คู่มอื การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
สาหรับผู้ปฏิบัตงิ านองค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้
พ.ศ. 2563
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(1)

คานา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ
โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายรวมของ
องค์กรซึ่งจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการกาหนดดัชนีชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสาเร็จของงาน ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะหลักที่องค์กรกาหนด
ในปี 2555 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้นารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้างต้นมาใช้
ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น การพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้งเลื่อนระดับ และ
การบรรจุผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีการกาหนดแผนงาน เป้าหมาย โดยมี
ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้นร่วมกันจัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จของผลงานที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
และนามาใช้ประเมินร่วมกับการพิจารณาสมรรถนะหลักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วยนั้น
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ สานักบริหารกลางจึงได้พิจารณา
ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการนามาปฏิบัติใช้จริงมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง
คู่มือฉบับนี้ใช้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
โดยมีรูปแบบและข้อกาหนดไว้อย่างชัดเจน และหวังว่าจะได้นามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน
และองค์กรต่อไป
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(2)

สารบัญ
 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- วัตถุประสงค์
- หลักการประเมิน
 รูปแบบและข้อกาหนดของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
3. น้าหนักการประเมิน
4. การจัดส่งแบบประเมิน
 การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
1. ข้อมูลบุคคล (สาหรับผู้ถูกประเมิน)
2. ส่วนประกอบในแบบประเมินผล
3. การจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
3.1 ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคล
3.2 ส่วนที่ 2 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางานโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
3.3 ส่วนที่ 3 การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดปี
3.4 ส่วนที่ 4 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น ประจาปี
3.5 ส่วนที่ 5 การปะเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
3.6 ส่วนที่ 6 การประเมินด้านอื่น ๆ
ภาคผนวก
 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- แบบสรุปการประเมินผลการพิจารณาความดีความชอบ
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
- แบบคาบรรยายลักษณะงาน แบบ JD
- ตารางการจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล ประจาปี (KPI 1)
- บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจาปี (KPI 2)
- คาจากัดความหรือสูตรการคานวณการให้คะแนนท้ายบันทึกข้อตกลงรายบุคคล ประจาปี (KPI 3)
- ติดตามผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคลระหว่างปี (KPI 4)
 ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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(3)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความโปร่งใส
เป็นธรรม มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลงานตัวชี้วัดรายบุคคลและลักษณะพฤติกรรมการทางาน
สามารถวัดและประเมินความสาเร็จของผู้ปฏิบัติงานได้ และสามารถสื่อข้อความให้ผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คนได้
รับทราบและนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทางานได้ โดยระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยให้
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการติดตามดูแลความก้าวหน้า
ของงาน เพื่อให้เกิดความสาเร็จในเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

หลักการประเมิน
เป็นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานกาหนดแผนงานและเป้าหมาย
การทางานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการติดตามดูแลความก้าวหน้า
ของงาน เพื่อให้เกิดความสาเร็จในเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ นอกจากนั้นการประเมินลักษณะพฤติกรรมที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในอนาคต
ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม
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(1)

รูปแบบและข้อกาหนดของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
1. การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
2. ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
ผู้ประเมิน
ผู้ถูกประเมิน
1) พนักงาน/นิติกร (1-4) (4-5)
พนักงานสัญญาจ้าง
พนักงานจ้างทดลองงาน
พนักงานปฏิบตั ิการ (02-06)
พนักงานปฏิบตั ิการสัญญาจ้าง
2) หัวหน้างาน/นิติกร (5-6)
3) ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วน/นิติกร (6-7)
4) หัวหน้าฝ่าย (7-8)
5) ผู้อานวยการสานัก (8-9)
6) รองผู้อานวยการ (10)

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ผู้บังคับบัญชา
ถัดไป 1 ระดับ

ผู้บังคับบัญชา
ถัดไปอีก 1 ระดับ

หัวหน้างาน/นิติกร

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ/นิติกร
ร่วมกับ
หัวหน้าฝ่าย

ผู้อานวยการสานัก

หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ/นิติกร
หัวหน้าฝ่าย
ผู้อานวยการสานัก
รองผู้อานวยการที่กากับดูแล
ผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่าย
-

ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

3. น้าหนักการประเมิน ในการกาหนดน้าหนักของแต่ละส่วนของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน อ.อ.ป.
จะพิจารณากาหนดน้าหนักเป็นปีๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะนั้น โดยนาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
หัวหน้าหน่วยงาน และจะแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบก่อนเริ่มระยะเวลาการประเมินปีความดีความชอบ ซึ่งจะ
แบ่งการกาหนดน้าหนักแต่ละส่วนของผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน (ระดับควบ 5-6) ขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงาน (ระดับควบ 1-4 และระดับควบ 4-5) รวมถึง พนักงานสัญญาจ้าง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ (ชั้น 02-06) รวมถึง พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง
สาหรับการกาหนดน้าหนักการประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางานระหว่างการประเมินตนเองและ
ผู้บังคับบัญชาประเมิน กาหนดสัดส่วนน้าหนักไว้ 0.20 : 0.80
4. การจัดส่งแบบประเมิน ให้หน่วยงานจัดส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมของสานัก
ตามแบบสรุปการประเมินผลการพิจารณาความดีความชอบ ประจาปี หาก อ.อ.ป. ประสงค์ให้หน่วยงาน
จัดส่งใบประเมินแต่ละบุคคล ให้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
โดยประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของแต่ละปี
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(2)

การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
1. ข้อมูลบุคคล (สาหรับผู้ถูกประเมิน)
- กรอกชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง ระดับ และสังกัด
- กรอกข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน การมาสาย ลาป่วย ลากิจ และอื่น ๆ
- กรอกข้อมูลการกระทาผิดวินัย
2. ส่วนประกอบในแบบประเมินผล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น ประกอบด้วยรายละเอียด 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคล
ส่วนที่ 2 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางานโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก (Core Competency)
ส่วนที่ 3 การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดปี
ส่วนที่ 4 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น ประจาปี
ส่วนที่ 5 การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
ส่วนที่ 6 การประเมินด้านอื่นๆ
3. การจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
3.1) ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคล เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ให้ประเมินปีละ 1 ครั้ง กาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ของทุกปี
 วิธีการประเมิน
1) ให้ผู้ถูกประเมินทาการจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตาม
แบบฟอร์ม JD โดยให้กาหนดบทบาท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบจากกาหนดหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายหรือจากภาระกรรม ตามโครงสร้างและคุณสมบัติของตาแหน่งงานที่ดารงอยู่ โดยดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมของทุกปี
2) นาภาระกรรม ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในข้อ 1) ที่เป็นหน้าที่หลักที่มี
ความสาคัญหรือมีผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมายของสานัก มาจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล โดยให้สอดรับกับ
ผลงานที่คาดหวังตามภาระกรรมและขอบเขตความรับผิดชอบ ตามแบบฟอร์ม KPI 1
3) นาตัวชี้วัดรายบุคคลจากแบบฟอร์ม KPI 1 มากาหนดน้าหนักและเป้าหมาย พร้อมค่า
เกณฑ์วัดคะแนน ตามแบบฟอร์ม KPI 2
4) กาหนดคาจากัดความของแต่ละตัวชี้วัด หลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยละเอียด
เพื่อเป็นมาตรฐานการให้คะแนน ตามแบบฟอร์ม KPI 3
5) เสนอตัวชี้วัดรายบุคคลตามข้อ 1) - 4) ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจนถึงผู้บังคับบัญชา
ถัดไป 1ระดับ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ได้รับความยินยอมเห็นชอบร่วมกัน ทั้งผู้ถูกประเมินและผู้ประเมินและ
ลงนามเป็นข้อตกลงร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมของทุกปี แล้วจัดทาบันทึกเพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาถัดไปอีก 1 ระดับ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
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6) การติดตามผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคลระหว่างปี ให้ผู้ปฏิบัติงาน
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลประจาปี ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นรายไตรมาส หรือ 2
ไตรมาส หรือให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้งานสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ติดตามผลการดาเนินงาน และลงนามรับรองในแต่ละไตรมาส และ
ให้ผู้ถูกประเมินและผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นลงนามร่วมกัน หลังเสร็จสิ้นไตรมาส 4 ตามแบบฟอร์ม KPI 4
7) ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปี โดยให้ผู้ถูกประเมิน ประเมินผลงานของตนเอง
โดยกรอกคะแนน พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบในการให้คะแนน ส่งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผล
เพื่อให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนามาใส่ในแบบประเมินผลส่วนที่ 1
8) หากผู้ถูกประเมินมีการย้าย ช่วยปฏิบัติงาน หรือโยกย้ายตาแหน่งงานระหว่างปี
ให้จัดทาบันทึกข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในงานใหม่ และให้ผู้บังคับบัญชาคนเดิมประเมินผลงาน
ที่ผ่านมา ส่งให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ด้วย เพื่อนาผลการประเมินมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในแต่ละสังกัด เช่น ย้ายงานในช่วงเดือน กันยายน
งานเดิมให้ผู้บังคับบัญชาคนเดิมประเมินผลงานที่ผ่านมา (มกราคม-สิงหาคม=8 เดือน)
งานใหม่จัดทาบันทึกข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ (กันยายน-ธันวาคม= 4 เดือน)
การประเมินเมื่อสิ้นปี ให้นาจานวนเดือนคิดเป็นสัดส่วนในการคานวณคะแนน ดังนี้
งานเดิม ประเมินได้คะแนน 3.0 งานใหม่ ประเมินได้คะแนน 4.5
- งานเดิม (8÷12)x3.0 = 1.99 คะแนน
- งานใหม่ (4÷12)x4.5 = 1.49 คะแนน
- รวมได้คะแนน 1.99 + 1.49 = 3.48 คะแนน
3.2) ส่วนที่ 2 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางานโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
(Core Competency) ได้กาหนดระยะเวลาการประเมินผลเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีการประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ประจาปี ให้ประเมินปีละ 2 ครั้ง
1.1) ครั้งที่ 1 พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
ของปีถัดไป (ส่งแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินและส่งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นเห็นชอบ และส่งคืนให้ผู้ถูกประเมินเพื่อประเมินครั้งที่ 2)
1.2) ครั้งที่ 2 พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน
(ให้ผู้ถูกประเมินสรุปคะแนน แล้วส่งแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ให้ความเห็นชอบ)
2) กรณีการประเมินเพื่อ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ/ชั้น ต่อสัญญาจ้าง ให้ประเมิน 1 ครั้ง
ณ เวลาที่จะเสนอขอ โดยประเมินในช่องครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการประเมินเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
ให้นาลักษณะพฤติกรรมการทางานที่ผ่านมาในขณะที่เป็นสัญญาจ้าง มาประกอบการพิจารณา สาหรับการ
แต่งตั้ง เลื่อนระดับ/ชั้น ให้นาลักษณะพฤติกรรมการทางานย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน มาประกอบการพิจารณา
และจัดส่งแบบประเมินพร้อมบันทึกที่จะเสนอขอ
โดยส่วนนี้เป็นการประเมินลักษณะพฤติกรรมในการทางานที่เกิดขึ้นจริงของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ/ชั้น ตามสมรรถนะหลักที่ อ.อ.ป. กาหนดไว้ 5 รายการ ได้แก่
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 การเปลี่ยนแปลง (Changing)

 คุณธรรม จริยธรรม (Integrity)
 การทางานเป็นทีม (Teamwork)
 การประสานงานผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Cooperation)
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
ทั้งนี้ ในการประเมินผู้ถูกประเมินจะทาการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมิน ซึ่งกาหนด
สัดส่วนน้าหนักระหว่าง ผู้ถูกประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมิน เป็น 0.20 : 0.80
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวหรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมเป็นครั้งคราว ทาได้บ้างไม่ได้บ้าง ยังปรากฏจุดอ่อน
โดยไม่สามารถปรับแก้ได้โดยง่าย ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
ระดับ 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมเป็นประจา มีจุดอ่อนบ้าง แต่สามารถปรับแก้ได้โดยง่าย
ระดับ 4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับใช้งานได้ดี ไม่พบประเด็นที่เป็นจุดอ่อนต้องปรับแก้
ระดับ 5 หมายถึง แสดงพฤติกรรมที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
 วิธีการประเมิน
1) พิจารณาการให้คะแนน จากพฤติกรรมที่ผู้ถูกประเมินแสดงออกจริงในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในระดับคะแนนใด ตามเกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น
2) นาคะแนนที่ได้กรอกลงในแบบฟอร์มส่วนที่ 2 (ข้อ 2.1 ผู้ถูกประเมินเป็นผู้ประเมิน
ตนเอง และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน)
3) รวมคะแนนที่ประเมินได้ กรอกในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 แล้วคานวณคะแนนกับสัดส่วน
น้าหนักที่กาหนดไว้ โดยข้อนี้มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
3.3) ส่วนที่ 3 การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดปี ให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเป็น
ภาพรวม 1 ปี ตามปีประเมิน (ตุลาคม – กันยายนของปีถัดไป) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
ระดับคะแนน
การปฏิบัติงาน
เวลาปฏิบัติงาน (เดือน)
ป่วย กิจ (วัน)
สาย (วัน)

5

4

3

2

1

12
0-4
0-2

11
5-8
3-4

10
9 - 14
5 - 10

9
15 - 24
11 - 15

8
25 - 30
16 - 20

 วิธีการประเมิน
1) การนับวันปฏิบัติงาน การลาป่วย กิจ สาย ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย
การปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม กรณีการสรุปวันลาป่วย กิจ สาย มีวันลา
เป็นเศษครึ่งวัน จะไม่นาครึ่งวันมาคานวณฯ เช่น ทั้งปีมีวันลาป่วย กิจ 4½ จะคิดวันลาเพียง 4 วัน
2) นาคะแนนประเมินมาใส่ในแบบสรุปประเมินผลส่วนที่ 3
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3) หากผู้ปฏิบัติงานมีเวลาปฏิบัติงานต่ากว่า 8 เดือน หรือวันลาป่วยกิจเกิน 30 วัน หรือ
วันมาสายเกิน 20 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ประเมิน ผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.4) ส่วนที่ 4 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น ประจาปี
เป็นการสรุปคะแนนการประเมินผล เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในด้านต่างๆ ต่อไป
 วิธีการสรุปผลประเมิน
1) ประเมินเพือ่ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง นาคะแนนประเมิน ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 กรอกในช่องคะแนน แล้วคานวณกับสัดส่วนน้าหนักตามที่ อ.อ.ป. กาหนดไว้ประจาปี
โดยข้อนี้มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน และจะได้เป็นคะแนนรวมเพื่อนามาพิจารณา
2) ประเมินเพือ่ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้าง ให้นาคะแนนส่วนที่ 2 กรอกในช่อง
คะแนน โดยข้อนี้มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
3.5) ส่วนที่ 5 การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินร่วมกับ
ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และรายงานผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาถัดไปตามลาดับ รับทราบและ
ให้ข้อคิดเห็น โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาประเมินผล ดังนี้
1) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สาหรับพนักงานและพนักงานปฏิบัติการทุกระดับ/ชั้น
ระดับคะแนน
4.50
4.00
3.00
2.00
1.00

-

5.00
4.49
3.99
2.99
1.99

มีสิทธิไ์ ด้รับการพิจารณา
2 ขั้น (ดีเยี่ยม)
1.5 ขั้น (ดีมาก)
1 ขั้น (ดี)
0.5 ขั้น (ดีพอใช้)
ไม่ได้เลื่อนขั้น (ต้องปรับปรุง)

2) การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง สาหรับพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง
ระดับคะแนน

มีสิทธิไ์ ด้รับการพิจารณา

3.50 - 5.00
2.00 - 3.49
1.00 - 1.99

1 ขั้น (ดีเยี่ยม)
0.5 ขั้น (ดี)
ไม่ได้เลื่อนขั้น (ต้องปรับปรุง)

3) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างสาหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้นาคาสั่ง อ.อ.ป. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานและพนักงานปฏิบัติการของ อ.อ.ป. หรือคาสั่งอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างด้วย
3.6) ส่วนที่ 6 การประเมินด้านอื่นๆ ประกอบด้วย แต่งตั้ง เลื่อนระดับ/ชั้น ต่อสัญญาจ้าง
ให้ประเมินเฉพาะส่วนที่ 2 และผลการประเมินต้องได้รับคะแนนรวมมากกว่า 3.99 คะแนน
สาหรับการประเมินให้เลิกจ้าง เป็นการประเมินกรณีผู้ปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน โดยนาผลการประเมินของทุกส่วนมาประกอบการพิจารณา และผลการประเมินได้รับคะแนนรวม
ต่ากว่า 2.00 คะแนน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างผูป้ ฏิบัติงานด้วย


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(6)

แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(7)

แบบสรุปการประเมินผลการพิจารณาความดีความชอบ ประจาปี........
หน่วยงาน..................................................
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3

ตาแหน่ง

คะแนนการประเมิน
ส่วนที่ 2

ชื่อ - ชื่อสกุล

เงินเดือน
ปัจจุบัน
(บาท)

ส่วนที่ 1

ลาดับ

ระดับ
/ชั้น

รวม

เลื่อน
จานวน เงินเดือน
ขั้นที่เลื่อน
เป็น
(บาท)

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้อานวยการสานัก
(
)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(8)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับ/ชั้น
ประจาปี...........ระหว่างวันที่.................................ถึง...................................
1. ข้อมูลบุคคล
 ชื่อผู้ถูกประเมิน.........................................................ตาแหน่ง..........................................................(ระดับ/ชั้น..........)
 งาน/ส่วน/ฝ่าย/สานัก........................................................................................................................................................
 อัตราเลขที่.........................................................................................เงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท
 เวลาปฏิบัติงาน สาย.....................วัน ลาป่วย....................วัน ลากิจ....................วัน วันลาอื่น ๆ ระบุ.......................วัน
 การกระทาผิดวินัย

 ไม่มี

 มี

(ถ้ามีให้แนบเอกสารประกอบ)

2. การประเมินผล
ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคล

ตัวชี้วัดรายบุคคล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(1)
สัดส่วน
น้าหนัก

(2)
ระดับ
คะแนน

1.00

คะแนนรวม

คะแนน
ประเมิน
(1) X (2)

(9)
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ส่วนที่ 2 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางานโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2.1 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางาน
ระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
ประเมินตนเอง

พฤติกรรม

(1)
ครั้งที่ 1

(2)
ครั้งที่ 2

รวม
(1)+(2)
2

ผู้บังคับบัญชาประเมิน
(1)
ครั้งที่ 1

(2)
ครั้งที่ 2

รวม
(1)+(2)
2

1. การเปลี่ยนแปลง (Changing)
มีพฤติกรรมแสวงหาติดตามความรู้ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนามา
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน และจัดการกับปัญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

2. คุณธรรม จริยธรรม (Integrity)
ปฏิบัติตามภารกิจหลักขององค์กร ความภาคภูมิ เชื่อมั่น ศรัทธาในองค์กร เสียสละ ทุ่มเท
กาลังกาย กาลังสติปัญญา ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้ง ตามกฎหมาย หลัก
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของพนักงาน พิทักษ์ผลประโยชน์
ขององค์กร

3. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
ร่วมมือและตั้งใจที่จะทางาน ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ในทีมงาน
และหน่วยงานในองค์กร สามารถประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร

4. การประสานงานผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Cooperation)

ให้มีความตั้งใจและมีทักษะในการประสานงาน เรียนรู้และเข้าใจบุคคลอื่น/ผู้มีสว่ นได้เสีย
ที่ต้องติดต่อประสานงาน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จของงาน ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์
อย่างเหมาะสม ให้เกียรติและยอมรับในคุณค่าของผู้ที่ต้องประสานงาน

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดีบรรลุผลสัมฤทธิ์ รวมทัง้ การสร้างสรรค์พัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย

ระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
ระดับ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวหรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 2 แสดงพฤติกรรมเป็นครั้งคราว ทาได้บ้างไม่ได้บ้าง ยังปรากฏจุดอ่อน
โดยไม่สามารถปรับแก้ได้โดยง่าย ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
ระดับ 3 แสดงพฤติกรรมเป็นประจา มีจุดอ่อนบ้าง แต่สามารถปรับแก้ได้โดยง่าย
ระดับ 4 แสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับใช้งานได้ดี ไม่พบประเด็นที่เป็นจุดอ่อนต้องปรับแก้
ระดับ 5 แสดงพฤติกรรมทีด่ ี เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

คะแนนรวม

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

(คะแนนรวมหาร 5)

(รวมคะแนนหาร 5)

2.2 สรุปการประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางาน
ผู้ประเมิน
2.1 ประเมินตนเอง
2.2 ผู้บังคับบัญชาประเมิน

(1)
สัดส่วนน้าหนัก
0.20
0.80
1.00

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(2)
คะแนนการประเมิน

(3)
รวม (1) X (2)

คะแนนรวม

(10)
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ส่วนที่ 3 การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดปี
การปฏิบัติงาน

เกณฑ์การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดปี

คะแนน

ระดับคะแนน

เวลาปฏิบัติงาน (เดือน)

5

4

3

2

1

ป่วย กิจ (วัน)

การปฏิบัติงาน
เวลาปฏิบัติงาน (เดือน)

12

11

10

9

8

สาย (วัน)

ป่วย กิจ (วัน)

0-4

5-8

9 - 14

15 - 24

25 - 30

สาย (วัน)

0-2

3-4

5 - 10

11 - 15

16 - 20

คะแนนเฉลี่ยรวม
(รวมคะแนนหาร 3)

ส่วนที่ 4 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
หัวข้อ

(1)
สัดส่วนน้าหนัก

(2)
คะแนน

1.00

คะแนนรวม

(1)x(2)
รวม

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคล
ส่วนที่ 2 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางานโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
(Core Competency)
ส่วนที่ 3 การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดปี

ส่วนที่ 5 การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจาปี
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับ พนักงาน/พนักงานปฏิบัติการ
คะแนน
ความหมาย
ขั้น

4.50 – 5.00
ดีเยี่ยม
2

4.00 – 4.49
ดีมาก
1.5

3.00 – 3.99
ดี
1

2.00 – 2.99
พอใช้
0.5

1.00 – 1.99
ต้องปรับปรุง
ไม่ได้เลื่อนขั้น

เกณฑ์การพิจารณาสาหรับ พนักงานสัญญาจ้าง/พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง
คะแนน
ความหมาย
ขั้น

3.50 – 5.00
ดีเยี่ยม
1

2.00 – 3.49
ดี
0.5

1.00 – 1.99
ต้องปรับปรุง
ไม่ได้เลื่อนขั้น

 มีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ประจาปี ................
 2 ขั้น
 1.5 ขั้น
 1 ขั้น  0.5 ขั้น  ไม่ได้เลื่อนขั้น
มีสิทธิไ์ ด้รับการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง เป็น..............................บาท
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(11)
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ส่วนที่ 6 การประเมินด้านอื่นๆ
 สมควรแต่งตั้ง
 สมควรต่อสัญญาจ้าง (ระบุจานวนปี/เดือน) ...........................
 สมควรเลื่อนระดับ/ชั้น…………………........................................
 สมควรเลิกจ้าง
 อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................

เกณฑ์คะแนนการประเมินด้านอื่นๆ
ผลการประเมิน
คะแนน

ประเมินครั้งที่ 1

แต่งตั้ง/เลื่อนระดับ/
ต่อสัญญาจ้าง
มากกว่า 3.99

เลิกจ้าง
ต่ากว่า 2.00

ผู้ถูกประเมิน
ความเห็น..................................................................
..................................................................................

