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ข

คํา นํา
ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนให้มีการประเมินความสําเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอด
รอบการประเมิน ด้วยวิธีการที่องค์กรกําหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานกําหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นรอบการ
ประเมิน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมาจากการพิจารณาองค์ประกอบหลักของการประเมิน
2 ส่วน ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ
การประเมิ นผลการปฏิ บั ติราชการทั้ ง 2 ส่ วนนี้ จะนํ า ไปใช้ ป ระกอบการพิจ ารณาความดีค วามชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานแต่ละรายต่อไป รวมทั้ง ตามแผน
กลยุท ธ์การบริหารทรัพยากรบุค คลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กํา หนดให้ตัวชี้วัด : ร้อ ยละของ
ข้าราชการในกรมที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP เป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งทุกสํานัก/กอง จะต้องรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทุก 6 เดือน นั้น
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตั้งแต่รอบที่ 2 (เมษายน
2554 – กั น ยายน 2554) ได้ มี ป ระกาศกรมชลประทาน ลงวั น ที่ 14 มี น าคม พ.ศ.2554 ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้แล้ว ซึ่งกรมได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลโดยให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ต้องได้รับการ
พัฒนา รวมทั้งวิธีการพัฒนาและช่วงเวลาที่ต้องพัฒนา ตามแบบ ชป 135
การจัดทําคู่มือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กรมชลประทานมีวิธีประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่งที่ อ.ก.พ.กรม ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 และมีการวางแผนการพัฒนา
รายบุคคลที่สอดคล้องกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการทุกสํานัก/กอง มีความเข้าใจในแนวทางและ
วิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล อันเป็นการผลักดันให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายการเป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะในระดับที่องค์กร
คาดหวังหรือสูงกว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน
ฝึกอบรม สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลจึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน เพื่อใช้
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งวางแผนพัฒนารายบุคคล โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่
รอบที่ 2 ( เมษายน 2554 – กันยายน 2554) พร้อมกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม
ชลประทานที่ได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นต้นไป
สํานั กพั ฒนาโครงสร้ างและระบบบริ หารงานบุคคลหวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่าคู่ มือเล่มนี้ จะเป็ น
ประโยชน์แก่ข้าราชการทุกคนในหน่วยงานในการใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลต่อไป
ส่วนฝึกอบรม สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
กรมชลประทาน
ก
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ภาคผนวก ค สรุปสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง
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วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
1. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจกระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP)
2. เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและการ
วางแผนพัฒนารายบุคคลในรูปแบบที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันที่สามารถนําไปใช้ได้จริง
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะทีจ่ ําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
4. เพื่อผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้มีสมรรถนะในระดับที่องค์กร
คาดหวังหรือสูงกว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต
คู่มือการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล
เล่มนี้ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะข้าราชการกรมชลประทาน ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่ข้าราชการประเภทอํานวยการ(ระดับสูงและระดับต้น) ประเภทวิชาการ(ระดับทรงคุณวุฒิ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป(ระดับ
ทักษะพิเศษ ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน)
โดยตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2554 เป็นต้นไป จะดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล ตามแนวทางที่กําหนดในคู่มือฉบับนี้
โดยองค์ประกอบที่จะดําเนินการประเมินครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถ จําแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.2 ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ
2. ทักษะ จําแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 ทักษะที่ ก.พ.กําหนด
2.2 ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. สมรรถนะ จําแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
3.1 สมรรถนะหลัก
3.1.1 สมรรถนะหลัก ก.พ.
3.1.2 สมรรถนะหลักกรมชลประทาน
3.2 สมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะข้าราชการประเภทอํานวยการ)
3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1

สรุปความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจําแนกตามตําแหน่ง
1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ตําแหน่ง

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ผู้อํานวยการสํานัก 1. ความรู้เรื่องการ
ผู้อํานวยการโครงการ บริหารจัดการน้ําและ กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน การพัฒนา แหล่งน้ํา
ใช้สําหรับการปฏิบัติ
(วิศวกรรมชลประทาน/ 2. ความรู้เรื่องการ
ติดตามและประเมินผล หน้าที่ราชการ
ปฏิบัติงานช่าง
ชลประทาน)

2. ผู้อํานวยการ
ระดับสูง(นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน)
สํานักงานจัดรูปที่ดิน
กลาง

1. ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการน้ํา
2. ความรู้เรื่องการ
ติดตามและประเมินผล

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดรูปที่ดิน และ
คันคูน้ํา

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การบริหารโครงการ

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การบริหารโครงการ

สมรรถนะ
หลัก
ทางการบริหาร
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สภาวะผู้นํา
2. วิสัยทัศน์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
ธรรมและจริยธรรม
6. การสอนงานและการ
5. การทํางานเป็นทีม
มอบหมายงาน
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สภาวะผู้นํา
2. บริการที่ดี
2. วิสัยทัศน์
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
ธรรมและจริยธรรม
6. การสอนงานและการ
5. การทํางานเป็นทีม
มอบหมายงาน
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
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เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การสั่งการตามอํานาจ
หน้าที่
2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
3. การกํากับและติดตามอย่าง
สม่ําเสมอ

1. การสั่งการตามอํานาจ
หน้าที่
2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
3. การกํากับและติดตามอย่าง
สม่ําเสมอ

1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
3. ผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน
(วิชาการจัดหาที่ดิน)
กองกฎหมายและที่ดิน

4. ผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน
(วิศวกรรมเครื่องกล)
สํานักเครื่องจักรกล

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้เรื่องการ
กฎหมายและ
จัดหาที่ดินเพื่อการ
กฎระเบียบราชการที่
ชลประทาน
ใช้สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

1. ความรู้เรื่องงานด้าน
เครื่องกลและไฟฟ้า
2. ความรู้เรื่องการ
ติดตามประเมินผล

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่
ใช้สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การบริหารโครงการ

สมรรถนะ
หลัก
ทางการบริหาร
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สภาวะผู้นํา
2. บริการที่ดี
2. วิสัยทัศน์
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
งานอาชีพ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
ธรรมและจริยธรรม
6. การสอนงานและการ
5. การทํางานเป็นทีม
มอบหมายงาน
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
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1. สภาวะผู้นํา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การสั่งการตามอํานาจ
หน้าที่
2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
3. การกํากับและติดตามอย่าง
สม่ําเสมอ

1. การสั่งการตามอํานาจ
หน้าที่
2. ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
5. ผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน
(วิศวกรรมโยธา)
สํานักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

6. ผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน
(วิศวกรรมโยธา)
สํานักบริหารโครงการ

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการ
1. ความรู้เรื่อง
ออกแบบด้านวิศวกรรม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.
โยธาและวิศวกรรม
2542 พ.ร.บ.
ชลประทาน
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และ
กฎกระทรวง

1. ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการน้ําและ
การพัฒนา แหล่งน้ํา
2. ความรู้เรื่องการ
ติดตามและประเมินผล

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่
ใช้สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

สมรรถนะ
หลัก
ทางการบริหาร
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สภาวะผู้นํา
2. บริการที่ดี
2. วิสัยทัศน์
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
งานอาชีพ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
ธรรมและจริยธรรม
6. การสอนงานและการ
5. การทํางานเป็นทีม
มอบหมายงาน
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
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1. สภาวะผู้นํา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การมองภาพองค์รวม
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

1. การสั่งการตามอํานาจ
หน้าที่
2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
3. การกํากับและติดตามอย่าง
สม่ําเสมอ

1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
7. ผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน
(วิศวกรรมโยธา)
สํานักโครงการขนาดใหญ่

8. ผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน
(วิชาการเงินและบัญชี)
กองการเงินและบัญชี

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการ
1. ความรู้เรื่อง
บริหารจัดการน้ําและ กฎหมายและ
การพัฒนา แหล่งน้ํา
กฎระเบียบราชการที่
เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมโยธา

1. ความรู้เรื่องการเงิน
และบัญชี

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่
ใช้สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

