ชຌวลาพัฒนาอีก
ระยะหนึไง 

อยู฿นระดับทีไ 
฿ชຌงานเดຌ 
ผูຌถูกประมิน
สามารถท าเดຌดี   
ถึงระดับทีไคาดหวัง
เดຌดยมากมຌจะมี
จุดออนบຌางตกใ
สามารถปรับกຌเดຌ
ดยงาย 

อยู฿นระดับทีไ 
฿ชຌงานเดຌดี 
ผูຌถูกประมิน
สามารถท าเดຌครบ
หรือกือบครบตาม
สมรรถนะทีไก าหนด
ดยเมปรากฏ
ประดในจุดออน
ตຌองปรับกຌเข฿ดโ 

ป็นบบอยางทีไดี
฿หຌกับผูຌอืไน 

ผูຌถูกประมินท าเดຌ
ครบทัๅงหมดตาม
สมรรถนะทีไก าหนด
฿นระดับทีไสามารถ
฿ชຌอຌางอิงป็น
บบอยางทีไดี฿หຌกับ
ผูຌอืไน 
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5. วิธีการประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ฿หຌด านินการดังนีๅ 
1) ผูຌประมินสังกตพฤติกรรมละวิธีการท างานของผูຌรับการประมินวาเดຌกระท าตามสมรรถนะ

ตัๅงตระดับ เ จนถึงระดับทีไคาดหวัง ตามทีไระบุ฿นคูมือสมรรถนะของส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 
2) พิจารณาสมรรถนะทีไประมินขຌางตຌนทียบกับมาตรฐานวัดสมรรถนะละ฿หຌคะนนตาม

มาตรวัดทีไก าหนด 
3) ด านินการประมินสมรรถนะจนครบทุกตัว จากนัๅนรวมคะนนการประมินป็นคะนน

การประมินทัๅงหมด 
 

 
 

 
     

เปรียบเทียบ 
 

 

 

 

 
 

 

ตัวอยางการประมินสมรรถนะ 

 นาย ก. ป็นพนักงานอาวุส ประมินสมรรถนะรืไองการมุงผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคาดหวังทีไส านักงานก าหนด คือ ระดับ 2 
 กรณี นาย ก. สามารถสดงพฤติกรรมทุกรายการเดຌตามสมรรถนะทีไก าหนดบຌาง ตยังท าเดຌบຌางเมเดຌบຌาง     
ยังปรากฏจุดออนทีไตຌองเดຌรับการพัฒนา ดยเมสามารถปรับกຌเดຌดยง าย ตຌอง฿ชຌวลาพัฒนาอีกระยะหนึไง 
คะนนทีไเดຌ = 2 คะนน 
 กรณี นาย ก. สามารถสดงพฤติกรรมทุกรายการเดຌดีถึงระดับทีไคาดหวังเดຌดยมาก มຌจะมีจุดออนบຌาง 
ตกใสามารถปรับกຌเดຌดยงาย คะนนสมรรถนะทีไเดຌ = 3 คะนน 
 กรณี นาย ก. สามารถสดงพฤติกรรมทุกรายการเดຌครบหรือกือบครบตามสมรรถนะทีไก าหนด ดยเม
ปรากฏประดในทีไป็นจุดออนตຌองปรับกຌ฿ดโ คะนนสมรรถนะทีไเดຌ = ไ คะนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกตพฤติกรรม 

ละวิธีการท างาน 

฿หຌคะนนการประมิน 

ตามมาตรวัดสมรรถนะ 

พฤติกรรมชีๅวัด 
ทีไส านักงานก าหนด 
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สมรรถนะ 
 

การมุงผลสัมฤทธิ์ ิAchievement Motivation)  
  

ค าจ ากัดความ : ความมุงมัไนจะปฏิบัติงาน฿หຌดีหรือ฿หຌกินมาตรฐานทีไมีอยู ดยมาตรฐานนีๅอาจป็นผล
การปฏิบัติงานทีไผานมาของตนองหรือกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ทีไส านักงานก าหนดขึๅน อีกทัๅงยังหมายความรวมถึง
การสรຌางสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามป้าหมายทีไยากละทຌาทายชนิดทีไอาจเมคยมีผูຌ฿ด
สามารถกระท าเดຌมากอน 
 

ระดับ รายการสมรรถนะละพฤติกรรมบงชีๅ 
0 เมสดงสมรรถนะดຌานนีๅหรือสดงอยางเมชัดจน 

1 สดงความพยามยาม฿นการปฏิบัติงาน฿หຌดี 
 1) พยายามท างาน฿นหนຌาทีไ฿หຌถูกตຌอง 

2) พยายามปฏิบัติงาน฿หຌลຌวสรใจตามก าหนดวลา 

3ี มานะอดทน ขยันหมัไนพียร฿นการท างาน 

4ี สดงออกวาตຌองการท างาน฿หຌเดຌดีขึๅน 

5ี สดงความหใน฿นชิงปรับปรุงพัฒนามืไอหในความสูญปลาหรือหยอนประสิทธิภาพ฿นงาน 

2 สดงสมรรถนะระดับทีไ 1 ละสามารถท างานเดຌผลงานตามป้าหมายทีไวางเวຌ 
 1ี ก าหนดมาตรฐานหรือป้าหมาย฿นการท างานพืไอ฿หຌเดຌผลงานทีไดี 

2ี ติดตามละประมินผลงานของตน ดยทียบคียงกับกณฑ์มาตรฐาน 

3) ท างานตามป้าหมายทีไผูຌบังคับบัญชาก าหนดหรือป้าหมายของหนวยงานทีไรับผิดชอบ 

4ี มีความละอียดรอบคอบ อา฿จ฿ส ตรวจตราความถูกตຌองพืไอ฿หຌเดຌงานทีไมีคุณภาพ 

3 สดงสมรรถนะระดับทีไ 2 ละสามารถปรับปรุงวิธีการท างานพืไอ฿หຌเดຌผลงานทีไมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

 1ี  ปรับปรุงวิธีการทีไท า฿หຌการท างานเดຌดีขึๅน รใวขึๅน มีคุณภาพดีขึๅน มีประสิทธิภาพมากขึๅนหรือท า฿หຌผูຌรับบริการ   
พึงพอ฿จมากขึๅน 

2ี สนอหรือทดลองวิธีการท างานบบ฿หมทีไคาดวาจะท า฿หຌงานมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

4 สดงสมรรถนะระดบัทีไ 3 ละสามารถก าหนดป้าหมาย รวมทัๅงพัฒนางาน พืไอ฿หຌเดຌผลงานทีไดดดน
หรือตกตางอยางมีนัยส าคัญ 

 1ี ก าหนดป้าหมายทีไทຌาทาย ละป็นเปเดຌยากพืไอ฿หຌเดຌผลงานทีไดีกวาดิมอยางหในเดຌชัด 

2ี พัฒนาระบบ ขัๅนตอน วิธีการท างาน พืไอ฿หຌเดຌผลงานทีไดดดนหรือตกตางเมคยมีผูຌ฿ดท าเดຌมากอน 

5 สดงสมรรถนะระดับทีไ 4 ละกลຌาตัดสิน฿จ มຌวาการตัดสิน฿จนัๅนจะมีความสีไยงพืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายของ
หนวยงานหรือส านักงาน 

 1ี  ตัดสิน฿จเดຌดยมีการค านวณผลเดຌผลสียอยางชัดจนละด านินการพืไอ฿หຌภาครัฐละประชาชน        
เดຌประยชน์สูงสุด 

2ี  บริหารจัดการละทุมทวลา ตลอดจนทรัพยากรพืไอ฿หຌเดຌประยชน์สงูสุดตอภารกิจของหนวยงาน    
ตามทีไวางผนเวຌ 
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ระดับคาดหวัง 
 

ระดับสมรรถนะ ประภทปฏิบัติการ ประภทบริหาร 

ระดับ 5    รองลขาธิการ 

ระดับ 4   ผูຌอ านวยการส านัก 
รองผูຌอ านวยการส านัก 

 

ระดับ 3  หัวหนຌาสวน 
หัวหนຌาสาขา 

  

ระดับ 2  พนักงานอาวุส   

ระดับ 1 พนักงานบริการ 
พนักงานทัไวเป 

   

 

 

ตัวอยางการค านวณคะนนประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 

 

บบสรุปการประมินสมรรถนะ 
ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 
ิส าหรับผูຌด ารงต าหนงพนักงานบริการี 

 
รอบการประมิน  ครัๅงทีไ 1……………………………………….ครัๅงทีไ 2 ………………………………………………….. 
แ.ชืไอผูຌรับการประมิน ินาย/นาง/นางสาวี……………………………..…………………….ลงนาม……………………………… 
โ.ชืไอผูຌบังคับบัญชา/ผูຌประมิน ินาย/นาง/นางสาวี……………..…………………...……ลงนาม………...…………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 
ระดับทีไ
คาดหวัง 

คะนน 

ิกี 
นๅ าหนัก 

ิขี 
รวมคะนนิคี 

ิค=กxขี 
สมรรถนะหลัก 
1. การท างานป็นทีม 2 4 20% 0.80 

2. มนุษยสัมพันธ์฿นการท างาน 2 4 20% 0.80 

3. มีวินัยละตรงตอวลา 2 4 20% 0.80 

4. การปฏิบัตตินทีไหมาะสม คณุธรรม จริยธรรมของส านักงาน 2 4 20% 0.80 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

ความรอบรูຌ฿นการปฏิบัตงิานตามหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ 2 4 20% 0.80 

รวม 100% 4.00 

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20) = 80 คะนน 
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การค านวณคะนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะตละตัวชีๅวัด 
 

     =          X   

 

 
 การปลงคะนนรวมการประมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะตละตัวชีๅวัด 

ป็นคะนนตใมป็น 100 คะนน 

 

     =                                            X 

 

 

คะนนรวมการประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะิ100 คะนนี = 4.0*20= 80 คะนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะนนการประมิน 

การปฏิบัติงาน 

หรือสมรรถนะตละตัวชีๅวัด 

คะนนสมรรถนะ
ตามมาตรวัด 

 

นๅ าหนักตัวชีๅวัด  
ิ%ี 

คะนนการประมินพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 
ิ100 คะนนี 

ผลรวมคะนนการประมินการ
ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 

ตละตัวชีๅวัด 

 20 
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บททีไ 2 

การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน 

  ตามระบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร วาดຌวยครงสรຌางละการบริหารงาน 
พ.ศ. โ55ใ ระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร วาดຌวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 
ขຌอ แไ ขຌอ แ5 ขຌอ แๆ ขຌอ แ็ ขຌอ แ่ ขຌอ โเ ขຌอ โแ ขຌอ โโ ขຌอ 5ไ ละประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟู
ละพัฒนากษตรกร รืไอง ก าหนดอัตราต าหนงพนักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ละการกຌเขปัญหา
อัตราก าลัง฿หຌหมาะสม ณ วันทีไ 26 มษายน 2559 ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรมีอัตราวาง           
ตามครงสรຌางทีไจะตຌองตงตัๅงพนักงาน฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน จ านวน 55 อัตรา ประกอบดຌวย ต าหนงระดับ
ผูຌอ านวยการส านัก จ านวน 8 อัตรา หัวหนຌาสวน จ านวน 6 อัตรา หัวหนຌาส านักงานสาขา จ านวน 29 อัตรา ละ
พนักงานอาวุส จ านวน 12 อัตรา ดยจะตຌองพิจารณาจากความรูຌความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการปฏิบัติงาน
ละผลงานป็นทีไประจักษ์ รวมทัๅง฿หຌพิจารณาทักษะ พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿นตละต าหนงละตละสวนงาน  
 

  ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรเดຌก าหนดหลักกณฑ์วิธีการประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน พืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅนดยความหในชอบของคณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละพัฒนา
กษตรกรฉพาะกิจ ฿นฐานะคณะกรรมการบริหาร มืไอคราวประชุมครัๅงทีไ แแ/โ5ๆแ วันทีไ โไ ธันวาคม โ5ๆแ ดังนีๅ  
 

1. หลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกบุคคลทีไจะขຌารับการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พืไอตงตัๅง 
฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน 

1) การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน฿นระดับต าหนง
รองลขาธิการ ผูຌอ านวยการส านัก รองผูຌอ านวยการส านัก หัวหนຌาสวน หัวหนຌาส านักงานสาขาละพนักงานอาวุส 
ดยวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนา
กษตรกร วาดຌวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ขຌอ 46 ิ3ี ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละ
พัฒนากษตรกร รืไอง การก าหนดรายละอียดขัๅนงินดือนตามระดับต าหนงตามมาตรฐานก าหนดต าหนง ละ
หลักกณฑ์การเดຌรับงินดือนตามระดับก าหนด ซึไงประกาศ ณ วันทีไ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ละมาตรฐานก าหนด
ต าหนงพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรวันทีไ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 

2) ฿หຌมีกลเกประมินผลการปฏิบัติงาน พืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน  
2.1) ฿หຌลขาธิการตงตัๅงคณะกรรมการกลัไนกรองการประมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน  
2.2) ฿หຌลขาธิการตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานจ านวนเมกิน 5 คน 

