ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําสัญญาจางปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการเปลี่ยนตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการทํ า สั ญ ญาจ า งปฏิ บั ติ ง าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการเปลี่ยนตําแหนง
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัย อํานาจตามความในขอ ๕ วรรคหนึ่ ง ข อ ๘ ขอ ๑๘ วรรคหา ข อ ๒๐ และขอ ๒๑
วรรคสอง แหงขอ บัง คับ สถาบั นระหวา งประเทศเพื่อการคาและการพัฒ นา (องคการมหาชน) วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ ผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่ อการคาและการพัฒนาจึ งวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กว า “ระเบีย บสถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การคา และการพั ฒ นา
(องคการมหาชน) วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทําสัญญาจางปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการเปลี่ยนตําแหนง พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบ ดังตอไปนี้
(๑) ระเบียบสถาบันระหวา งประเทศเพื่อการคา และการพัฒนา (องคการมหาชน) ว าดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการทําสัญญาจางปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการเปลี่ยนตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ระเบียบสถาบันระหวา งประเทศเพื่อการคา และการพัฒนา (องคการมหาชน) ว าดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการทําสัญญาจางปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการเปลี่ยนตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เจาหนาที่” หมายความวา เจา หนาที่สถาบัน ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพั ฒ นา
รวมถึงลูกจางดวย
“ผูซึ่งทดลองปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูซึ่งผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเขา เป น
เจาหนาที่หรือลูกจางและไดทําสัญญาจางโดยกําหนดใหตองทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สถาบันกําหนด
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ตําแหนงอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมิใชตําแหนงประเภทบริหาร
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การทําสัญญาจางปฏิบัติงาน
ข อ ๖ ผูไดรับ การคัดเลือ กใหเขา ปฏิบัติงานจะตองทํ าสั ญ ญาจา งกั บสถาบัน โดยกํ า หนด
เงื่อนไขใหมีการทดลองปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่สถาบันกําหนด
ข อ ๗ ภายใต บั ง คั บ ข อ ๒๕ สั ญ ญาจ า งปฏิ บั ติง านของเจ า หน า ที่ ใ ห จั ด ทํ า โดยมี กํ า หนด
ระยะเวลา ดังตอไปนี้
(๑) สัญญาจางปฏิบัติงานฉบับแรกมีกําหนดระยะเวลาไมเกินสองป
(๒) สัญญาจางปฏิบัติงานฉบับที่สองมีกําหนดระยะเวลาสามป
(๓) สัญญาจางปฏิบัติงานฉบับตอ ๆ ไปมีกําหนดระยะเวลาหาปหรือปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ
ในกรณีที่เปนการจางชาวตางประเทศหรือเปนการจางงานเฉพาะกิจตามโครงการพิเศษ ใหมี
กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดตามภาระงานหรือโครงการที่จาง
เมื่อใกลสิ้นสุดระยะเวลาการจางปฏิบัติงานในสัญญาระยะใด ใหสถาบันนําผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานมาใชประกอบการพิจารณาตอสัญญาจางปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตอไป
แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด
ขอ ๘ สัญญาจางปฏิบัติงานที่ไดกระทําไปกอนใชระเบียบนี้ ใหมีผลใชบังคับ ตอไปจนสิ้นสุด
ระยะเวลาการจางปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับนั้น