สมรรถนะ
หลัก
ทางการบริหาร
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สภาวะผู้นํา
2. บริการที่ดี
2. วิสัยทัศน์
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
งานอาชีพ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ปรับเปลี่ยน
ธรรมและจริยธรรม
5. การควบคุมตนเอง
5. การทํางานเป็นทีม
6. การสอนงานและการ
6. การดําเนินงานเชิงรุก
มอบหมายงาน
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
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1. สภาวะผู้นํา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การสั่งการตามอํานาจ
หน้าที่
2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
3. การกํากับและติดตามอย่าง
สม่ําเสมอ

1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น

1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
9. ผู้อํานวยการ
ระดับสูง
(สํานักพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงาน
บุคคล)

10. ผู้อํานวยการ
ระดับสูง
(ศูนย์สารสนเทศ)

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการ
1. ความรู้เรื่อง
บริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. ความรู้เรื่อง
เทคโนโลยี สารสนเทศ
2. ความรู้เรื่อง
Hardware Software
และ Network
3. ความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

สมรรถนะ
หลัก
ทางการบริหาร
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สภาวะผู้นํา
2. บริการที่ดี
2. วิสัยทัศน์
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
งานอาชีพ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ปรับเปลี่ยน
ธรรมและจริยธรรม
5. การควบคุมตนเอง
5. การทํางานเป็นทีม
6. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
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1. สภาวะผู้นํา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
2.ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ
3. การคิดวิเคราะห์และการ
มองภาพองค์รวม

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. การบริหารทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
3. การมุ่งความปลอดภัยและ
การระวังภัย

1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
11. ผู้อํานวยการ
ระดับต้น
(เลขานุการกรม)

12. ผู้อํานวยการ
ระดับต้น
(กองแผนงาน)

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการ
1. ความรู้เรื่อง
บริหารจัดการทั่วไป
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่
ใช้สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

1. ความรู้เรื่องการ
จัดทํานโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ
2. ความรู้เรื่องการ
บริหารทรัพยากร

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมาย และ
กฎระเบียบราชการ
เกี่ยวกับด้าน
งบประมาณ
2. ความรู้เรื่อง
กฎหมาย และ
กฎระเบียบราชการ
เกี่ยวกับด้านการคลัง
และด้านพัสดุ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การเขียนหนังสือ
ราชการ

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การสื่อสาร
การประสานงาน
และเจรจาต่อรอง

สมรรถนะ
หลัก
ทางการบริหาร
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สภาวะผู้นํา
2. บริการที่ดี
2. วิสัยทัศน์
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
งานอาชีพ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ปรับเปลี่ยน
ธรรมและจริยธรรม
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการ
5. การทํางานเป็นทีม
มอบหมายงาน
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน
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1. สภาวะผู้นํา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การมองภาพองค์รวม
2. ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

1. การมองภาพองค์รวม
2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
3. ความมั่นใจในตนเอง

1. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
13. ผู้อํานวยการ
ระดับต้น
(กองพัสดุ)

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้เรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการ กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวกับ
บริหารงานด้านพัสดุ
งานด้านการพัสดุ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การเขียนหนังสือ
ราชการ
6. การให้คําปรึกษา
7. การสื่อสาร
การนําเสนอและ
ถ่ายทอดความรู้

สมรรถนะ
หลัก
ทางการบริหาร
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สภาวะผู้นํา
2. วิสัยทัศน์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
ธรรมและจริยธรรม
6. การสอนงานและการ
5. การทํางานเป็นทีม
มอบหมายงาน
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรม
ชลประทาน

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การคิดวิเคราะห์
2. การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน
3.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

หมายเหตุ : ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์ วิชาการอุทกวิทยา วิศวกรรมสํารวจ) อยู่ระหว่างการกําหนด ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะดําเนินการแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง
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2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ตําแหน่ง
1. วิศวกรโยธา

2. วิศวกรชลประทาน

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องวิศวกรรม 1. ความรู้เรื่อง
โยธา
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่
เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมโยธา

1. ความรู้เรื่องวิศวกรรม 1. ความรู้เรื่อง
ชลประทาน
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
หลัก
1. การใช้คอมพิวเตอร์ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ 2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
3. การคํานวณ
งานอาชีพ
4. การจัดการข้อมูล
5. ทักษะการจัดการงาน 4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
ด้านวิศวกรรมโยธา
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การสืบเสาะหาข้อมูล

1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
3.วิศวกร

4. นักอุทกวิทยา

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการจัดทํา 1. ความรู้เรื่อง
ระเบียบข้อบังคับของ
แผนโครงการและ
งบประมาณต่างประเทศ องค์กรและความรู้
เกี่ยวกับนิติกรรมและ
2. ความรู้เรื่องการ
สัญญา
บริหารโครงการ
ต่างประเทศ
3. ความรู้เรื่องการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการต่างประเทศ
1. ความรู้เรื่องอุทกวิทยา 1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การนําเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

1.การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
5. วิศวกรสํารวจ

6. นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการ
1. ความรู้เรื่อง
สํารวจทําแผนที่
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

1. ความรู้เรื่องการทํา
แผนที่ แผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ แผนที่ภาพ
ดาวเทียม และแผนที่
ดิจิทัล
2. ความรู้เรื่องเทคโนโลยี
การสํารวจประเภท
ต่างๆ
3. ความรู้เรื่องระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การสํารวจทําแผนที่

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
7. วิศวกรเครื่องกล

8. วิศวกรไฟฟ้า

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้เรื่อง
วิศวกรรมเครื่องกล
กฎหมายและกฎ
ระเบียบราชการที่
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
และ พ.ร.บ.สภา
วิศวกร

1. ความรู้เรื่อง
วิศวกรรมไฟฟ้า

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมาย และกฎ
ระเบียบราชการ
เกี่ยวกับงานด้าน
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การประสานงาน

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

1. การคิดวิเคราะห์
2. การเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ
3. ความมั่นใจในตนเอง

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
9. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

10. สถาปนิก

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องวิศวกรรม 1. ความรู้เรื่อง
สื่อสารโทรคมนาคม
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. ความรู้เรื่อง
ข้อกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการใน
งานสถาปัตยกรรม

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. ความรู้เรื่องการ
วางผังและออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม

ทักษะ
หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน

13

สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การสืบเสาะหาข้อมูล

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. การติดต่อประสานงาน
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
11. มัณฑนากร

12. นักธรณีวิทยา

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการวาง 1. ความรู้เรื่อง
ข้อกฎหมายและ
ผังและออกแบบทาง
กฎระเบียบราชการใน
สถาปัตยกรรมภายใน
งานสถาปัตยกรรม
และมัณฑนศิลป์
ภายในและมัณฑณศิลป์

1. ความรู้เรื่องธรณีวิทยา 1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. การติดต่อประสานงาน
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. การมองภาพองค์รวม

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
13.นักวิทยาศาสตร์

14. นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการวิจัย 1. ความรู้เรื่อง
กฎระเบียบและ
และพัฒนาด้าน
ข้อบังคับด้าน
วิทยาศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญา

1. ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
เกี่ยวกับงานด้าน
ชลประทานและ
สิ่งแวดล้อม

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การสืบเสาะหาข้อมูล
2. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
3. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

1. จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. การกํากับและติดตามอย่าง
สม่ําเสมอ

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
15. นักวิชาการเกษตร

16. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้เรื่องเกษตร
กฎหมายและ
ชลประทาน
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

1. ความรู้เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ความรู้เรื่อง
Hardware Software
และ Network
3. ความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การสืบเสาะหาข้อมูล
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. การบริหารทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
3. การมุ่งความปลอดภัยและ
การระวังภัย

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
17. นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

18. เศรษฐกร

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการจัดทํา 1. ความรู้เรื่อง
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับ
และแผนปฏิบัติงาน
พระราชกฤษฎีกาว่า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ด้วยหลักเกณฑ์และ
แผนการติดตามและ
วิธีการบริหารกิจการ
ประเมินผล
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ 1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
2. ความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. ความผูกพันที่มีต่อส่วน
ราชการ

