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ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

Paweena K.

1. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 
System) ของ กปภ.

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กปภ.

3. ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่
ผ่านมา

4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี

5. ค าถาม – ค าตอบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

http://hrped.pwa.co.th/content/performance/performance28052018.pdf
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5 Trend การพัฒนาศักยภาพคนท างาน

Paweena K.

แนวโน้มแรก Coaching Engagement 
การโค้ช ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศ แต่ยังคงเป็น
แนวโน้มส าคัญส าหรับการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหาร ที่มี
หลากหลายแขนง แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Spiritual 
Coaching และ Life Coaching ตามมาด้วย Leadership Business 
Coaching นอกจากนี้ องค์กรใหญ่หลายแห่งมีความพยายาม
จะสร้างให้การโค้ชเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

แนวโน้มที่สอง Mobile Learning 
การใช้เครื่องมือสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท 
โน้ตบุ๊ค เป็นช่องทางในการเรียนรู้ โดยอาศัยโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น จนเกือบจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
ห้องเรียน
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5 Trend การพัฒนาศักยภาพคนท างาน

Paweena K.

แนวโน้มที่สี่ Neuroscience Platform 
การใช้ความรู้ด้านการท างานของสมองมาเป็นแพลทฟอร์มในการเรียนรู้ 
(Learning Platform) เป็นอีกแนวโน้มที่เห็นได้ชัดว่าก าลังมาแรงในโลกตะวันตก 
โดยเฉพาะศาสตร์ด้านสมองที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาผู้น า (Neuro Leadership) 
และศาสตร์เกี่ยวกับการโปรแกรมการท างานของสมอง (Neuro Linguistic Programming)

แนวโน้มที่ห้า Diversity Management 
การบริหารความหลากหลายในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรุ่นคน (Generation) 
วัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ แนวความคิด แรงจูงใจ ฯลฯ จะเป็นความท้าทายของ
ทุกองค์กรท าให้ต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยจะมีหลักสูตร
และเครื่องมือต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองแนวโน้มนี้ให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ 
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10 Top management Tools

Paweena K.
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10 Top management Tools
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10 Top management Tools

Paweena K.
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10 Top management Tools
เครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร % ของบริษัทที่ใช้

Balanced Scorecard 50.3

ระบบที่สร้างขึ้นเฉพาะองค์กร 20.3

ระบบอื่น ๆ ที่ถูกบังคับจากภาครัฐ 19.6

Economic Value Added 16.8

Activity Based Costing /ABC 12.6

Value Based Management ที่นอกเหนือจาก EVA/EVM 7.7

Six Sigma 5.5

ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร 2.1

รวม 100.00

Paweena K.

ดร. นภดล ร่มโพธ์, 2556
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เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การแบ่งกลุ่มลูกค้า และการให้คุณค่าแก่ลูกค้า
(The Delta Model : (Segmentation & Customer Value Proposition)

กระบวนการภายใน

UK Customer Service Excellence Standard
ISO9001 (ระบบคุณภาพ), ISO14001 (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม)
ISO26000 (ความรับผิดชอบต่อสังคม), ISO31000 (การบริหารความเสี่ยง
ISO51000 (การบริหารพลังงาน), Co-Creation 

คนและความรู้
การบริหาร Performance
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การสร้างวัฒนธรรมพึงประสงค์ (Preferred Culture)

การเงิน BCG Matrix

Paweena K.
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ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

Paweena K.

1. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) ของ กปภ.
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รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กปภ.

การน าองค์กร

การจัดการกระบวนการ

ผลลัพธ์

การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์

การมุ่งเน้นบุคลากร

การมุ่งเน้นลูกค้าและ
ตลาด

การวัด 
การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้

Customer

Operation

Strategy

People

Leadership

Organization
Learning

3

6

2

1

5

4

หมวด

มุมมอง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

1 2 3 4 5

การเงิน

ลูกค้า

กระบวนการภายใน

การเรียนรู้และเติบโต
(บุคลากร & ความรู้)

เกณฑ์การประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ : SEPA

Paweena K.
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ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)

Paweena K.
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หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการน าคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไปเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ กปภ.

รอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

องค์ประกอบ
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

การน าผลการปฏิบัตงิาน
ไปเชื่อมโยงกับการบริหารผลตอบแทน

การน าผลการปฏิบัตงิานไปเชื่อมโยง
กับการบริหารทรัพยากรบคุคล

คร้ังที่ 1 : 1 ต.ค. – 31 มี.ค.

ครั้งที่ 2 : 1 ต.ค. – 30 ก.ย.

- ผลลัพธ์หรือผลส าเร็จของงาน
ตามตัวชี้วัด (BSC) ร้อยละ 90

- พฤติกรรมในการท างาน
(Competency) ร้อยละ 10

- เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) 
โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย
ตามกลุ่มพนักงานท่ีก าหนด 

- จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 

- การจ่ายโบนัสตามผลงาน 
ร้อยละ 10 (เฉพาะผู้บริหาร  
ระดับชั้น 11 – 12)

- การแต่งตั้งเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่ง
การปรับคุณวุฒิ การเปลี่ยนต าแหน่ง 
รวมทั้งการปรับคุณวุฒิและการ
เปลี่ยนต าแหน่ง 

โดยต้องมีคะแนนประเมินผลลัพธ์
หรือผลส ำเร็จของงำนตำมตัวชี้วัด (BSC) 
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

- การวางแผนพัฒนารายบุคคล

Paweena K.
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การน าคะแนนประเมินผลการปฏิบัตงิานไปชือ่มโยงกับการบริหารค่าตอบแทนของ กปภ. 

เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) จ่ายโบนัสตามผลงาน จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)

 จัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) เท่ากันทุก
สายงาน (ร้อยละ 7.5)

 พิจารณาจากผลคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานประจ าปี 
โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 
ตามกลุ่มพนักงานของแต่ละ
หน่วยงานที่ กปภ. ก าหนด

 จ่ายโบนัสตามผลงาน (ร้อยละ 10) 
ส าหรับผู้บริหารระดับผู้ช่วย
ผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินตอบแทน
พิเศษในอัตราร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 
ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในกลุ่ม ดังนี้

- คะแนนประเมินผล
90 คะแนนขึ้นไป

เงินตอบแทนพิเศษ

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6

- คะแนนประเมินผล 
80 คะแนนขึ้นไป

ตามจ านวนโควตาที่ก าหนด

Paweena K.
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ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

Paweena K.

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กปภ. 



Input Process Output Outcome

ข้อมูลการน าเข้า
- นโยบายรัฐบาล/หน่วยงานก ากับ

ดูแล (ปปช.) มาตรการกลไก หรือ
การวางระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า

- ผลการด าเนินงานจากรายงานผล
การด าเนินงานของ กปภ. ปีที่ผ่านมา

- แผนยุทธศาสตร์ กปภ.

- แผนปฏิบัติการประจ าปี

- แผนการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน

- อ่ืน ๆ 

1. ฝวป. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรน าไปปฏิบัติ

2. ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ร่วมกันก าหนด BSC เป็น
รายบุคคล เพ่ือเป็นแผนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี

3. พนักงานปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา (ครั้งที่ 1 : 1 ต.ค. –
31 มี.ค.) และครั้งที่ 2 (1 ต.ค. – 30 ก.ย.)

4. ผู้บังคับบัญชาติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน 
และประเมินผล รวมถึงแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้กับพนักงานในสังกัด (ครั้งที่  1 : 1 ต.ค . – 31 มี.ค.) 
และครั้งที่  2 (1 ต.ค. – 30 ก.ย.)

5. ผู้บังคับบัญชาระดับ ผอ.กอง/กปภ.สาขา ขึ้นไป จัดท า
สรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานใน
สังกัดตามกลุ่มพนักงานที่ก าหนด

6. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ฯ และผู้บริหารสูงสุด
ของสายงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด

7. ฝวป. จัดท าข้อมูลรายงานคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานประจ าปี และสรุปรายงานปัญหาและอุปสรรค
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือแจ้งให้หน่วยงานน าไป
ปรับปรุงให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลรายงานคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี น าไปใช้
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้

- ฝบท. น าข้อมูลไปประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษ (เกิน 1 ขั้น) และการจ่าย
โบนัสประจ าปี รวมทั้งการ
แต่งตั้งเลื่อนชั้น เลื่อนต าแหน่ง
ให้สูงขึ้น

- สวก. น าข้อมูลไปประกอบการ
พัฒนาสมรรถนะความสามารถ
ของพนักงาน

- ฝวป. น าข้อมูลไปประกอบการ
วางแผนอัตราก าลัง และการ
วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของพนักงาน

- หน่วยงานต่างๆ น าผล
ด าเนินงานและคะแนน
ประเมินผลไปวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Stakeholder

- ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน

- พนักงานมีสมรรถนะ
ความสามารถพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร
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ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

Paweena K.

3. ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่
ผ่านมา
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ประเด็นปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของปีทีผ่่านมา

จัดส่ง
ผลสรุป
คะแนน

ประเมินผล
ล่าช้ากว่าท่ี

ก าหนด

1

สรุปประเด็นปัญหาการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจ าปีของปีที่ผ่านมา

ค านวณ
คะแนน

ประเมินผล
ตามตัวชี้วัด
ไม่ถูกต้อง

2
3

จัดส่ง
รายชื่อไม่
ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง

4

Paweena K.

คะแนน
ประเมินผล

เท่ากันทุกคนใน
หน่วยงาน ส่งผล
ใหพ้นักงานขาด

แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
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ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

Paweena K.

4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน



หน้า 19

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง/ระยะเวลา

พนักงานทุกระดับ
ต.ค. – 30 มิ.ย.

พนักงานทุกระดับ

ทุกหน่วยงาน
1 ต.ค. – 30 พ.ย.

ทุกสายงาน
1 – 20 ธ.ค.

2. พนักงานทุกคนจัดท ารายงานผลการปฏบิัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังที่ 2 (1 ต.ค. – 30 ก.ย.)

3. ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาผลการด าเนนิงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานในสังกดัเป็นรายบุคคล

4. ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกอง/ผู้จัดการ กปภ. สาขา ข้ึนไป จัดท าสรุปคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานตามกลุ่มที่ก าหนด 

5. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินฯ และผู้บริหารสูงสุดของสายงานให้
ความเห็นชอบคะแนนประเมินผลของพนักงานในสังกัด

6. ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดปิดประกาศสรุปคะแนนประเมนิผลฯ ให้กับพนักงานทราบ

Paweena K.
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กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง/ระยะเวลา

ทุกหน่วยงาน
ภายใน 30 ธ.ค.

กปบ.
ภายใน 28 ก.พ.

8. กปบ. จัดท ารายงานสรุปคะแนนประเมินผลการปฏบิัตงิานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร และ
จัดส่งให้กับ กบค. เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น)ฯ

7. ผู้อ านวยการกอง/ผู้จัดการ กปภ. สาขาข้ึนไป จัดส่งสรุปคะแนนประเมินผลให้กบั ฝวป.

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1

Paweena K.

http://moneyworkingforyou.in/wp-content/uploads/2014/12/ws-performance.png
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ตัวชี้วัดผลงาน หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน

ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายประเมินผลองค์กร 

การประเมินผลโครงการจัดการน้ าสะอาด (WSP) เลขานุการคณะท างานโครงการจัดการน้ าสะอาด กปภ.

ด าเนินการตามเกณฑ์การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า กปภ. ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

ก าไรจากการด าเนินงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี

ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (DSM) ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ กปภ. (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
*ผลคะแนนของสายงานใช้ภาพรวมของ กปภ.

ฝ่ายประเมินผลองค์กร

หน่วยงานที่รวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงาน

Paweena K.
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วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกดัพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานเป็นรายบุคคล และลงนามในแบบสรุปคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน และแจ้งให้พนักงานลงนามรับทราบผลการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจ าปี เป็นรายบุคคล 

ผลการประเมิน สัดส่วน
ร้อยละของ

คะแนนที่ถ่วง
น้ าหนัก

คะแนน
ประเมิน

ร้อยละของคะแนน
ที่ถ่วงน้ าหนัก

คะแนน
ประเมินผล

คะแนนรวมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

1. การประเมินผลลัพธ์หรือผลส าเร็จของงานตามตัวชี้วัด 90 % X1 X2

2. การประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 10 % Y1 Y2

คะแนนรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2

ความเห็นของผู้ประเมิน ครั้งที่ 1 ความเห็นของผู้ประเมิน ครั้งที่ 2

หัวข้อที่ต้องการพัฒนา ความคิดเห็นอื่น ๆ เพ่ิมเติม หัวข้อที่ต้องการพัฒนา ความคิดเห็นอื่น ๆ เพ่ิมเติม

"ผู้ประเมินได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้รับการประเมินทราบว่าต้องพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรแล้ว“
ลงช่ือผู้ประเมิน…………………………………………………………….

