
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ผู้อ านวยการส านัก) 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

1. ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน  
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..............................................................................ต าแหน่ง...................................................................
สังกัด............................................................................................................................................................................. 

2. การประเมินผลของการปฏิบัตงิาน 
  ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
 

งานในความรับผิดชอบ 
ตามข้อตกลง 

ตัวชี้วดัผลงาน 

คะแนนตามระดบั 
ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย/
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

คะแนน 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวม
คะแนน 

(ค) 
(ค=กxข) 

1 2 3 4 5 

1. จัดท ำแผนปฏบิัติงำน
ประจ ำปีตำมภำรกิจหลัก
ของงำนให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธข์องส ำนักงำน 

จัดท ำแผนปฏบิัติงำนได้
เสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด 

ล่ำช้ำ 
มำก 

กว่ำ 1 
สัปดำห ์

ล่ำช้ำ 
1 

สัปดำ
ห์ 

ตรง
ตำม
เวลำ 

เสร็จ
ก่อน

ก ำหนด 
1 

สัปดำห์ 

เสร็จ
ก่อน

ก ำหนด 
มำกกว่

ำ 1 
สัปดำห์ 

ตรงเวลำ  (20%)  

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้
กำรด ำเนินกำรด้ำนตำ่งๆ
ของงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นไป
ตำมนโยบำย 

1. ร้อยละ 90 ของแผน
ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

‹85% 85% 90% 95% 100% 90%  (10%)  

 2. ร้อยละ 90 ของแผน
ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเวลำ 

‹85% 85% 90% 95% 100% 90%  (10%)  

3. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผล ให้ค ำปรึกษำ
และเสริมพลังทีมงำน  ใน
กำรปฏิบัติงำนใหบ้รรลุ
เป้ำหมำยตำมข้อตกลง
กำรปฏิบัติงำนของงำน
และรำยบุคคล 

ผลกำรปฏิบัติงำนใน
ภำพรวมบรรลุตำมข้อตกลง
กำรปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 
80% 
 

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

4. ก ำกับ ดูแลให้มีกำร
วิเครำะห์/วิจยัในงำนที่
ปฏิบัติ  และน ำเสนอ
ผู้บริหำรเพื่อกำรปรับปรุง
และพัฒนำงำน 

ร้อยละของกำรวิเครำะห์
งำนและกำรรำยงำนเสนอ
ต่อผู้บริหำร 

‹50% 50% 60% 70% 70%› 60%  (20%)  

5. วิเครำะห์ภำระงำนเพื่อ
กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
และกำรมอบหมำยงำน  
รวมทั้งกำรวำงแผนพัฒนำ
บุคลำกร 

1. ร้อยละของบุคลำกรใน
สังกัดได้รับกำรพัฒนำ 

‹85% 85% 90% 95% 100% 90%  (10%)  

2. มีกำรกระจำยภำระงำน
และกำรมอบหมำยงำนที่
เหมำะสม 

‹85% 85% 90% 95% 100% 90%  (10%)  

รวม 100%  

แปลงคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน โดยน า 20 มาคูณ =  (คx20)   

 
 
 
 
 
 

แบบ บป.3 



  ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน 
    ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
 

สมรรถนะ 
 

ระดับท่ี
คาดหวัง 

คะแนนตาม 
มาตรวัดสมรรถนะ 

คะแนน
ที่ได้ 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวม
คะแนน(ค) 
(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        30%  
   1) ควำมริเริ่ม สร้ำงสรรค ์        10%  
   2) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร         10%  
   3) กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม คุณธรรม จริยธรรมของส ำนักงำน        10%  
2. สมรรถนะทางการบริหาร        70%  
   1) กำรวำงแผนงำน         15%  
   2) กำรแก้ไขปัญหำและกำรตดัสินใจ        10%  
   3) กำรพฒันำผู้ใต้บังคับบัญชำ กำรสอนงำน กำรมอบหมำยงำน         10%  
   4 ) ภำวะผู้น ำ        15%  
   5) กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กร        10%  
   6) กำรควบคุมตนเอง        10%  

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

 

ตัวชี้วัด  1 คือ  ไม่แสดงพฤติกรรมตามที่ก 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...................................................... 


