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คํานํา 

 
 ตามท่ี คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายใน มีมติใหปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 
ใหสอดคลองกับการวิเคราะหกระบวนการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาองคกรตามระบบ SEPA 
ของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เพ่ือใหมีการทบทวนและปรับปรุงคูมือกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และใหบุคลากรในหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบเขาใจและนําไปปฏิบัติไดอยางเกิดประสิทธิผล รวมท้ังสามารถใชประกอบการตรวจสอบ และ
สอบทานความถูกตอง 

 กปภ. จึงไดจัดทําคูมือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
กระบวนการทํางานยอย ไดแก 1) การวิเคราะหงานและการจัดการโครงสรางองคกร 2) การวางแผน
อัตรากําลัง 3) การสรรหาและคัดเลือก 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) การจายคาตอบแทนและสวัสดิการ 7) การจัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน และ 8) การรักษาบุคลากร 
โดยมีการอธิบายเก่ียวกับขอบเขตของงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังจุดออน ปญหา อุปสรรค 
และแนวทางการปรับปรุงของแตละกระบวนการการทํางานยอย ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจและ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

 สําหรับคูมือฉบับนี้เปนคูมือกระบวนการทํางานยอย : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเปนหนี่งในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือกระบวนการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไดอยางชัดเจน รวมท้ังเปนการเรียนรู สอบทาน
กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหนําสูการปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนที่เหมาะสม 
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยงานและองคกร ตอไป 

 
คณะทํางาน คูมือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มิถุนายน 2561 
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กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Management System: PMS) 
 

1. ขอบเขตกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กปภ. ไดนําหลักการของ Balanced 
Scorecard (BSC) มาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลโดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน BSC โดยมีวัตถุประสงค ประกอบดวย 1) มุงเนนใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีให
ความสําคัญกับการบรรลุเปาหมาย 2) มุงเนนการใหขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงและกําหนด
แผนพัฒนาบุคลากร และ 3) เปนแนวทางในการบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย ใหรางวัลและ
สิ่งจูงใจ รวมถึงโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงาน 
 
 กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคุลม ดังนี้ 
 1.1 จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การนําคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 1.2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพ่ือใหองคกรสามารถ
ตัดสินใจเก่ียวกับโอกาสและความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานแตละกลุมงาน และการพิจารณา
ใหคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  

1.3 นํากระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใชกับพนักงานทุกระดับชั้นท่ัวท้ัง
องคกร  

1.4 ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินความเหมาะสม ความครบถวน และสาระสําคัญของปจจัยตาง ๆ ท่ีใชในการทบทวน
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  หนวยงานที่รับผิดชอบกระบวนการ ดังกลาว คือ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กองประเมินผลบุคคล 
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2. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
  2.1 กองประเมินผลบุคคล จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1.1 ประเมินความเหมาะสม ความครบถวน และสาระสําคัญของปจจัยตาง ๆ ท่ีนํามาใช
ในการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ประกอบดวย  
    ปจจัยภายนอก คือ นโยบายของรัฐบาล/หนวยงานกํากับดูแล และการเปรียบเทียบ3 0 
(Benchmarking) กับหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่น เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 
30(Best Practices)  
    ปจจัยภายใน คือ ผลการดําเนินงานของ กปภ. ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน และผลการสอบทานคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําป เปนตน 
   2.1.2 จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการนําคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  2.2 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานไปเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพ่ือใหองคกรสามารถตัดสินใจ
เก่ียวกับโอกาสและความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานแตละกลุมงาน และการพิจารณาให
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   2.2.1  กองประเมินผลบุคคล กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป และนําเสนอผูวาการพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือใหพนักงานนําไปปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 
   2.2.2 ผูวาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป เพ่ือใหพนักงานนําไปปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

