
 

มท ๕๕๖๑๒/๑๑๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น 



เอกสารแนบ ๑ 
แนวทางการประเมนิผลฯ C-กปภ.-6 (1) ปี 2563 

เดมิ : ตวัชีว้ดัและรายละเอยีด ปี 2562 (กอ่นปรับ) 

C-กปภ.-6 : ระดบัความส าเร็จของการน ากระบวนการ/องคค์วามรู/้นวตักรรม มาใชใ้นกระบวนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
                 (อยา่งนอ้ย 1 กระบวนการ/กปภ.ข./ฝ่าย/ส านัก) 

คา่เกณฑว์ดั : ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัผล 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั 1 สามารถน ากระบวนการ/องคค์วามรู/้นวตักรรม มาปรับปรงุกระบวนการท างานไดต้ามแผนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

ระดบั 2 สามารถน ากระบวนการ/องคค์วามรู/้นวตักรรม มาปรับปรงุกระบวนการท างานไดต้ามแผนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 

ระดบั 3 สามารถน ากระบวนการ/องคค์วามรู/้นวตักรรม มาปรับปรงุกระบวนการท างานไดต้ามแผนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ระดบั 4 สามารถน ากระบวนการ/องคค์วามรู/้นวตักรรม มาปรับปรงุกระบวนการท างานไดต้ามแผนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

ระดบั 5 สามารถน ากระบวนการ/องคค์วามรู/้นวตักรรม มาปรับปรงุกระบวนการท างานไดต้ามแผนรอ้ยละ 100 

ค านวณจาก                     ผลการปรับปรงุกระบวนการท างานทีเ่กดิขึน้จรงิ  X  100 
                                        ผลการปรับปรงุกระบวนการท างานตามแผน 

รายละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้ง : วดัระดบัความส าเร็จของการน ากระบวนการ/องคค์วามรู/้นวตักรรม มาใชใ้นกระบวนการท างานของหน่วยงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน (อยา่งนอ้ย 1 กระบวนการ : กปภ.ข./ฝ่าย/ส านัก) โดย 

(1) หน่วยงาน สงักดั กปภ.ข.1-10 และ กปภ.สาขา สามารถก าหนดเป็นตวัชีว้ดัใหก้บัพนักงานไดท้กุระดบัตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
(2) หน่วยงาน สงักดั สว่นกลาง และ สปก.1-5 ก าหนดเป็นตัวชีว้ัดของระดับ ผอ.ฝ่าย/ส านัก และสามารถก าหนดเป็นตัวชีว้ัดใหก้บัพนักงานไดท้กุระดับตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

ใหม ่: ตวัชีว้ดัและรายละเอยีด ปี 2563 

C-กปภ.-6 (1) : ระดบัความส าเร็จของการน าการจัดการความรู ้มาใชใ้นการพฒันาและปรับปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน 

หนว่ยวดั : ระดบั  
คา่เกณฑว์ดั : ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัผล 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั 1 มกีารก าหนดกระบวนการปฏบิตังิานทีส่ าคญั ในระดบัฝ่าย/ส านัก 

ระดบั 2 มกีารทบทวนกระบวนการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ โดยใช ้

 - หลกัการบรหิารคณุภาพ เชน่ PDCA, QCC  
 - เครือ่งมอืการจัดการคณุภาพ เชน่ SIPOC, Flow Chart, Cause and Effect Diagram เป็นตน้ 

ระดบั 3 มกีารวเิคราะหแ์ละระบจุดุควบคมุ/จดุวกิฤตใินกระบวนการปฏบิตังิานเพือ่ประโยชนใ์นการควบคมุความเสีย่ง 

ระดบั 4 ไดร้ับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน 

ระดบั 5 สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึผลลพัธท์ ีด่ขี ึน้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

รายละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้ง : 
วดัระดบัความส าเร็จของการน าการจัดการความรูม้าใชใ้นการพฒันาและปรับปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน  
ตามหลกัเกณฑ ์Enablers ดา้น 7 การจัดการความรู ้/ หวัขอ้ที ่5 กระบวนการปฏบิตังิาน 
ภายใตก้ารก ากบัของ คณะกรรมท างานพฒันาและปรับปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน ตามค าสัง่ กปภ. ที ่432/2563 ลว. 8 พ.ค. 63 

ผูร้บัการประเมนิ (ผูป้ฏบิตังิาน) : ผูบ้รหิารและพนักงานหน่วยงานสงักดัสว่นกลาง โดยวดัผลในภาพรวมของหน่วยงานระดบัฝ่าย/ส านัก 

ผูป้ระเมนิ (ผูบ้งัคบับญัชา) : ผูช้ว่ยผูว้า่การ (ของแตล่ะสายงาน) 
 

แนวปฏบิตัใินการประเมนิผลฯ C-กปภ.-6 (1)  ปี 2563  

1. ผูป้ระเมนิ - ผูร้บัการประเมนิ - ผลการประเมนิ 

1.1 ผูช้ว่ยผูว้า่การ (ของแตล่ะสายงาน) ประเมนิผลงานของ ฝ่าย/ส านัก ในสงักดั 

1.2 ผูบ้รหิารและพนักงาน ในสงักดัฝ่าย/ส านัก ใชผ้ลการประเมนิรว่มกนั 

2. ข ัน้ตอนและวธิกีาร 

2.1 ใหห้น่วยงานระดบัฝ่าย/ส านัก รายงานผลงาน ตามเกณฑ ์ถงึ “ผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน” ตามสายการบงัคบับญัชา  
2.2 เพือ่ใหส้อดรับกบัเกณฑก์ารประเมนิ ระดบั 2 และ ระดบั 3  

รปูแบบในการทบทวนกระบวนการ ใหพ้จิารณาจาก “คูม่อืกระบวนการท างานทีส่ าคญั 11 กระบวนการ ฉบบัปรับปรงุ ประจ าปี 2563”  
โดยฝ่ายบรหิารความเสีย่ง กองควบคมุภายใน เป็นตวัแบบ (ตามบนัทกึที ่มท 55714/447 ลว 28 ก.ย. 63) 
(หรอืเลอืกใชร้ปูแบบอืน่ๆ โดยมอีงคป์ระกอบตามหลกัเกณฑ ์ระดบั 2 และ 3 - รวมถงึหลกัเกณฑ ์Enablers ตาม "คูม่อืการประเมนิผลรัฐวสิาหกจิฯ" น. 237-238) 

2.3 ฝ่าย/ส านัก อาจใชผ้ลงาน ตาม “คูม่อืฯ ปี 63” ดงักลา่ว น าเสนอเพือ่การประเมนิผลตามตวัชีว้ดันีไ้ด ้

2.4 ส าหรับการด าเนนิการตามเกณฑก์ารประเมนิ ระดบั 4 ในทางปฏบิตั ิเพือ่ใหส้อดรับกบัล าดบัชัน้ตามสายการบงัคบับญัชา  
“ผูช้ว่ยผูว้า่การ” สามารถประเมนิผล (ตามเกณฑร์ะดบั 5) กอ่นน าเสนอ “รองผูว้า่การ” ใหค้วามเห็นชอบ (ตามเกณฑร์ะดบั 4) ได ้

2.5 เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึผลลพัธท์ีด่ขี ึน้อยา่งชดัเจน ตามเกณฑก์ารประเมนิ ระดบั 5  
ใหห้น่วยงานน าเสนอ “กระบวนการปฏบิตังิาน (เดมิ)” ควบคูไ่ปกบั “กระบวนการการปฏบิตังิาน (ทีท่บทวน/ปรับปรงุ)” 

 