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
19. นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้ในวิชาชีพการ 1. ความรู้เรื่อง
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
ด้านตรวจสอบภายใน

20. นักวิชาการเงินและ 1. ความรู้เรื่อง
บัญชี
งบประมาณ พัสดุ
การเงินและบัญชี

1. ความรู้เรื่อง
ระเบียบงบประมาณ
พัสดุ การเงิน บัญชี
และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. ด้านการเงินและ
บัญชี
6. การสื่อสาร

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

1 . การคิดวิเคราะห์
2. ความถูกต้องของงาน
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
21. นักวิชาการพัสดุ

22. นักวิเทศสัมพันธ์

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้เรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการ กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวกับ
บริหารงานด้านพัสดุ
งานด้านการพัสดุ

1.ความรู้เรื่องโครงการ
ความร่วมมือหรือความ
ช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ
2. ความเรื่องวิเทศสัมพันธ์

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การเขียนหนังสือ
ราชการ
6. การให้คําปรึกษา
7. การสื่อสาร การ
นําเสนอ และถ่ายทอด
ความรู้
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การคิดวิเคราะห์
2. การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน
3.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

1.การเข้าใจข้อแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. ศิลปการสื่อสารจูงใจ

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
23. นักประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้เรื่องการ
ระเบียบสํานัก
ประชาสัมพันธ์
2. ความรู้เรื่องการใช้สื่อ นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เพื่อการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ
2. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
24. นักทรัพยากรบุคคล 1. ความรู้เรื่องการ
1. ความรู้เรื่อง
บริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การบริหารจัดการ
โครงการฝึกอบรม
6. การสื่อสารและการ
ประสานงาน

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การคิดวิเคราะห์
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
4. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

1.การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
2.ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ
3. การคิดวิเคราะห์และการมอง
ภาพองค์รวม

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
25. นักจัดการงาน
ทั่วไป

26. บรรณารักษ์

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการ
1. ความรู้เรื่อง
บริหารงานทั่วไป
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
เกี่ยวกับระเบียบงาน
สารบรรณ งานพัสดุ
งานบริหารงานบุคคล
และระเบียบบริหาร
กระทรวงการคลัง
1. ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
กฎหมายพ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร, ลิขสิทธิ์,
จรรยาบรรณ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การสื่อสารและการ
ประสานงาน

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การคิดวิเคราะห์
2.การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3.ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ

1. การสืบเสาะหาข้อมูล
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง
27. นิติกร

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องวินัย
1. ความรู้เรื่องวินัย
และการรักษาวินัย การ และการรักษาวินัย
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การอุทธรณ์ ร้องทุกข์
การเสริมสร้างระบบ
และการเสริมสร้าง
คุณธรรม
ระบบคุณธรรม
2. ความรู้เรื่องการจัด 2. ความรู้เรื่อง
รูปที่ดินและงานคันคูน้ํา กฎหมายและ
3. ความรู้เรื่องขั้นตอน กฎระเบียบราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับงานจัดรูป
เกี่ยวกับการชลประทาน ที่ดินและงานคันและ
การเวนคืนที่ดิน
คูน้ํา
นิติกรรมสัญญา
3. ความรู้เรื่อง
ความรับผิดทางแพ่ง
กฎหมาย และ
การดําเนินคดีแพ่ง
กฎระเบียบราชการ
คดีอาญา คดีปกครอง เกี่ยวกับการ
ชลประทาน และ
กฎหมายทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของกรมชลประทาน

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
2.การสืบเสาะหาข้อมูล
3.การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ต่อ)
ตําแหน่ง

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
28. นักวิชาการจัดหาที่ดิน 1. ความรู้เรื่องการ
กฎหมายและ
จัดหาที่ดินเพื่อการ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
ชลประทาน
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
2. การสร้างการมีส่วนร่วม
3. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป
ตําแหน่ง
1. เจ้าพนักงานธุรการ

2. เจ้าพนักงานพัสดุ

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้เรื่องงาน
กฎหมายและระเบียบ
ธุรการและงาน
ราชการที่เกี่ยวกับงาน
สารบรรณ
ธุรการ
2. ความรู้เรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. ความรู้เรื่องการ
ดําเนินงานด้านพัสดุ

1. ความรู้เรื่อง
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การเขียนหนังสือ
ราชการ
6. การประสานงาน

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. ความแม่นยําในงาน
พัสดุ

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การคิดวิเคราะห์
2.การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3.ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ

1. การคิดวิเคราะห์
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป (ต่อ)
ตําแหน่ง
3. เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

4. เจ้าพนักงานสถิติ

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการเงิน 1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและระเบียบ
และบัญชี
ทางด้านการเงินและ
บัญชี รวมทั้ง
กฎระเบียบทาง
ราชการ

1. ความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2. ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการข้อมูล
3. ความรู้เรื่องระบบ
และอาคารชลประทาน

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การเขียนหนังสือ
ราชการ

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
2.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
3.การสร้างสัมพันธภาพ

1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป (ต่อ)
ตําแหน่ง
5. นายช่างเครื่องกล

6. นายช่างโลหะ

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้เรื่องการ
ปฏิบัติงานด้านช่างกล กฎหมายและ
2. ความรู้เรื่องการซ่อม กฎระเบียบว่าด้วย
การใช้ยานพาหนะ
และบํารุงรักษา
เครื่องจักรกล เครื่องมือ
กล และยานพาหนะ

1. ความรู้เรื่องเตาหล่อ
หลอมโลหะประเภท
ต่างๆ
2. ความรู้เรื่องการขึ้น
รูปโลหะโดยกรรมวิธีทาง
ความร้อน

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การใช้และการซ่อม
บํารุงรักษาเครื่อง
จักรกล เครื่องมือกล
และยานพาหนะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5.การใช้และบํารุงรักษา
เตาหลอมโลหะประเภท
ต่างๆ
6.การใช้และบํารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องมือ
ขึ้นรูปโลหะโดยกรรมวิธี
ทางความร้อน

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

1. การคิดวิเคราะห์
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป (ต่อ)
ตําแหน่ง
7. นายช่างโยธา

8.นายช่างชลประทาน

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการ
1. ความรู้เรื่อง
ควบคุมงานก่อสร้าง
กฎหมายและ
2. ความรู้เรื่องการ
กฎระเบียบราชการที่
สํารวจ
เกี่ยวกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535
1. ความรู้พื้นฐานด้าน
งานชลประทาน
2. ความรู้ด้านโยธา

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับงาน
ชลประทาน

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
2. ความผูกพันที่มีต่อส่วน
ราชการ
3. การสร้างสัมพันธภาพ

1. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
2. ความผูกพันที่มีต่อส่วน
ราชการ
3. การสร้างสัมพันธภาพ

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป (ต่อ)
ตําแหน่ง
9. นายช่างสํารวจ

10. นายช่างเขียนแบบ

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องวิชาการ 1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและระเบียบ
ด้านงานสํารวจ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสํารวจ

1. ความรู้เรื่องการ
เขียนแบบ
2. ความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คอมพิวเตอร์)

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่
ใช้สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

1. การสืบเสาะหาข้อมูล
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป (ต่อ)
ตําแหน่ง
11. นายช่างไฟฟ้า

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้เรื่องระบบ
ข้อกําหนดของการ
ไฟฟ้า
2. ความรู้เรื่องอุปกรณ์ ติดตั้งทางไฟฟ้า ของ
กฟน. กฟภ. กฟผ.
ไฟฟ้าและเครื่องจักร
วสท.
ไฟฟ้า
2. ความรู้เรื่อง
3. ความรู้เรื่อง
กระบวนงานและวิธีการ มาตรฐานของวัสดุ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
ใช้ในการปฏิบัติงาน

12. เจ้าพนักงานสื่อสาร 1. ความรู้เรื่องเครื่องมือ 1. ความรู้เรื่อง
สื่อสารโทรคมนาคม
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
ยกเลิก
พ.ร.บ. วิทยุ
เนื่องจาก
โทรคมนาคม
กรมชลประทาน