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ความเห็น....................................................................
...................................................................................

(ลงชื่อ)...................................................................
ตาแหน่ง...................................................................
................/................./.................
ผู้บังคับบัญชาถัดไป 1 ระดับ
ความเห็น..................................................................
..................................................................................

(ลงชื่อ)...................................................................
ตาแหน่ง...................................................................
................/................./.................
ผู้บังคับบัญชาถัดไปอีก 1 ระดับ
ความเห็น..................................................................
..................................................................................

(ลงชื่อ)...................................................................
ตาแหน่ง...................................................................
................/................./.................

(ลงชื่อ)....................................................................
ตาแหน่ง...................................................................
................/................./.................

ประเมินครั้งที่ 2
ผู้ถูกประเมิน
ความเห็น..................................................................
..................................................................................

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ความเห็น....................................................................
...................................................................................

(ลงชื่อ)...................................................................
ตาแหน่ง...................................................................
................/................./.................
ผู้บังคับบัญชาถัดไป 1 ระดับ
ความเห็น..................................................................
.................................................................................

(ลงชื่อ)....................................................................
ตาแหน่ง...................................................................
................/................./.................
ผู้บังคับบัญชาถัดไปอีก 1 ระดับ
ความเห็น..................................................................
..................................................................................

(ลงชื่อ)...................................................................
ตาแหน่ง...................................................................
................/................./.................

(ลงชื่อ)....................................................................
ตาแหน่ง...................................................................
................/................./.................

หมายเหตุ. การพิจารณาความดีความชอบ ให้ประเมินครบทุกส่วน
- ส่วนที่ 1 ให้ประเมิน 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ของทุกปี
- ส่วนที่ 2 ให้ประเมิน 2 ครั้ง ตามปีการประเมิน (ตุลาคม – มีนาคมของปีถัดไป และเมษายน - กันยายน)
- ส่วนที่ 3 ให้ประเมิน 1 ครั้ง ตามปีการประเมิน (ตุลาคม – กันยายน ของปีถัดไป)
 แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้าง ให้ประเมินเฉพาะส่วนที่ 2 ช่องครั้งที่ 1 (ประเมิน 1 ครั้ง)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(12)

แบบ JD

แบบคาบรรยายลักษณะงาน
(Job Description)
ข้อมูลตาแหน่งงาน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด:

หน่วยงาน :
ส่วน/กลุ่ม :
ชื่อผู้ดารงตาแหน่ง :

ฝ่าย :
งาน :
ตาแหน่ง :

ชื่อผู้บังคับบัญชา :

ตาแหน่งผู้บังคับบัญชา :

ตรวจสอบโดย:
อนุมัติโดย :

วัตถุประสงค์ของตาแหน่ง :

ขอบเขตของงาน :

ด้านการเงิน
งบประมาณค่าใช้จ่ายสานัก....................................บาท/ปี
อานาจอนุมัติจ่าย................................................บาท/ครัง้

ด้านอื่นๆ (ที่ไม่ใช่การเงิน)
จานวนพนักงานทั้งหมดในฝ่าย....................................คน
จานวนผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง..................................คน

เครือข่ายการดาเนินงาน
ภายนอกองค์กร

ภายในองค์กร

ภายนอกองค์กร

ข้อกาหนดคุณสมบัติขั้นต่าที่ตาแหน่งงานต้องการ
การศึกษา/ประสบการณ์ :

ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(13)

-2-

แบบ JD

แบบคาบรรยายลักษณะงาน
(Job Description)
ตาแหน่ง

ชือ่ - ชื่อสกุล

ขอบเขตความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน
ภาระกรรม ตามกาหนดหน้าที่
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

วันที่

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน(%)
 หลัก
 สนับสนุน

เกณฑ์การวัดผลงาน
(เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ถูกประเมิน (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับ(............................................................)
(.........................................................)
บัญชาชั้นต้น)
วันที่............./............../............
วันที่............./............../............
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้อนุมัติ (ผู้บังคับบัญชาถัดไป 1 ระดับ)
(..............................................................)
วันที่............./............../..........

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(14)

KPI 1

ตารางการจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล ประจาปี...............
ของนาย/นาง/น.ส.......................................................................................ตาแหน่ง...........................................................................................................
งาน..................................................ส่วน/กลุ่ม..................................................ฝ่าย........................................................สานัก...........................................
หน้าที่หลัก

ผลงาน
ที่คาดหวัง

กลุ่ม
ผลงาน

ตัวชี้วัดรายบุคคล

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ถูกประเมิน (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับบัญชา (ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติ (ผู้บังคับบัญชา(.................................................)
(....................................................)
ชั้นต้น)
(......................................................)
ถัดไป 1 ระดับ)
วันที่............./............./............
วันที่............./............./.............
วันที่............./….........../.............

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(15)

KPI 2

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจาปี...............
ระหว่างนาย/นาง/น.ส.................................................................................ตาแหน่ง............................................................................................................
งาน............................................ส่วน/กลุ่ม........................................................ฝ่าย........................................................สานัก............................................
กับนาย/นาง/น.ส........................................................................................ตาแหน่ง.............................................................................................................
งาน.............................................ส่วน/กลุ่ม.......................................................ฝ่าย........................................................สานัก............................................
ลาดับ

ตัวชี้วัดรายบุคคล

หน่วย
นับ

สัดส่วน
น้าหนัก

เป้าหมาย

1

2

ค่าเกณฑ์วัด
3

4

5

การปรับค่าเกณฑ์วัด

1.00
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ถูกประเมิน (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับบัญชา (ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติ (ผู้บังคับบัญชา(.................................................)
(....................................................)
ชั้นต้น)
(......................................................)
ถัดไป 1 ระดับ)
วันที่............./............./............
วันที่............./............./.............
วันที่............./….........../.............

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(16)

KPI 3

คาจากัดความหรือสูตรการคานวณการให้คะแนนแนบท้ายบันทึกข้อตกลงรายบุคคล ประจาปี.........
ของนาย/นาง/น.ส.......................................................................................ตาแหน่ง...........................................................................................................
งาน..................................................ส่วน/กลุ่ม..................................................ฝ่าย........................................................สานัก...........................................
ตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ถูกประเมิน (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับบัญชา (ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติ (ผู้บังคับบัญชา(.................................................)
(....................................................)
ชั้นต้น)
(......................................................)
ถัดไป 1 ระดับ)
วันที่............./............./............
วันที่............./............./.............
วันที่............./….........../.............

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(17)

KPI 4
ติดตามผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคลระหว่างปี
ของนาย/นาง/น.ส.......................................................................................ตาแหน่ง...........................................................................................................
งาน..................................................ส่วน/กลุ่ม..................................................ฝ่าย........................................................สานัก...........................................
ตัวชี้วัดรายบุคคล

ค่าเกณฑ์วัด/คาจากัดความ
(แบบย่อ)

ผลการดาเนินงาน/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง
ไตรมาส 1
ผลการ ผบ.ชั้นต้น
ดาเนินงาน ลงนาม

ไตรมาส 2
ผลการ
ดาเนินงาน

ผบ.ชั้นต้น
ลงนาม

ไตรมาส 3
ผลการ
ดาเนินงาน

ผบ.ชั้นต้น
ลงนาม

ไตรมาส 4
ผลการ
ดาเนินงาน

ผบ.ชั้นต้น
ลงนาม

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ถูกประเมิน (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับบัญชา (ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติ (ผู้บังคับบัญชา(.................................................)
(....................................................)
ชั้นต้น)
(......................................................)
ถัดไป 1 ระดับ)
วันที่............./............./............
วันที่............./............./.............
วันที่............./….........../.............
 หมายเหตุ : ผู้ถูกประเมินและผู้บังคับบัญชา ลงชื่อร่วมกันหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 4

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(18)

ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(19)

(ตัวอย่าง)

แบบ JD

แบบคาบรรยายลักษณะงาน
(Job Description)
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
20 มกราคม 2563