ขอ ๙ ในกรณีที่เจาหนาที่ไดเปลี่ยนตําแหนงตามหมวด ๔ การเปลี่ยนตําแหนง หรือไดรับการ
คัดเลือกใหเขาปฏิบัติงาน โดยแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นและผานการทดลองปฏิบัติงานแลว อาจจัดทําบันทึก
ขอตกลงหรือสัญญาจางปฏิบัติงานขึ้นใหม โดยใหนับ ระยะเวลาปฏิบัติงานตอจากระยะเวลาตามสั ญญาจ าง
ปฏิบัติงานฉบับแรก
สัญญาที่จัดทําขึ้นใหมตามวรรคหนึ่ง ใหมีหลักเกณฑและระยะเวลาตามที่กําหนดไวในหมวดนี้
หมวด ๒
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ขอ ๑๐ ใหสถาบันกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
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ริเริ่ม การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ภาวะผูนํา จริยธรรมในการบริหาร และการมองภาพรวมขององคกร
ขอ ๑๑ ในกรณีที่เจาหนาที่ของสถาบันไดรับการคัดเลือกใหเขาปฏิบัติงาน โดยแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอื่น สถาบันตองจัดใหผูนั้นทดลองปฏิบัติงานดวย ทั้งนี้ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
หมวดนี้
ขอ ๑๒ ใหหัวหนาสวนงานหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนงานเปนผูมีหนาที่ดูแล
การทดลองปฏิบัติงาน
ใหผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติงานมอบหมายงานใหผูซึ่งทดลองปฏิบัติงานและแจงให
ผูนั้นทราบอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีประเมิน และมาตรฐานหรือ
เกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ใหผูซึ่งทดลองปฏิบัติงานทํารายงานการปฏิบัติงานของตนเสนอตอผูมีหนาที่ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติงานตามแบบที่สถาบันกําหนด
ขอ ๑๓ ใหหัวหนาสวนงานทําหนาที่เปนผูประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยอาจใหผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผูนั้นรวมใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินดวยก็ได
แบบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด
ข อ ๑๔ เมื่อ ผูซึ่ง ทดลองปฏิบัติง านไดทดลองปฏิบัติง านในตํา แหนง ที่ ไ ดรับ คั ดเลื อ กครบ
ระยะเวลาสามเดือน ใหผูประเมินผลการทดลองปฏิบัติง านดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให
เสร็จสิ้นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน และรีบรายงานใหผูอํานวยการ
พิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๑๕ เมื่อผูอํานวยการไดรับ รายงานตามขอ ๑๔ แลวเห็น ว าผลการประเมิน ไมต่ํ า กว า
มาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนด ใหสั่งการวาผูซึ่งทดลองปฏิบัติงานนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานพรอมแจง
ใหผูนั้นทราบ
ในกรณีที่ผูอํานวยการไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาผลการประเมินต่ํากวามาตรฐาน
หรือเกณฑที่กําหนด ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นควรใหผูซึ่งทดลองปฏิบัติงานนั้นออกจากงาน ใหผูอํานวยการมีคําสั่งใหผูนั้น
ออกจากงานภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน พรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ
(๒) ในกรณีที่เห็นควรใหผูซึ่งทดลองปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติงานตอไปอีกระยะหนึ่งเปน เวลา
สามเดือน ใหแจงคําสั่งนั้นใหผูซึ่งทดลองปฏิบัติงาน ผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน และผูประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานทราบเพื่อทําการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตอไป
ข อ ๑๖ ในกรณี ที่ ผู ซึ่ ง ทดลองปฏิ บั ติ ง านได ท ดลองปฏิ บั ติ ง านจนสิ้ น สุ ด ระยะเวลาที่