ประกอบดຌวย ลขาธิการ รองลขาธิการ 1 คน ผูຌทีไมีความรูຌความชีไยวชาญ฿นสาขาของต าหนงทีไจะประมิน 
จ านวน 1 คน ละบุคคลอืไนทีไลขาธิการหในสมควรตงตัๅงอีกเมกิน 2 คน ป็นกรรมการ ดย฿หຌลขาธิการ 
ป็นประธานคณะกรรมการตามระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร วาดຌวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ขຌอ 53 

3) คุณสมบัติของบุคคลทีไขຌารับการคัดลือก 
3.1) ขຌอมูลทัไวเป 

    (1ี ประวัติสวนตัว  
    (2ี ประวัติการป็นพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 
    (3ี ประสบการณ์฿นการท างาน 
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3.2) คุณสมบัติฉพาะต าหนง 
ผูຌขຌารับการประมินผลการปฏิบัติงาน พืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅนจะตຌองมี

คุณสมบัติครบถຌวน ตามระบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร วาดຌวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2554 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร รืไอง การก าหนดรายละอียด 
ขัๅนงินดือนตามระดับต าหนงตามมาตรฐานก าหนดต าหนง ละหลักกณฑ์การเดຌรับงินดือนตามระดับก าหนด 
ซึไงประกาศ ณ วันทีไ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตามมาตรฐานก าหนดต าหนงพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละ
พัฒนากษตรกรวันทีไ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 นับตัๅงตวันทีไสมัครขຌารับการประมิน฿นตละต าหนง ดังนีๅ 
 1ี ต าหนงพนักงานอาวุส มีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ิ1ี มีวุฒิการศึกษาเมตไ ากวาปริญญาตรีทุกสาขาทีไ กีไยวขຌองกับภารกิจงาน
฿นหนຌาทีไทีไส านักงาน ก.พ. รับรอง 
 ิ2ี มีอายุ 35 ป ขึๅนเปหรือ 
 ิ3ี ด ารงต าหนงพนักงานทัไวเป ฿นส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร
มาลຌวเมนຌอยกวา 5 ป 
  ิ4ี การตงตัๅงพนักงานทัไวเปขึๅนด ารงต าหนงพนักงานอาวุส ตຌองมี
งินดือนตไ ากวาขัๅนตไ าของต าหนงดังกลาว เมนຌอยกวา 12% หรืองินดือน 20,240 บาท 
 

 2ี ต าหนงหัวหนຌาสวนหรือหัวหนຌาส านักงานสาขา มีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ิ1ี วุฒิการศึกษาเมตไ ากวาปริญญาตรีทุกสาขา ทีไส านักงาน ก.พ. รับรอง 
 ิ2ี มีอายุ 40 ปขึๅนเป 
 ิ3ี ด ารงต าหนงพนักงานอาวุส ฿นส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนา
กษตรกรมาลຌวเมนຌอยกวา 4 ป ละมีอัตรางินดือนเมนຌอยกวา 38ุ720 บาท ฿นวันทีไสมัครขຌารับการประมิน
พืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง 
 ิ4ี การตงตัๅงพนักงานอาวุสขึๅนด ารงต าหนงหัวหนຌาสวน หรือหัวหนຌา
ส านักงานสาขา ตຌองมีงินดือนตไ ากวาขัๅนตไ าของต าหนงดังกลาว เมนຌอยกวา 12% หรืองินดือน 38,720 บาท 
 

 3ี ต าหนงรองผูຌอ านวยการส านัก มีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ิ1ี วุฒิการศึกษาเมตไ ากวาปริญญาตรีทุกสาขา ทีไส านักงาน ก.พ. รับรอง 
 ิ2ี มีอายุ 40 ป ขึๅนเป 
 ิ3ี ด ารงต าหนงหัวหนຌาสวน หรือหัวหนຌาส านักงานสาขา ฿นส านักงาน
กองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรมาลຌวเมนຌอยกวา 3 ป ละมีอัตรางินดือนเมนຌอยกวา 48ุ300 บาท ฿นวันทีไ
สมัครขຌารับการประมินพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง  
 ิ4ี การตงตัๅงต าหนงหัวหนຌาสวน หรือหัวหนຌาส านักงานสาขา ขึๅนด ารง
ต าหนงรองผูຌอ านวยการส านัก ตຌองมีงินดือนตไ ากวาขัๅนตไ าของต าหนงดังกลาว เมนຌอยกวา 8% หรืองินดือน 
48,300 บาท 
 

 4) ต าหนงผูຌอ านวยการส านัก มีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ิ1ี วุฒิการศึกษาเมตไ ากวาปริญญาตรีทุกสาขาทีไกีไยวขຌองกับภารกิจงาน  
฿นหนຌาทีไทีไส านักงาน ก.พ. รับรอง 
 ิ2ี อายุ 45 ป ขึๅนเป 
 ิ3ี ด ารงต าหนงรองผูຌอ านวยการส านักมาลຌวเมนຌอยกวา 3 ป หรือด ารง
ต าหนงหัวหนຌาสวนหรือหัวหนຌาส านักงานสาขา ฿นส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรมาลຌว       
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เมนຌอยกวา 4 ป ละมีอัตรางินดือนเมนຌอยกวา 57,960 บาท ฿นวันทีไสมัครขຌารับการประมินพืไอตงตัๅง฿หຌ
ด ารงต าหนง 
 ิ4ี การตงตัๅงต าหนงหัวหนຌาสวน หัวหนຌาส านักงานสาขา หรือรองผูຌอ านวยการ
ส านัก ขึๅนด ารงต าหนงผูຌอ านวยการส านัก ตຌองมีงินดือนตไ ากวาขัๅนตไ าของต าหนงดังกลาว เมนຌอยกวา 8%          
หรืองินดือน 57,960 บาท 
 

 5ี ต าหนงรองลขาธิการ มีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ิ1ี วุฒิการศึกษาเมตไ ากวาปริญญาตรีทุกสาขา ทีไส านักงาน ก.พ. รับรอง 
 ิ2ี อายุ 45 ป ขึๅนเป 
 ิ3ี ด ารงต าหนงผูຌอ านวยการส านักมาลຌวเมนຌอยกวา 3 ป หรือด ารง
ต าหนงรองผูຌอ านวยการส านัก หรือหัวหนຌาสวนหรือหัวหนຌาส านักงานสาขา เมนຌอยกวา 6 ป ฿นส านักงานกองทุน
ฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรละมีอัตรางินดือนเมนຌอยกวา 76ุ820 บาท ฿นวันทีไสมัครขຌารับการประมินพืไอตงตัๅง
฿หຌด ารงต าหนง 
 ิ4ี การตงตัๅงผูຌอ านวยการส านัก รองผูຌอ านวยการส านัก หัวหนຌาสวนหรือ
หัวหนຌาส านักงานสาขา ขึๅนด ารงต าหนงรองลขาธิการ ตຌองมีงินดือนตไ ากวาขัๅนตไ าของต าหนง ดังกลาว  
เมนຌอยกวา 8% หรืองินดือน 76ุ820 บาท 
 

 ฉพาะการประมินขຌาสูต าหนงผูຌอ านวยการส านักตรวจสอบ ผูຌรับการประมิน
ตຌองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าหนง ฉบับลงวันทีไ โๆ กันยายน โ55ๆ ดยด ารงต าหนงหรือคยด ารง
ต าหนงรองผูຌอ านวยการส านักตรวจสอบมาลຌวเมนຌอยกวา ใ ป หรือหัวหนຌาส านักงานสาขา หรือหัวหนຌาสวน    
฿นส านักตรวจสอบ หรือหัวหนຌาสวนบัญชีละการงิน หรือหัวหนຌาสวนนยบายละผนมาลຌวเมนຌอยกวา ไ ป 
หรือตามทีไลขาธิการประกาศก าหนดป็นค าสัไงส านักงาน  

 การประกาศก าหนดจ านวนอัตราต าหนงทีไวางละต าหนงทีไส านักงานประสงค์
ประมินพนักงานขຌาสูต าหนง ฿หຌป็นเปตามทีไลขาธิการก าหนด ดยออกป็นค าสัไงส านักงาน 
 

2. หลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน 

  พืไอ฿หຌการประมินผลการปฏิบัติงานมีกณฑ์การพิจารณาทีไสอดคลຌองป็นเป฿นทิศทางดียวกัน      
มีกณฑ์มาตรฐานการประมิน฿กลຌคียงกัน ละเมตกตางกัน฿นสวนทีไป็นสาระส าคัญ จึงเดຌพิจารณา
หลักกณฑ์มาตรฐานกีไยวกับผลการปฏิบัติงาน฿หຌผูຌประมินหรือผูຌบังคับบัญชา ละคณะกรรมการประมินผล
การปฏิบัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน ถือป็นนวทางปฏิบัติ ดังนีๅ 
  1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีไจะขຌารับการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌ
ด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน ดยผูຌประมินหรือผูຌบังคับบัญชา ฿นบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประกอบดຌวย 

แ.แ ขຌอมูลสวนบุคคล 
แ.โ การตรวจสอบคุณสมบัติสวนบุคคล 
แ.ใ บบประมินคุณลักษณะของบุคคล 

  โ. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานยຌอนหลัง ใ ป การสดงวิสัยทัศน์ละการสัมภาษณ์ ดย
คณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน พืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน ประกอบดຌวย 
      โ.แ พิจารณาขຌอมูลตามบบสดงผลการปฏิบัติงานยຌอนหลัง ใ ป ดยมีสาระส าคัญ ดังนีๅ 
   1) ป็นผลการด านินงานทีไผานมาทีไป็นผลส ารใจของงานทีไกิดจากการปฏิบัติงาน฿น
ต าหนงหนຌาทีไความรับผิดชอบ ละป็นผลงานจากการปฏิบัติงานจริง 
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   2) ป็นผลงานทีไบงชีๅหรือพิสูจน์฿หຌหในถึงความรูຌ ความสามารถ ประสบการณ์ ละความ
ช านาญงานทีไจะปฏิบัติงาน฿นระดับต าหนงทีไจะขอรับการประมินตามหนຌาทีไความรับผิดชอบของต าหนงนัๅนโ 
   3) ผลงานทีไจะมาประมินนัๅน จะตຌองป็นผลงานทีไกิดจากการปฏิบัติงานละป็นผลงาน
ทีไมีอกสารหรือหลักฐานทีไจะสามารถประมินเดຌ 
   4) งืไอนเขอืไนโ ตามทีไคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารง
ต าหนงทีไสูงขึๅนก าหนด 
       2.2 พิจารณาขຌอมูลตามบบสดงวิสัยทัศน์ พืไอสนอนวคิด วิธีการพืไอพัฒนางาน หรือ
ปรับปรุงงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน ความยาวเมกิน 3 หนຌา กระดาษ อ 4 ดยมีสาระส าคัญ ดังนีๅ 
   แี หลักการละหตุผล 
   โี บทวิคราะห์ นวความคิด ขຌอสนอ 
   ใี ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
   ไี ตัวชีๅวัดความส ารใจ 
       โ.3 การสัมภาษณ์ ฿หຌคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง 
ทีไสูงขึๅน ทีไลขาธิการตงตัๅงตามขຌอ 2.1) ละขຌอ 2.2) ป็นผูຌก าหนดวิธีการละหลักกณฑ์การสัมภาษณ์ 
 
3. กณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน  

3.1 การประมินคุณสมบัติของบุคคล ผูຌทีไเดຌรับการพิจารณา฿หຌผานการประมินคุณสมบัติของบุคคล
฿นทุกระดับต าหนง จะตຌองเดຌคะนนรຌอยละ 60 ของคะนนรวมขึๅนเป ทัๅงนีๅ หากผูຌรับการประมินเมผานการประมิน
คุณสมบัติของบุคคล กใเมสามารถขຌารับการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅนเดຌ 
 3.2 การประมินผลการปฏิบัติงานยຌอนหลัง ใ ป การสดงวิสัยทัศน์ละการสัมภาษณ์ ผูຌทีไเดຌรับ
การพิจารณา฿หຌผานการประมินผลการปฏิบัติงานยຌอนหลัง ใ ป การสดงวิสัยทัศน์ ละการสัมภาษณ์ ฿นทุกระดับ
ต าหนง เดຌคะนนรຌอยละ 60 ของคะนนรวมขึๅนเป 
 ทัๅงนีๅ ผูຌทีไเดຌรับการตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅนเดຌนัๅน จะตຌองเดຌคะนนจากขຌอ ใ.แ ละขຌอ ใ.โ 
รวมกันเมนຌอยกวารຌอยละ ๆเ ของคะนนรวมขึๅนเป   
 
ไ. การคัดลือกหรือการสรรหาบุคคลละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงป็นพนักงาน 

 ไ.แ มืไอส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ด านินการประมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานพืไอขຌาสูต าหนงป็นเปตามคูมือละประกาศทีไกีไยวขຌองลຌว ตเดຌพนักงานเมครบตามจ านวนอัตรา
ต าหนงทีไวางของอัตราพนักงานทีไมีอยู ละป็นความประสงค์ของส านักงานดยดุลยพินิจของลขาธิการ  
฿หຌส านักงานด านินการรับสมัครการสรรหาหรือคัดลือกบุคคลละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงป็นพนักงานจนครบ 
ตามจ านวนอัตราพนักงานทีไวางเดຌ ทัๅงนีๅ ฿หຌป็นเปตามประกาศส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร ดยความ
หในชอบของคณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรฉพาะกิจ ฿นคราวประชุมครัๅงทีไ แแ/โ5ๆแ มืไอวันทีไ โไ 
ธันวาคม โ5ๆแ รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการสรรหาบุคคล พืไอบรรจุละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงรองผูຌอ านวยการ 
ผูຌอ านวยการส านัก รองลขาธิการ 