(                                            )
ต าแหน่ง…………………………...……………...………………………

วันท่ี…………………………...……………...……...…………………

“ผู้ประเมินได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้รับการประเมินทราบว่าต้อง
พัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรแล้ว“

ลงช่ือผู้ประเมิน…………………………………………………………….
(                                            )

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

ส่วนของผู้ได้รับการประเมิน ครั้งท่ี 1 ส่วนของผู้ได้รับการประเมิน ครั้งท่ี 2

"ผู้ได้รับการประเมินได้รับทราบผลการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและค าแนะน าเพื่อให้ทราบว่าต้องพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรจากผู้ประเมินแล้ว“
ลงช่ือผู้ได้รับการประเมิน………………………………………………

(                                             )
วันท่ี…………………………...……………..…...…..………………

"ผู้ได้รับการประเมินได้รับทราบผลการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและค าแนะน าเพ่ือให้ทราบว่าต้องพัฒนาตนเองต่อไป
อย่างไรจากผู้ประเมินแล้ว“

ลงชื่อผู้ได้รับการประเมิน………………………………………………
(                                             )

วันท่ี…………………………...……………..…...…..………………

ส่วนที่ 1 สรุปผลการประเมินผลการปฏบิัตงิาน
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วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าป ี(ต่อ)

ตัวชี้วัดผลงาน
ค่าเกณฑ์วัดผลงาน ผลงาน

คะแนน
ประเมิน น้ าหนัก

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก

ร้อยละของคะแนน
ที่ถ่วงน้ าหนัก

1 2 3 4 5 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ด้านการเงิน

ด้านลูกค้า

ด้านกระบวนการภายใน

ด้านการเรียนรู้และเติบโต

คะแนนรวม

ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์หรือผลส าเร็จของงานตามตัวช้ีวัด  
ผู้รับการประเมิน .....................................................................................................  ลงนาม..............................................................................................................
ผู้บังคับบัญชา / ผู้ประเมิน ......................................................................................  ลงนาม..............................................................................................................
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วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าป ี(ต่อ)

ตัวชี้วัดผลงาน
ค่าเกณฑ์วัดผลงาน ผลงาน

คะแนน
ประเมิน น้ าหนัก

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก

ร้อยละของคะแนน
ที่ถ่วงน้ าหนัก

1 2 3 4 5 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ด้านการเงิน
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 98 96 94 92 90 93 3.50 5 17.50 3.5000

ด้านลูกค้า
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 1 2 3 4 5 4.26 4.26 15 63.90 12.7800

ด้านกระบวนการภายใน
ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 80 85 90 95 100 98 4.60 30 138.00 27.6000

วันที่แล้วเสร็จของโครงการ
จัดท าระบบมาตรฐาน
ISO/IEC 170025 

ภายหลัง

30 ก.ย. 
60

-
30 
ก.ย. 
60

14 
ก.ย. 
60

28 
ส.ค. 
60

3 ก.ย. 
60

4.67 30 140.10 28.02

ด้านการเรียนรู้และเติบโต
ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานในสายงาน 2.5 3.00 3.5 4.0 4.5 4.42 4.84 20 96.80 19.3600

คะแนนรวม 100 91.26

วิธีการค านวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด

1 2 3 4

ช่อง 3 = ช่อง 1 x ช่อง 2 ช่อง 4 = ช่อง 3 / 5

น าผลคะแนน  
กรอกลงในแบบฟอร์มประเมินผล 

ส่วนที่ 1
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ค่าที่ได้ คะแนน
1 2 3 4 5

1. ร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน

98 96 94 92 90 93.00 3.50

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

1 2 3 4 5 4.26 4.26

3. ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน

2.5 3.00 3.5 4.0 4.5 4.42 4.84

4. ร้อยละภาพรวมการ
เบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี

80 85 90 95 100 98.00 4.60

5. อัตราน  าสูญเสีย 36.81 36.06 35.38 34.63 33.90 35.06 3.43

6. วันที่แล้วเสร็จของ
โครงการจัดท าระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 170025 

ภายหลัง
30 ก.ย. 