ไม่มีตําแหน่งนี้แล้ว

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การใช้เครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า
6. การใช้เครื่องมือที่ใช้
ในการปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟ้า
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
2. ความมั่นใจในตนเอง
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป (ต่อ)
ตําแหน่ง
13. เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์

14. นายช่างศิลป์

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้เรื่องการใช้
กฎหมาย และระเบียบ
งานและการติดตั้ง
ราชการด้าน
บํารุงรักษาฮาร์ดแวร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซอฟท์แวร์ และระบบ
เครือข่าย

1. ความรู้ความชํานาญ
ทางด้านศิลป์

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2.การบริหารทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
3.การมุ่งความปลอดภัยและ
การระวังภัย

1. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
2. สุนทรียภาพทางศิลปะ
3. การสร้างสัมพันธภาพ

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป (ต่อ)
ตําแหน่ง
15. นายช่างภาพ

16. นายช่างพิมพ์

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่อง
1. ความรู้พื้นฐาน
กฎหมายการถ่ายภาพ
เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
และการนําภาพลง
เผยแพร่

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. ความรู้เรื่องการพิมพ์ 1. ความรู้เรื่อง
1. การใช้คอมพิวเตอร์
กฎหมายและระเบียบ 2. การใช้ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการพิมพ์
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
5. การใช้เครื่องพิมพ์

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
2. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
3. การสร้างสัมพันธภาพ

1. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
2. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
3. การสรางสัมพันธภาพ

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป (ต่อ)
ตําแหน่ง
17. เจ้าพนักงาน
การเกษตร

18. เจ้าพนักงาน
อุทกวิทยา

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องทรัพยากร 1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
ดิน น้ํา และ พืช
กฎระเบียบราชการที่ใช้
2. การใช้ที่ดินและน้ํา
สําหรับการปฏิบัติ
ชลประทานเพื่อ
หน้าที่ราชการ
การเกษตร

1. ความรู้เรื่องการ
สํารวจและรวบรวม
ข้อมูลทางอุทกวิทยา

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
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สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

3. ตําแหน่งประเภททั่วไป (ต่อ)
ตําแหน่ง
19. นายช่างเทคนิค

20. เจ้าพนักงาน
ห้องสมุด

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความรู้เรื่องการติดตั้ง 1. ความรู้เรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ควบคุม ซ่อมแซม
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า กับข้อกําหนดทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
และเครื่องจักรกล
เครื่องกล
2. ความรู้เรื่องการ
ควบคุมคุณภาพงาน
ก่อสร้าง

1. ความรู้เรื่อง
บรรณารักษ์และการ
จัดการห้องสมุด

1. ความรู้เรื่อง
กฎหมาย
กฎระเบียบราชการ
ระเบียบงานสาร
บรรณ และการเขียน
หนังสือราชการ

ทักษะ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

หลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน

33

สมรรถนะ
ทางการบริหาร
-

-

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

1. การสืบเสาะหาข้อมูล
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
3. การตอบสนองทางอารมณ์
อย่างสร้างสรรค์

คําจํากัดความ
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ (Performance Appraisal) หมายถึง การประเมิน
ความสําเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน ด้วยวิธีการที่
องค์กรกําหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานกําหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน
ซึ่งการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการจะมาจากการพิจารณาองค์ประกอบหลั กของการ
ประเมิน 2 ส่วน ได้แก่
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก
(สมรรถนะหลัก ก.พ. และสมรรถนะหลักกรมชลประทาน) สมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะข้าราชการ
ประเภทอํานวยการ) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (สําหรับการประเมินความรู้ความสามารถ
และทักษะจะใช้สําหรับการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เท่านั้น ไม่นํามาใช้เป็นคะแนนในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ)
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้มาจากผลรวมของคะแนนทั้ง 2 ส่วนนี้ จะ
นําไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย
ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้
แผนภาพสรุปภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กําหนดโดยพิจารณา
ความสําเร็จของงาน
ที่ผู้ปฏิบัติและ
ผู้บังคับบัญชา
ตกลงกันไว้

กําหนดโดยอ้างอิง
จากข้อกําหนด
สมรรถนะ
โดยส่วนราชการ

กําหนดโดย
ส่วนราชการ

องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ปริมาณผลงาน
- คุณภาพผลงาน
- ความรวดเร็วหรือตรง
ตามเวลาที่กําหนด
- ความประหยัด หรือ
ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร

องค์ประกอบ
พฤติกรรม
- สมรรถนะหลัก
- สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงาน
- สมรรถนะทางการ
บริหาร(ถ้ากําหนดให้มี)

องค์ประกอบอื่น
(ขึ้นอยู่กับส่วนราชการ)

ประเมิน

คะแนนประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

พิจารณาความดี
ความชอบ

ประเมิน

ประเมิน

คะแนนประเมิน
สมรรถนะ

คะแนนประเมิน
ปัจจัยอื่นๆ

คะแนนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

แจ้งผลและ
ปรึกษาหารือ
เพื่อพัฒนาปรับปรุง

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ประกอบด้วยการประเมินด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่บุคคลแต่ละตําแหน่ง/
ลักษณะงานมีในสาขาต่างๆ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จําแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ
1.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง องค์ความรู้ต่างๆ
ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
1.2 ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ หมายถึง ความรู้เรื่อง
กฎ ระเบียบต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง (Skills) หมายถึง การนํา
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญและคล่องแคล่ว หรือความเชี่ยวชาญ ชํานาญพิเศษในด้าน
ต่างๆที่จําเป็นในการปฏิบัติงานที่พัฒนามาจากการสั่งสมประสบการณ์และการฝึกฝน

3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง (Competency)
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ
ที่ทําให้บุคลากรสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก ซึ่งจําแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.1.1 สมรรถนะหลัก ก.พ. (Core Competency) ประกอบด้วย
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผใู้ ดสามารถกระทํา
ได้มาก่อน
2) บริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายาม
ของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความ
สนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
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5) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จําเป็นต้องมี
ฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
3.1.2 สมรรถนะหลักข้าราชการกรมชลประทาน (Core Competency)
ประกอบด้วยสมรรถนะ 2 สมรรถนะ คือ
1) การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง การเล็งเห็นปัญหา
หรือโอกาสพร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหานั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอ และอย่างไม่ย่อท้อ หรือใช้โอกาสนั้นให้
เกิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานด้วย เพื่อแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา
หรือสร้างโอกาสด้วย
2) ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน (Mission Acumen) หมายถึง
ความรู้และความเข้าใจในภารกิจ และขั้นตอนดําเนินงานของกรมชลประทาน รวมทั้งความสามารถในการระบุได้
ถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในการดําเนินงานของกรมชลประทาน และภารกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
กรมชลประทานได้รับมอบหมาย
3.2 สมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะข้าราชการประเภทบริหารและอํานวยการ)
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการ
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบ
และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วยสมรรถนะ 6 สมรรถนะ คือ
1) สภาวะผู้นํา (Leadership) หมายถึง ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบท
ในการเป็ นผู้ นํ าของกลุ่ ม กํ าหนดทิ ศทาง เป้ าหมาย วิ ธี ก ารทํ า งาน ให้ ที ม ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งราบรื่ น เต็ ม
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
2) วิสัยทัศน์ (Visioning) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ
และเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์
3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเข้าใจ
วิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้
4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึง
ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้
ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
5) การควบคุมตนเอง (Self Control) หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางาน
ภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
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6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering
Others) หมายถึง ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่า
จะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Unique
Competency) หมายถึง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในแต่ละตําแหน่ง/ลักษณะงาน ซึ่งทําให้บุคลากรบางกลุ่ม/บางคน ในองค์กร
ปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ โดยบุคลากรเหล่านี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่ง
สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ข้าราชการแต่ละตําแหน่งจะต้องมีสมรรถนะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ
ข้าราชการประเภทใด ตําแหน่งใด ระดับใด จะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะใด ให้ตรวจสอบจากตารางสรุปความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจําแนกตามตําแหน่งใน
คู่มือฉบับนี้ในหน้า 2 ถึงหน้า 33 โดยข้าราชการแต่ละระดับจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในระดับที่กําหนดตามตารางข้างท้ายนี้
สําหรับรายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พจนานุกรมสมรรถนะ ดูจาก
คู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกรมชลประทาน ซึ่งได้เคย
จัดส่งให้ทุกสํานัก/กองแล้วตามบันทึกสํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลที่ สพบ 1185
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://kromchol.rid.go.th/person/index.html
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ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง เป็นระดับที่กรมใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการ จําแนกตามประเภทและ
ระดับตําแหน่ง โดยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการจะต้องประเมิน
เปรียบเทียบสมรรถนะที่ข้าราชการมีอยู่จริงกับเกณฑ์ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
องค์กรคาดหวังสําหรับแต่ละสมรรถนะ ดังนี้