ข้อมูลตาแหน่งงาน
หน่วยงาน : สานักบริหารกลาง
ฝ่าย :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ส่วน/กลุ่ม : ส่วนพัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์ งาน :งานพัฒนาระบบงาน
ชื่อผู้ดารงตาแหน่ง : นายขยัน ทาดี
ตาแหน่ง : พนักงาน (ระดับ 3)
ชื่อผู้บังคับบัญชา : นายสมนึก รักงาน ตาแหน่งผู้บังคับบัญชา : หัวหน้างาน (ระดับ 6)

ตรวจสอบโดย: หส.พร.
ว/ด/ป 20 มกราคม 2563
อนุมัติโดย : หฝ.พทร.
ว/ด/ป 20 มกราคม 2563

วัตถุประสงค์ของตาแหน่ง : เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง การจัดรูปแบบปรับปรุง
พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ให้เป็นมาตรฐาน ดาเนินงานตามระบบการประเมิน ผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาเนินการด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน การ
วิเคราะห์/ประเมิน/ปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน จัดแบ่งและกาหนดหน้าที่ส่วนงาน กาหนดตาแหน่ง กาหนดกรอบอัตรากาลัง จัดทาบัญชีควบคุมกรอบ
อัตรากาลัง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ขอบเขตของงาน :

ด้านอื่นๆ (ที่ไม่ใช่การเงิน)
ด้านการเงิน
จานวนพนักงานทัง้ หมดในส่วน...................3................คน
งบประมาณค่าใช้จ่ายสานัก....................................บาท/ปี
จานวนผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง....................................คน
อานาจอนุมัติจ่าย................................................บาท/ครั้ง
เครือข่ายการดาเนินงาน
ภายในองค์กร
ภายนอกองค์กร
ภายนอกองค์กร
ผอส. บริหารกลาง
ผอส./หฝ./หส./หง
กรองค์
กร
หฝ./หัวหน้างานในสังกัด
กร
ของ อ.อ.ป.
- หน่วองค์
ยงานราชการต่
างๆ
- หน่วยงานราชการต่างๆ
ผู้อานวยการ
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- สานักคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
- บริษัท ที่ปรึกษา Tris
- หน่วยงานภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง

รอ
พนักงาน (ระดับ 3)
งานพัฒนาระบบงาน

- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- สานักงานคณะกรรม
การนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- บริษัท ที่ปรึกษา Tris
- หน่วยงานภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานปฏิบัติการในสังกัด

ข้อกาหนดคุณสมบัติขั้นต่าทีต่ าแหน่งงานต้องการ
การศึกษา/ประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
ความรู้และทักษะเฉพาะทาง :
- มีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามกระบวนการขั้นตอน/คู่มือการทางาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในสายงานของตนตามหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานเบื้องต้นได้
ภายใต้กรอบหรือแนวทางที่กาหนดหรือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
- สามารถสื่อสารข้อมูลในเรื่องที่ตนรับผิดชอบกับผู้ร่วมงานและนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมหรือทีมงานได้ชัดเจนเข้าใจตรงกัน
- เล็งเห็น ปัญหา อุปสรรค และหาวิธีการลงมือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบโดยไม่รอช้า เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนาโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน
- แสดงออกถึงการยอมรับและนาวิธีการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เปิดรับโอกาสในการค้นพบวิธีการในการพัฒนาการทางานของตนเอง ใส่ใจให้ความร่วมมื อในการปฏิบัติตาม
แนวคิดใหม่ๆ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส และแสดงกิริยาที่สุภาพกับผู้ที่มาติดต่อด้วย อานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(20)

-2-

แบบ JD

แบบคาบรรยายลักษณะงาน
(Job Description)
ตาแหน่ง

พนักงาน (ระดับ 3) งานพัฒนาระบบงาน

ขอบเขตความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน
ภาระกรรม ตามกาหนดหน้าที่
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

ชือ่ – ชื่อสกุล

นายขยัน ทาดี

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน(%)
  หลัก
  สนับสนุน
หลัก
20 %

1. ด้านแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์
ดาเนินการด้านการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ด้านงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง
หลักเกณฑ์ต่างๆ การจัดรูปแบบปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ อ.อ.ป. ให้เป็นมาตรฐาน
3. ด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
ดาเนินการวิเคราะห์/ประเมิน/ปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน จัดแบ่งและกาหนด
หน้าที่ส่วนงาน กาหนดตาแหน่ง กาหนดกรอบอัตรากาลัง จัดทาบัญชีควบคุมกรอบ
อัตรากาลัง
4. ด้านการประเมินผล
ดาเนินการด้านระบบการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ระหว่าง ส.บก. กับ อ.อ.ป. ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ฝ.ทม.
5. งานด้านการรายงาน/จัดเก็บเอกสาร
ดาเนินการรวบรวมรายงานและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ในความรับผิดชอบ

เกณฑ์การวัดผลงาน
(เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

หลัก
30 %

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

สนับสนุน
20 %

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

สนับสนุน
5%

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

สนับสนุน
15 %
สนับสนุน
10 %

6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันที่ 20 มกราคม 2563

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(ลงชื่อ)....................ขยัน ทาดี.......................ผู้ถูกประเมิน (ลงชื่อ)..................สมนึก รักงาน……............ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(................นายขยัน ทาดี..................)
(.............นายสมนึก รักงาน.............)
วันที่ 20 / มกราคม / 2563
วันที่ 20 / มกราคม / 2563
(ลงชื่อ)..................บรรจง ซื่อสัตย์..................ผู้อนุมัติ (ผู้บังคับบัญชาถัดไป 1 ระดับ)
(.............นางบรรจง ซื่อสัตย์...............)
วันที่ 20 / มกราคม / 2563

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(21)

(ตัวอย่าง)

KPI 1

ตารางการจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล ประจาปี 2563
ของนาย/นาง/น.ส......................................นายขยัน ทาดี........................................ตาแหน่ง..........พนักงาน (ระดับ 3)............................................................
งาน....พัฒนาระบบงาน....ส่วน/กลุ่ม....พัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์....ฝ่าย....ทรัพยากรมนุษย์....สานัก....บริหารกลาง.............
หน้าที่หลัก

ผลงานที่คาดหวัง

1. ด้านโครงสร้างอัตรากาลัง
- ดาเนินงานด้านการปรับปรุงโครงสร้าง การกาหนดหน้าที่ สานัก ฝ่าย ส่วน งาน กาหนดตาแหน่งและอัตรากาลัง
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน วิเคราะห์อัต รากาลังให้เหมาะสมกับความต้องการของ
หน่วยงาน เพื่อให้มีอัตรากาลังที่ เหมาะสม
2. ด้านการพัฒนาระบบงาน
- ดาเนินงานด้านการพัฒนาเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ สมรรถนะ
ของผู้ปฏิบัติงาน สายงาน คาบรรยายลักษณะงาน รายการตัวชี้วัดรายบุคคล และปรับปรุงคาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ดาเนินงานพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน กาหนดวุฒิแรกบรรจุเงินเดือนขั้นต่า/ขั้นสูง ของแต่ละระดับ
ตลอดจนปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ คาสั่ง การจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับโยกย้าย การมอบ
อานาจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. ด้านระบบการประเมินผลงาน
- ดาเนินงานการด้านพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาการให้ความรู้ แนะนาการประเมินผล
การปฏิบัติงานการประเมินสมรรถนะ การจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล และการประเมินสมรรถนะ
- ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของ ส.ทม. กับ อ.อ.ป. และการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
หัวข้อ การบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ด้านการจัดทาและรายงานต่างๆ
- ดาเนินงานจัดทาและรายงานงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเวลา/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ เช่น แผนการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน

- โครงสร้างกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป.

- มีเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน

กลุ่มผลงาน

ตัวชี้วดั รายบุคคล

1.คุณภาพ
2.เวลา
3.ประสิทธิภาพ

- การจัดทาคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งงาน
- การปรับปรุงระบบประเมินผลการดาเนินงาน รายบุคคล
- การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ
- โครงการองค์กรคุณธรรม
- การพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของ ผู้ปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0
- การบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

- การประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามที่ สคร. และบริษัท ทริสฯ กาหนดทุก
ประเด็น และรายงานภายในเวลาที่กาหนด

- เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอตามแผนปฏิบัติงานและควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ
- มีการพัฒนาตนเองเพื่อนามาปรับปรุงงานในความรับผิดชอบ

5. การปรับปรุงงาน

(ลงชื่อ)................ขยัน ทาดี...................ผูถ้ ูกประเมิน
(..............นายขยัน ทาดี...............)
วันที่ 31 มกราคม 2563

(ลงชื่อ)..................สมนึก รักงาน……............ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับ(.............นายสมนึก รักงาน.............)
วันที่ 31 มกราคม 2563

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

บัญชาชั้นต้น)

(ลงชื่อ)............บรรจง ซื่อสัตย์...............ผูอ้ นุมัติ (ผู้บังคับ(.........นางบรรจง ซื่อสัตย์...........) บัญชาถัดไป 1 ระดับ)
วันที่ 31 มกราคม 2563

(22)

(ตัวอย่าง)

KPI 2

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจาปี 2563
ระหว่างนาย/นาง/น.ส.................นายขยัน ทาดี.....................................ตาแหน่ง.........พนักงาน (ระดับ 3)....................................................................................
งานพัฒนาระบบงาน...........ส่วน/กลุ่ม พัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์.............ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์......สานักบริหารกลาง..................
กับนาย/นาง/น.ส..................นายสมนึก รักงาน......................................ตาแหน่ง.........หัวหน้างาน (ระดับ 6)................................................................................
งานพัฒนาระบบงาน............ส่วน/กลุ่ม พัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์............ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์......สานักบริหารกลาง.................
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ตัวชี้วดั รายบุคคล

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

สัดส่วน
น้าหนัก
0.20
0.10
0.20
0.20
0.15

ระดับ

0.15

หน่วยนับ

การจัดทาคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งงาน
การปรับปรุงระบบประเมินผลการดาเนินงานรายบุคคล
การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ
โครงการองค์กรคุณธรรม
การพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
การบริหารทรัพยากรบุคคล

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

ค่าเกณฑ์วดั
3
3
3
3
3
3

3

1

2

3

เป้าหมาย

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

การปรับค่าเกณฑ์
วัด
+/-1
+/-1
+/-1
+/-1
+/-1

4

5

+/-1

1.00

ลงชื่อ.................ขยัน ทาดี.....................ผู้ถูกประเมิน
(..............นายขยัน ทาดี...............)
วันที่ 31 มกราคม 2563

(ลงชื่อ)..................สมนึก รักงาน……............ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับ- ลงชื่อ...............บรรจง ซื่อสัตย์...............ผู้อนุมัติ (ผู้บังคับ(.............นายสมนึก รักงาน.............)
บัญชาชั้นต้น)
(.........นางบรรจง ซื่อสัตย์...........) บัญชาถัดไป 1 ระดับ)
วันที่ 31 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม 2563

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(23)

(ตัวอย่าง)
คาจากัดความหรือสูตรการคานวณการให้คะแนนแนบท้ายบันทึกข้อตกลงรายบุคคล ประจาปี 2563

KPI 3

ของนาย/นาง/น.ส..................นายขยัน ทาดี..................................................ตาแหน่ง...........พนักงาน (ระดับ 3).................................................................
งานพัฒนาระบบงาน.........ส่วน/กลุ่ม พัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์............ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์......สานักบริหารกลาง

ตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

1. การจัดทาคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งงาน
2. การปรับปรุงระบบประเมินผลการดาเนินงานรายบุคคล
3. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ

ระดับ 1 แผนปฏิบัติการประจาปี 2563 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จ และผู้อานวยการ อนุมัติ
ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 70 ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมดและจัดทารายงานสรุปภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอ ผู้อานวยการให้แล้วเสร็จภายใน 10 มกราคม 2564
ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมดและจัดทารายงานสรุปภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอ ผู้อานวยการให้แล้วเสร็จภายใน 10 มกราคม 2564
ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมดและจัดทารายงานสรุปภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอ ผู้อานวยการให้แล้วเสร็จภายใน 10 มกราคม 2564
ระดับ 5 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมดและจัดทารายงานสรุปภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอ ผู้อานวยการให้แล้วเสร็จภายใน 10 มกราคม 2564
ระดับ 1 ศึกษาโครงการองค์กรคุณธรรมเพื่อจัดทาโครงการและแผนปฏิบัติการ และเสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ
ระดับ 2 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 70 ของแผนงาน/โครงการ โดยมีการสรุปผลเสนอภายใน 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนงาน/โครงการ โดยมีการสรุปผลเสนอภายใน 15 ธันวาคม 2563
ระดับ 4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนงาน/โครงการ โดยมีการสรุปผลเสนอภายใน 30 พฤศจิกายน 2563
ระดับ 5 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน/โครงการ โดยมีการสรุปผลเสนอภายใน 15 พฤศจิกายน 2563
ระดับ 1 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 1 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 2 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 2 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 3 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 3 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบั ญชา
ระดับ 4 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 4 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 5 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 5 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 1 น้อยกว่า 3.3279 คะแนน
ระดับ 2 3.3378 – 3.3279 คะแนน
ระดับ 3 เท่ากับ 3.3379 คะแนน
ระดับ 4 3.3380 – 3.3479 คะแนน
ระดับ 5 มากกว่า 3.3379 คะแนน

4. โครงการองค์กรคุณธรรม

5. การพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)................ขยัน

ทาดี...................ผู้ถูกประเมิน
(..............นายขยัน ทาดี...............)
วันที่ 31 มกราคม 2563

(ลงชื่อ)..................สมนึก รักงาน……............ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับ(.............นายสมนึก รักงาน.............)
บัญชาชั้นต้น)
วันที่ 31 มกราคม 2563

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(ลงชื่อ)............บรรจง ซื่อสัตย์...............ผู้อนุมัติ (ผู้บังคับ(.........นางบรรจง ซื่อสัตย์...........) บัญชาถัดไป 1 ระดับ)
วันที่ 31 มกราคม 2563

(24)

(ตัวอย่าง)

KPI 4

ติดตามผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคลระหว่างปี
ของนาย/นาง/น.ส..................นายขยัน ทาดี................................ตาแหน่ง...........พนักงาน (ระดับ 3)..............................................
งานพัฒนาระบบงาน..........ส่วน/กลุ่ม พัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์...........ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์......สานักบริหารกลาง..........
ตัวชี้วดั รายบุคคล
1. การจัดทาคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งงาน

2. การปรับปรุงระบบประเมินผลการดาเนินงานรายบุคคล

3. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ

4. โครงการองค์กรคุณธรรม

5. การพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าเกณฑ์วดั /คาจากัดความ
(แบบย่อ)
ระดับ 1 แผนปฏิบัติการ 2563 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและผู้อานวยการ ให้ความเห็นชอบ
ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ70% และรายงานสรุป
ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ80% และรายงานสรุป
ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ90% และรายงานสรุป
ระดับ 5 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ100% และรายงานสรุป
ระดับ 1 แผนปฏิบัติการ 2562 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและผู้อานวยการ ให้ความเห็นชอบ
ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ70% และรายงานสรุป
ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ80% และรายงานสรุป
ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ90% และรายงานสรุป
ระดับ 5 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ100% และรายงานสรุป
ระดับ 1 แผนปฏิบัติการ 2562 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและผู้อานวยการ ให้ความเห็นชอบ
ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ70% และรายงานสรุป
ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ80% และรายงานสรุป
ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ90% และรายงานสรุป
ระดับ 5 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 มีความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ100% และรายงานสรุป
ระดับ 1 ศึกษาโครงการองค์กรคุณธรรมเพื่อจัดทาโครงการและแผนปฏิบัติการ และเสนอ อ.อ.ป.
ระดับ 2 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 70 สรุปผลเสนอภายใน 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 80 สรุปผล เสนอภายใน 15 ธันวาคม 2563
ระดับ 4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 90 สรุปผล เสนอภายใน 30 พฤศจิกายน 2563
ระดับ 5 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลเสนอภายใน 15 พฤศจิกายน 2563
ระดับ 1 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 1 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 2 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 2 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 3 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 3 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 4 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 4 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 5 มีการพัฒนาทักษะความรู้ จานวน 5 เรื่อง และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 1 น้อยกว่า 3.3279 คะแนน
ระดับ 2 3.3378 – 3.3279 คะแนน
ระดับ 3 เท่ากับ 3.3379 คะแนน
ระดับ 4 3.3380 – 3.3479 คะแนน
ระดับ 5 มากกว่า 3.3379 คะแนน