ผูอํานวยการกําหนดใหผูนั้นทดลองปฏิบัติงานตอไปแลว ใหผูป ระเมินผลการทดลองปฏิบั ติงานดํา เนิ น การ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหเสร็จสิ้นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ครบระยะเวลาทดลองปฏิ บัติงานที่
ผูอํานวยการกําหนด และรีบรายงานใหผูอํานวยการพิจารณาสั่งการตอไป
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ยังต่ํากวามาตรฐานหรือเกณฑอีก ใหผูอํานวยการมีคําสั่งใหผนู ั้นออกจากงานภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับ
รายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ
ขอ ๑๗ ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ใหพิจารณาเกณฑคะแนน ดังตอไปนี้
(๑) ไดคะแนนระหวาง ๘๐ ถึง ๑๐๐ ใหพิจารณาผานการทดลองงาน
(๒) ไดคะแนนระหวาง ๖๐ ถึง ๗๙ ใหพิจารณาขยายเวลาการทดลองงาน
(๓) ไดคะแนนต่ํากวา ๖๐ ใหพิจารณาไมผานการทดลองงาน
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ข อ ๑๘ ให ใช หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว ใ นหมวดนี้ เ ป น เกณฑ ใ นการพิ จ ารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกตําแหนง
ขอ ๑๙ การประเมิน ผลการปฏิบัติง านของเจา หนาที่ ตองเป น ไปเพื่ อวั ตถุประสงค ในการ
บริหารงานบุคคลของสถาบัน และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) การพิจารณาความดีความชอบ
(๒) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําป
(๓) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
(๔) ความกาวหนาในสายอาชีพ
(๕) การพัฒนาผูปฏิบัติงาน
(๖) การตอสัญญาจาง
(๗) เรื่องอื่น ๆ ตามที่สถาบันกําหนด
ข อ ๒๐ ใหมีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของเจาหนาที่ ทุกตําแหน ง โดยมี รอบระยะเวลา
ประเมินในแตละปตามที่ผูอํานวยการกําหนด โดยประกาศใหทราบลวงหนาเปนรายป
ในกรณีที่ผูอํานวยการมิไดประกาศรอบระยะเวลาประเมินใหทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหถือ
วาการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปนั้นมีรอบระยะเวลาหนึ่งป
แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด
ข อ ๒๑ ให หั ว หน า ส ว นงานหรื อ ผู ซึ่ ง ได รั บ มอบหมาย ดํ า เนิ น การมอบหมายงานเป น
ลายลักษณอักษรแกเจาหนาที่โดยกําหนดใหเหมาะสมกับตําแหนง ลักษณะงาน และความรูความสามารถ ทั้งนี้
เจาหนาที่ผูรับการประเมินตองระบุปริมาณผลงาน หรือกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งรายละเอียด
เปาหมายหรือมาตรฐาน ผลสําเร็จของงาน ระยะเวลาแลวเสร็จ ตามที่ไดมีการตกลงร วมกันระหวางหัวหนา
สวนงานและเจาหนาที่ และใหทั้งสองฝายลงชื่อไวเปนหลักฐาน โดยจัดทํากอนรอบการประเมินแตละครั้งตาม
แบบขอตกลงการปฏิบัติงานที่สถาบันกําหนด

-5ใหผูป ระเมินใชขอมูล จากแบบขอตกลงการปฏิ บัติ งานของเจาหน าที่แ ต ละรายเป น ขอมู ล
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอ ๒๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงวัตถุประสงคในการประเมินและตําแหนง
ของเจาหนาที่เปนหลัก มีองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
(๑) ผลงาน ให พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานที่ป ฏิ บั ติ ไ ด ต ามรายการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
(๑.๑) ปริมาณงาน
(๑.๒) คุณภาพของงาน
(๑.๓) ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
(๑.๔) การประหยัดทรัพยากร
(๑.๕) รายการประเมินอื่นตามที่สถาบันกําหนด
(๒) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาตามรายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้
(๒.๑) ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
(๒.๒) ภาวะผูนํา
(๒.๓) การสรางทีมงาน