4.2 ฿หຌส านักงานตงตัๅงผูຌทีไผานการคัดลือกหรือสรรหา฿หຌด ารงต าหนงตามอัตราต าหนงทีไวาง 
ละ฿หຌขຌาสูกระบวนการประมินผลการทดลองงานของพนักงานตอเป 
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บททีไ 3 

การประมินผลการทดลองงานของพนักงานพืไอบรรจุละตงตัๅงป็นพนักงาน 
 

ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรเดຌก าหนดหลักกณฑ์วิธีการประมินผลการทดลองงาน
ของพนักงาน พืไอบรรจุละตงตัๅงป็นพนักงาน ตามระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 
วาดຌวยการบริหารบุคคล พ.ศ. โ55ไ ขຌอ แโ ขຌอ แใ ขຌอ แ5 ขຌอ แๆ ขຌอ แ็ ขຌอ ไๆ ิแี ละขຌอ ไ็ ดยความหในชอบ
ของคณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรฉพาะกิจ ฿นฐานะคณะกรรมการบริหาร มืไอคราวประชุมครัๅงทีไ 
แแ/โ5ๆแ วันทีไ โไ ธันวาคม โ5ๆแ ดังนีๅ  
แ. ระยะวลาทดลองงาน 

พนักงานทีไเดຌสอบบรรจุป็นพนักงานของส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรตຌองขຌาสู
การประมินผลการทดลองงานป็นวลา 6 ดือน 

 

2. สัดสวนคะนนขององค์ประกอบ 

  พนักงานผูຌอยู฿นระหวางทดลองงาน หรือทีไระยะวลาทดลองงานอยู฿นระหวางรอบการประมิน 
฿หຌสัดสวนคะนนขององค์ประกอบของการประมินผลสัมฤทธิ์ รຌอยละ 50 ละประมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ รຌอยละ 50 

 

3. กณฑ์คะนนประมินผลทดลองงาน 

 การประมินผลการทดลองงานของพนักงานพืไอบรรจุหรือตงตัๅงป็นพนักงาน ตຌองเดຌคะนน
ประมินผลทดลองงานเมตไ ากวารຌอยละ 60  

 

4. กณฑ์องค์ประกอบละนๅ าหนักคะนน 

กณฑ์การประมินผลการทดลองงานของพนักงานพืไอบรรจุหรือตงตัๅงป็นพนักงาน ส านักงานเดຌ
ก าหนดประดในจากระบียบฯ ขຌอ ไ็ ดยน าหลักกณฑ์การประมิน฿น ไ ดຌาน แ องค์ประกอบ มาก าหนดป็นคา
นๅ าหนักคะนน ดังนีๅ 

 

องค์ประกอบ นๅ าหนักคะนน 

1. ความรูຌทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไ 
1.1 ความรูຌ฿นกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง 
1.2 ความรูຌ฿นหลักวิชาฉพาะดຌาน 

20 

2. ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน 
2.1 คุณภาพของงาน 
2.2 ปริมาณงาน 

30 

3. ความประพฤต ิ
3.1 การรักษาวินัย 
3.2 ความอุตสาหะ 
3.3 ความรับผิดชอบ 
3.4 ความสามารถ฿นการปฏิบัติงานรวมกับผูຌอืไนละความมีมนุษยสัมพันธ์ 
3.5 การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณ 
3.6 การประพฤติตนอยู฿นศีลธรรมละขนบธรรมนียมประพณี 
3.7 ความสียสละละอุทิศวลา฿หຌส านักงาน 
3.8 ความสน฿จทีไจะพัฒนาตนอง 
3.9 ความรอบรูຌ฿นการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ 
3.10 อืไน โ 

50 

รวม 100 
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5. การประมินทดลองงาน ฿หຌบงการประมินออกป็น โ สวน ดังนีๅ 
สวนทีไ แ ประมินคะนนจากการทดลองงาน  

  1) คะนนทีไถือวาอยู฿นกณฑ์มาตรฐาน 
  2ี คะนนทีไถือวาตไ ากวากณฑ์มาตรฐาน 

สวนทีไ โ ผานการอบรมตามหลักสูตรการอบรมผูຌบริหาร฿นระดับนัๅนโ ตามทีไลขาธิการประกาศ฿หຌ
ป็นหลักสูตรอบรมผูຌบริหารตามผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ิฉพาะต าหนงผูຌบริหารี ของส านักงานกองทุน
ฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร  

ผูຌทดลองงานทีไมีผลการประมินทดลองงานเมตไ ากวามาตรฐานละผานการประมินผลการอบรม 
฿หຌผูຌนัๅนป็นพนักงานตอเป ถຌาผูຌนัๅนมีผลการประมินทัๅง โ สวน ทีไตไ ากวามาตรฐานทีไก าหนด ฿หຌลขาธิการ   
สัไง฿หຌผูຌนัๅนออกจากงานเดຌ  

 

6. การตงตัๅงคณะกรรมการประมินทดลองงาน 

฿หຌลขาธิการป็นผูຌตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการทดลองงานของพนักงาน ละ฿หຌลขาธิการ
ป็นผูຌประมินผลการทดลองงานของพนักงาน 

 

7. การตงตัๅงพนักงานผูຌผานการประมินทดลองงาน 

   ฿หຌลขาธิการประกาศผลการประมินทดลองงานของพนักงานละตงตัๅงผูຌผานการประมินผล
การทดลองงาน ดยออกป็นค าสัไงของส านักงาน 

 

หมายหตุ  กรณกีารประมินผลการทดลองงานของพนักงานพืไอบรรจุละตงตัๅงป็นพนักงาน หรือพืไอตงตัๅง
฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅนฉพาะต าหนงทีไก าหนดเวຌตามระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้นฟู
ละพัฒนากษตรกร วาดຌวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. โ55ไ ขຌอ 5ๆ  
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บททีไ 4 

บบประมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
 

ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร เดຌก าหนดบบประมินผลการปฏิบัติงาน บงป็น 3 บบ ดังนีๅ 

1. บบประมินผลการปฏิบัติงานพืไอการพิจารณาลืไอนงินดือนประจ าปี 
 1.1 บบบันทึกขຌอตกลงการปฏิบัติงานของผูຌอ านวยการส านักละหัวหนຌาส านักงานสาขา 

 

 

บบบันทึกขຌอตกลงการปฏิบตังิานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ........... 
(ผูຌอ านวยการส านัก/หัวหนຌาส านักงานสาขา.......................ี 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 

 

รอบทีไ แ  ......... 
รอบทีไ โ  ......... 

แ. ขຌอมูลผูຌปฏิบัติงาน  
 

ชืไอผูຌปฏิบัติงาน …………………………………………………..…… ต าหนง ………………………………………………… 

สังกัด....................................................................................................................................................... 
 

2. การมอบหมายงาน฿นความรับผิดชอบ  

งาน฿นความรับผิดชอบ ตัวชีๅวัดผลงาน 
ระดับความส าคัญ 
ิคานๅ าหนัก ัี 

ป้าหมาย/ความส ารใจ 
ของงานทีไคาดหวัง 

    
    

    

  100%  
 

3. สมรรถนะทีไจ าป็น฿นการปฏิบติังาน 

สมรรถนะ สมรรถนะทีไคาดหวัง นๅ าหนัก (รຌอยละี 
   
   
   

   

รวม  แเเ% 

4. ลงชืไอรับทราบขຌอตกลงการปฏิบัติงาน 

ผูຌปฏิบัติงาน 
 

ลงชืไอ ……………………………………………… 
       (……………………………………………..) 
ต าหนง…………………………………………. 

วันทีไ …………………………………… 

ผูຌบังคับบัญชา 
 

ลงชืไอ …………………………………………………… 
(…………...................................ี 

ลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 
             วันทีไ ………………………………………. 

 

บบ บป.แ 
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ค าชีๅจง 
1. บบขຌอตกลงฯ นีๅป็นการก าหนดผนการปฏิบัติงานของผูຌปฏิบตัิงาน฿นหนวยงาน ซึไงป็นขຌอตกลงรวมกับผูຌบังคับบัญชา 

กอนริไมปฏิบตัิงาน 
2. การก าหนดขຌอตกลงรวมกันผูຌปฏิบตัิงานจะตຌองกรอกรายละอียดภาระงานดยสังขป฿นสวนของภาระงานตามหนຌาทีไ    

ความรับผิดชอบของต าหนง ละหรือภาระงานดຌานอืไนโ พรຌอมก าหนดตัวชีๅวัดความส ารใจของภาระงานตละรายการ 
ตลอดจนคาป้าหมาย ละนๅ าหนกัรຌอยละส าหรับ฿นสวนของพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน ิสมรรถนะี ฿หຌระบุพิไมตมิ฿นสวน
ของสมรรถนะประจ ากลุมงาน พรຌอมทัๅงระบุระดับสมรรถนะ คามาตรฐาน ละการประมินตนอง ของสมรรถนะทุกดຌาน 

3. ขຌอตกลงละบบประมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมี โ องค์ประกอบ คือ  
องค์ประกอบทีไ แ ผลสัมฤทธ์ิของงาน ิๆเ คะนนี   
องค์ประกอบทีไ โ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ิสมรรถนะี ิไเ คะนนี 

4. ฿นองค์ประกอบทีไ แ ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะตຌองก าหนดตัวชีๅวัด฿หຌมีความชัดจนทีไสามารถวัดเดຌ ิปริมาณุคุณภาพี 
5. การจัดท าขຌอตกลงภาระงานดังกลาวนีๅ พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน พืไอประกอบการลืไอนงินดือน฿นตละรอบ

การประมิน 
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1.2 บบบันทึกขຌอตกลงการปฏิบัติงานของรองผูຌอ านวยการส านัก/หัวหนຌาสวน/พนักงานอาวุส/ 
พนักงานทัไวเป/พนักงานบริการ 

 

 

บบบันทึกขຌอตกลงการปฏิบตังิานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ........... 
(รองผูຌอ านวยการส านัก/หัวหนຌาสวน/พนักงานอาวุส/พนักงานทัไวเป/พนักงานบริการี 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 
 

รอบทีไ แ  ......... 
รอบทีไ โ  ......... 

แ. ขຌอมูลผูຌปฏิบัติงาน  
 

ชืไอผูຌปฏิบัติงาน................................................................ต าหนง.............................................................  

สังกัด........................................................................................................................................................... 
 

2. การมอบหมายงาน฿นความรับผิดชอบ  

งาน฿นความรับผิดชอบ ตัวชีๅวัดผลงาน 
ความชืไอมยงของ
งานกับป้าหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับความส าคัญ 
ิคานๅ าหนัก ัี 

ป้าหมาย/ความส ารใจ 
ของงานทีไคาดหวัง 

     
     
     
  100%   
 

ใ. สมรรถนะทีไจ าป็น฿นการปฏิบติังาน 

สมรรถนะ สมรรถนะทีไคาดหวัง นๅ าหนัก(รຌอยละี 
   
   
   
   

รวม  แเเ% 

 

4. ลงชืไอรับทราบขຌอตกลงการปฏิบัติงาน 
ผูຌปฏิบัติงาน 

 
ลงชืไอ ……………………………………………… 
       (……………………………………………..) 
ต าหนง…………………………………………. 