ประเภท
ตําแหน่ง

อํานวยการ

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับชั้นงาน

สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ
ในการ กฎหมาย
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะ
ปฏิบัติ
และ
สมรรถนะ เฉพาะตาม
งาน กฎระเบียบ ทักษะ
ข้าราชการ ทางการ ลักษณะ
ข้าราชการ
ราชการ
กรม
บริหาร
งานที่
พลเรือน
ชลประทาน
ปฏิบัติ

ระดับสูง

2

3

2

4

4

2

4

ระดับต้น

1

3

2

3

3

1

3

ทรงคุณวุฒิ

5

3

2

5

5

-

5

เชี่ยวชาญ

4

3

2

4

4

-

4

ชํานาญการพิเศษ

3

3

2

3

3

-

3

ชํานาญการ

2

2

2

2

2

-

2

ปฏิบัติการ

1

2

2

1

1

-

1

ทักษะพิเศษ

4

2

2

2

2

-

2

อาวุโส

3

2

2

2

2

-

2

ชํานาญงาน

2

1

1

1

1

-

1

ปฏิบัติงาน

1

1

1

1

1

-

1

การประเมินความรู้ ความสามารถและทัก ษะ ให้ ประเมินเทียบกับเกณฑ์ ระดั บความรู้
ความสามารถและทักษะที่กําหนดไว้สําหรับตําแหน่งแต่ละระดับข้างต้น หากมีความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในระดับที่เกณฑ์กําหนด ให้ระบุว่า “มี” หากไม่มีความรู้ความสามารถ หรือทักษะในระดับที่เกณฑ์กําหนด ให้
ระบุว่า “ไม่มี” กรณีที่ประเมินว่า “ไม่มี” จะต้องพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะนั้นๆ ในแบบฟอร์มการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ด้วย
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การประเมินสมรรถนะ จะใช้มาตรวัดสมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะของ
ข้าราชการกรมชลประทาน เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล การให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในส่วนของสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของ
ข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน โดยให้ประเมินสมรรถนะทีละตัวจนครบหมดทุกตัวซึ่งการประเมิน
อาจพิจารณาไปตามรายการตัวอย่างพฤติกรรมที่ปรากฏในพจนานุกรมสมรรถนะหรือพฤติกรรมอื่นนอกเหนือ
ตัวอย่างพฤติกรรมที่กําหนดแต่สื่อให้เห็นถึงการมีพฤติกรรมตามคํานิยามของสมรรถนะนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1 คะแนน
จําเป็นต้องพัฒนา
อย่างยิ่ง
ไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมตามที่ระบุไว้
ในพจนานุกรมสมรรถนะ
ให้เห็นได้

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

ด้อยกว่าข้าราชการอื่น ทัดเทียมกับข้าราชการ สูงกว่าข้าราชการอื่นใน
ในประเภท/ตําแหน่ง อื่นในประเภท/ตําแหน่ง
ประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

เป็นเลิศกว่าข้าราชการ
อื่นในประเภท/
ตําแหน่งเดียวกัน

แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังบ้าง แต่ดอ้ ยกว่า
ข้าราชการอื่นใน
ประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกัน

แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังได้ในระดับที่สูง
กว่าข้าราชการอื่นใน
ประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกันเป็นอย่างมาก
จนเทียบเท่าระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังของ
ข้าราชการในประเภท/
ตําแหน่งสูงถัดขึ้นไป
หนึ่งระดับ

แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังได้ในระดับที่
ทัดเทียมกับข้าราชการ
อื่นในประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกัน

แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังได้ในระดับที่สูง
กว่าข้าราชการอื่นใน
ประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

ในการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรวัดดังกล่าว มีข้อควรระวัง 2 ประการ คือ
1. การให้คะแนนระดับดี (4 คะแนน) ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าผู้รับการประเมินได้แสดง
พฤติกรรมตามสมรรถนะได้ใ นระดับที่องค์กรคาดหวังโดยเมื่อเปรียบเทียบกั บข้าราชการอื่ นในประเภท/
ตําแหน่งเดียวกันแล้วมีสมรรถนะสูงกว่า
2. การให้คะแนนระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมที่ผู้รับการ
ประเมินแสดงออกนั้นมีสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังโดยเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการอื่นในประเภท
และระดับเดียวกันแล้วมีพฤติกรรม เด่นชัดจนถือได้ว่าเป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่นหรือเทียบเท่ากับระดับ
สมรรถนะของข้าราชการในประเภท/ตําแหน่งที่สูงถัดขึ้นไปหนึ่งระดับ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ แผนพัฒนาความสามารถ
การทํางานของบุคลากรที่เน้นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นเสมือน
เข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง
การพัฒนา หมายถึง การพัฒนางานและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้อง
พิจารณาข้อมูลทั้งสองส่วนร่วมกันเพื่อนําไปใช้เป็นหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพ
การทํางานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในการ
พัฒนาสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน ได้แก่
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1. การฝึกอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training)

เน้นการเรียนรู้จ ากผู้เรียนหลากหลายกลุ่ม งาน/ ตําแหน่ง งาน โดยให้ ส่ ว นฝึก อบรม/
สถาบันพัฒนาการชลประทานทําหน้าที่ดําเนินการจัดอบรมให้หรือ สํานัก/กองดําเนินการ
จัดอบรมเอง หรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกที่เหมาะสม วิธีนี้ควร
พิจารณาความจําเป็นอย่างเหมาะสม การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมควรเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงาน หรือฝึกปฏิบัติในขณะทํางานได้เอง

2. การสอนงาน
(Coaching)

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในที่ปฏิบัติงานเท่านั้น อาจจะเป็น
การสอนนอกพื้นที่ปฏิบัติงานประจํา โดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะทําหน้าที่สอน
งานให้กับบุคลากร

3. การฝึกอบรมในขณะทํางาน เน้นการฝึกในการปฏิบัติงานจริงโดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทําหน้าที่ประกอบเพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
(On the Job Training :
การสอนงาน
OJT)
4. โปรแกรมพี่เลี้ยง
(Mentoring Program)

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทํางานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์การ บางแห่งเรียก
Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับ
บุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ

5. การเพิ่มคุณค่าในงาน
(Job Enrichment)

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมากขึ้ น ต้องใช้ค วามคิดริ เริ่ม การคิดเชิง
วิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดิม เนื่องจากเป็นงานที่แตกต่างจากงานเดิมที่เคย
ปฏิบัติ

6. การเพิ่มปริมาณงาน
(Job Enlargement)

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่ได้รับมอบหมายไม่ยาก
หรือไม่ต้องใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก

7. การมอบหมายโครงการ
(Project Assignment)

เน้นการมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่สามารถทําให้เสร็จภายใน
วันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษที่บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเป็น
โครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจําที่รับผิดชอบ

8. การหมุนเวียนงาน
(Job Rotation)

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น ตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความ สามารถของบุคลากรให้มี
ความรู้หลากหลาย

