
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2563 

(หัวหน้าส านักงานสาขา /พนกังานอาวุโส /พนักงานทั่วไป) 
ส านักงานสาขาจังหวัด 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 

1. ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน  
 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน................................................................ต าแหน่ง.............................................................  
สังกัด........................................................................................................................................................ 
 

2. การประเมินผลของการปฏบิัติงาน 

  ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตัิงาน 
 

งานในความรับผิดชอบ 
ตามข้อตกลง 

ตัวช้ีวัดผลงาน 

คะแนนตามระดับ 
ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย/
ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

คะแนน 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวม
คะแนน 

(ค) 
(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

1. รับผิดชอบงานธุรการ
ทั่วไป 
   1) งานสารบัญ 
   2) งานการบัญช ี
   3) งานการเงนิ 

สามารถท างานบญัชีและ
การเงินได้ตรงตาม
ก าหนดเวลา 

60% 70% 80% 90% 100% 80% ของงาน
ทั้งหมด 

 10%  

2. งานประชาสัมพันธ ์ 1. มีการประชาสมัพันธ์งาน
กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนา
เกษตรกร เรื่องการฟืน้ฟูฯ  
กี่ครั้ง 

0 ‹1 1 2-3 4› 1 ครั้ง/เดอืน 
 
 

 6%  

 2. จ านวนชิน้งาน
ประชาสัมพนัธก์ี่ชิ้น 

0 1 2 3-4 4› 2 ชิ้น/เดอืน  5%  

3.  การดูแล องคก์ร
เกษตรกรและสมาชกิองคก์ร
เกษตรกร 

1. การลงพืน้ที่ติดตาม
โครงการฟื้นฟแูละพัฒนา
เกษตรกร 
(เงินอุดหนุน/กู้ยืม) 

0 1 5 10 20 5 องค์กร/เดอืน 
 

 10%  

2. แบบสอบถามความพึง
พอใจผู้รับการบรกิาร 

     3.5 4.10 6%  

4. การส่งเสรมิและพฒันา
องค์กรเกษตรกรและสมาชิก
องค์กรเกษตรกร 

จ านวนองคก์รเกษตรกรที่
ได้รับการอนมุัติกีโ่ครงการ 

 0 1 3 5› 1 โครงการ/ป ี
 

 6%  

5. การขึ้นทะเบียนหนี้ 
ติดตามการช าระหนีแ้ละ
จ าแนกหนี ้

 

1. จ านวนเกษตรกรที่มาย่ืน
ขึ้นทะเบียนหนี ้
2. การจ าแนกแยกทะเบียน
หนี้เกษตรกร 
3. การท าขอ้มูลทะเบียนหนี้
เสนออนุกรรมการ 
4. การท าแผนการจดัการหนี ้

‹5 5-9 10 11-15 15› 10 คน/เดอืน  10%  

6. การบริหารการจดัการ
ลูกหนี ้

1. ร้อยละของจ านวน
เกษตรกรที่ช าระหนี้คนื 
2. การท าหนังสอืยินยอมรับ
สภาพหนี ้

<30% 40% 50% 60% 70%> 50%  10%  

7. รายงานเกี่ยวกับข้อมูลหนี้  1. การรังวัดที่ดนิ/ 
ชี้แนวเขต 
2. การออกหนังสอืบรรเทา
ทุกข ์
3. รายงานตรงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ล่าช้า 
มาก 

กว่า 5 
วัน 

ล่าช้า 
1-5 
วัน 

ตรง
ตาม
เวลา 

ตรง
ตาม
เวลา
และ

ถูกตอ้ง 

ก่อน
เวลา
และ

ถูกตอ้ง 

ประจ าเดอืน  5%  

 
 

แบบ บป.3 



งานในความรับผิดชอบ 
ตามข้อตกลง 

ตัวช้ีวัดผลงาน 
คะแนนตามระดับ 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย/
ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

คะแนน 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวม
คะแนน 

(ค) 
(ค=กxข) 

8. การประสานงานกับส านกั
กิจการสาขาในภูมิภาค และ
ส่วนราชการอืน่ 

การมสี่วนร่วมในการท างาน
กับหน่วยงานอื่นภายใน
จังหวัด 

‹20% 20% 25% 30% 30%› 25%  5%  

9. งานที่ไดร้ับการมอบหมาย
จากเลขาธกิาร 
 
 
 

1. การไดร้ับมอบหมายให้เป็น
คณะท างาน/ กรรมการ/ 
อนกุรรมการ ระดับจังหวดั 
และระดับส านกังานใหญ ่

0 ‹1 1 2-3 4› 1 ครั้ง/เดอืน 
 

 