วันทีไ ……………………………………  

ผูຌบังคับบัญชา 
 

ลงชืไอ …………………………………………………… 
  (…………...................................ี 

    ต าหนง.............................................................. 
             วันทีไ …………………………………… 

หมายหตุ  การมอบหมายงานพิไมติม฿นระหวางรอบการประมินสามารถด านินการเดຌ ดยจัดท าป็นบันทึกขຌอตกลง
ฉบับ฿หม หรือ อกสารนบทຌายบนัทึกขຌอตกลงฉบับดิม 

 
 

 

 

บบ บป.โ 
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ค าชีๅจง 
1. บบขຌอตกลงฯ นีๅป็นการก าหนดผนการปฏิบัติงานของผูຌปฏิบตัิงาน฿นหนวยงาน ซึไงป็นขຌอตกลงรวมกับผูຌบังคับบัญชา 

กอนริไมปฏิบตัิงาน 
2. การก าหนดขຌอตกลงรวมกันผูຌปฏิบตัิงานจะตຌองกรอกรายละอียดภาระงานดยสังขป฿นสวนของภาระงานตามหนຌาทีไ   

ความรับผิดชอบของต าหนง ละหรือภาระงานดຌานอืไนโพรຌอมก าหนดตัวชีๅวัดความส ารใจของภาระงานตละรายการ 
ตลอดจนคาป้าหมาย ละนๅ าหนกัรຌอยละส าหรับ฿นสวนของพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน ิสมรรถนะี ฿หຌระบุพิไมตมิ฿นสวน
ของสมรรถนะประจ ากลุมงาน พรຌอมทัๅงระบุระดับสมรรถนะคามาตรฐาน ละการประมินตนอง ของสมรรถนะทุกดຌาน 

3. ขຌอตกลงละบบประมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมี โ องค์ประกอบ คือ  
องค์ประกอบทีไ แ ผลสัมฤทธ์ิของงาน ิๆเ คะนนี  
องค์ประกอบทีไ โ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ิสมรรถนะี ิไเ คะนนี 

4. ฿นองค์ประกอบทีไ แ ผลสัมฤทธ์ิของงาน จะตຌองก าหนดตัวชีๅวัด฿หຌมีความชัดจนทีไสามารถวัดเดຌ ิปริมาณุคุณภาพี 
5. การจัดท าขຌอตกลงภาระงานดังกลาวนีๅ พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน พืไอประกอบการลืไอนงินดือน฿นตละรอบ

การประมิน 

 

 

ค าอธิบายประกอบ 

บบบันทึกขຌอตกลงการปฏิบตัิงานของพนักงานรายบุคคล 
 

หัวขຌอ นวทางการกรอกขຌอมูล 

งานทีไรบัผิดชอบ ระบุงานหลักทีไตຌองรับผิดชอบทัๅงหมด 

ป้าหมาย/ความส ารใจของงาน 

ทีไคาดหวัง 
ระบุวางานทีได านินการนัๅนตຌองการความส ารใจอยางเร 

ตัวชีๅวัด ก าหนดตัวชีๅวัดของงานทีไรับผิดชอบ กรณีทีไตัวชีๅวัด฿ดป็นตัวชีๅวัดทีไรับมาทัๅงหมด
จากผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปกใอาจขียนตัวชีๅวัดดียวกันละตัๅงคาป้าหมาย
ดียวกันเดຌ 

ความชืไอมยงของงานกับปา้หมาย
ของหนวยงาน 

ระบุวางานทีไท านัๅนป็นงานทีไมีผลตอความส ารใจตามป้าหมาย฿ดหรือประดใน
ยุทธศาสตร์฿ด หรือตามตัวชีๅวัด฿ดของผูຌบังคับบัญชาทาน฿ด 

ระดับความส าคัญ ิคานๅ าหนัก ัี ระบุคานๅ าหนักของตัวชีๅวัด ดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของตัวชีๅวัดนัๅนโ ทัๅงนีๅ
คานๅ าหนักของตัวชีๅวัดตละตัวเมควรตไ ากวา แเั ละมืไอรวมคานๅ าหนักของ
ตัวชีๅวัดทัๅงหมดตຌองทากับ แเเั 
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1.3 บบประมินผลการปฏิบัติงานของรองลขาธิการ ผูຌอ านวยการส านัก ละหัวหนຌาส านักงานสาขา 

 
 

 

บบประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอลืไอนงินดือนประจ าปีงบประมาณ ............... 
ิรองลขาธิการ/ผูຌอ านวยการส านัก/หัวหนຌาส านักงานสาขาี 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร  
 

แ. ขຌอมูลผูຌปฏิบัติงาน  
 

ชืไอผูຌปฏิบัติงาน................................................................ต าหนง.............................................................  

สังกัด........................................................................................................................................................ 
 

โ. การประมินผลของการปฏบิัติงาน 

  สวนทีไ 1 การประมินผลสมัฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 

งาน฿นความรับผิดชอบ 

ตามขຌอตกลง ตัวชีๅวัดผลงาน 

คะนนตามระดบั 

คาป้าหมาย ป้าหมาย/
ค าอธิบายพิไมติม 

คะนน 

ิกี 
นๅ าหนัก 

ิขี 
รวมคะนน ิคี 

ิค=กxขี 
1 2 3 4 5 

           
           
           
           
           
           
           

รวม แเเ%  

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20)  

 
  สวนทีไ 2 การประมินสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน  

    1. ต าหนงรองลขาธิการ 

สมรรถนะ ระดับทีไ
คาดหวัง 

ระดับคะนนตาม 

มาตรวัดสมรรถนะ 

คะนน
ทีไเดຌ 
ิกี 

นๅ าหนัก 

ิขี 

รวม
คะนนิคี 
ิค=กxขี 1 2 3 4 5 

สมรรถนะทางการบริหาร          

1) การวางผนงาน         10%  
2) การกຌเขปญัหาละการตัดสิน฿จ        20%  
3) การพัฒนาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน         10%  
4) ภาวะผูຌน า        10%  
5) การบรหิารการปลีไยนปลง฿นองค์กร        20%  
6) การควบคมุตนอง        10%  
็ี ความสามารถ฿นการบริหารงาน฿นภาพรวม        20%  

รวม 100%  

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20)  

 

บบ บป.3 



29 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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2. ต าหนงผูຌอ านวยการส านัก 

สมรรถนะ 
 

ระดับทีไ
คาดหวัง 

คะนนตาม 

มาตรวัดสมรรถนะ 

คะนน
ทีไเดຌ 
ิกี 

นๅ าหนัก 

ิขี 

รวม
คะนนิคี 
ิค=กxขี 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        30%  

   แี ความริริไม สรຌางสรรค์        10%  
   โี ความสามารถ฿นการสืไอสาร         10%  
   3ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        10%  

2. สมรรถนะทางการบริหาร        70%  

   1) การวางผนงาน         15%  
   2) การกຌเขปัญหาละการตดัสิน฿จ        10%  
   3) การพฒันาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน         10%  
   4 ) ภาวะผูຌน า        15%  
   5) การบริหารการปลีไยนปลง฿นองค์กร        10%  
   6) การควบคุมตนอง        10%  

รวม แเเ%  

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20)  

 

 
3. ต าหนงหัวหนຌาส านักงาน 

สมรรถนะ 
 

ระดับทีไ
คาดหวัง 

ระดับคะนนตาม 

มาตรวัดสมรรถนะ 

คะนน
ทีไเดຌ 
ิกี 

นๅ าหนัก 

ิขี 

รวม
คะนนิคี 
ิค=กxขี 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        30%  

   แี การด านินการตามผนละติดตามผลงาน        7.5%  
   โี ความคิดริริไม สรຌางสรรค ์         7.5%  
   3ี ความสามารถ฿นการสืไอสาร        7.5%  
   4ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        7.5%  
2. สมรรถนะทางการบริหาร        60%  
   1) การวางผนงาน         12%  
   2) การกຌเขปัญหาละการตดัสิน฿จ        12%  
   3) การพัฒนาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน         12%  
   4) ภาวะผูຌน า        12%  
   5) การประสานงาน        12%  
3. สมรรถนะประจ าสายงาน        10%  
    ความรอบรูຌ฿นการปฏิบตัิงานตามหนຌาทีไทีไรับผดิชอบ        10%  

รวม แเเ%  

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20)  
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3. ตารางสรุปการประมินผลการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบการประมิน 
คะนน  

ิกี 
นๅ าหนัก  

ิขี 
รวมคะนน 

ิกี×ิขี 
1. การประมินผลสมัฤทธ์ิของงาน  ๆเ  

โ. การประมินพฤติกรรมการปฏบิัติงาน ิสมรรถนะี  ไเ  

รวม แเเ  
  

ลงชืไอ....................................................ผูຌประมิน 

     ิ...................................................ี 
ต าหนง ลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 

วันทีไ...................................................... 

ค าจ ากัดความ 

1. ภาระงานหลัก คืองานทีไตຌองรับผดิชอบตามต าหนงหนຌาทีไหรืองานทีไผูຌบังคับบัญชาเดຌก าหนด฿หຌป็นภาระงาน 

2. ภาระงานบริหาร คือการปฏิบัติงานทีไครอบคลุมถึงการมอบหมายวินจิฉัยสัไงการควบคมุตรวจสอบ฿หຌค าปรึกษานะน า
ปรับปรุงกຌเขติดตามประมินผลละกຌปัญหาขัดขຌอง฿นหนวยงานทีไรับผิดชอบ฿หຌกดิความถูกตຌองรียบรຌอยสมบูรณ์ ละ
ทันหตุการณ์ทัๅงนีๅรวมถึงงานวางผนประจ างานผนกลยุทธ์งานการประชุม 

3. ภาระงานชิงพัฒนา/บริหารวิชาการ คือการปฏิบัติงานครงการกิจกรรมทีไมีการคิดคຌนกຌปัญหาปรับปรุงละพัฒนาหรือ
สรຌางนวัตกรรมระบบงาน อาทิ การจัดท าคูมือการปฏิบัติงานมาตรฐานการท างานการลดขัๅนตอนการท างาน รวมถึงการ
คຌนควຌาวิคราะห์วิจัยพืไอพัฒนางาน฿หม 

4. ภาระงานทีไเดຌรับมอบหมาย คือการปฏิบัติงานตามทีไเดຌรับมอบหมายอืไนโ ชน หนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌบังคับบัญชา
นอกหนือจากภาระงานหลัก การป็นกรรมการหรือคณะท างานพืไอพัฒนางานสวนรวมของหนวยงาน 
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1.4 บบประมินผลการปฏิบัติงานของรองผูຌอ านวยการส านัก หัวหนຌาสวน พนักงานอาวุส  
พนักงานทัไวเป ละพนักงานบริการ  

 
 

บบประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอลืไอนงินดือนประจ าปีงบประมาณ ............... 
(รองผูຌอ านวยการส านัก/หัวหนຌาสวน/พนักงานอาวุส/พนักงานทัไวเป/พนักงานบริการี 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร  
 

แ. ขຌอมูลผูຌปฏิบัติงาน  
 

ชืไอผูຌปฏิบัติงาน................................................................ต าหนง............................................................. 
สังกัด......................................................................................................................................................... 

 

โ. การประมินผลของการปฏบิัติงาน 

    สวนทีไ แ การประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตัิงาน 
 

งาน฿นความรับผิดชอบ 

ตามขຌอตกลง ตัวชีๅวัดผลงาน 

คะนนตามระดบั 

คาป้าหมาย ป้าหมาย/
ค าอธิบายพิไมติม 

คะนน 

ิกี 
นๅ าหนัก 

ิขี 
รวมคะนน ิคี 

ิค=กxขี 
1 2 3 4 5 

           
           
           
           
           

รวม แเเ%  

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20)  
 

    สวนทีไ 2 การประมินสมรรถนะ฿นการปฏิบตัิงาน  
 1. ต าหนงรองผูຌอ านวยการส านัก  

สมรรถนะ 
 

ระดับทีไ
คาดหวัง 

ระดับคะนนตาม 

มาตรวัดสมรรถนะ 

คะนน
ทีไเดຌ 
ิกี 

นๅ าหนัก 

ิขี 

รวม
คะนนิคี 
ิค=กxขี 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        30%  

   แี ความคิดริริไม สรຌางสรรค ์        10%  
   โี ความสามารถ฿นการสืไอสาร         10%  
   3ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        10%  
2. สมรรถนะทางการบริหาร        70%  
   1) การวางผนงาน         15%  
   2) การกຌเขปัญหาละการตดัสิน฿จ        10%  
   3) การพัฒนาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน         10%  
   4) ภาวะผูຌน า        15%  
   5) การบริหารการปลีไยนปลง฿นองค์กร        10%  
   6) การควบคมุตนอง        10%  

รวม แเเ%  

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20)  

บบ บป.4 
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2. ต าหนงหัวหนຌาสวน 

สมรรถนะ 
 

ระดับทีไ
คาดหวัง 

ระดับคะนนตาม 

มาตรวัดสมรรถนะ 

คะนน
ทีไเดຌ 
ิกี 

นๅ าหนัก 

ิขี 

รวม
คะนนิคี 
ิค=กxขี 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        30%  

   แี การด านินการตามผนละติดตามผลงาน        7.5%  
   โี ความคิดริริไม สรຌางสรรค ์         7.5%  
   3ี ความสามารถ฿นการสืไอสาร        7.5%  
   4ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        7.5%  
2. สมรรถนะทางการบริหาร        60%  
   1) การวางผนงาน         15%  
   2) การกຌเขปัญหาละการตดัสิน฿จ        15%  
   3) การพัฒนาผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน         15%  
   4) ภาวะผูຌน า        15%  
3. สมรรถนะประจ าสายงาน        10%  
   ความรอบรูຌ฿นการปฏบิัติงานตามหนຌาทีไทีไรับผดิชอบ        10%  

รวม แเเ%  

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20)  

 

3. ต าหนงพนักงานอาวุสละพนักงานทัไวเป 

สมรรถนะ 
 

ระดับทีไ
คาดหวัง 

ระดับคะนนตาม 

มาตรวัดสมรรถนะ 

คะนน
ทีไเดຌ 
ิกี 

นๅ าหนัก 

ิขี 

รวม
คะนนิคี 
ิค=กxขี 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        85%  

   แี การด านินการตามผนละติดตามผลงาน        10%  
   โี การท างานป็นทีม         แโ.5%  
   ใี ความคิดริริไม สรຌางสรรค ์         แเ%  
   ไี การบริหารจัดการรายงานละอกสารตางโ         แเ%  
   5ี มนุษยสัมพันธ์฿นการท างาน        แเ%  
   6ี ความสามารถ฿นการสืไอสาร        10%  
   7ี มีวินัย ละตรงตอวลา        แโ.5%  
   8ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        10%  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน        แ5%  
    ความรอบรูຌ฿นการปฏิบตัิงานตามหนຌาทีไทีไรับผดิชอบ         แ5%  

รวม แเเ%  

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20)  
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4. ต าหนงพนักงานบริการ 

สมรรถนะ 
 

ระดับทีไ
คาดหวัง 

ระดับคะนนตาม 

มาตรวัดสมรรถนะ 

คะนน
ทีไเดຌ 
ิกี 

นๅ าหนัก 

ิขี 

รวม
คะนนิคี 
ิค=กxขี 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        80%  

   แี การท างานป็นทีม        20%  
   โี มนุษยสัมพันธ์฿นการท างาน         20%  
   3ี มีวินัย ละตรงตอวลา        20%  
   4ี การปฏิบัติตนทีไหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        20%  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน        20%  
    ความรอบรูຌ฿นการปฏิบตัิงานตามหนຌาทีไทีไรับผดิชอบ        20%  

รวม แเเ%  

ปลงคะนนตใมป็น แเเ คะนน ดยน า โเ มาคูณ =  ิคx20)  

 
ใ. ตารางสรุปการประมินผลการปฏิบัติงาน 
 

องค์ประกอบการประมิน 
คะนน  

ิกี 
นๅ าหนัก  

ิขี 
รวมคะนน 

ิกี×ิขี 
1. การประมินผลสมัฤทธ์ิของงาน  ๆเ  

โ. การประมินพฤติกรรมการปฏบิัติงาน ิสมรรถนะี  ไเ  

รวม แเเ  

 

     ลงชืไอ..................................................................ผูຌบังคับบญัชา/ผูຌประมิน 
  ิ........................................................ี 

  ต าหนง............................................................ 
      วันทีไ.............................................................. 