(ตวัอยา่ง - การรายงานผล เพือ่รับการประเมนิผลลพัธต์ามตวัชีว้ดั C-กปภ.-6 (1)) 
เร ือ่ง รายงานผลปรับปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน เพือ่การประเมนิผลลพัธต์ามตวัชีว้ดั C-กปภ.-6 (1) 
เรยีน ผูช้ว่ยผูว้า่การ (........................) 
               ตามที ่กปภ. ก าหนดใหก้ารปรับปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน เป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของพนักงานสงักดัหน่วยงานสว่นกลาง (ตัง้แตช่ัน้ ๑๐ ลงมา) ใน
ชือ่ “C-กปภ.-6 (1) : ระดบัความส าเร็จของการน าการจัดการความรู ้มาใชใ้นการพฒันาและปรับปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน” (เอกสารแนบ 1) นัน้ 

              (หน่วยงาน) ไดก้ าหนดใหม้กีารทบทวนกระบวนการ.............................................. ซึง่เดมิมรีูปแบบ (ตามเอกสารแนบ 2) โดยไดป้รับปรุงกระบวนการ
พรอ้มระบจุดุควบคมุ/วกิฤต ิตามหลกัเกณฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ (เอกสารแนบ 3)  
              จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาประเมนิผลงานตามเกณฑ ์และน าเสนอ (ผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน) ใหค้วามเห็นชอบตอ่ไปดว้ย จะขอบคณุยิง่ 
 



เอกสารแนบ ๒ 

แนวทางการประเมนิผลฯ C-กปภ.-9 (2) ปี 2563 

เดมิ : ตวัชีว้ดัและรายละเอยีด ปี 2562 (กอ่นปรับ) 

C-กปภ.-9 (2) : รอ้ยละของจ านวนพนักงานในสงักดัทีร่ายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจ าปีภายในเวลาทีก่ าหนด  
คา่เกณฑว์ดั : ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัผล 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

80 85 90 95 100 

ค านวณจาก                     จ านวนพนักงานในสงักดัทีร่ายงานขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเวลาทีก่ าหนด  X  100 

                                                                            จ านวนพนักงานในสงักดัทัง้หมด 

รายละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้ง : วดัรอ้ยละของจ านวนพนักงานในสงักดัทีร่ายงานขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจ าปีเพือ่เสนอผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของสายงานภายใน
เดอืนตลุาคม ซึง่ก าหนดจากตวัชีว้ดัองคก์ร “คะแนนประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ กปภ. (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” 

 

ใหม ่: ตวัชีว้ดัและรายละเอยีด ปี 2563 

C-กปภ.-9 (2) : รอ้ยละของจ านวน กปภ.สาขา ทีเ่ขา้รว่มนโยบายสง่เสรมิ และก ากบัการบรหิารจัดการลดน ้าสญูเสยี 

หนว่ยวดั : รอ้ยละ  
คา่เกณฑว์ดั : ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัผล 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

60 70 80 90 100 

ค านวณจาก 

                                จ านวนพนักงานในสงักดัทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตามนโยบายการบรหิารจัดการลดน ้าสญูเสยีเพิม่เตมิจากทีด่ าเนนิการอยู ่x  100 

                                                                                        จ านวนพนักงานในสงักดัทัง้หมด   

รายละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้ง : 
เพือ่สง่เสรมิใหห้น่วยงานในสงักดั สายงานปฏบิตักิาร 1-5 ด าเนนิการตามนโยบายของสายงาน ทีก่ าหนดนโยบายการบรหิารจัดการลดน ้าสญูเสยี เพิม่เตมิจากกจิกรรมที ่
กปภ.สาขา ด าเนนิการในปัจจบุนั และก ากับให ้กปภ.สาขาในสังกัด ด าเนนิการครบทกุ กปภ.สาขา ในปี 2563 เชน่ การสรา้งภาคเีครอืขา่ยการส ารวจน ้าสญูเสยี การ
สรา้ง กปภ.สาขาตน้แบบ เพือ่ให ้กปภ.สาขาอืน่ไดเ้รยีนรู ้และเป็นแนวทางในการลดน ้าสญูเสยี เป็นตน้ 