2.3 นํากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใชกับพนักงานทุกระดับชั้นท่ัวท้ังองคกร 
โดยกองประเมินผลบุคคล แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ใหพนักงาน
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
   2.3.1 ผูบังคับบัญชาตนสังกัดของทุกหนวยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัดเปนรายบุคคล ดังนี้   
    2.3.1.1 เริ่มตนปงบประมาณ พนักงานและผูบังคับบัญชาของทุกหนวยงาน 
รวมกันกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายการปฏิบัติงาน ในรูปแบบบัตรคะแนน 
(Balanced scorecard) เพ่ือเปนแผนการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
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    2.3.1.2 รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ดังนี้ 
     1) ครั้งท่ี 1 ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของทุกป 
เปนการติดตามความคืบหนาของผลการดําเนินงานในแตละระดับ ซึ่งภายหลังจากการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวใน BSC เพ่ือประเมินผลเทียบกับเปาหมายเปนระยะ กอนถึงกําหนดแผนงาน
แลวเสร็จ โดยเมื่อพบสาเหตุหรือปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบภายหลังจากที่ไดดําเนินการ
หรือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวแลว ซ่ึงจะทําใหสามารถปรับแผนงานไดทันเวลา และม่ันใจวาจะ
สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยเปนการติดตามทุกระดับของตัวชี้วัดผลงานหลัก 
(Key Performance Indicator) ท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกัน โดยใชแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด สําหรับการติดตามผลงาน  
     โดยใหพนักงานรายบุคคล ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด นําเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน เทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 
สําหรับนําผลการประเมินท่ีไดรับไปปรับปรุงผลลัพธ ผลสําเร็จของงาน หรือปรับปรุงท่ีกระบวนการ/ข้ันตอน
แผนการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดบรรลุผลลัพธ หรือผลสําเร็จของงานตามท่ีกําหนดไว  
      2) ครั้งท่ี 2 ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกป 
เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังปงบประมาณ โดยเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว และนําผลการเรียนรู
ท่ีไดจากการดําเนินงานมาใชในการวางแผนงานครั้งตอไป  
       โดยใหพนักงานรายบุคคล ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในบัตรคะแนน (BSC) เพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด สําหรับนําผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ไปประกอบการพิจารณา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลประจําป โดยใชแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
    2.3.1.3 สิ้นปงบประมาณ ผูบังคับบัญชาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัด และแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผล
การประเมินผลของพนักงานทุกระดับชั้นของสายงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 
    2.3.1.4 ผูบริหารสูงสุดของสายงานใหความเห็นชอบคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด และจัดสงผลสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหกับ
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม ของทุกป 
   2.3.2 กองประเมินผลบุคคล รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทํารายงานผลคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น แยกตามกลุมพนักงาน หนวยงาน และสายงาน 
ตามท่ี กปภ. กําหนด ดังนี้ 
    2.3.2.1 ตรวจสอบและรายงานผลสรุปประเด็นปญหาและอุปสรรคของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานเปนรายหนวยงานระดับผูอํานวยการกอง/
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาหรือท่ีเทียบเทาข้ึนไป และแจงแนวทางแกไขใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขใหการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป มีความครบถวน ถูกตอง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี กปภ. กําหนด 
    2.3.2.2 จัดทํารายงานผลสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก
ระดับชั้น แยกตามกลุมพนักงาน หนวยงาน และสายงาน ตามที่ กปภ. กําหนด และจัดสงใหกับ
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กองบริหารคาตอบแทน ฝายบริหารทรัพยากรคบุคคล เพ่ือนําไปจัดทําขอมูลวงเงินงบประมาณ 
สําหรับการประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ข้ัน แตไมเกิน 2 ข้ัน) การจาย
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือนเต็มข้ัน และการจายโบนัสตามผลงานของกลุม
ผูบริหารระดับผูชวยผูวาการหรือที่เทียบเทาข้ึนไป 
    2.3.2.3 ตรวจสอบการกําหนดตัวชี้วัดท่ีนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตั้งแตระดับชั้น 10 ลงมา เพ่ีอนําไปปรับปรุงการกําหนดตัวชี้วัดท่ีถูกตอง และจัดทํา
รายงานผลการนําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานไปปฏิบัติของพนักงานท่ัวท้ังองคกร 
    2.3.2.4 กองประเมินผลบุคคล จัดทํารายงานสรุปผลความสอดคลองของ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดผลงาน ผลการดําเนินงาน และคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป ของพนักงาน แยกเปนกลุมพนักงาน หนวยงาน เพ่ือนําไปเปนปจจัยท่ีสําคัญของแนวทาง
ทบทวนปรับปรุงแนวทางการสื่อสารสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหกับพนักงานและหนวยงาน ใหสามารถนํากระบวนการและข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
นําไปปฏิบัติไดอยางครบถวน และถูกตอง ตอไป  
     ท้ังนี้ นําตัวอยางการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ไปสื่อสารสรางความรูความเขาใจใหกับพนักงาน และหนวยงาน 
เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน สําหรับนําไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.4 ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินความเหมาะสม ความครบถวน และสาระสําคัญของปจจัยตาง ๆ ท่ีใชในการ
ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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1.1 ปจจัย
แวดลอมที่
เกี่ยวของ