 
 

ค าจ ากัดความ 

1. ภาระงานหลักคืองานทีไตຌองรับผิดชอบตามต าหนงหนຌาทีไหรืองานทีไผูຌบังคับบัญชาเดຌก าหนด฿หຌป็นภาระงาน 

2. ภาระงานบริหารคือการปฏิบัติงานทีไครอบคลุมถึงการมอบหมายวินิจฉัยสัไงการควบคุมตรวจสอบ฿หຌค าปรึกษานะน า
ปรับปรุงกຌเขติดตามประมินผลละกຌปัญหาขัดขຌอง฿นหนวยงานทีไรับผิดชอบ฿หຌกิดความถูกตຌองรียบรຌอยสมบูรณ์  
ละทันหตุการณ์ทัๅงนีๅรวมถึงงานวางผนประจ างานผนกลยุทธ์งานการประชุม 

3. ภาระงานชิงพัฒนา/บริหารวิชาการคือการปฏิบัติงานครงการกิจกรรมทีไมีการคิดคຌนกຌปัญหาปรบัปรุงละพัฒนา หรือ
สรຌางนวัตกรรมระบบงาน อาทิ การจัดท าคูมือการปฏิบัติงานมาตรฐานการท างานการลดขัๅนตอนการท างานรวมถึงการ
คຌนควຌาวิคราะห์วิจัยพืไอพัฒนางาน฿หม 

4. ภาระงานทีไเดຌรับมอบหมายคือการปฏิบัติงานตามทีไเดຌรับมอบหมายอืไนโ ชน หนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌบังคับบัญชา
นอกหนือจากภาระงานหลัก การป็นกรรมการหรือคณะท างานพืไอพัฒนางานสวนรวมของหนวยงาน 
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2. บบประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน หรือการด ารงต าหนง      
ของรองลขาธิการ 

โ.แ บบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 

 

บบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 
 
 

ของ 

................................................................ 
 
 
 
 

อกสารประกอบการพิจารณาประมินผลการปฏิบัติงาน 
พืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง 

.................................................................. 
ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 

  ิชืไอ – สกุลี 
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แ. ขຌอมูลสวนบุคคล 

1. ชืไอ........................................................................................................................................................................................ 
2. ต าหนง (ปัจจุบันี………………..…...………………………...………..……………………………………….………..………………………………. 
  ส านัก / สวน / ส านักงานสาขาจังหวัด......................…………………………………………………………………………………...………… 
  ด ารงต าหนงปัจจบุันมืไอ…………………………….…………...……….อัตรางินดือนปัจจุบัน…………………...………..……………….. 

3. ขอประมินพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง……………………………………….….…………..………………….…...……………………………… 
  ส านัก / สวน / ส านักงานสาขาจังหวัด......................…………………………………………………………………………………...………… 

4. ประวัตสิวนตัว  
       กิดวันทีไ……………………...……ดือน……………………..……………....………พ.ศ. ……………………………………………..…………. 
       อายุการปฏิบตัิงาน……….……………………..…ป……………………….…...ดือน…………………….. 

5. ประวัติการศึกษา 
       คุณวุฒิละวิชาอก………………...………..……………..ปทีไส ารใจการศึกษา สถาบัน……………………..……..…………………. 
       (ปริญญา / ประกาศนียบัตรี…………………………..…………………………………..…………………………………………………….. 
  …………………………………………...……………………..………………………..…………………………………………...………………………… 

6. ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพ ิถຌามีี (ชืไอ฿บอนุญาต…………………………………………………...……………………………….) 
  วันออก฿บอนุญาต…………………………………………….วันหมดอาย…ุ……….…………………………...………………………………….. 

7. ประวัติการปฏิบตัิงาน ิ จากริไมการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน สดงฉพาะทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง฿นระดับ 
  ทีไสูงขึๅนตละระดับละการปลีไยนปลง฿นการด ารงต าหนง฿นสายงานตางโ ี 
        วัน  ดือน   ป               ต าหนง                   อัตรางินดือน               สังกัด 
        …………………         ………………...………………        ……………………        ………………………….. 
        …………………         ………………...………………        ……………………        ………………………….. 
        …………………         ………………...………………        ……………………        ………………………….. 
        …………………         ………………...………………        ……………………        ………………………….. 

8. ประวัติการฝຄกอบรมละดูงาน 
     ป          ระยะวลา                 หลักสตูร                         สถาบัน 
  ………….     ………………..      ………………….….…….……….    ……………..….……………………….. 
  ………….     ………………..      ………………….….…….……….    ……………..….……………………….. 
  ………….     ………………..      ………………….….…….……….    ……………..….……………………….. 
  ………….     ………………..      ………………….….…….……….    ……………..….……………………….. 

9. ประสบการณ์฿นการปฏิบตัิงาน (คยปฏิบัติงานกีไยวกับอะเรบຌางทีไนอกหนือจากขຌอ 7 ชน  
  ป็นหัวหนຌาครงการ กรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน วิทยากร ละอืไนโ ี 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
  ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความทีไจຌงเวຌ฿นบบฟอร์มนีๅถูกตຌองละป็นความจริงทุกประการ 
    
                                     (ลงชืไอี ……………..………………………….……(ผูຌรับการประมินี 
                                                                   (…………………………………….) 
                                                           (วันทีไี ………./………...……../………….       

หมายหต ุ    ขຌอ 1 - 9 ฿หຌผูຌรับการประมินป็นผูຌกรอกขຌอมลู ละสวนทรัพยากรบุคคลป็นผูຌตรวจสอบความถูกตຌอง 
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โ. การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
(     ) ตรงตามคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

2. ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถຌาก าหนดเวຌี 
(     ) ตรงตามทีไก าหนด ิ฿บอนุญาต……………………...…….)   (          ) เมตรงตามทีไก าหนด 

3. ระยะวลาการด ารงต าหนง 
(     ) ครบตามทีไก าหนดเวຌ฿นมาตรฐานก าหนดต าหนง 
(     ) เมครบ   ตจะครบก าหนด฿นวันทีไ……………………………………………...…………… 

4. ระยะวลาขัๅนตไ า฿นการด ารงต าหนง  หรือ คยด ารงต าหนง฿นสายงานทีไจะตงตัๅง 
(฿หຌรวมถึงการด ารงต าหนง฿นสายงานอืไนทีไกีไยวขຌอง   หรือคยปฏบิัติงานอืไนทีไกีไยวขຌองี 

  (     ) ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าหนง 
  (     ) เมตรง   
  (     ) สง฿หຌคณะกรรมการประมินป็นผูຌพิจารณา 
  (     ) อืไนโ ……………………………………………………. 
5. อัตรางินดือน  (ปรียบทียบกับอัตรางินดือนขัๅนตไ าของต าหนงทีไจะตงตัๅงี 
  (     ) ตไ ากวาขัๅนตไ าของต าหนงทีไจะตงตามระบียบฯ ขຌอ แไ          (        ) ทากับขัๅนตไ า 
  (     ) สูงกวาขัๅนตไ า 
  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

  (     ) อยู฿นหลักกณฑ์ทีไจะด านินการตอเปเดຌ 

  
(     ) อยู฿นหลักกณฑ์ทีไจะด านินการตอเปเดຌตตຌอง฿หຌคณะกรรมการคัดลือกป็นผูຌพิจารณา฿นรืไองระยะวลาขัๅนตไ า 

฿นการด ารงต าหนง 
  (     ) เมอยู฿นหลักกณฑ ์ (ระบุหตุผล………………………………………………..…………) 

  
 
  

  ลงชืไอ…………...……………………………………ผูຌตรวจสอบ    
                                                 (……..……….……………………………) 
  หัวหนຌาสวนงานทรัพยากรบุคคล 
                                         วันทีไ …………/………………………./……………. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



37 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
The Office of Farmer’s Reconstruction and Development Fund 

 ใ. บบประมินคุณลักษณะของบุคคล 

    ชืไอผูຌรับการประมิน...............................................................ต าหนง....................................สังกัด..................................... 
พืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง............................................................... สังกัด.......................................................................... 
 

ตอนทีไ  1  รายการประมิน คะนนตใม 
คะนนทีไ

เดຌรับ 

1. ความรับผิดชอบ   พิจารณาจากพฤติกรรม ชน  20 ……… 
  - อา฿จ฿ส฿นการท างานทีไเดຌรับมอบหมายละหรืองานทีไกีไยวขຌองอยางมีประสิทธิภาพ     
  - ยอมรับผลงานของตนองทัๅง฿นดຌานความส ารใจละความผดิพลาด     

  

- พัฒนาละปรับปรุงงาน฿นหนຌาทีไ฿หຌดียิไงขึๅนละหรือกຌเขปัญหา หรือขຌอผิดพลาดทีไ
กิดขึๅน ชน งาน฿ดทีไส ารใจละเดຌรับผลดีลຌวกใพยายามปรับปรงุ฿หຌดียิไงขึๅนเปอีกรืไอยโ 
หรืองาน฿ดทีไพบวามีปัญหา หรือขຌอผิดพลาดกใพยายามกຌเขเมละลยหรือปลอยทิๅงเวຌ  
จนกิดปัญหาชนนัๅนซๅ าโ อีก     

2. ความคิดริริไม  พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 15 ……… 
 - คิดคຌนระบบ นวทาง วิธีด านินการ฿หมโ พืไอประสิทธผิลของงาน     
 - สดงความคิดหใน ฿หຌขຌอสนอนะอยางสมหตุสมผลละสามารถปฏิบัติเดຌ     
 - สวงหาความรูຌ฿หมโ พิไมติมอยูสมอดยฉพาะ฿นสายวชิา/งานของตน     
 - ตรวจสอบปรับปรุง กຌเข หรือดัดปลงวิธที างาน฿หຌมีประสิทธิภาพ ละกຌาวหนຌา 

อยูตลอดวลา   
 - สน฿จ฿นงานทีไยุงยากซบัซຌอน     
 - มีความเวตอสถานการณ์หรือความฉับเว฿นการรับรูຌสิไงรຌาภายนอก     

3. การกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จ  พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 20 ……… 
 - วิคราะห์หาสาหตุกอนสมอมืไอประสบปัญหา฿ดโ     
 - วิคราะห์ลูทางกຌปัญหาดยมีทางลือกปฏิบัตเิดຌหลายวธิี     
 - ลือกทางปฏิบัติ฿นการกຌปัญหาเดຌถูกตຌองหมาะสม     
 - ฿ชຌขຌอมูลประกอบ฿นการตัดสนิ฿จละกຌปัญหา (เม฿ชຌความรูຌสึกของตนองี     

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 15 ……… 
  - รักษาวินัย     
  - ฿หຌความรวมมือกับพืไอนรวมงาน     

  
- ปฏิบัติงานอยู฿นกรอบของขຌอบังคับวาดຌวย จรรยาบรรณของส านักงานกองทนุฟ้นฟู 

ละพัฒนากษตรกร     

5. ความสามารถ฿นการสืไอความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 15 ……… 

 
- สืไอสารกับบุคคลตางโ ชน ผูຌบังคับบัญชา พืไอนรวมงานละผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌดี  

ดยขຌา฿จถูกตຌองตรงกัน   

 
- ถายทอดละผยพรความรูຌทางวิชาการ฿หຌผูຌอืไนขຌา฿จเดຌอยางชดัจน  

ดย฿ชຌภาษาอยางถูกตຌองหมาะสม   
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ตอนทีไ  1    รายการประมิน คะนนตใม 
คะนนทีไ

เดຌรับ 

6. การพัฒนาตนอง   พิจารณาจากพฤติกรรม ชน 15 ……… 

  
- ติดตาม ศึกษา คຌนควຌาหาความรูຌ฿หมโ หรือสิไงทีไป็นความกຌาวหนຌาทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพอยูสมอ     
  - สน฿จละปรับตนอง฿หຌกຌาวทันวิทยาการ฿หมโ ตลอดวลา     
  - น าความรูຌละวิทยาการ฿หมโ มาประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบตัิงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ     
7. คุณลักษณะอืไน โ ……… ……… 
  ....................................................................................................................................     
  ....................................................................................................................................   
    รวม 100   

หมายหตุ   
แ.  ผูຌบังคับบัญชาสามารถก าหนดคุณลักษณะทัๅงหมดขຌางตຌนพืไอ฿ชຌ฿นการประมิน  หรือจะก าหนดบางคุณลักษณะหรือจะพิไมติม

คุณลักษณะ฿ดโ นอกหนือจากทีไก าหนดขຌางตຌนเดຌ ละ฿หຌก าหนดคะนนตใมของตละคุณลักษณะเดຌดຌวย 

โ.  การประมินคุณสมบัติของบุคคล ผูຌทีไเดຌรับการพิจารณา฿หຌผานการประมินคุณสมบัติของบุคคล ฿นทุกระดับต าหนง จะตຌองเดຌ     
คะนนรຌอยละ 60 ของคะนนรวมขึๅนเป ทัๅงนีๅ หากผูຌรับการประมินเมผานการประมินคุณสมบัติของบุคคลกใเมสามารถขຌารับการ
ประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅนเดຌ 

 

ตอนทีไ 2  สรุปความหใน฿นการประมิน 

  ความหในของผูຌประมิน/ผูຌบังคับบัญชา 
  (      ) ผานการประมิน       (เดຌคะนนรวมเมตไ ากวารຌอยละ 60) 
  (      ) เมผานการประมิน    (เดຌคะนนรวมเมถึงรຌอยละ 60) 
           ระบุหตุผล ……………………………………………….....................................……………………………………………… 
  ……………..........................................…...……………………………………………………………………………………….………… 
  ………………..........................................…...………………………………………………………………………………………….…… 

  
                                                                 

   ลงชืไอ ..………………………………. ผูຌประมิน 
                                                                         (...……………………………) 
                                                            ต าหนง ………………………………………… 
                                                                วันทีไ ..……./……………..………/………. 
   