หมายเหต:ุ ตวัชีว้ดันีม้ทีีม่าจากบนัทกึขอ้ตกลงของสายงาน รปก.1-5 (ขอ้ 2.9.3) แตป่รับปัจจัยในการค านวณใหเ้ป็นจ านวนพนักงาน 

ผูร้บัการประเมนิ (ผูป้ฏบิตังิาน) : ผูบ้รหิารและพนักงานหน่วยงานสงักดัสว่นภมูภิาค โดยวดัผลในภาพรวมของ กปภ.เขต  และ สปก. วดัผลในภาพรวมของ ภาค 

ผูป้ระเมนิ (ผูบ้งัคบับญัชา) : ผูบ้งัคบับญัชา 

 

ปญัหา / อปุสรรค ในการประเมนิผลตวัชีว้ดัใหม ่ปี 2563 

ชือ่ตวัชีว้ดั กบั ปัจจัยทีใ่ชใ้นการค านวณ เพือ่น ามาพจิารณาคา่คะแนน ไมส่อดคลอ้งกนั 

โดย ชือ่ตวัชีว้ดั - คอื -  จ านวน กปภ.สาขา  ขณะที ่ปัจจัยทีใ่ชใ้นการค านวณ - คอื - จ านวนพนกังาน 

ประกอบกบัเป็นนโยบาย/โครงการ และตวัชีว้ดัใหม ่ท าใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จัดกจิกรรมตามนโยบายไปแลว้ แตม่ไิดจั้ดเตรยีมและจัดสรรใหพ้นักงานเขา้รว่มโครงการ 
หรอืมไิดม้กีารรวบรวมขอ้มลูการเขา้รว่มอยา่งรัดกมุ 

 

แนวปฏบิตัใินการประเมนิผลฯ C-กปภ.-9 (2)  ปี 2563 

(เพือ่แนวทางแกไ้ขปัญหา/อปุสรรคดงักลา่ว) 

เปลีย่นปัจจัยทีใ่ชใ้นการค านวณ เป็น 

              จ านวน กปภ.สาขา ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตามนโยบายการบรหิารจัดการลดน ้าสญูเสยีเพิม่เตมิจากกจิกรรมที ่กปภ.สาขาด าเนนิการในปัจจุบัน x  100 

                                                                         จ านวน กปภ.สาขา ในสงักดัทัง้หมด   
 

โดยใชค้า่เกณฑว์ดัเดมิ  : ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัผล 5 ระดบั ดงันี ้

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

60 70 80 90 100 

 

โดย  - ผูป้ฏบิตังิานในสงักดั กปภ.เขต และ กปภ.สาขา ใหว้ดัผลในภาพรวมของ กปภ.เขต 

       - ผูป้ฏบิตังิานในสงักดั ส านกัปฏบิตักิาร 1-5 ใหว้ดัผลในภาพรวมของภาค 

 



เอกสารแนบ ๓ 
แนวทางการประเมนิผลฯ C-กปภ.-13 ปี 2563 

 

เดมิ : ตวัชีว้ดัและรายละเอยีด ปี 2562 (กอ่นปรับ) 
C-กปภ.-14 : ระดบัความส าเร็จจากการเรยีนรูแ้ละพฒันางาน 

คา่เกณฑว์ดั : ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัผล 5 ระดบั ดงันี ้
ระดบั 1 สามารถอธบิายหลกัการ แนวคดิ ขัน้ตอนจากการฝึกอบรมสมัมนา เรยีนรูจ้ากงานหรอืดงูานได ้

ระดบั 2 สามารถน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมสมัมนา เรยีนรูจ้ากงานหรอืดงูานมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได ้

ระดบั 3 สามารถน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมสมัมนา เรยีนรูจ้ากงานหรอืดงูาน มาถา่ยทอดใหเ้พือ่นรว่มงานสามารถปฏบิตังิานได ้