9. การให้คําปรึกษาแนะนํา
(Consulting)

เน้นการให้คําปรึกษาแนะนําเมื่อบุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัวหน้า
งานจะต้องทําหน้าที่ให้แนวทางเคล็ดลับ และวิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นได้
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10. การติดตาม/สังเกต
(Job Shadowing)

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ในงานนั้นๆ เป็น
เครื่อ งมื อที่ ไม่ ต้องใช้ เวลามากนั กในการพั ฒนาความสามารถของบุ ค ลากร เนื่ อ งจาก
บุคลากรจะต้องทําหน้าที่สังเกตติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน

11. การทํากิจกรรม
(Activity)

เน้ น การมอบหมายกิ จ กรรมระยะสั้ น ไม่ ต้ องมี ร ะยะเวลาหรื อ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน
มากนัก ความสําเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด

12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self Learning)

เน้นการฝึกฝนปฏิบัติด้วนตนเองจากแหล่ง/ ช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ
หรือศึกษาระบบงานจาก Work Instruction หรือค้นคว้าข้อมูลผ่าน Internet หรือเรียนรู้
จาก e-Learning หรือสอบถามผู้รู้ เป็นต้น

13. การเป็นวิทยากรภายใน
(Internal Trainer)

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด รักการสอน และมีความรู้ในเรื่องที่
จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็นวิทยากรภายในองค์การ ทําหน้าที่จัดอบรมให้
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ

14. การดูงานนอกสถานที่
(Site Visit)

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจากองค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) ในเรื่องที่
ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากรเห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ
อันนําไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป

15. การให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback)

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรเพื่อให้
บุคลากรปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการทํางาน

16. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นเรื่ อ งนั้ น เป็ น การฝึ ก อบรม
(Counterpart)
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับบุคลากร
17. การเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ
(Benchmarking)

เน้ น การนํ า ตั ว อย่ า งของขั้ น ตอนหรื อ ระบบงานจากองค์ ก ารอื่ น ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง (Best
Practice) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือระบบงานปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นจูงใจ
บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของหน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น Best Practice

18. การประชุม/สัมมนา
(meeting/Seminar)

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย
ผู้นําการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสําคัญมากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนานําเสนอความคิดเป็นร่วมกัน

19. การให้ทุนการศึกษา
(Scholarship)

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจากอาจารย์ผู้สอน
ร่วมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการทํางาน
หรือเวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจากองค์การ

ทั้งนี้ อาจเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ นอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้น
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หน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและการวางแผน
พัฒนารายบุคคล
เมื่อเริ่มรอบการประเมิน
ผู้รับการประเมิน/ ข้าราชการ
- กรอกข้อมูลเบื้องต้นในแบบ IDP1
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของตนเองเปรียบเทียบกับ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามระดับที่องค์กรคาดหวังซึ่ง
ได้จําแนกไว้ตามประเภทตําแหน่งและ
ระดับตําแหน่ง รวมทั้งมาตรวัดสมรรถนะ
ตามที่กรมกําหนดและร่วมขอคําปรึกษา
หารือกับผู้บังคับบัญชาในการวางแผน
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของตน
- ร่วมหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาใน
การระบุความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
ต้ อ งการพั ฒ นาเพื่ อ ให้ มี ร ะดั บ ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ
ตามที่ อ งค์ ก รคาดหวั ง พร้ อ มกั บ ระบุ
วิธีการพัฒนา

ผู้ประเมิน/ ผู้บังคับบัญชา
- ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะผู้รับการประเมินตามแบบ
IDP1 และหารือร่วมกับผู้รับการประเมิน
ในการระบุความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาเพื่ อ ให้ มี ร ะดั บ ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ
ตามที่ อ งค์ ก รคาดหวั ง พร้ อ มกั บ ระบุ
วิธีการพัฒนา

ระหว่างรอบการประเมิน

เมื่อครบรอบการประเมิน

- ตั้งใจปฏิบัติราชการให้เกิดผลตาม
เป้าหมายโดยพยายามพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของ
ตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อ
ยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของตนเองให้มีระดับ
ตามที่องค์กรคาดหวัง
- ปรึกษา หารือ ขอรับคําแนะนําและ
ความช่วยเหลือจากผู้ประเมิน/
ผู้บังคับบัญชาหากเกิดข้อขัดข้องในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล

- ผู้รับการประเมินร่วมกับผู้
ประเมิน/ ผู้บังคับบัญชา พิจารณา
ความรู้ ทักษะ และสมรถนะที่ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติม

- ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินให้ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละรอบ
- ให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือ
ผู้รับการประเมินในกรณีเกิดข้อขัดข้องใน
การดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
- บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ที่ สั ง เกตพบ
ระหว่างรอบการประเมิน โดยการบันทึก
เหตุ ก ารณ์ ที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ความรู้
ความสามารถ และทั ก ษะ ใช้ แ บบ
IDP1/1 สํ า หรับ การบั น ทึก เหตุก ารณ์ ที่
สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ สมรรถนะใช้ แ บบ ชป
135/3-1 (สําหรับตําแหน่งประเภท
ทั่วไปและวิชาการ)
ชป 135/3-2
(สําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ)

- ประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะหลั ง การ
พัฒนา ตามแบบ IDP1 และหารือ
ร่วมกับผู้รับการประเมินในการระบุ
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้อง
พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ในรอบต่ อ ไป และ
ระบุวิธีการพัฒนา
- นํ า ผลคะแนนการประเมิ น
สมรรถนะตามแบบ IDP1 ในช่ ว ง
ปลายรอบของแต่ ล ะรอบการ
ประเมิ น ไปใช้ เ ป็ น คะแนนในการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ในแบบ ชป135 และ135/2-1
หรือ ชป 135/2-2
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เมื่อเริ่มรอบการประเมิน

ระหว่างรอบการประเมิน

เมื่อครบรอบการประเมิน
- นําผลการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตามแบบ IDP 1 ที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาในช่องปลายรอบ
ชองแต่ละการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลในการกรอกแบบ ชป 135
ในส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป ทุกสํานัก/กอง
- แจ้งเวียนแนวทางและวิธีการประเมิน
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะให้ทุก หน่วยงานภายในสังกัด
ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะและการวางแผน
พัฒนารายบุคคล

ส่วนฝึกอบรม สพบ.
- แจ้งเวียนแนวทางและวิธีการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะให้ทุกสํานัก/กองดําเนินการ
วางแผนพัฒนารายบุคคล

-

- รวบรวมและประมวลผล แบบ IDP1
- จัดทําแบบ IDP2 (2.1-2.3) และ
แบบ IDP3
- ส่งข้อมูลแบบ IDP2 และแบบ
IDP3 พร้อมแนบไฟล์ให้ส่วน
ฝึกอบรม สพบ. ตามระยะเวลาที่
กําหนด

-

- ส่วนฝึกอบรม สพบ. รวบรวม
และประมวลผลการพัฒนา
รายบุคคลในภาพรวมของ
ทุกสํานัก/กอง
- เสนอข้อมูลผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคลให้
ผู้บริหารทราบและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของกรมต่อไป
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Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ: กระบวนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ตัวชี้วดั ทีส่ ําคัญของกระบวนการ: ร้อยละของข้าราชการในสังกัดที่ได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
ลําดับ

1

ผังกระบวนการ
ศึกษาคู่มือการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ
การวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

2
ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะต้นรอบ
การประเมิน
- ประเมินตนเอง
- ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา

3
ระบุความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
และวิธีการพัฒนา

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

ก่อนการ
ประเมิน

ข้าราชการทุกสํานัก/กองศึกษา
คู่มือการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

ต้นรอบ
การ
ประเมิน
ไม่ควร
เกิน
เดือน
ธ.ค.ใน
รอบที่ 1
และไม่
ควรเกิน
เดือน
มิ.ย ใน
รอบที่ 2