  ความหในของผูຌบังคับบัญชาหนอืขึๅนเป 1 ระดับ 

  (      ) หในดຌวยกับการประมินขຌางตຌน 
  (      ) มีความหในตกตางจากการประมินขຌางตຌน ฿นตละรายการ ดังนีๅ ……………………………………………………….. 
  ………………..........................................…...……………………………………………………………………………………………………… 
  ………………..........................................…...……………………………………………………………………………………………………… 

  
                                                         

 ลงชืไอ ..………………………………. ผูຌประมิน 

  

                                                                   ( ...……………………………… ) 
ต าหนง ……………………………………………… 

วันทีไ ..……./……………………/……………. 

หมายหตุ กรณีทีไผูຌบังคับบัญชาทัๅง 2 ระดับ หในควร฿หຌผานการประมิน ฿หຌน าสนอผลงานพืไอขอรับการประมินเดຌ 
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โ.โ บบสดงผลการปฏิบัติงานยຌอนหลัง ใ ปี ของส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 
 

 

บบสดงผลการปฏิบัติงานยຌอนหลัง ใ ปี 

ของส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 
 

ต าหนง..............................................................  สังกัด........................................................... 
พืไอประกอบการคัดลือกพืไอประมินผลงาน  ละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง................................................. 

----------------------------- 
ผลงานปีทีไ  แ ิปี พ.ศ..............ี 
 ........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
       ลงชืไอ........................................... ผูຌรับรองผลงาน 

              ิ..........................................ี 
        ต าหนง....................................... 
ผลงานปีทีไ  โ ิปี พ.ศ..............ี   
 ........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
       ลงชืไอ................................................ ผูຌรับรองผลงาน 

              ิ..........................................ี 
        ต าหนง....................................... 
ผลงานปีทีไ  ใ ิปี พ.ศ..............ี   
 ........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
       ลงชืไอ............................................ ผูຌรับรองผลงาน 

              ิ..........................................ี 
        ต าหนง....................................... 
 

  ขຌาพจຌา  ขอรับรองวาขຌอความทีไจຌงเวຌ฿นบบฟอร์มนีๅถูกตຌองละปน็ความจริงทุกประการ 

       ลงชืไอ..........................................ผูຌรับการประมิน 

              ิ........................................ี 
        วันทีไ................/......................../........... 
 

หมายหตุ  แ.  ผลงาน หมายถึง ผลงานทีไป็นผลการด านินงานทีไผานมา ทีไป็นผลส ารใจของงานทีไกดิจากการปฏิบัติงาน฿น
ต าหนงหนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌสมัคร ละป็นผลงานจากการปฏิบัติงานจริง ละป็นผลงานทีไมีอกสาร
หรือหลักฐานทีไจะสามารถประมนิเดຌ ยຌอนหลังเปเมกิน ใ ป  ซึไง฿นตละปอาจมีผลงานมากกวา แ รืไองกใเดຌ 

โ.  ผูຌรับรองผลงาน  หมายถึง  ผูຌบงัคับบัญชาทีไรับรูຌผลงานทีไปฏิบตัิ฿นขณะนัๅน 

ใ.  มืไอกรอกขຌอมูลครบถຌวนรียบรຌอยลຌว ฿หຌน าสงตอคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอด ารงต าหนงทีไ
สูงขึๅน 
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2.3 บบสดงวิสัยทัศน์ 
 

บบสดงวิสัยทัศน์ 

สนอนวคิด วิธีการพืไอพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน฿หຌมีประสทิธิภาพมากขึๅน 
ประกอบการประมินผลการปฏบิัติงานพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงทีไสงูขึๅน  

 

฿นต าหนง.............................................................สังกัด........................ 
 

ของนาย/นาง/นางสาว...................................................ต าหนง..................................สังกัด................................... 
     

รืไอง.............................................................................................................................................................................. 
  หลักการละหตผุล ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

บทวิคราะห์ / นวความคิด / ขຌอสนอ ........................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................              

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

ตัวชีๅวัดความส ารใจ .......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................  

 

                    ลงชืไอ................................................ผูຌรับการประมิน 
                                                       ิ.............................................ี 
                                                   วันทีไ............................................... 
 

หมายหตุ 1.  เมกิน ใ หนຌากระดาษ อไ 

2.  มืไอกรอกขຌอมูลครบถຌวนรียบรຌอยลຌว ฿หຌน าสงตอคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน 
พืไอด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน 
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บบสรุปคะนนการประมินผลการปฏิบัติงานยຌอนหลัง ใ ปี การสดงวิสัยทัศน์ ละการสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รายการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน คะนนตใม 
คะนนทีไ

เดຌรับ 
รຌอยละ 

แ ขຌอมูลตามบบสดงผลการปฏิบตัิงานยຌอนหลัง  ใ  ป 25   
โ ขຌอมูลตามบบสดงวิสัยทัศน์ โ5   
ใ การสัมภาษณ ์ 5เ   

รวมทัๅงสิๅน แเเ   

 

ตารางสรุปคะนนประมินผลการปฏิบัติงานพืไอด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน 
 

ล าดับ รายการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน คะนนตใม 
คะนนทีไ

เดຌรับ 
รຌอยละ 

แ ประมินคุณสมบตัิของบุคคล แเเ   
โ ประมินผลการปฏิบัติงานยຌอนหลงั ใ ป การสดงวิสัยทัศน์ 

ละการสัมภาษณ ์
100   

รวมทัๅงสิๅน 200   

หมายหตุ    การประมินผลงาน การสดงวิสัยทัศน์ ละการสัมภาษณ์ ผูຌทีไเดຌรับการพิจารณา฿หຌผานการประมินผลงาน  
การสดงวิสัยทัศน์ ละการสัมภาษณ์ ฿นทุกระดับต าหนง ตຌองเดຌคะนนเมตไ ากวารຌอยละ 60 ละพืไอตงตัๅง 
฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅนเดຌนัๅน จะตຌองเดຌคะนนรวมกันทัๅง โ สวน เมนຌอยกวารຌอยละ 60 ขึๅนเป 

  
 

   คณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน 

 

แ. ลงชืไอ...........................................................คณะกรรมการ    โ. ลงชืไอ............................................................คณะกรรมการ 
         ิ..........................................................ี               ิ……….................................................ี 
ต าหนง...........................................................     ต าหนง........................................................... 
วันทีไ.................................................................     วันทีไ................................................................. 
 

ใ. ลงชืไอ...........................................................คณะกรรมการ    ไ. ลงชืไอ............................................................คณะกรรมการ 
         ิ..........................................................ี               ิ……….................................................ี 
ต าหนง...........................................................      ต าหนง........................................................... 
วันทีไ.................................................................      วันทีไ................................................................. 
 

5. ลงชืไอ..................................................................ประธานกรรมการ 
ิ...............................................................ี 

ต าหนง............................................................ 
วันทีไ................................................................... 
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3. บบประมินผลการทดลองงานของพนักงานพืไอบรรจุละตงตัๅงป็นพนักงาน 

3.1 บบรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน 

 
 

   บบรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน 

ประจ าดือน................................... 
 
 
 

ผูຌรับการประมิน  ชืไอ                        นามสกุล                                                          .            
ต าหนง                                              สังกัด                                                                 .  
 

การปฏิบัติงาน ผลการด านินงาน 

แ. การปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไ 
 
 
 
 
 
 
โ.  การปฏิบัติงานทีไเดຌรับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
ใ. การปฏิบัติงานอืไนโ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลงชืไอ .........................................................ผูຌรบัการประมิน   

                                                ิ........................................................ี 
                                                ............../........................./............. 
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3.2 บบประมินผลการทดลองงานของพนักงาน 

 

 

 

บบประมินผลการทดลองงานของพนักงาน 
 

ตอนทีไ 1 

(ขຌอมูล
บืๅองตຌน) 

ชืไอผูຌรับการประมิน………………………………………………ต าหนง…………………………………….ระดับ…….. 
สังกัด…………………………………………………………..ริไมทดลองงานมืไอวันทีไ………………….…………………... 
วันทีไสิๅนสุดการทดลองงาน………………….………………….......................................................................... 

ตอนทีไ 2 

1. การประมินผลการปฏิบัติงาน :  
1.1 ฿หຌประมินทุกขຌอ 

1.2 ฿หຌระบุลักษณะความประพฤติทีไส าคัญละจ าป็นฉพาะต าหนงทีไประมินลง฿นรายงานประมิน อืไนโ ขຌอ 3.9 

รายงานการประมิน 

คะนน 

ตใม 

(100) 

คะนนทีไเดຌ 
นวทางกຌเข (ถຌามี) ครัๅงทีไ 1 

ดือนทีไ 1-3 
ครัๅงทีไ 2 
ดือนที 4-6 

แ.ความรูຌทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไ 
แ.แ ความรูຌ฿นกฎระบยีบทีไกีไยวขຌอง 
แ.โ ความรูຌ฿นหลักวิชาฉพาะดຌาน 

โ.ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน 

โ.แ คุณภาพของงาน 
โ.โ ปริมาณงาน 

ใ.ความประพฤต ิ

ใ.แ การรักษาวินัย 
ใ.โ ความอุตสาหะ 
ใ.ใ ความรับผิดชอบ 
ใ.ไ ความสามารถ฿นการปฏิบัติงานรวมกับ

ผูຌอืไนละความมีมนุษยสมัพันธ์ 
ใ.5 การปฏิบัตตินตามกรอบของจรรยาบรรณ 
ใ.ๆ การประพฤตตินอยู฿นศีลธรรมละ

ขนบธรรมนยีมประพณ ี
ใ.็ ความสยีสละละอุทิศวลา฿หຌส านักงาน 
ใ.่ ความสน฿จทีไจะพัฒนาตนอง 
ใ.้ อืไน โ ……………………………………. 

 
20 

- - - - 
- - - - 
30 

- - - - 
- - - - 
50 

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

 
- - - - 

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

  
 

ครัๅงทีไ 1 
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
 
 
 

ครัๅงทีไ 2 
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
 
 
 

 

รวมคะนน 100    
ผลการประมิน 

ครัๅงทีไ 1 ดือนทีไ 1-3  ผาน (60 % ขึๅนเป)  เมผาน (ตไ ากวา 60%)    
ชืไอผูຌประมิน ………………………………..………………ต าหนง...................................... สังกัด ........................................................ 
 
ครัๅงทีไ 2 ดือนทีไ 4-6  ผาน (60 % ขึๅนเป)  เมผาน (ตไ ากวา 60%)    
ชืไอผูຌประมิน ………………………………..………………ต าหนง...................................... สังกัด ........................................................ 

การประมินครัๅงทีไ  1 ดือนทีไ 1-3 ระหวางวันทีไ ……………………… 
                       2 ดือนที 4-6 ระหวางวันทีไ………………… 
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ภาคผนวก ก. 
 

