
 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2563 
(รองผู้อ านวยการส านัก/หัวหน้าส่วน/พนักงานอาวุโส/พนักงานทั่วไป) 

ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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. รับผิดชอบงานธุรการ
ทั่วไป 
   1) งานสารบรรณ 
   2) งานการบัญช ี
   3) งานการเงิน 

สามารถท างานธุรการได้
ตรงตามก าหนดเวลา 

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

 10%  

2. การดูแลให้ค าปรึกษา 
ประสานงานกับส านกังาน
สาขาจังหวัดในการ
ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

1. การติดตามโครงการ
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(เงินอุดหนุน/กู้ยืม) 

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

 20%  

 2.จ านวนองค์กรเกษตรกรที่
ได้รับการอนุมัติกี่โครงการ 

60% 70% 80% 90% 100% 80%ของ
องค์กร
เกษตกร 

 15%   

 3. ฐานข้อมูลเกษตกร 60% 70% 80% 90% 100% 80%ของ
องค์กร
เกษตกร 

 20%   

 4.การประเมินผลและ
รายงานโครงการ 

60% 70% 80% 90% 100% 80%ของ
เกษตกร 

 20%  

3. การประสานงานกับ
ส านักกิจการสาขาใน
ภูมิภาค และส่วนราชการ
อื่น 

การมีส่วนร่วมในการ
ท างานกับหนว่ยงานอื่น
ภายในจังหวัด 

0 ‹1 1 2-3 4› 1 ครั้ง/เดือน  5%  

4. งานที่ได้รับการ
มอบหมายจากเลขาธกิาร 
 
 
 

1. การได้รับมอบหมายให้
เป็นคณะท างาน/ 
กรรมการ/ อนกุรรมการ 
ระดับจังหวัด และระดับ
ส านักงานใหญ ่

0 ‹1 1 2-3 4› 1 คร้ัง/เดือน 
 
 

 5%  

 
2. ร้อยละความส าเร็จของ
งานตามที่ได้รับมอบหมาย 

60% 70% 80% 90% 100% 80%  5%  

รวม 100%  

แปลงคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน โดยน า 20 มาคูณ =  (คx20)   

 
 
 
 
 
 

แบบ บป.4 



 
   ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน  

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก  
 

สมรรถนะ 
ระดับท่ี
คาดหวัง 

ระดับคะแนนตาม 
มาตรวัดสมรรถนะ 

คะแนน
ที่ได้ 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวม
คะแนน(ค) 
(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        30%  
   1) ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์        10%  
   2) ความสามารถในการสื่อสาร         10%  
   3) การปฏิบัติตนที่เหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        10%  
2. สมรรถนะทางการบริหาร        70%  
   1) การวางแผนงาน         15%  
   2) การแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ        10%  
   3) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน         10%  
   4) ภาวะผู้น า        15%  
   5) การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร        10%  
   6) การควบคุมตนเอง        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. การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน  60  

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติงาน (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 าแหน่งหัวหน้าส่วน 
 

สมรรถนะ 
ระดับท่ี
คาดหวัง 

ระดับคะแนนตาม 
มาตรวัดสมรรถนะ 

คะแนน
ที่ได้ 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวม
คะแนน(ค) 
(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        30%  
   1) การด าเนินการตามแผนและติดตามผลงาน        7.5%  
   2) ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์         7.5%  
   3) ความสามารถในการสื่อสาร        7.5%  
   4) การปฏิบัติตนที่เหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        7.5%  
2. สมรรถนะทางการบริหาร        60%  
   1) การวางแผนงาน         15%  
   2) การแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ        15%  
   3) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน         15%  
   4) ภาวะผู้น า        15%  
3. สมรรถนะประจ าสายงาน        10%  
   ความรอบรู้ในการปฏบิตัิงานตามหน้าที่ท่ีรับผดิชอบ        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. การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน  60  

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติงาน (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) 

รวม
คะแนน(ค) 
(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะหลัก        85%  
   1) การด าเนินการตามแผนและติดตามผลงาน        10%  
   2) การท างานเป็นทีม         12.5%  
   3) ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์         10%  
   4) การบริหารจัดการรายงานและเอกสารต่างๆ         10%  
   5) มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน        10%  
   6) ความสามารถในการสื่อสาร        10%  
   7) มีวินัย และตรงต่อเวลา        12.5%  
   8) การปฏิบัติตนที่เหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน        10%  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน        15%  
    ความรอบรู้ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีรับผดิชอบ         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. การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน  60  

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติงาน (สมรรถนะ)  40  

รวม 100  

 

     ลงช่ือ..................................................................ผู้บังคับบญัชา/ผูป้ระเมิน 
  (........................................................) 

  ต าแหน่ง............................................................ 
      วันท่ี.............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 