ระดบั 4 สามารถน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมสมัมนา เรยีนรูจ้ากงานหรอืดงูานมาชว่ยเหลอืใหค้ าแนะน าหรอืเสนอแนะ 
ระดบั 5 สามารถแบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู ้แนวคดิ เทคนคิวธิกีารทีน่ ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเร็จได ้

 
 

 

ใหม ่: ตวัชีว้ดัและรายละเอยีด ปี 2563 

C-กปภ.-13 : ระดบัความส าเร็จจากการเรยีนรูแ้ละพฒันางาน 

หนว่ยวดั : ระดบั  
คา่เกณฑว์ดั : ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัผล 5 ระดบั ดงันี ้

ระดับ 1 มคีวามตระหนกัและเขา้ใจวา่การเรยีนรูแ้ละการพัฒนางานอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จอยา่งย่ังยนื 

(วัดผลโดยการตอบแบบประเมนิความรูค้วามเขา้ใจ (แบบสอบถมออนไลน)์ ตามที ่กองบรหิารองคค์วามรู ้ 
 ส านักวทิยาการ กปภ. ก าหนด) 

ระดับ 2 เขา้รว่มโครงการ/กจิกรรมดา้นการเรยีนรูแ้ละพัฒนางาน  ดังตอ่ไปนี้ (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
    เขา้รว่มงานประปาวชิาการ 
    เขา้ใชง้านระบบบรหิารจัดการความรูอ้งคก์ร (https://km-im.pwa.co.th)  อยา่งนอ้ย 2 ครัง้ 

ระดับ 3 เขา้รว่มโครงการ/กจิกรรมดา้นการเรยีนรูแ้ละพัฒนางาน ในฐานะผูร้ว่มการด าเนนิงาน ดังตอ่ไปนี้  
(อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
    เป็นผูส้ง่ผลงานเขา้รว่ม รางวัลนวัตกรรม 

    เป็นผูส้ง่ผลงานเขา้รว่ม รางวัล QC 

    เป็นผูส้ง่ผลงานเขา้รว่ม ทนุวจัิย 

    เป็นผูน้ าเสนอผลงาน/มสีว่นรว่มในกจิกรรมงานประปาวชิาการ 
    เป็นผูถ้า่ยทอดความรู/้ประสบการณ์ ในกจิกรรม Morning Talk 

ระดับ 4 มคีวามคดิรเิร ิม่/สรา้งสรรค ์ในการน าวธิกีาร/เทคโนโลยใีหม่ๆ  มาปรับใชใ้นการท างานอยูเ่สมอ 

ระดับ 5 ในรอบปีทีผ่่านมามกีารพฒันาและปรบัปรงุงานทีร่ับผดิชอบ โดยสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึผลลพัธท์ีด่ขี ึน้ได ้

(ผูท้ีไ่ดร้ับการประเมนิในระดับ 5 ใหร้ายงานผลพรอ้มสง่ผลงานผ่านสายงานมายัง กองบรหิารองคค์วามรู ้
 ส านักวทิยาการ กปภ. เพือ่รวบรวม คัดเลอืก และเผยแพร ่ตามหลักการจัดการความรูต้อ่ไป) 

รายละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้ง: เพือ่กระตุน้และสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันางานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุง่เนน้ไปทีก่ารจัดการความรู ้วจัิยและนวตักรรม (KM-IM) 

หมายเหต:ุ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่กองบรหิารองคค์วามรู ้ส านักวทิยาการ กปภ. โทร. 0-2551-8821 

ผูร้บัการประเมนิ (ผูป้ฏบิตังิาน) : พนักงาน (ทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร) ทกุทา่น 

ผูป้ระเมนิ (ผูบ้งัคบับญัชา) : ผูบ้งัคบับญัชา 
 

แนวปฏบิตัใินการประเมนิผลฯ C-กปภ.-13  ปี 2563 

ใหด้ าเนนิการประเมนิผลในแตล่ะระดบั (ไลเ่รยีงขัน้ตามระดบั 1 จนถงึ 5) ดงันี ้

 