กระบวนการประมินผลการทดลองงานของพนักงาน 

พืไอบรรจุละตงตัๅงป็นพนักงานของส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 
 

1. วัตถุประสงค์การประมิน 

 ฿นการลือกสรรบุคคลขຌาปฏิบัติงาน ครืไองมือทีไ฿ชຌจะนຌนการวัดศักยภาพของบุคคลวาจะปฏิบัติงาน
เดຌดีหรือเม พียง฿ด สวนการน าความรูຌความสามารถมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานจริง ละคุณลักษณะทีไกีไยวกับ
ความประพฤตินัๅนจะตຌองประมิน฿นขณะทดลองงานซึไงป็นขัๅนตอนสุดทຌายทีไส าคัญของกระบวนการลือกสรร
บุคคล ละขัๅนตอนนีๅจะชวย฿หຌสามารถกลัไนกรองคนเดຌอยางละอียดรอบคอบกวาขัๅนตอนอืไนโ นืไองจากมี
ระยะวลานานพอสมควรละยังเดຌดูลอยาง฿กลຌชิดอีกดຌวย 
 พืไอ฿หຌการพิจารณาประมินผลการทดลองงานของพนักงาน฿นตละสวนงานป็นเปอยางมีระบบ
ละเดຌมาตรฐานตลอดจนป็นนวทางทีไผูຌบังคับบัญชาจะ฿ชຌประกอบการพิจารณาจัดท ารายงานวาผูຌทดลองงาน     
มีความประพฤติ ความรูຌละความสามารถหมาะสมทีไจะรับขຌาปฏิบัติงานตอเปหรือเม ส านักงานจึงเดຌจัดท า
กระบวนการประมินผลการทดลองงานของพนักงานพืไอบรรจุละตงตัๅงป็นพนักงาน 
 
2. วิธีการประมิน 

1. ฿นกระบวนการประมินผลการทดลองงานของพนักงาน ฉบับนีๅ 
  ผูຌบังคับบัญชา  หมายความถึง ลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร หรือ
พนักงานทีไเดຌรับตงตัๅงจากลขาธิการ฿หຌป็นผูຌประมินผลการทดลองงานของพนักงาน 

2. คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการประมินผลการทดลองงานของพนักงานทีไ
ลขาธิการตงตัๅงตามระบียบ 

3. ฿หຌผูຌบังคับบัญชา ป็นผูຌประมินผลการทดลองงานของพนักงานละรายงานผลการประมินบืๅองตຌน
ตอคณะกรรมการพืไอสนอผลการประมินตอลขาธิการ  

4. การประมินจะกระท าภายหลังจากเดຌริไมทดลองงานลຌวดยประมิน 3 ดือน ตอ 1 ครัๅง (รวม
ระยะวลาทดลองงาน 6 ดือน ประมินทัๅงหมด 2 ครัๅง) ละ฿นครัๅงทีไ 2 จะป็นการประมินสรุปผลการทดลองงาน
ของพนักงาน 

5. ผูຌบังคับบัญชาจะตຌองจัด฿หຌมีการสอนงานกผูຌทดลองงานกอนการประมินผลดยการฝຄกอบรม 
฿หຌค านะน าปรึกษากผูຌทดลองงาน฿นขณะปฏิบัติงาน 

6. มืไอริไมทดลองงาน ฿หຌผูຌบังคับบัญชาจຌงผูຌทดลองงาน กีไยวกับรายงานประมิน ระยะวลา฿นการ
ประมินละหลักกณฑ์การประมิน หลังจากการประมินตละครัๅง฿หຌจຌงผลการประมินกผูຌรับการประมินทราบดຌวย 
ละหากมีสิไงทีไจะตຌองปรับปรุงกຌเข฿หຌรีบด านินการ 

7. บบประมินผลการทดลองงานของพนักงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชากใบรักษาเวຌจนกวาการประมิน 
จะสิๅนสุดลง ละสง฿หຌสวนทรัพยากรบุคคล ส านักอ านวยการ พืไอ฿ชຌป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา฿นการ
จัดท ารายงานผลการทดลองงานของพนักงานสนอตอลขาธิการตอเป 
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3. การด านินการประมินบืๅองตຌน 

 มืไอริไมการทดลองงานของพนักงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชาทีไกีไยวขຌองกับการประมินผลการทดลองงาน
รวมกันพิจารณาด านินการ฿นรืไองตางโ ดังนีๅ 

แ. สอนงาน฿หຌกผูຌทดลองงาน ซึไงอาจจะกระท าเดຌดย฿หຌขຌารับการฝຄกอบรม฿นหลักสูตรทีไจ าป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน หรือ฿หຌผูຌทีไก าลังปฏิบัติงาน หรือคยปฏิบัติงานนัๅนมากอนสอนนะหรือ฿หຌค านะน า
ปรึกษากผูຌทดลองงาน 

โ. ก าหนดลักษณะความประพฤติลง฿นรายการประมิน ตามบบการประมินทีไประกาศก าหนด 
ดยพิจารณาวา฿นต าหนงนัๅนโ ผูຌทดลองงานจะตຌองมีคุณลักษณะทีไส าคัญละจ าป็น฿นการปฏิบัติงานป็นพิศษ
อยางเรบຌาง หากหในวาคุณลักษณะทีไก าหนดเวຌครอบคลุมลຌว จะเมก าหนดพิไมติมกใเดຌ 

ใ. ก าหนดนๅ าหนักคะนน฿นขຌอยอยของรายการประมินตละหัวขຌอวาควรมีคะนนตใมทาเร  
(คะนน฿นตละหัวขຌอยอยเมจ าป็นตຌองทากัน ขึๅนอยูกับการพิจารณา฿นต าหนงนัๅนโ ควรจะนຌนความส าคัญ
ทีไรายการ฿ด) 

ไ. จຌงรายละอียด฿นการประมินกผูຌทดลองงาน เดຌก รายการประมิน ระยะวลา฿นการ
ประมินละหลักกณฑ์การประมิน พืไอผูຌทดลองงานจะเดຌทราบวาตนก าลังเดຌรับการประมิน฿นรืไอง฿ดละมี
หลักกณฑ์฿นการประมินอยางเร 
 
4. หลักกณฑ์การประมิน 

รายการประมินของผูຌบังคับบัญชา ฿หຌผูຌบังคับบัญชาประมินผลการทดลองงานของพนักงาน
พิจารณาความหมาะสมของผูຌทดลองงานจากรายการประมินตางโ ดังนีๅ 
 1. ความรูຌทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไ ฿หຌพิจารณาความรูຌของผูຌทดลองงาน ดังนีๅ 
 1.1 ความรูຌ฿นกฎ ระบียบทีไกีไยวขຌอง หมายถึงความรูຌความขຌา฿จ฿นกฎระบียบ ขຌอบังคับตางโ 
ทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿นต าหนงทีไก าลังทดลองงานอยู 
 1.2 ความรูຌ฿นหลักวิชาฉพาะดຌาน หมายถึง ความรูຌฉพาะของวิชาซึไงทุกคนทีได ารงต าหนงนัๅนโ 
ตຌองทราบ 
 2. ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน ฿หຌพิจารณาความสามารถของผูຌทดลองงาน ดยพิจารณาจาก
ผลงานทีไเดຌปฏิบัติ฿นดຌานตางโ คือ 

2.1 คุณภาพของงาน หมายถึง ผลงานทีไเดຌปฏิบัติมา มีความถูกตຌอง ครบถຌวน ประณีต รียบรຌอย 
ละสรใจภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

2.2 ปริมาณงาน หมายถึง ปริมาณมากนຌอยของงานทีไท าเดຌส ารใจ ดยปรียบทียบกับมาตรฐาน
หรือปริมาณงานดยฉลีไยทีไผูຌปฏิบัติงาน฿นต าหนงท าเดຌ 
 3. ความประพฤติ ฿หຌพิจารณาคุณลักษณะตางโ ดังนีๅ 

3.1 การรักษาวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ บบผนละขຌอบังคับ 
3.2 ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายาม ความตัๅง฿จทีไจะท างาน฿หຌส ารใจ ละความมานะ

บากบัไนเมยอทຌอตออุปสรรคละปัญหา 
3.3 ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับภาระหนຌาทีไของตน฿นการด านินงาน฿หຌส ารใจ

ดยค านึงถึงป้าหมายของงานป็นหลัก 
3.4 ความสามารถ฿นการปฏิบัติงานรวมกับผูຌ อืไนละความมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง 

ความสามารถ฿นการติดตอสัมพันธ์กับบุคคลอืไนดຌวยความขຌา฿จอันดีตอกัน ละกิดความรวมมือประสานงานกัน  
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3.5 การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณ หมายถึง มีความประพฤติทีไตรงละจริง฿จ 
มีความซืไอสัตย์ เมหลอกลวง เมคดกง หรือเมคิดคดทรยศ รวมทัๅงเมสนับสนุนหรือกระท าการ฿ดโ ทีไกอ฿หຌกิด
การคดกงหรือหลอกลวงดຌวย 

3.6 การประพฤติตนอยู฿นศีลธรรมละขนบธรรมนียมประพณี หมายถึง การปฏิบัติตาม
หลักศาสนา จารีตประพณี วัฒนธรรม หรือความชืไอของสังคม 

3.7 การสียสละละอุทิศวลา฿หຌส านักงาน หมายถึง การยอมรับทีไจะปฏิบัติงานทัๅง฿นวลา
ละนอกวลาราชการดຌวยความตัๅง฿จอยางตใมความสามารถ 

3.8 ความสน฿จทีไจะพัฒนาตนอง หมายถึง ความสน฿จทีไจะพิไมพูนความรูຌความช านาญ                        
หรือประสบการณ์ทีไป็นประยชน์ตอการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไหรือตอส านักงาน 

3.9 อืไนโ (ถຌามี) หมายถึง ลักษณะความประพฤติทีไส าคัญละจ าป็นส าหรับต าหนงทีไ
ทดลองงานนอกหนือจากทีไเดຌก าหนดเวຌตามประกาศ หรือบบประมิน  
 
5. รายการประมินของคณะกรรมการ 

แ. การก าหนดนๅ าหนักคะนน ฿นตละหัวขຌอของรายการประมินก าหนดเวຌดังนีๅ  
1. ความรูຌทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน    คะนนตใม  20 คะนน 
2. ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน   คะนนตใม  30 คะนน 
3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ  คะนนตใม  50 คะนน 

        รวม    100 คะนน 

    ส าหรับคะนนยอย฿นตละหัวขຌอ ฿หຌคณะกรรมการรวมกันพิจารณาก าหนดนๅ าหนักคะนน
ตามความส าคัญของตละรายการ หากหในวามีความส าคัญทากันกใก าหนดคะนน฿หຌทากันเดຌ 

2. กณฑ์การตัดสิน  
  ฿นตละรายการประมิน฿หຌถือวากณฑ์ผานคือ รຌอยละ 60 ของคะนนตใม หากผูຌประมิน฿หຌ
คะนน ฿นรายการ฿ดตไ ากวารຌอยละ 60 ของคะนนตใม ฿หຌสนอนวทางกຌเขลง฿นชองหมายหตุวาจะ
ด านินการกຌเขอยางเร ดยผูຌ฿ดละ฿ชຌวลาทา฿ด 

3. ผลการประมินของคณะกรรมการประมินผลการทดลองงานของพนักงาน ฿หຌป็นเปตามสียง
ขຌางมาก กรรมการทีไเมหในดຌวย฿หຌท าความหในยຌงเวຌ฿นบบประมิน 

 

6. ค าชีๅจงการกรอกบบประมิน 

 1. กรรมการตละคนจะ฿ชຌบบประมินผลการทดลองงานของพนักงาน คนละ 1 ผน ตอผูຌทดลองงาน 1 คน 
 2. บบประมินผลการทดลองงานของพนักงานนีๅจะ฿ชຌประมิน 1 หรือ 2 ครัๅง฿นผนดียวกันลຌวตกรณีดย 
  2.1 ประมินผลการทดลองงานของพนักงานครัๅงทีไ 1 มืไอผูຌทดลองงานเดຌทดลองงานมาลຌว
ป็นวลา 3 ดือน 
  2.2 ประมินผลการทดลองงานของพนักงานครัๅงทีไ 2 มืไอผูຌทดลองงานเดຌทดลองงานมาลຌว
ป็นวลา 6 ดือน 
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็. รายละอียดของบบประมิน 

ตอนทีไ 1 : ขຌอมูลบืๅองตຌน ฿หຌกรอกขຌอมูลตางโ ของผูຌทดลองงาน 

ตอนทีไ 2 : ขຌอมูลการประมิน 

  ขຌอ 1 การประมินผลการปฏิบัติงาน 

 1.1 การประมินก าหนด฿หຌประมินทุกขຌอ 
 1.2 ฿หຌคณะกรรมการระบุลักษณะความประพฤติทีไส าคัญละจ าป็นฉพาะต าหนง

ทีไจะประมินลง฿นรายการตามบบประมินทีไประกาศก าหนด฿นตารางการประมิน ดังนีๅ 
1ี ฿นชองคะนนตใม ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคะนนยอยของตละ

รายการ ิกรอกมืไอริไมทดลองงาน) 
2ี มืไอถึงก าหนดการประชุมพิจารณาพืไอประมินผลการทดลองงานของพนักงาน 

฿หຌกรรมการตละคนพิจารณาวาผูຌทดลองปฏิบัติงานสมควรจะเดຌคะนน฿นตละรายการทา฿ด ดยกรอก
คะนนลง฿นชองคะนนทีไเดຌ฿นบบประมินของกรรมการตละคน 

3ี หากรายการ฿ดเดຌรับคะนนตไ ากวารຌอยละ 60 ของคะนนตใม ฿หຌสนอนวทาง 
กຌเขลง฿นชองหมายหตุวาควรด านินการอยางเร ดยผูຌ฿ดละ฿ชຌวลาทา฿ด 

4ี รวมคะนนทีไเดຌรับจากการประมินทุกรายการลง฿นชองรวมคะนน 

   ขຌอ 2 ผลการประมิน  
   ฿หຌกรรมการตัดสินผลการประมินวาผูຌทดลองงานผานการประมินหรือเม฿นการประมินตละครัๅง 
ละลงชืไอกรรมการผูຌประมินดຌวยทุกครัๅง 