60
- 30 ก.ย. 60 14 ก.ย. 60 28 ส.ค. 60 3 ก.ย. 60 4.67

7. ร้อยละความส าเร็จของ
การปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ฯ

≤ 80 81 - 85 86 - 90 91 - 96 96 - 100 98.00 5.00

วิธีการค านวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงาน

Paweena K.
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สูตรค านวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (ค านวณค่าจริง) 

ตัวชี้วัด
ค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน
ประเมิน1 2 3 4 5

ร้อยละค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 98 96 94 92 90 93.00 3.50

คะแนนประเมิน = 3 +
93.00 − 94.00
92.00 − 94.00

= 3 + 
−1
−2

= 3 + 0.50  

= 3.50   

ตัวอย่างท่ี 1

คะแนนประเมิน  = ค่าคะแนนที่ต่ ากว่า + ค่าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง – ค่าเป้าหมายทีต่่ ากว่า

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย

จากสูตรค านวณได้ 

Paweena K.

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย
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สูตรค านวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (ค านวณค่าจริง) 

ตัวชี้วัด
ค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน
ประเมิน1 2 3 4 5

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 1 2 3 4 5 4.26 4.26

คะแนนประเมิน = 4 +
4.26 − 4.00
5.00 − 4.00

= 4 + 
0.26
1.00

= 4 + 0.26

= 4.26 

คะแนนประเมิน  = ค่าคะแนนที่ต่ ากว่า + ค่าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง – ค่าเป้าหมายทีต่่ ากว่า

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย

จากสูตรค านวณได้ 

ตัวอย่างท่ี 2

Paweena K.

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย
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สูตรค านวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (ค านวณค่าจริง) 

ตัวชี้วัด
ค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน
ประเมิน1 2 3 4 5

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 2.5 3.00 3.5 4.0 4.5 4.42 4.84

คะแนนประเมิน = 4 +
4.42 − 4.00
4.50 − 4.00

= 4 +
0.42
0.50

= 4 + 0.84

= 4.84

คะแนนประเมิน  = ค่าคะแนนที่ต่ ากว่า + 
ค่าผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริง – ค่าเป้าหมายที่ต่ ากว่า

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย

จากสูตรค านวณได้ 

ตัวอย่างท่ี 3

Paweena K.

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย
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สูตรค านวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (ค านวณค่าจริง) 

ตัวชี้วัด
ค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน
ประเมิน1 2 3 4 5

ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ น
จริงในช่วงปี

80 85 90 95 100 98.000 4.60

คะแนนประเมิน = 4 +
98 − 95
100 − 95

= 4 + 
3
5

= 4 + 0.60
= 4.60

คะแนนประเมิน  = ค่าคะแนนที่ต่ ากว่า + 
ค่าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง – ค่าเป้าหมายทีต่่ ากว่า

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย

จากสูตรค านวณได้ 

ตัวอย่างท่ี 4

Paweena K.

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย



หน้า 30

สูตรค านวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (ค านวณค่าจริง) 

ตัวชี้วัด
ค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน
ประเมิน1 2 3 4 5

วันที่แล้วเสร็จของโครงการ
จัดท าระบบมาตรฐาน
ISO/IEC 170025 

ภายหลัง
30 ก.ย. 60

- 30 ก.ย. 60 14 ก.ย. 60 28 ส.ค. 60 3 ก.ย. 60 4.67

คะแนนประเมิน = 4 +
นับตั้งแต่ 3 ก.ย. ถงึ 14 ก.ย.
นับตั้งแต่ 28 ส.ค.ถึง 14 ก.ย.

= 4 +
12

18

= 4 + 0.67

= 4..67

คะแนนประเมิน  = ค่าคะแนนที่ต่ ากว่า + 
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริง – ค่าเป้าหมายที่ต่ ากว่า

ช่วงห่างของคา่เป้าหมาย

จากสูตรค านวณได้
*ให้นับตั้งแต่วันที่เร่ิมต้น 

ตัวอย่างท่ี 5

Paweena K.