1.2 ความตองการ
ของลูกคา/ผูมีสวน

ไดสวนเสีย

1.3 ขอกําหนดของ
กระบวนการทํางานยอย

2.1 ขั้นตอน (Flow Chart) 2.2 คําอธิบายแตละขั้นตอน
2.3 

ระยะเวลา
2.4 ผูรับผิดชอบ
ในแตละขั้นตอน

3.1 ผูทรงความรู 3.2 ความรูที่ฝงอยูในคน 3.3 ความรูชัดแจง
3.4 

นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล (ปปช.) -ผลการดําเนินงานของ กปภ. -เพื่อใหมีขั้นตอนการตรวจสอบ (1) น.ส. พิมพจันทร รัตนสุวรรณ

: การกําหนดมาตรการ -แผนยุทธศาสตร กปภ. การนําแนวทางปฏิบัติการ ผูอํานวยการกองประเมินผลบุคคล

กลไกหรือการวางระบบ -แผนปฏิบัติการประจําป ประเมินผลการปฏิบัติงาน (2) น.ส. ปวีณา เข็มจัด

ในการบริหารผลการ -แผนการบริหารและพัฒนา ไปปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้ง

ปฏิบัติงานและการ ทรัพยากรบุคคล องคกร และนําไปกําหนด

ดําเนินการกับเจาหนาที่ -ผลการตรวจสอบของ สตส. แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ

ผูมีผลสัมฤทธิ์ - การบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานต่ํา - ระดับความพึงพอใจของ รวมถึงนําไปสื่อสารสรางความรู

 พนักงานที่มีตอระบบประเมิน ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน

-ระดับความผูกพันตอองคกร

ของพนักงาน

(5) วิธีการแกไขปญหาขอรองเรียน

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม

เปนธรรม โปรงใส

- รายงานผล

การศึกษาการนํา

ผลคะแนน

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานไป

เขื่อมโยงกับการ

บริหาร

คาตอบแทน

การบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน 

(Performance 

Management 

) ป (1) การวางระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

1. จัดทํารายงาน

ขอเสนอแนะ 

และแนวทาง

แกไขปญหา 

อุปสรรคในการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ประจําปแลว

เสร็จภายในเวลา

ที่กําหนด

2. รอยละของ

หนวยงานระดับ 

กอง/กปภ.สาขา 

ขึ้นไป ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและ

วิธีการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ครบถวน ถูกตอง 

ตามที่ กปภ. 

กําหนด

(2) วิธีการกําหนด

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ของพนักงานรายบุคคล

 ที่เชื่อมโยงกับ

หนวยงาน สายงาน 

และองคกร
 (3) การออกแบบ

ระบบสารสนเทศการ

บริหารผลการ

ปฏิบัติงานที่ตรงตาม

ความตองการใชงาน

ของพนักงาน
(4) จัดทํารายงานผล

คะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน

มีความครบถวน 

ถูกตองแลวเสร็จทันเวลา

 สําหรับนําไประกอบ

การพิจารณาการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

หัวหนางานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน สังกัดกองประเมินผล

บุคคล

(4) ขอเสนอแนะแนวทางการ

แกไขปญหา และอุปสรรคในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานและหนวยงานตาง ๆ

กองประเมินผลบุคคล : 

งานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

กองประเมินผลบุคคล : 

งานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ผูวาการ กปภ.

กองประเมินผลบุคคล : 

งานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ทุกหนวยงานทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาค

ภายใน

30 ก.ย.

(1 เม.ย. – 

30 ก.ย. =

180 วัน)

ภายใน

30 ธ.ค.

(1 ต.ค. – 

30 ธ.ค. =

90 วัน)

 ประเมินผล

ครั้งที่ 1

ภายใน 30 

มิ.ย.ของปถัดไป

(90 วัน)

- ประเมินผล

ครั้งที่ 2 ภายใน

 31 ธ.ค. ของ

ปถัดไป

(90 วัน)

ตารางที่ 1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หนวยงานผูรับผิดชอบ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน กองประเมินผลบุคคล ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล สายงานรองผูวาการ (บริหาร)

1. การจัดทําขอกําหนดของกระบวนการทํางาน/
กระบวนการยอย

2. ขั้นตอนการทํางานของกระบวนการยอย (Work flow)
4. ผลลัพธ

ของ
กระบวนการ
ทํางานยอย

3. การระบุความรูที่จําเปนในกระบวนการทํางาน

เทคนิคการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance 

Management System) 

ประกอบดวย

(1) วิธีการออกแบบและปรับปรุง

ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน
(2) เทคนิคและวิธีการกําหนด

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ของ

พนักงานรายบุคคล ที่เชื่อมโยง

กับหนวยงาน สายงาน และองคกร

 (3) วิธีการออกแบบระบบ

สารสนเทศการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานที่ตรงตามความตองการ