ขຌอ ใ การรายงานผลการประมินผลการทดลองงาน ฿หຌรายงาน โ ครัๅง  
  ฿หຌประธานกรรมการน าผลการประมินของกรรมการตละคนมาสรุป ดย฿ชຌสียงขຌางมากกวา        
ผูຌทดลองงานผานหรือเมผานการประมิน฿นตละครัๅง ละรายงานผลการประมินการทดลองงานตอลขาธิการ ดังนีๅ 

การประมินครัๅงทีไ 1 

  1. ผลการประมินตไ ากวากณฑ์หรือมาตรฐานทีไก าหนด ฿หຌประธานกรรมการประมินผลการทดลองงาน
รายงานลขาธิการ 
  2. ผลการประมินเมตไ ากวากณฑ์หรือมาตรฐานทีไก าหนด ฿หຌกใบผลการประมินดังกลาวเวຌ 
ละประมินอีกครัๅงหนึไงมืไอทดลองงานครบ 6 ดือน 

การประมินครัๅงทีไ 2 

  เมวาผลการประมินจะตไ าหรือเมตไ ากวากณฑ์หรือมาตรฐานทีไก าหนด฿หຌประธานกรรมการ
รายงานลขาธิการทุกกรณี กรณีทีไคณะกรรมการประมินผลการทดลองงานของพนักงานพิจารณาหในวาเมอาจ
พิจารณาประมินผลการทดลองงานของพนักงานตละครัๅงเดຌอยางชัดจຌง  นืไองจากผูຌทดลองงานเดຌลา
ปฏิบัติงานป็นระยะวลานาน คณะกรรมการจะประมินผลรวมมืไอผูຌนัๅนทดลองงานครบ 6 ดือนลຌวกใเดຌ ดย
เมตຌองด านินการตามวิธีการประมินครัๅงทีไ 1 
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8. สรุปขัๅนตอนการด านินการประมินผลการทดลองงานของพนักงาน 

1. ฿หຌคณะกรรมการท าหนຌาทีไประมินตามรายการประมิน วิธีการประมิน ละมาตรฐาน หรือ
กณฑ์การประมินผลการทดลองงานของพนักงานทีไ ลขาธิการประกาศก าหนด ดยความหในชอบของ
คณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกรฉพาะกิจ ครัๅงทีไ แแ/โ5ๆแ วันทีไ โไ ธันวาคม โ5ๆแ  

2. ฿หຌผูຌบังคับบัญชา มอบหมาย฿หຌผูຌทดลองงานด านินการ ดังนีๅ  
โ.แ ฿หຌค าปรึกษานะน า สนอนะ ละพัฒนาผูຌทดลองงาน ทัๅงดຌานความรูຌ ทักษะ 

ทัศนคติ คุณธรรมละจริยธรรม฿หຌสามารถปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
โ.โ รายงานผลการปฏิบัติงานสนอตอผูຌบังคับบัญชาทีไมีหนຌาทีไดูลการทดลองงานของ

พนักงานตามบบทีไประกาศก าหนด ทุกสิๅนดือน 
โ.ใ จຌง฿หຌผูຌทดลองงานทราบอยางชัดจนกีไยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตน 

รายการประมิน วิธีการประมิน ละมาตรฐาน หรือกณฑ์การประมินผลการทดลองงานของพนักงาน 
3. มืไอครบก าหนดระยะวลาทดลองงาน ฿หຌคณะกรรมการประชุมพืไอประมินผลการทดลองงานของ   

ผูຌทดลองงานตามรายการประมิน วิธีการประมิน ละมาตรฐานหรือกณฑ์การประมินทีไประกาศก าหนด 
4. ฿หຌประธานกรรมการ ด านินการพิจารณาประมินผลทดลองงานของพนักงาน ดย฿ชຌมติสียงขຌางมาก

ละรายงานผลการประมินตอลขาธิการ  
5. การจຌงผลการประมินทดลองงาน  

5.แ มืไอลขาธิการเดຌรับรายงานผลการประมินจากคณะกรรมการลຌว ละมีผลการ
ประมินผูຌทดลองงานเมตไ ากวากณฑ์หรือมาตรฐานทีไก าหนด ฿หຌลขาธิการประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกันวา 
ผูຌทดลองงานผูຌนัๅนเดຌผานการประมินผลการทดลองงานลຌว ละจຌง฿หຌผูຌรับการประมินทราบฉพาะพนักงาน
฿นระดับตัๅงตพนักงานอาวุสลงมา 

สวนต าหนงตัๅงตระดับต าหนงหัวหนຌาส านักงานสาขาหรือหัวหนຌาสวนขึๅนเป  
฿หຌลขาธิการสนอรายงานผลการประมินทดลองงานตอคณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 
ฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ฿หຌป็นเปตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร
ฉพาะกิจ ฿นคราวประชุมครัๅงทีไ แแ/โ5ๆแ มืไอวันทีไ 24 ธันวาคม 2561 กอนประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกันวา 
ผูຌทดลองงานผูຌนัๅนเดຌผานการประมินผลการทดลองงานลຌว ละจຌง฿หຌผูຌรับการประมินทราบตอเป  

5.2 กรณีลขาธิการเดຌรับรายงานผลการประมินจากคณะกรรมการวาผูຌทดลองงานมีผล
การประมินตไ ากวากณฑ์หรือมาตรฐานทีไก าหนด ฿หຌลขาธิการมีค าสัไง฿หຌผูຌนัๅนออกจากการปฏิบัติงาน ภาย฿น   
5 วันท าการ นับตวันทีไเดຌรับรายงาน พรຌอมกับจຌง฿หຌผูຌนัๅนทราบละรายงานคณะกรรมการกองทุนฟ้นฟูละ
พัฒนากษตรกรฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการบริหารทราบตอเป 
  
9. อกสารทีไ฿ชຌ฿นการด านินการทดลองงานของพนักงาน 

1. บบรายงานการปฏิบัติงานทีไผูຌบังคับบัญชามอบหมาย฿หຌผูຌทดลองงานรายงานผลทุกวันสิๅนดือน 
2. บบประมินผลการทดลองงานของพนักงาน ส าหรับคณะกรรมการคนละ 1 ชุด มืไอสิๅนสุดการประมินผล

ทดลองงานของพนักงาน ฿หຌคณะกรรมการรวบรวมอกสารละรายงานผลการประมินตอลขาธิการ ละ฿หຌ
สวนทรัพยากรบุคคล ส านักอ านวยการ ป็นผูຌจัดกใบอกสารหลักฐาน฿นฟ้มประวัติพนักงาน หรือพืไอการ
ตรวจสอบตอเป 
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10. สรุปวิธีการด านินการประมินผลการทดลองงานของพนักงาน 

1. มืไอบรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌาป็นพนักงาน฿นต าหนงวางตามหลักกณฑ์ ตຌองทดลองงาน 
ดย฿หຌด านินการ ดังนีๅ 
  1.1 ออกค าสัไงส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร บรรจุละตงตัๅงบุคคล  
  1.2 สงตัวผูຌรับการบรรจุเปรายงานตัวทีไตຌนสังกัด 
  1.3 ออกค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการทดลองงานของพนักงานทีไประมินตาม
รายการประมิน วิธีการประมิน ละมาตรฐาน หรือกณฑ์การประมินผลการทดลองงานของพนักงานตามทีไก าหนด 
  1.4 สงอกสารทีไกีไยวขຌองกับการประมินผลการทดลองงานของพนักงาน฿หຌตຌนสังกัด ดังนีๅ                
                         ก. บบรายงานการปฏิบัติงานของผูຌทดลองงาน จ านวน 6 ชุด ส าหรับ฿หຌกรรมการ    
ทีไเดຌรับหนຌาทีไป็นผูຌดูลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไมอบหมาย฿หຌผูຌทดลองงานตຌองรายงานการปฏิบัติงานทุกสิๅนดือน 
จนครบระยะวลาการทดลองงานของพนักงาน จ านวน 6 ชุด 
        ข. บบรายงานผลการประมินการทดลองงานของพนักงานส าหรับประธานกรรมการ
รายงานผลการประมินตอลขาธิการจ านวน 1 ชุด 

2. มืไอลขาธิการเดຌรับรายงานผลการทดลองงานของพนักงานตามทีไประธานกรรมการรายงานลຌว
฿หຌด านินการตามประกาศส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการประมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร  
 

…………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข. 
 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกรฉพาะกิจ ตามค าสัไงคณะรักษาความสงบหงชาติ ทีไ 26/2560  

1. นายกฤษฎา  บุญราช       ประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกษตรละสหกรณ์  

2. นายลักษณ์  วจนานวัช       รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 

3. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี       กรรมการ 
4. ปลัดกระทรวงกลาหม       กรรมการ 
5. ปลัดกระทรวงการคลัง       กรรมการ 
6. ปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์      กรรมการ 
7. ปลัดกระทรวงมหาดเทย       กรรมการ 
8. ปลัดกระทรวงยุติธรรม       กรรมการ 
9. ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ   กรรมการ 
10. ผูຌอ านวยการส านักงบประมาณ      กรรมการ 
11. ผูຌวาการตรวจงินผนดิน       กรรมการ 
12. ผูຌจัดการธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร   กรรมการ 
13. นายสเกร พิมพ์บึง       กรรมการละลขานุการ 

รองลขาธิการ รักษาการ฿นต าหนงลขาธิการ 
ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 

14. นายสุธัญญ์  ฤทธิขาบ       ผูຌชวยลขานุการ 
ผูຌอ านวยการส านักบริหารกองทุนพืไอชวยหลือกษตรกรละรับรืไองรຌองรียน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 

ตามค าสัไงคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกรฉพาะกิจ ทีไ แ/โ5ๆแ 

1. นายณรงค์ ออนสะอาด      ประธานอนุกรรมการ 
ทีไปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 

2. นายอ านวย ปะติส      รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายวัชรชัย  วิสุทธิสมาจาร     อนุกรรมการ 

ผูຌทนส านักงานพัฒนาระบบราชการ ิก.พ.ร.ี 
4. ผูຌทนกรมบัญชีกลาง      อนุกรรมการ 
5. นายทวินทร์  นรินทร์      อนุกรรมการ 

ผูຌทนส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
6. นายน าชัย  พรหมมีชัย      อนุกรรมการ 
7. นายพุทธิสัตย์  นามดช      อนุกรรมการ 

กรรมการวินิจฉัยการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร  
สาขาสังคม การบริหารราชการผนดิน ละการบังคับ฿ชຌกฎหมาย 

8. ผศ.อาจยุทธ  นติธนากุล      อนุกรรมการ 
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

9. ผศ.ศุภฤกษ์  สุขสมาน      อนุกรรมการ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

10. นายวชสิทธิ์  วิริยะภาค      อนุกรรมการ 
11. นายสเกร  พิมพ์บึง      อนุกรรมการละลขานุการ 

รองลขาธิการ รักษาการ฿นต าหนงลขาธิการ 
ส านักงานกองทุนฟ้นฟูละพัฒนากษตรกร 

 
 
อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงาน 

1. นายวัชรชัย  วิสุทธิสมาจาร ผูຌทนส านักงานพัฒนาระบบราชการ ิก.พ.ร.ี 
2. ผศ.อาจยุทธ  นติธนากุล  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
3. นายวชสิทธิ์  วิริยะภาค  ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานบริหารงานบุคคล  

ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร 
 
 
ผูຌชีไยวชาญดຌานการประมินผลการปฏิบัติงาน 

ดร.นพดล  กรรณิกา   ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนละความป็นผูຌน า 
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คณะท างานจัดท าหลักกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร พ.ศ. โ5ๆโ 

 

ทีไปรึกษา 

 นายสเกร  พิมพ์บึง รักษาการ฿นต าหนงลขาธิการ  
 นายสมยศ  ภิราญค า รองลขาธิการ 
 

คณะท างาน 

 แ. นายรัตนกุล  พธิ ผูຌอ านวยการ ส านักบริหาร ิรก.ี ประธานคณะท างาน 
 โ. นายประยงค์  อัฒจักร ผูຌอ านวยการ ส านักตรวจสอบ ิรก.ี รองประธานท างาน 
 ใ. นางสาวธนวัน  บวัหลวงงาม ผูຌอ านวยการ ส านักอ านวยการ ิรก.ี คณะท างาน 
 4. นายฐานอก  สุระค าหง ผูຌอ านวยการ ส านักกฎหมาย ิรก.ี คณะท างาน 
 5. นางสาวภุมรี  พใงกลาง  หัวหนຌาสวนลขานุการ  คณะท างาน 
 ๆ. นางนัทธมน  จันทร์ฤกษ์ หัวหนຌาสวนทรัพยากรบุคคล ลขานุการคณะท างาน 
 ็. นายสิทธิชัย  ลຌอตระกูล พนักงานทัไวเป ส านักบริหาร ผูຌชวยลขานุการ 
 8. นางสาวสุทธิดา  นามกูล พนักงานทัไวเป ส านักตรวจสอบ ผูຌชวยลขานุการ 
 9. นางสาววิลาสินี  พใชรภา ลูกจຌางกลุมงานทัไวเป ส านักอ านวยการ  ผูຌชวยลขานุการ 

 

 

 

 