(๒.๔) การวางแผนและจัดระบบงาน
(๒.๕) การมอบหมายงาน
(๒.๖) การติดตามงาน
(๒.๗) ความสามารถในการติดตอประสานงาน
(๒.๘) การแกไขปญหาและการตัดสินใจ
(๒.๙) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(๒.๑๐) การพัฒนาและปรับปรุงงาน
(๒.๑๑) รายการประเมินอื่นตามที่สถาบันกําหนด
(๓) คุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาตามรายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้
(๓.๑) ความรับผิดชอบและตรงตอเวลา
(๓.๒) ความมีน้ําใจ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่องาน
(๓.๓) ความตั้งใจในการทํางาน
(๓.๔) มนุษยสัมพันธ
(๓.๕) การนิเทศงานผูอื่น
(๓.๖) การพัฒนาตนเอง
(๓.๗) รายการประเมินอื่นตามที่สถาบันกําหนด
การกําหนดคาน้ําหนักของแตละรายการประเมินผลการปฏิบัติงานใหคํานึงถึงความเหมาะสม
กับภารกิจของสวนงาน ตําแหนง และระดับตําแหนง ทั้งนี้ ตามที่สถาบันกําหนด

-6ขอ ๒๓ องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๒๑ ของเจาหนาที่ทุกตําแหนง
ใหกําหนดสัดสวน ดังตอไปนี้
(๑) ผลงาน ใหกําหนดสัดสวนรอยละ ๔๐
(๒) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหกําหนดสัดสวนรอยละ ๓๐
(๓) คุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ใหกําหนดสัดสวนรอยละ ๓๐
ข อ ๒๔ ในการพิจ ารณาเลื่อนเงิน เดือ น ใหพิ จารณาผลการประเมิ น การปฏิ บัติ ง านตาม
หลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(๑) ไดคะแนนระหวาง ๘๐ ถึง ๑๐๐ ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ ๑๐
(๒) ไดคะแนนระหวาง ๖๐ ถึง ๗๙ ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ ๕
(๓) ไดคะแนนต่ํากวา ๖๐ ใหพิจารณาไมเลื่อนเงินเดือน
ข อ ๒๕ ในการพิจ ารณาต อ สั ญ ญาจ า ง ใหพิ จารณาผลการประเมิน การปฏิ บั ติ ง านตาม
หลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(๑) ไดคะแนนระหวาง ๘๐ ถึง ๑๐๐ ใหพิจารณาตอสัญญา ๒ ปขึ้นไป
(๒) ไดคะแนนระหวาง ๖๐ ถึง ๗๙ ใหพิจารณาตอสัญญาไมเกิน ๒ ป
(๓) ไดคะแนนต่ํากวา ๖๐ ใหพิจารณาไมตอสัญญา
หมวด ๔
การเปลี่ยนตําแหนง
ขอ ๒๖ การขอเปลี่ยนตําแหนงใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ให ผูประสงค จะเปลี่ยนตําแหน งยื่นคํา ขอตามแบบที่ สถาบัน กํา หนดผ านผู บั งคั บบั ญ ชา
ตามลําดับจนถึงผูอํานวยการ
(๒) ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวาสามคน ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรอง
การขอเปลี่ยนตําแหนงและรายงานผลการพิจารณาเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาตอไป
ขอ ๒๗ การพิจารณาคําขอเปลี่ยนตําแหนงจะตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่สถาบันกําหนด
(๒) เปนผูที่ปฏิบัติงานในตําแหนงที่ดํารงอยูมาแลวไมนอยกวาหกเดือนและมีผลการทดลอง
ปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาแปดสิบคะแนน
(๓) ตองไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงเพื่อไปดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นกวาเดิม
(๔) ใหคํานึงถึงความรูความสามารถและความเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะงาน
ข อ ๒๘ เมื่อ ผูอํา นวยการไดรับ รายงานตามขอ ๒๖ (๒) แล วพิ จารณาเห็ น ชอบกั บคํ าขอ
เปลี่ยนตําแหนงดังกลาว ใหสั่งการสวนงานที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตําแหนงนั้นตอไปพรอม
แจงใหผูยื่นคําขอทราบ

-7ในกรณี ที่ผู อํา นวยการไดพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ งแล ว ไม เห็ น ด ว ยกั บ คํ า ขอเปลี่ ย น
ตําแหนงดังกลาว ใหมีคําสั่งยกคําขอพรอมแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายมนู สิทธิประศาสน
ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