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย
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สูตรค านวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (ค านวณค่าจริง) 

ตัวชี้วัด
ค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน
ประเมิน1 2 3 4 5

อัตราน  าสูญเสียในภาพรวม กปภ.ข. 7 36.81 36.06 35.38 34.63 33.90 35.06 3.43

คะแนนประเมิน = 3 +
35.06 − 35.38
34.63 − 35.38

= 3 + 
−0.3𝟐
−0.𝟕𝟓

= 3 + 0.4266

= 3.43

คะแนนประเมิน  = ค่าคะแนนที่ต่ ากว่า + 
ค่าผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริง – ค่าเป้าหมายทีต่่ ากว่า

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย

จากสูตรค านวณได้ 

ตัวอย่างท่ี 6

Paweena K.

ช่วงห่างของค่าเป้าหมาย



หน้า 32

สูตรค านวณคะแนนประเมินผลการปฏบิัติงานตามตัวชี้วัด (ค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมายก าหนดเป็นช่วง) 

ตัวชี้วัด
ค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน
ประเมิน1 2 3 4 5

ร้อยละความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ

≤ 80 81 - 85 86 - 90 91 - 96 96 - 100 98.00 5.00

จากสูตรค านวณได้ 

ตัวอย่างท่ี 7

กรณีการก าหนดค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมาย ระดับ 1 – 5 เป็นค่าช่วง มีวิธีการค านวณ ดังนี้

ให้น าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ระดับ 1 – 5
ซึ่งตามตัวย่าง คือ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง = 98.00
ไปเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัด/ค่าเป้าหมาย = ระดับ 5 (96 – 100)
ดังนั้น คะแนนประเมิน = 5.000

Paweena K.
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ขั้นตอนที่ 2 น าผลการประเมินผลสมรรถนะความสามารถหลัก มาเป็นสัดส่วนองค์ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

สมรรถนะความสามารถหลกั

(Core Competency)9

คะแนน

สูงสุด

ระดับความ

คาดหวัง

ระดับสมรรถนะของผู้ถูกประเมิน
คะแนน

รวม

ผลต่าง

+/-ประเมินตนเอง
ถ่วง

น้ าหนัก

ผู้บังคับบัญชา

ประเมิน

ถ่วง

น้ าหนัก

CC01 มุ่งคุณธรรม 3 2 2.25 0.2 2.25 0.8 2.25 0.25

CC02 ยึดมั่นคุณภาพ 3 2 2.50 0.2 2.50 0.8 2.50 0.50

CC03 มีจิตสาธารณะ 3 2 2.00 0.2 2.00 0.8 2.00 0.00

คะแนนรวมส่วนที่ 1 9 6 6.75 6.75 6.75 0.75

คะแนนประเมินผลสมรรถนะควาสามารถหลัก =
6.75 X 100

9
= 7.50 

น าผลการประเมินผลสมรรถนะความสามารถหลัก 
ลงใบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี : ส่วนที่ 1 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 สมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency)

Paweena K.
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ขั้นตอนที่ 2 (ต่อ) น าผลการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลงาน และสมรรถนะความสามารถหลัก มาเป็นสดัส่วนองคป์ระกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปี และผู้บังคับบัญชาลงนาม และแจ้งผลการประเมินผลให้พนักงานรับทราบเป็นรายบุคคล  

ผลการประเมิน สัดส่วน
ร้อยละของ

คะแนนที่ถ่วง
น้ าหนัก

คะแนน
ประเมิน

ร้อยละของคะแนนที่ถ่วง
น้ าหนัก

คะแนน
ประเมินผล

คะแนนรวมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

1. การประเมินผลลัพธ์หรือผลส าเร็จของงาน
ตามตัวชี้วัด

90 % X1 - - X2 91.2600 82.1340

89.632. การประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 10 % Y1 - - Y2 75.0000 7.5000

คะแนนรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คร้ังท่ี 1 - คร้ังที่ 2 89.6340
ความเห็นของผู้ประเมิน ครั้งที่ 1 ความเห็นของผู้ประเมิน ครั้งที่ 2

หัวข้อที่ต้องการพัฒนา ความคิดเห็นอื่น ๆ เพ่ิมเติม หัวข้อที่ต้องการพัฒนา ความคิดเห็นอื่น ๆ เพ่ิมเติม

"ผู้ประเมินได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้รับการประเมินทราบว่าต้องพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรแล้ว“
ลงช่ือผู้ประเมิน…………………………………………………………….

