
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2563 
(รองเลขาธิการ) 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
1. ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน  

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

2. การประเมินผลของการปฏิบัตงิาน 
  ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
 

งานในความรับผิดชอบ 
ตามข้อตกลง 

ตัวชี้วัดผลงาน 

คะแนนตามระดับ 
ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย/
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

คะแนน 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวม
คะแนน 

(ค) 
(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีตำมภำรกิจ
หลักของงำนให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของส ำนักงำน 

จัดท ำแผนปฏิบัติงำนได้
เสร็จตำมเวลำท่ีก ำหนด 

ล่ำช้ำ 
มำก 

กว่ำ 1 
สัปดำห์ 

ล่ำช้ำ 1 
สัปดำห์ 

ตรง
ตำม
เวลำ 

เสร็จ
ก่อน

ก ำหนด 
1 

สัปดำห์ 

เสร็จ
ก่อน

ก ำหนด 
มำกกว่ำ 

1 
สัปดำห์ 

ตรงเวลำ  (20%)  

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแล
ให้กำรด ำเนินกำรด้ำน
ต่ำงๆของงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเป็นไปตำมนโยบำย 

1. ร้อยละ 90 ของแผน
ปฏิบัตงิำนสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

‹85% 85% 90% 95% 100% 90%  (10%)  

2. ร้อยละ 90 ของแผน
ปฏิบัตงิำนสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเวลำ 

‹85% 85% 90% 95% 100% 90%  (10%)  

3. ควบคุม ก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผล ให้
ค ำปรึกษำและเสริมพลัง
ทีมงำน  ในกำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมข้อตกลง
กำรปฏิบัติงำนของงำน
และรำยบุคคล 

ผลกำรปฏิบัติงำนใน
ภำพรวมบรรลุตำม
ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
ไม่น้อยกว่ำ 80% 

60% 70% 80% 90% 100% 80%  (20%)  

4. ก ำกับ ดูแลให้มีกำร
วิเครำะห์/วิจัยในงำนท่ี
ปฏิบัติ  และน ำเสนอ
ผู้บริหำรเพื่อกำร
ปรับปรุงและพัฒนำงำน 

ร้อยละของกำรวิเครำะห์
งำนและกำรรำยงำน
เสนอต่อผู้บริหำร 
 
 

‹50% 50% 60% 70% 70%› 60%  (20%)  

5. วิเครำะห์ภำระงำน
เพื่อกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังและกำร
มอบหมำยงำน  รวมท้ัง
กำรวำงแผนพัฒนำ
บุคลำกร 

1. ร้อยละของบุคลำกรใน
สังกัดได้รับกำรพัฒนำ 

‹85% 85% 90% 95% 100% 90%  (10%)  

2. มีกำรกระจำยภำระ
งำนและกำรมอบหมำย
งำนท่ีเหมำะสม 

‹85% 85% 90% 95% 100% 90%  (10%)  

รวม 100%  

แปลงคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน โดยน า 20 มาคูณ =  (คx20)   

 
 
 

แบบ บป.3 



  ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน 
    ต าแหน่งรองเลขาธิการ 
 

สมรรถนะ 
ระดับท่ี
คาดหวัง 

ระดับคะแนนตาม 
มาตรวัดสมรรถนะ 

คะแนน
ที่ได้ 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวมคะแนน(ค) 
(ค=กxข) 

1 2 3 4 5 
สมรรถนะทางการบริหาร          
1) กำรวำงแผนงำน         10%  
2) กำรแก้ไขปญัหำและกำรตัดสินใจ        20%  
3) กำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ กำรสอนงำน กำรมอบหมำยงำน         10%  
4) ภำวะผู้น ำ        10%  
5) กำรบรหิำรกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กร        20%  
6) กำรควบคมุตนเอง        10%  
7) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนในภำพรวม        20%  

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. กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของงำน  60  

2. กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏบิัติงำน (สมรรถนะ)  40  

รวม 100  
  

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

(...................................................) 
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจ ำปีของพนักงำนฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วันท่ี...................................................... 

 

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

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

(นำยสไกร พิมพ์บึง) 
รองเลขำธิกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 

เลขำธิกำรส ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร 
วันท่ี...................................................... 