- ระดบั 1 - ผูป้ฏบิตังิานแสดงหลกัฐาน การเขา้แบบสอบถามออนไลน ์ 
             “ประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ การจัดการความรู ้ของ กปภ.  
              (PWA Knowledge Management)” 

            ที ่ระบบเครอืขา่ยภายใน กปภ. (https://intranet.pwa.co.th/) เลอืก                                       หรอื  https://bit.ly/2S72iPr  หรอื                          

            โดย ควรไดค้ะแนนจากแบบทดสอบ 7 คะแนน ขึน้ไป (เขา้ท าไดไ้มจ่ ากดัจ านวนคร ัง้ และมคี าเฉลยใหเ้รยีนรู ้หากเลอืกค าตอบทีผ่ดิ) 
ระดบั 2 - ผูป้ฏบิตังิานแสดงหลกัฐาน เขา้รว่มโครงการ/กจิกรรมฯ (ตอ่ไปนี ้อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

    เขา้รว่มงานประปาวชิาการ (เมือ่วันที ่11 กนัยายน 2563)  
       โดยทา่นทีล่งทะเบยีนเขา้รว่มงานสามารถดาวนโ์หลดหลักฐานการเขา้รว่ม ไดท้ี ่https://bit.ly/3f1isnH หรอื 

 

       หรอืสามารถเขา้รับชมยอ้นหลังไดท้ี ่ https://bit.ly/3d6hYvV  หรอื                   (ชว่งเชา้)    และ https://bit.ly/34kAxZm   หรอื                     (ชว่งบา่ย) 
       (เขา้ถงึยอ้นหลังไดภ้ายในวันที ่30 พฤศจกิายน 2563) 

    เขา้ใชง้านระบบบรหิารจดัการความรูอ้งคก์ร (https://km-im.pwa.co.th)  อยา่งนอ้ย 2 ครัง้ 

- ระดบั 3 - ผูป้ฏบิตังิานแสดงหลกัฐาน เขา้รว่มโครงการ/กจิกรรมฯ ในฐานะผูร้ว่มการด าเนนิงาน (ตอ่ไปนี ้อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
    เป็นผูส้ง่ผลงานเขา้รว่ม รางวัลนวัตกรรม 

    เป็นผูส้ง่ผลงานเขา้รว่ม รางวัล QC 

    เป็นผูส้ง่ผลงานเขา้รว่ม ทนุวจัิย 

    เป็นผูน้ าเสนอผลงาน/มสีว่นรว่มในกจิกรรมงานประปาวชิาการ 
    เป็นผูถ้า่ยทอดความรู/้ประสบการณ ์ในกจิกรรม Morning Talk 

- ระดบั 4 - ใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณา จากการปฏบิตังิานของผูร้ับการประเมนิ วา่ 
               “มคีวามคดิรเิริม่/สรา้งสรรค ์ในการน าวธิกีาร/เทคโนโลยใีหม่ๆ  มาปรับใชใ้นการท างานอยูเ่สมอ” หรอืไม ่
                โดยผูป้ฏบิตังิานสามารถแสดงหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาได ้ 

- ระดบั 5 - ใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณา จากผลงาน (ในการพฒันาและปรับปรงุงาน) วา่ 
            “ในรอบปีทีผ่า่นมามกีารพฒันาและปรับปรงุงานทีร่ับผดิชอบ โดยสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึผลลพัธท์ีด่ขี ึน้ได”้ หรอืไม ่
            โดยผูป้ฏบิตังิานสามารถแสดงหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาได ้

                 ทัง้นี ้ใหร้ายงานผลพรอ้มสง่ผลงานผา่นสายงาน มายัง กองบรหิารองคค์วามรู ้ดว้ย 

 