(                                            )
ต าแหน่ง…………………………...……………...………………………

วันท่ี…………………………...……………...……...…………………

“ผู้ประเมินได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้รับการประเมินทราบว่าต้องพัฒนาตนเองตอ่ไปอย่างไรแล้ว“
ลงช่ือผู้ประเมิน…………………………………………………………….

(                                            )
ต าแหน่ง…………………………...……………...………………………

วันท่ี…………………………...……………...……...…………………

ส่วนของผู้ได้รับการประเมิน คร้ังท่ี 1 ส่วนของผู้ได้รับการประเมิน คร้ังท่ี 2

"ผู้ได้รับการประเมินได้รับทราบผลการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและค าแนะน าเพื่อให้ทราบว่าต้องพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรจากผู้
ประเมินแล้ว“

ลงช่ือผู้ได้รับการประเมิน………………………………………………
(                                             )

วันท่ี…………………………...……………..…...…..………………

"ผู้ได้รับการประเมินได้รับทราบผลการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและค าแนะน าเพ่ือให้ทราบว่าต้องพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรจากผู้ประเมินแล้ว“
ลงชื่อผู้ได้รับการประเมิน………………………………………………

(                                             )
วันท่ี…………………………...……………..…...…..………………

Paweena K.
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ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

Paweena K.

5. ค าถาม – ค าตอบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ถาม หน่วยงานระดับผู้อ านวยการฝ่าย/ส านักหรือเทียบเท่าและผู้อ านวยการกอง/ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา หรือ
เทียบเท่า สามารถก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินของพนักงานทุกระดับชั้น ในระดับ
ฝ่าย/ส านัก และกอง ได้หรือไม่

ตอบ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ฯ มีอ านาจหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยสอบ
ทานการประเมินของพนักงานในสังกัด (ค าสั่ง กปภ. ที่ 541/2557 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินของพนักงานทุกระดับชั นของแต่ละสายงาน ลว. 31 มี.ค. 57)

1. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินของพนักงาน
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2. การประเมินผลในกรณีที่พนักงานได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายระหว่างปีงบประมาณ 

ถาม กรณีที่พนักงานได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนชั้น (ย้ายหน่วยงาน) ระหว่างปีงบประมาณ เมื่อครบรอบการประเมิน 
จะก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใด

ระ
ยะ

น้อ
ยก

ว่า
 6

 เด
ือน • เป็นผู้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Key 
Role)

ระ
ยะ

เว
ลา

มา
กก

ว่า
6 

เด
ือน

ขึ้น
ไป • ก าหนดตัวชี้วัดร่วม 

(Common KPIs) 
และตัวชี้วัดตาม
บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Key 
Role) ระ

ยะ
เว

ลา
มา

กก
ว่า

 6
 

เด
ือน

ขึ้น
ไป

• จัดส่งผลสรุปคะแนน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
ให้กับ ฝวป. เพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษ (เกิน 1 ขั้น)ฯ

One Man One Scorecard 

ตัวชี้วัดร่วม (Common KPIs) และ
ตัวชี้วัดตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Key Role)

อยู่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานใดมากกว่า 6 เดือนขึ นไป ให้ใช้ Common KPIs ของหน่วยงานนั น

ผู้บังคับบัญชาร่วมกับพนักงาน ผู้บังคับบัญชาร่วมกับพนักงาน ผู้บังคับบัญชาระดับ ผอ.กอง/
ผจก. กปภ.สาขา

1 2 3
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3. การแจ้งผลการประเมินผลให้กับพนักงานรับทราบเป็นรายบุคคล

ถาม กรณีที่ผู้ประเมินได้ด าเนินการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบแล้ว และได้สรุปคะแนนการประเมนิผล ส่งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปพิจารณา แต่หากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปมีความเห็นตา่ง จะสามารถปรับแก้คะแนนได้หรือไม่

ตอบ หลังจากที่ผู้ประเมินได้ด าเนินการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมนิรับทราบแล้ว แต่หากผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปมีความเห็นต่างจากผู้ประเมิน สามารถปรับแก้ไขคะแนนได้ โดยจะต้องอธิบายเหตุผลหรือแสดงหลักฐาน
ที่ชัดเจนประกอบความเห็น และต้องปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประเมิน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผลการ
ประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ประเมินต้องแจ้งเหตผุลการประเมนิผลที่ปรับแก้ไขใหม่ ให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ
ผลด้วย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
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4. การจัดเรียงล าดับคะแนนประเมินผลตามกลุ่มพนักงานที่ กปภ. ก าหนด