ดําเนินการตามขั้นตอนการ
ประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะและการวางแผน
พัฒนารายบุคคล
ตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 1
ที่แสดงข้างท้ายนี้

ต้นรอบ
การ
ประเมิน
ไม่ควร
เกิน
เดือน
ธ.ค.ใน
รอบที่ 1
และไม่
ควรเกิน
เดือน
มิ.ย ใน
รอบที่ 2

มาตรฐานคุณภาพงาน
คู่มือการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะและการวางแผน
พัฒนารายบุคคลของ
กรมชลประทาน

การประเมินตนเองและการ
ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องพิจารณาตามความ
เป็นจริงและประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของผู้รับการประเมิน
เปรียบเทียบกับระดับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง
ตามรายละเอียดความรู้
ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะที่กําหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงาน (WORK
MANUAL) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะกรมชลประทาน
รวมทั้งมาตรวัดสมรรถนะตาม
ที่กรมกําหนด
ดําเนินการตามขั้นตอนการ
ดําเนินการตามคู่มือการ
ประเมินความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะและการวางแผน ทักษะ สมรรถนะและการ
พัฒนารายบุคคล
วางแผนพัฒนารายบุคคล
ตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 2
กรมชลประทาน
ที่แสดงข้างท้ายนี้
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ผู้รับผิด
ชอบ
ข้าราชการ
ทุกสํานัก/
กอง

ข้าราชการ
ผู้รับการ
ประเมิน
และผู้
บังคับ
บัญชาที่
เป็นผู้
ประเมิน

ผู้บังคับ
บัญชาที่
เป็นผู้
ประเมิน
ร่วมกับ
ข้าราชการ
ผู้รับการ
ประเมิน

ลําดับ

ผังกระบวนการ

4
ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บันทึกเหตุการณ์สําคัญที่สังเกตพบระหว่างรอบการ
ประเมิน
(ความรู้ความสามารถ และทักษะ
บันทึกในแบบ IDP1/1
สมรรถนะบันทึกในแบบ ชป 135/3-1 และ
ชป 135/3-2)

5

ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะปลายรอบการ
ประเมิน

6
ฝ่ายบริหารทั่วไปของทุกสํานัก/กอง รวบรวมและ
ประมวลผล

7

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิด
ชอบ
ผู้บังคับ
บัญชา

ระหว่าง
รอบการ
ประเมิน

ดําเนินการตามขั้นตอนการ
ประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะและการวางแผน
พัฒนารายบุคคล
ตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 3
ที่แสดงข้างท้ายนี้

ดําเนินการตามคู่มือการ
ประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะและการ
วางแผนพัฒนารายบุคคล
กรมชลประทาน

ปลาย
รอบการ
ประเมิน
รอบที่ 1
และรอบ
ที่ 2

- ดําเนินการตามขั้นตอนการ
ประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะและการวางแผน
พัฒนารายบุคคล
ตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 4
ที่แสดงข้างท้ายนี้
- นําผลการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะปลายรอบการประเมิน
ไปใช้เป็นแนวทางการวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลในแบบ ชป 135
- นําคะแนนผลการประเมิน
สมรรถนะไปใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในแบบ ชป
135 และแบบ ชป 135/2-1
(สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป
และวิชาการ) หรือแบบ ชป
135/2-2 (สําหรับตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ)
ดําเนินการตามขั้นตอนการ
ประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะและการวางแผน
พัฒนารายบุคคล ตามรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 6 ที่
แสดงข้างท้ายนี้

การประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องพิจารณาตามความเป็น
จริงและประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของผู้รับการประเมิน
เปรียบเทียบกับระดับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง
ตามรายละเอียดความรู้
ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะที่กําหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงาน (WORK
MANUAL) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะกรมชลประทาน
รวมทั้งมาตรวัดสมรรถนะตาม
ที่กรมกําหนด

ผู้บังคับ
บัญชาที่
เป็นผู้
ประเมิน

ดําเนินการตามคู่มือการ
ประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะและการ
วางแผนพัฒนารายบุคคล
กรมชลประทาน

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไปของ
ทุกสํานัก/
กอง

ปลาย
รอบการ
ประเมิน
รอบที่ 1
และรอบ
ที่ 2

ฝ่ายบริหารทั่วไปของทุกสํานัก/กอง ส่งข้อมูล
พร้อมแนบไฟล์ให้ส่วนฝึกอบรม สพบ.

45

จัดส่งข้อมูลพร้อมไฟล์ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
- รอบที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม
- รอบที่ 2 วันที่ 30กันยายน

ผังกระบวนการ

ลําดับ

8
ส่วนฝึกอบรม สพบ. รวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ของทุกสํานัก/กอง

- เสนอผู้บริหารรับทราบ
- นําไปใช้ประกอบการวางแผน
พัฒนาบุคลากรกรม

ระยะ
เวลา
ภายใน
1 เดือน
นับจาก
วันครบ
กําหนด
การ
จัดส่ง
ข้อมูล
ของ
สํานัก/
กอง

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ส่วนฝึกอบรม สพบ. รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลของทุกสํานัก/
กอง และจัดทํารายงานสรุปข้อมูล
ภาพรวมของกรมฯ เสนอผู้บริหาร
รับทราบและนําไปใช้ประกอบการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจําปี

-

ผู้รับผิด
ชอบ
ส่วน
ฝึกอบรม
สพบ.