ใชงานของพนักงาน

1. จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

    1.1 ประเมินความเหมาะสม ความครบถวนและ

สาระสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่ใชในการทบทวนปรับปรุง ฯ 

    1.2 จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําป และนําเสนอผูวาการพิจารณาใหความเห็นชอบ

3. ผูวาการ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหพนักงานนําไป

ปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

4. กปบ. แจงหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําป ใหพนักงานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให

แลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

5. ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน

สังกัดเปนรายบุคคล ดังนี้

5.1 พนักงานและผูบังคับบัญชารวมกันกําหนดเปาประสงค 

ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ในรูปแบบบัตรคะแนน เพื่อเปนแนว

ทางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป

5.2 พนักงานรายผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด นําเสนอผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําป

5.3 ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสังกัด

 และแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินของพนักงานทุกระดับชั้น

ของสายงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5.4 ผูบริหารสูงสุดของสายงานใหความเห็นชอบคะแนน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด และจัดสง

ผลสรุปคะแนนประเมินผล ใหกับ ฝวป. (กปบ.) ภายในวันที่ 

30 ธันวาคม ของทุกป

เริ่มตน 

1. จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการทํางาน

การปฏิบัติงานประจําป 

3. ผูวาการ 

พิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

  

2. กปบ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําป 

4. กปบ. แจงใหพนักงาน 
ทุกหนวยงานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใช 

ไมใช 

5. ผูบังคับบัญชา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดเปนรายบุคคล 
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1.1 ปจจัย
แวดลอมที่
เกี่ยวของ

1.2 ความตองการ
ของลูกคา/ผูมีสวน

ไดสวนเสีย

1.3 ขอกําหนดของ
กระบวนการทํางานยอย

2.1 ขั้นตอน (Flow Chart) 2.2 คําอธิบายแตละขั้นตอน
2.3 

ระยะเวลา
2.4 ผูรับผิดชอบ
ในแตละขั้นตอน

3.1 ผูทรงความรู 3.2 ความรูที่ฝงอยูในคน 3.3 ความรูชัดแจง
3.4 

นวัตกรรม

ตารางที่ 1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หนวยงานผูรับผิดชอบ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน กองประเมินผลบุคคล ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล สายงานรองผูวาการ (บริหาร)

1. การจัดทําขอกําหนดของกระบวนการทํางาน/
กระบวนการยอย

2. ขั้นตอนการทํางานของกระบวนการยอย (Work flow)
4. ผลลัพธ

ของ
กระบวนการ
ทํางานยอย

3. การระบุความรูที่จําเปนในกระบวนการทํางาน

 

ภายใน

30 ก.ย. ของ

ปถัดไป (เม.ย.

 - ก.ย. = 180

 วัน)

ภายใน

30 ก.ย. ของป

ถัดไป (เม.ย. - 

ก.ย. = 180 วัน)

กองประเมินผลบุคคล : 

งานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

กองประเมินผลบุคคล : 

งานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ภายใน

28 ก.พ.

ของปถัดไป

(60 วัน)
* นับจากทุก

หนวยงานจัดสงสรุป

คะแนนภายในที่กําหนด

กองประเมินผลบุคคล : 

งานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

8. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเหมาะสม 

ความครบถวน และสาระสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่ใชในการ

ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

7. กปบ. จัดทํารายงานสรุปผลความสอดคลองของ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดผลงาน ผลการดําเนินงาน 

และคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ของพนักงาน

แยกเปนกลุมพนักงาน หนวยงาน เพื่อนําไปเปนปจจัยที่สําคัญ

ของการแนวทางการทบทวนปรับปรุง

6. กปบ. รวบรวม ตรวจสอบ สรุประเด็นในการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจําปของพนักงานเปนรายหนวยงานระดับ

ฝาย/สํานัก กองหรือเทียบเทา และแจงแนวทางแกไขใหกับ

หนวยงานเกี่ยวของ และจัดทํารายงานผลสรุปคะแนน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น แยกตาม

กลุมพนักงาน และหนวยงาน/สายงาน ตามที่กําหนด และ

จัดสงให กบค. เพื่อนําไปจัดทําขอมูลวงเงินงบประมาณ 

สําหรับนําไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น)

 และการจายโบนัสประจําปตามผลงานของผูบริหารระดับชั้น 
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6. กปบ. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทํารายงานผลสรุปคะแนน

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานทุกระดับช้ัน 

7. กปบ. จัดทํารายงานผลสรุปความสอดคลองของผลการ

ดําเนินงาน และคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

 

8. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักเกณฑ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการนําคะแนน

ประเมินผลการปฏิบัติงานไปเช่ือมโยงกับการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

สิ้นสุด 
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