4.1 ถาม กรณีพนักงานด ารงต าแหน่งรักษาการ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จะจัดเรียงคะแนนประเมินผลจากมากไปหาน้อย
ตามกลุ่มพนักงาน ระหว่างกลุ่มต าแหน่งงานหลัก หรือกลุ่มต าแหน่งผู้บริหาร 

พนักงานด ารงต าแหน่ง
ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป

จัดกลุ่มพนักงาน

ด ารงต าแหน่ง รก. หัวหน้างานขึ้นไป 1. กลุ่มหัวหน้างานหรือเทียบเท่า
2. กลุ่มผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า
3. กลุ่ม ผจก. กปภ. สาขา (ชั้น 2)
4. กลุ่ม ผจก. กปภ. สาขา (ชั้น 1)/ผู้ช่วย ผจก. กปภ. สาขา (ชั้นพิเศษ)
5. กลุ่ม ผจก. กปภ. สาขา (ชั้นพิเศษ)

ตอบ
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4. การจัดเรียงล าดับคะแนนประเมินผลตามกลุ่มพนักงานที่ กปภ. ก าหนด

4.2 ถาม กรณีพนักงานสังกัดงานธุรการ ไปช่วยปฏิบัติงานต่างหน่วยงาน จะสรุปคะแนนประเมินผล การปฏิบัติงานประจ าปีตาม
กลุ่มพนักงานและหน่วยงานใด 

จัดกลุ่มพนักงาน

ในสังกัดที่ไปช่วย
ปฏิบัติงาน

กลุ่มพนักงานสังกัดกอง 
(ที่ช่วยปฏิบัติงาน)

สังกัดผู้ปฏิบัติงาน

หน้าห้อง ผอ. กปภ.ข.

หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้ออกค าสั่ง

ให้ไปช่วยปฏิบัติงาน

ตอบ
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5. คุณสมบัตขิองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติหนึ่งขั้นและกรณีพิเศษ (เกิน 1 ข้ัน) 
ส าหรับพนักงานที่ลาคลอดบุตร 

ถาม กรณีที่พนักงานได้ลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน จะต้องมีผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
หรือไม่ และจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติหนึ่งข้ัน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน 1 ขั้น) อย่างไร

“การพิจารณาคุณสมบัติพนักงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติหนึ่งข้ัน และกรณีพิเศษเกินหนึ่งข้ันแต่ไม่เกินสองขั้น การลาคลอด
บุตรไม่เกิน 90 วัน ไม่นับรวมเป็นการลาส าหรับคุณสมบัติของการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนกรณีปกติหนึ่งข้ัน และกรณีพิเศษเกิน
หนึ่งขั้นแต่ไม่เกินสองขั้น (ยกเว้นลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี ยงดูบุตร และลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร) 

ตอบ
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6. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติหนึ่งขั้น และกรณีพิเศษ (เกิน 1 ข้ัน) ของพนักงานที่มี
เงินเดือนเต็มขั้น

ถาม กรณีพนักงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้น จะต้องมีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี หรือไม่ และมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ หรือกรณีพิเศษเกินหนึ่งข้ันแต่ไม่เกินสองขั้นอย่างไร

จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)

ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินตอบแทน
พิเศษร้อยละ 4 และ 6  ต้องมีผลการประเมินผล
อยู่ในกลุ่ม ดังนี้

- คะแนนประเมินผล
90 คะแนนขึ้นไป

เงินตอบแทนพิเศษ

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6

- คะแนนประเมินผล 80
คะแนนขึน้ไป

โควตาร้อยละ 25 ของ
จ านวนพนักงานเงินเดือน

เต็มขั้น (คน)

โควตาร้อยละ 10 ของ
จ านวนพนักงานเงินเดือน

เต็มขั้น (คน)

ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตรา
ร้อยละ 2 ต้องได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับคะแนนดี
ขึ้นไป (ไม่จ ากัดจ านวนพนักงาน) ดังภาพ

ผลการประเมินผ่าน
ระดับดีขั้นไป
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