 5%  

 
2. ร้อยละความส าเร็จของงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

60% 70% 80% 90% 100% 80%  10%  

10. งานติดตามการช าระหนี้
คืน 

1. การช าระหนี้เกษตรกร 
(รายคน) % 

‹30% 40% 50% 60% 70%› 50%ของ
เกษตรกร
ทั้งหมด 

 6%  

2. การช าระหนี้โครงการ 
(กู้ยืม) 

‹30% 40% 50% 60% 70%› 50% ของ
โครงการ
ทั้งหมด 

 6%  

รวม 100%  

แปลงคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน โดยน า 20 มาคณู =  (คx20)   

 

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน 
           ต าแหน่งหัวหน้าส านกังาน 
 

สมรรถนะ 
ระดับท่ี
คาดหวัง 

ระดับคะแนนตาม 
มาตรวัดสมรรถนะ 

คะแนน
ที่ได้ 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวมคะแนน(ค) 
(ค=กxข) 

1 2 3 4 5 
1. สมรรถนะหลัก        30%  
   1) การด าเนินการตามแผนและติดตามผลงาน        7.5%  
   2) ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์         7.5%  
   3) ความสามารถในการสื่อสาร        7.5%  
   4) การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        7.5%  
2. สมรรถนะทางการบริหาร        60%  
   1) การวางแผนงาน         12%  
   2) การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ        12%  
   3) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน         12%  
   4) ภาวะผู้น า        12%  
   5) การประสานงาน        12%  
3. สมรรถนะประจ าสายงาน        10%  
    ความรอบรู้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ        10%  

รวม 100%  
แปลงคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน โดยน า 20 มาคูณ =  (คx20)  

 

ตัวชี้วัด  1 คือ  ไม่แสดงพฤติกรรมตามท่ีก าหนดไว้ 
 2 คือ  แสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ได้บ้าง แต่ยังต้องได้รับการพัฒนา 
 3 คือ  แสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ได้ ตามล าดับที่คาดหวังและมีการพัฒนาให้เห็น 
 4 คือ  แสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ได้ดี และมีการพัฒนาจนไม่เห็นจุดอ่อน 
 5 คือ  แสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ได้ดีมาก สามารถเป็นต้นแบบและให้ผู้อื่นยึดถือปฏิบัติได้ 
 
 
 
 
 



3. ตารางสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน  

(ก) 
น้ าหนัก  

(ข) 
รวมคะแนน 

(ก)×(ข) 
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  60  

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)  40  

รวม 100  

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 

           (...................................................) 
ประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของพนักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
       วันท่ี...................................................... 
 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................................................................ ........................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ ............................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
(นายสไกร พิมพ์บึง) 

รองเลขาธิการ รักษาการในต าแหน่ง 
เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

วันท่ี...................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน  
           ต าแหน่งพนักงานอาวุโสและพนักงานทั่วไป 
 

สมรรถนะ 
 

ระดับท่ี
คาดหวัง 

ระดับคะแนนตาม 
มาตรวัดสมรรถนะ 

คะแนน
ที่ได้ 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวมคะแนน(ค) 
(ค=กxข) 

1 2 3 4 5 
1. สมรรถนะหลัก        85%  
   1) การด าเนินการตามแผนและติดตามผลงาน        10%  
   2) การท างานเป็นทีม         12.5%  
   3) ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์         10%  
   4) การบริหารจัดการรายงานและเอกสารต่างๆ         10%  
   5) มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน        10%  
   6) ความสามารถในการสื่อสาร        10%  
   7) มีวินัย และตรงต่อเวลา        12.5%  
   8) การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        10%  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน        15%  
    ความรอบรู้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ         15%  

รวม 100%  
แปลงคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน โดยน า 20 มาคูณ =  (คx20)  

 

ตัวชี้วัด  1 คือ  ไม่แสดงพฤติกรรมตามท่ีก าหนดไว้ 
 2 คือ  แสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ได้บ้าง แต่ยังต้องได้รับการพัฒนา 
 3 คือ  แสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ได้ ตามล าดับที่คาดหวังและมีการพัฒนาให้เห็น 
 4 คือ  แสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ได้ดี และมีการพัฒนาจนไม่เห็นจุดอ่อน 
 5 คือ  แสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ได้ดีมาก สามารถเป็นต้นแบบและให้ผู้อื่นยึดถือปฏิบัติได้ 
 

3. ตารางสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน  

(ก) 
น้ าหนัก  

(ข) 
รวมคะแนน 

(ก)×(ข) 
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  60  

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)  40  

รวม 100  

     ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 
 (............................................................) 

               หัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัด............................................... 
        วันท่ี.............................................................. 
 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
...................................................................................................................................................................... ........................................................ 
...................................................................................................................................................................... ........................................................ 
...................................................................................................................................................................... ........................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
(นายสไกร พิมพ์บึง) 

รองเลขาธิการ รักษาการในต าแหน่ง 
เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

วันท่ี...................................................... 