(ลงชื่อ)................ขยัน ทาดี...................ผู้ถูกประเมิน
(..............นายขยัน ทาดี...............)
วันที่ 12 มกราคม 2564

ไตรมาส 1
ผลการดาเนินงาน
1. รวบรวมตรวจสอบข้อมูลโครงสร้าง
ภารกรรมของ ออป.เหนือบน ออป.
เหนือล่าง
2. ดาเนินการจัดทาคาบรรยาย ลักษณะ
งานของ ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง
คิดเป็น 20 %
1. เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ ส.วป.
และ ส.คช. ดาเนินการจัดทาตัวชี้วัด
รายบุคคลของแต่ละงานแล้ว
คิดเป็น 20 %
1.-2. ศึกษาทบทวนระบบประเมิน
สมรรถนะและจัดทาโครงการ พัฒนา
ระบบประเมินสมรรถนะของ อ.อ.ป.
ตามบันทึกที่ ทส 1401/640 ลว.
4 มี.ค. 63 คิดเป็น 20 %

-

ผบ.ชั้นต้น
ลงนาม
นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ผบ.ชั้นต้น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ลงนาม
3. ส่งให้ ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง
ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ
4. อยู่ระหว่างรวบรวมเสนอ อ.อ.ป.
ให้ความเห็นชอบ
คิดเป็น 60 %
2. อยู่ระหว่างรวมตรวจสอบ
ตัวชี้วัดรายบุคคล ของ ส.วป.
และ ส.คช. คิดเป็น 20 %

3. อยู่ระหว่างดาเนินการทบทวน
ปรับปรุงรูปแบบ
การประเมิน สมรรถนะ คิดเป็น 60 %

1. อยู่ระหว่างจัดทาโครงการฯ
เสนอ อ.อ.ป. คิดเป็น 20%

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

- อยู่ระหว่างดาเนินการ
นายสมนึก
(ลงนาม)

- อยู่ระว่างรอผลการประเมินจาก Tris

4) อ.อ.ป.เห็นชอบตามบันทึกที่ ทส
1401/2620 ลว. 25 ก.ย 63
5) เวียนประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบ
คิดเป็น 100%

2) อยู่ระหว่างรวบรวมตรวจสอบ
ตัวชี้วัด รายบุคคลของ ส.วป.
และ ส.คช. คิดเป็น 20%

3) อยู่ระหว่างดาเนินการทบทวน
ปรับปรุงรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
คิดเป็น 60 %

1) จัดทาโครงการฯ เสนอ อ.อ.ป.
ตามบันทึกที่ ทส 1401/2200 ลงวันที่
7 ส.ค. 63
2) จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์
คิดเป็น 33.33%
- อยู่ระหว่างดาเนินการ

นายสมนึก
(ลงนาม)
- อยู่ระว่างรอผลการประเมินจาก Tris

นายสมนึก
(ลงนาม)

(ลงชื่อ)..................สมนึก รักงาน……............ผู้ตรวจสอบ (ผู้บังคับ(.............นายสมนึก รักงาน.............)
บัญชาชั้นต้น)
วันที่ 12 มกราคม 2564

นายสมนึก
(ลงนาม)

ไตรมาส 4
ผบ.ชั้นต้น
ลงนาม

ผลการดาเนินงาน

ผบ.ชั้นต้น
ลงนาม

นายสมนึก
(ลงนาม)

-

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)
- ผลการประเมินจาก Tris
ได้ 3.3534

นายสมนึก
(ลงนาม)

3)-5) รวบรวมและนาเสนอคณะทางาน
ฯ เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ ตาม
บันทึก ส.บก.ที่ ทส 1401/2860 ลว.
17 ต.ค. 63 คิดเป็น 100% ระดับ 5
3) ดาเนินการทบทวนปรับปรุงรูปแบบ
4) บันทึกฐานข้อมูล และจัดทาคู่มือ
5)-6) อ.อ.ป. เห็นชอบคู่มือ/จัดประชุม
7)สรุปผลการประเมินการใช้ระบบ
คิดเป็น 100% ระดับ 5
3)-4) คัดเลือกประกาศผลผู้ชนะการ
ประกวด และชมเชยผู้ชนะการประกวด
5) นาคาขวัญมาเผยแพร่ประชาสัม พันธ์
6) สรุปผลโครงการฯ เสนอ อ.อ.ป.
คิดเป็น 100% ระดับ 5
- มีการพัฒนาทักษะความรู้
จานวน 5 เรื่อง ระดับ 5

- ผลการประเมินจาก Tris
ได้ 3.3534 ระดับ 5

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

นายสมนึก
(ลงนาม)

(ลงชื่อ)............บรรจง ซื่อสัตย์...............ผู้อนุมัติ (ผู้บังคับ(.........นางบรรจง ซื่อสัตย์...........) บัญชาถัดไป 1 ระดับ)
วันที่ 12 มกราคม 2564

 หมายเหตุ : ผู้ถูกประเมินและผูบ้ ังคับบัญชา ลงชื่อร่วมกันหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 4

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(25)

(ตัวอย่าง)

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
1. ข้อมูลบุคคล
 ชื่อผู้ถูกประเมิน....นายขยัน ทาดี...............................ตาแหน่ง.......พนักงาน....................................(ระดับ/ชั้น...3.......)
 งาน/ส่วน/ฝ่าย/สานัก งานพัฒนาระบบงาน ส่วนพัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สานักบริหารกลาง
 อัตราเลขที่......000131140079.............................................เงินเดือน/ค่าจ้าง.......15,000.................................บาท
 เวลาปฏิบัติงาน สาย........7........วัน ลาป่วย........10.......วัน ลากิจ........1.........วัน วันลาอื่น ๆ ระบุ...............วัน
 การกระทาผิดวินัย
ไม่มี  มี (ถ้ามีให้แนบเอกสารประกอบ)

2. การประเมินผล
ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคล

ตัวชี้วัดรายบุคคล
1. การจัดทาคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งงาน
2. การปรับปรุงระบบประเมินผลการดาเนินงานรายบุคคล
3. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ
4. โครงการองค์กรคุณธรรม
5. การพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(1)
สัดส่วน
น้าหนัก

(2)
ระดับ
คะแนน

คะแนน
ประเมิน
(1) X (2)

0.20

5

1.00

0.10

5

0.5

0.20

5

1.00

0.20

5

1.00

0.15

5

0.75

0.15

5

0.75

1.00

คะแนนรวม

5.00

(26)

-2-

ส่วนที่ 2 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางานโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2.1 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางาน
ระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
ประเมินตนเอง

พฤติกรรม

ผู้บังคับบัญชาประเมิน

(1)
ครั้งที่ 1

(2)
ครั้งที่
2

รวม
(1)+(2)
2

(1)
ครั้งที่ 1

(2)
ครั้งที่ 2

รวม
(1)+(2)
2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

5

4

3

4

3.5

4

5

4.5

3

3

3

4

3

3.5

4

5

4.5

5

5

5

1. การเปลี่ยนแปลง (Changing)
มีพฤติกรรมแสวงหาติดตามความรู้ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนามา
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน และจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

2. คุณธรรม จริยธรรม (Integrity)
ปฏิบัติตามภารกิจหลักขององค์กรด้านการส่งเสริมและพัฒนาป่าเศรษฐกิจ อนุรักษ์ และบริบาล
ช้างไทย ความภาคภูมิ เชื่อมั่น ศรัทธาในองค์กร เสียสละ ทุ่มเทกาลังกาย กาลังสติปัญญา
ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้ง ตามกฎหมาย หลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ
และจรรยาบรรณของพนักงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินยั ในการปฏิบัติงาน พิทักษ์
ผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนเป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจขององค์กร
บรรลุเป้าหมาย

3. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
ร่วมมือและตั้งใจที่จะทางาน ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ในทีมงานและ
หน่วยงานในองค์กร สามารถประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

4. การประสานงานผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Cooperation)
ให้มีความตั้งใจและมีทักษะในการประสานงาน เรียนรู้และเข้าใจบุคคลอื่น/ผู้มีสว่ นได้เสีย
ที่ต้องติดต่อประสานงาน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จของงาน ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์อย่าง
เหมาะสม ให้เกียรติและยอมรับในคุณค่าของผู้ที่ต้องประสานงาน

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดีบรรลุผลสัมฤทธิ์ รวมทัง้ การสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย

ระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
ระดับ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวหรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับ 2 แสดงพฤติกรรมเป็นครั้งคราว ทาได้บ้างไม่ได้บ้าง ยังปรากฏจุดอ่อน
โดยไม่สามารถปรับแก้ได้โดยง่าย ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
ระดับ 3 แสดงพฤติกรรมเป็นประจา มีจุดอ่อนบ้าง แต่สามารถปรับแก้ได้โดยง่าย
ระดับ 4 แสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับใช้งานได้ดี ไม่พบประเด็นที่เป็นจุดอ่อนต้องปรับแก้
ระดับ 5 แสดงพฤติกรรมทีด่ ี เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนรวมหาร 5)

19
3.8

คะแนนรวม

21

คะแนนเฉลี่ย

4.2

(รวมคะแนนหาร 5)

2.2 สรุปการประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางาน
ผู้ประเมิน
2.1 ประเมินตนเอง
2.2 ผู้บงั คับบัญชาประเมิน

(1)
สัดส่วนน้าหนัก
0.20
0.80

(2)
คะแนนการประเมิน
3.8
4.2

(3)
รวม (1) X (2)
0.76
3.36

1.00

คะแนนรวม

4.12

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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ส่วนที่ 3 การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดปี
การปฏิบัติงาน

คะแนน

เวลาปฏิบัติงาน (เดือน)

5

ป่วย กิจ (วัน)
สาย (วัน)
คะแนนเฉลี่ยรวม
(รวมคะแนนหาร 3)

เกณฑ์การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดปี
ระดับคะแนน

5

4

3

2

1

3

การปฏิบัติงาน
เวลาปฏิบัติงาน (เดือน)

12

11

10

9

8

3

ป่วย กิจ (วัน)

0-4

5-8

9 - 14

15 - 24

25 - 30

สาย (วัน)

0-2

3-4

5 - 10

11 - 15

16 - 20

3.67

ส่วนที่ 4 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น
(1)
สัดส่วนน้าหนัก

(2)
คะแนน

(1)x(2)
รวม

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงรายบุคคล

0.35

5.00

1.750

ส่วนที่ 2 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการทางานโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
(Core Competency)

0.45

4.12

1.854

ส่วนที่ 3 การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดปี

0.20

3.67

0.734

1.00

คะแนนรวม

4.338

หัวข้อ

ส่วนที่ 5 การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจาปี
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับ พนักงาน/พนักงานปฏิบัติการ
คะแนน
ความหมาย
ขั้น

4.50 – 5.00
ดีเยี่ยม
2

4.00 – 4.49
ดีมาก
1.5

3.00 – 3.99
ดี
1

2.00 – 2.99
พอใช้
0.5

1.00 – 1.99
ต้องปรับปรุง
ไม่ได้เลื่อนขั้น

เกณฑ์การพิจารณาสาหรับ พนักงานสัญญาจ้าง/พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง
คะแนน
ความหมาย
ขั้น

3.50 – 5.00
ดีเยี่ยม
1

2.00 – 3.49
ดี
0.5

1.00 – 1.99
ต้องปรับปรุง
ไม่ได้เลื่อนขั้น

 มีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ประจาปี ......2563.........
 2 ขั้น
1.5 ขั้น
 1 ขั้น  0.5 ขั้น  ไม่ได้เลื่อนขั้น
มีสิทธิไ์ ด้รับการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง เป็น.........15,890..........บาท

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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ส่วนที่ 6 การประเมินด้านอื่นๆ
 สมควรแต่งตั้ง
 สมควรเลื่อนระดับ
 สมควรต่อสัญญาจ้าง (ระบุจานวนปี/เดือน) ...........................
 สมควรเลิกจ้าง
 อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................

เกณฑ์คะแนนการประเมินด้านอื่นๆ
ผลการประเมิน

แต่งตั้ง/เลื่อนระดับ/
ต่อสัญญาจ้าง

เลิกจ้าง

คะแนน

มากกว่า 3.99

ต่ากว่า 2.00

ประเมินครั้งที่ 1
ผู้ถูกประเมิน
ความเห็น..................................................................
..................................................................................
(ลงชื่อ)...........ขยัน ทาดี.............................................
ตาแหน่ง......พนักงาน (ระดับ 3).......
......1.../....เม.ย...../...2563......
ผู้บังคับบัญชาถัดไป 1 ระดับ
ความเห็น..................................................................
..................................................................................

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ความเห็น..................................................................
..................................................................................
(ลงชื่อ)...........สมนึก รักงาน...................................
ตาแหน่ง.........หัวหน้างาน (ระดับ 6)........
......1.../....เม.ย..../...2563......
ผู้บังคับบัญชาถัดไปอีก 1 ระดับ
ความเห็น..................................................................
..................................................................................

เด่น ดารา
(ลงชื่อ)..........บรรจง ซื่อสัตย์..................................
หัวหน้าฝ่ าย
ตาแหน่ง.......หัวหน้าส่วน (ระดับ 7)........ ลงนามกากับ
......1.../....เม.ย...../...2563......

(ลงชื่อ).........ราตรี สีสวย........................................
ตาแหน่ง.......ผู้อานวยการสานัก (ระดับ 9)......
......1.../....เม.ย..../...2563......

ประเมินครั้งที่ 2
ผู้ถูกประเมิน
ความเห็น..................................................................
..................................................................................

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ความเห็น..................................................................
..................................................................................

(ลงชื่อ)...........ขยัน ทาดี.............................................
ตาแหน่ง......พนักงาน (ระดับ 3).......
......12...../...ม.ค...../...2564........
ผู้บังคับบัญชาถัดไป 1 ระดับ
ความเห็น..................................................................
..................................................................................
เด่น ดารา
หัวหน้าฝ่ าย
(ลงชื่อ)..........บรรจง ซื่อสัตย์..................................
ลงนามกากับ
ตาแหน่ง.......หัวหน้าส่วน (ระดับ 7)........
......12...../...ม.ค...../...2564........

(ลงชื่อ)...........สมนึก รักงาน...................................
ตาแหน่ง.........หัวหน้างาน (ระดับ 6)........
......12...../...ม.ค...../...2564........
ผู้บังคับบัญชาถัดไปอีก 1 ระดับ
ความเห็น..................................................................
..................................................................................
(ลงชื่อ).........ราตรี สีสวย........................................
ตาแหน่ง.......ผู้อานวยการสานัก (ระดับ 9)......
.....1.2...../...ม.ค...../...2564........

หมายเหตุ. การพิจารณาความดีความชอบ ให้ประเมินครบทุกส่วน
- ส่วนที่ 1 ให้ประเมิน 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ของทุกปี
- ส่วนที่ 2 ให้ประเมิน 2 ครั้ง ตามปีการประเมิน (ตุลาคม – มีนาคมของปีถัดไป และเมษายน - กันยายน)
- ส่วนที่ 3 ให้ประเมิน 1 ครั้ง ตามปีการประเมิน (ตุลาคม – กันยายน ของปีถัดไป)
 แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้าง ให้ประเมินเฉพาะส่วนที่ 2 ช่องครั้งที่ 1 (ประเมิน 1 ครั้ง)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(29)