ขั้นตอนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
จัดทําแบบ IDP1 (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มหน้า 54-55 และตัวอย่างการกรอกหน้า 64-65)
โดยให้ข้าราชการประเภทอํานวยการ(ระดับสูง ระดับต้น) ประเภทวิชาการ(ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ) ประเภททั่วไป(ระดับอาวุโส ระดับชํานาญ
งาน และระดับปฏิบัติงาน) ทุกคนกรอกข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเองพร้อมกับดําเนินการตามคําชี้แจงการกรอก
ข้อมูลแต่ละช่อง ดังนี้
ช่องที่ (1) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้รับการประเมิน/
ผู้ใต้บังคับบัญชากรอกความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามประเภทตําแหน่ง ชื่อตําแหน่งและ
ระดับตําแหน่งของตนเอง ตามรายละเอียดคู่มือฯ หน้า 2-33
ช่องที่ (2) ระดับความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง ให้ผรู้ ับการ
ประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชากรอกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามประเภทและระดับ
ตําแหน่งของตนเอง โดยใช้เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่องค์กรคาดหวังตามรายละเอียด
คู่มือฯ หน้า 38
ช่องที่ (3) ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตนเองประเมิน)
ให้ผู้รับการประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตนเองตามความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ตนเองมีอยู่จริง
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ให้ผู้รับการประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมิน
ความรู้ความสามารถ และทักษะของตนเองเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่
กําหนดไว้สําหรับตําแหน่งแต่ละระดับตามที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ในหน้า 38 โดยพิจารณารายละเอียดความรู้
ความสามารถและทักษะในระดับที่กําหนดจากคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) ความรู้ความสามารถ
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ทักษะ และสมรรถนะกรมชลประทาน หากมีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับที่เกณฑ์กําหนด ให้ทํา
เครื่องหมาย 3 ในช่อง “มี” หากไม่มีความรู้ความสามารถ หรือทักษะในระดับที่เกณฑ์กําหนด ให้ทํา
เครื่องหมาย 3 ในช่อง “ไม่มี” กรณีที่ประเมินว่า “ไม่มี” จะต้องพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถและทักษะนั้นๆ ในแบบฟอร์มการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตัวอย่างเช่น
ข้าราชการประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ในระดับ 1 (จากระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง หน้า 38 ) โดยพิจารณารายละเอียดตามคําอธิบายความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ทักษะ สมรรถนะที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน คือ มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับพื้นฐาน อันได้แก่ การ
วางแผนกําลังคน การสรรหา การเลือกสรรและบรรจุ การธํารงรักษาไว้ การจัดสวัสดิการ การบริหารผลงาน
หรื อ การพ้ น จากงาน รวมทั้ ง การพั ฒ นาบุค คลในรู ป แบบต่ า งๆ ได้ แ ก่ การฝึ ก อบรม การดํ า เนิ น การด้ า น
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและ ดูงาน การวางแผนพัฒนารายบุคคล การพัฒนาข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง การ
จัดการความรู้ ฯลฯ ถ้าผู้รับการประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้ความสามารถครบตามรายละเอียดที่ระบุ
ข้างต้นให้ทําเครื่องหมาย 3 ในช่อง “มี” ถ้าผู้รับการประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้ความสามารถไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้นให้ทําเครื่องหมาย 3 ในช่อง “ไม่มี” กรณีที่ประเมินว่า “ไม่มี”
จะต้องพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะนั้นๆ ในแบบฟอร์มการวางแผน
พัฒนารายบุคคล (IDP) ด้วย
การประเมินสมรรถนะ ให้ผู้รับการประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินสมรรถนะของตนเอง
เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ระดั บ สมรรถนะที่ กําหนดไว้ สํ าหรับตํ าแหน่ งแต่ล ะระดับ ตามที่ ระบุใ นคู่ มือฉบั บนี้ ใ น
หน้า 38 และใช้มาตรวัดสมรรถนะตามรายละเอียดที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ในหน้า 39 เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
สมรรถนะของข้ าราชการกรมชลประทาน เพื่อ ใช้ในการวางแผนการพัฒนารายบุ ค คล และการให้ คะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนของสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยใช้มาตรวัดแบบ
เปรียบเทียบกับสมรรถนะของข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน โดยให้ประเมินสมรรถนะทีละตัวจน
ครบหมดทุกตัว ซึ่งการประเมินอาจพิจารณาตามรายการตัวอย่างพฤติกรรมที่ปรากฏในพจนานุกรมสมรรถนะ
หรือพฤติกรรมอื่นที่นอกเหนือตัวอย่างพฤติกรรมที่กําหนดแต่สื่อให้เห็นถึงการมีพฤติกรรมตามคํานิยามของ
สมรรถนะนั้นก็ได้
ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะตนเองให้พิจารณาตามความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น ข้าราชการ
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ซึ่งกรมกําหนดให้มสี มรรถนะที่องค์กรคาดหวังในเรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ (สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน) ในระดับ 2 และผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมตามสมรรถนะ
ดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาประเมินสมรรถนะด้วยตนเองตามพฤติกรรมที่กําหนดเปรียบเทียบกับข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกันแล้วเห็นว่าตนเองมีพฤติกรรมในระดับที่องค์กรคาดหวังได้ในระดับที่ทัดเทียม
กับข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกันจะให้คะแนนประเมินตนเองตามมาตรวัดสมรรถนะทีก่ ําหนด
(ดูมาตรวัดสมรรถนะที่หน้า 39 ) จะได้คะแนนประเมินทีร่ ะดับ 3 คะแนน เป็นต้น
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ช่องที่ (4) คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะต้นรอบการ
ประเมิน (ผูบ้ งั คับบัญชาประเมิน)
ให้ผู้ประเมิน/ผู้บังคับบัญชาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้รับการ
ประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ผู้รับการประเมิน/
ผู้ใต้บังคับบัญชามีอยู่จริง ทั้งนี้ โดยมีแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับคําแนะนําการกรอกข้อมูล ช่องที่ (3)
ขั้นตอนที่ 2
ช่องที่ (5) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา ให้ผู้ประเมิน/
ผู้บังคับบัญชาร่วมกับผู้รับการประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชาระบุความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
ต้องการจะพัฒนาในประเด็นที่มีผลการประเมินต้นรอบการประเมินไม่เป็นไปตามระดับที่องค์กรคาดหวัง
ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับการประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการได้รับผลการ
ประเมินความรู้ความสามารถ หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระดับที่องค์กรคาดหวัง จะต้อง
ระบุความรู้ความสามารถหรือทักษะที่ต้องการพัฒนาที่ชัดเจนว่าจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือทักษะ
การปฏิบัติงานในเรื่องใด
กรณีการประเมินสมรรถนะ ที่ผู้รับการประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลคะแนนการประเมิน
ต้นรอบต่ํากว่าระดับ 3 (ผู้บังคับบัญชาประเมิน ในช่องที่ 4) ตามมาตรวัดสมรรถนะ ยกตัวอย่างเช่น ได้รับ
การประเมินสมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ คะแนนที่ได้รับ คือ 2 คะแนน เนื่องจากแสดง
พฤติกรรมที่คาดหวังบ้าง แต่ด้ อยกว่าข้าราชการอื่นในประเภท/ตํ าแหน่งเดียวกัน จะต้ องระบุ รายการ
สมรรถนะหรือพฤติกรรมที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ชัดเจน
ช่ อ งที่ (6) วิ ธี ก ารพั ฒ นา ให้ ร ะบุ วิ ธี ที่ จ ะพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ผ ลการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ไม่เป็นไปตามระดับที่องค์กรคาดหวัง หรือมีคะแนนสมรรถนะต่ํากว่าระดับ 3 ตาม
มาตรวัดสมรรถนะ อาจเลือกใช้วิธีการพัฒนาตามที่ได้เสนอแนะไว้ในคู่มือฉบับนี้ในรายละเอียดหน้า 40 - 41
หรือพิจารณากําหนดวิธีการพัฒนาแบบอื่นได้ตามความเหมาะสม
ตัวอย่ างเช่น ผู้ รับการประเมิ นได้ รับการประเมินสมรรถนะหลักการดําเนินงานเชิงรุก ได้คะแนนต่ํากว่า 3
คะแนน เนื่องจากมีการปฏิบัติงานในเชิงรับ ไม่มีการวางแผนการดําเนินงานให้ชัดเจนล่วงหน้า และมักมีปัญหา
การดําเนินงานที่ต้องนํามาพิจารณาแก้ไขในภายหลังอยู่เสมอ อาจระบุแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว
ได้แก่ การมอบหมายให้ไปวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าให้มีความชัดเจน การให้ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้
องค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติด้วยตนเองจากสื่อและช่องทางการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3
ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้วางแผน ควบคุม และติดตามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาให้
เป็นไปตามแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละรอบ โดยพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด
ระยะเวลาการพัฒนา และงบประมาณในการดําเนินการ และให้ผู้ประเมิน/
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ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาเป็ นผู้ บั นทึ ก เหตุ ก ารณ์ สํ าคั ญ ที่ สั งเกตพบระหว่ า งรอบการประเมิ นของผู้ รั บ การประเมิ น /
ผู้ใ ต้ บัง คับบั ญ ชา โดยการบันทึกเหตุ การณ์สํ าคัญที่แสดงถึงพฤติ กรรมตามสมรรถนะที่ ประเมิ นให้ ใช้ แบบ
ชป 135/3-1 สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ และใช้แบบ135/3-2 สําหรับตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ซึ่งกรมชลประทานได้กําหนดแบบฟอร์มไว้แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการตามประกาศกรม ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 สําหรับการบันทึกเหตุการณ์สําคัญ
ที่สังเกตพบระหว่างรอบการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ ให้ใช้
แบบ IDP1/1 (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มหน้า 56 และตัวอย่างการกรอกหน้า 66) ในการบันทึกเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ ของผู้ใต้บังคับบัญชา
เมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผบู้ ังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาตามแบบ IDP1 ดังนี้
ช่องที่ (7) พัฒนาแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรในสังกัดและรายงานผลตามความเป็นจริงว่าความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะต่างๆ ได้รับการพัฒนาแล้วหรือไม่ หากได้รับการพัฒนาแล้ว ให้ทําเครื่องหมาย 3 ในช่องนี้
ช่องที่ (8) ยังไม่ได้พฒ
ั นา ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรในสังกัดและรายงานผลตามความเป็นจริงว่าความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะต่างๆ ได้รับการพัฒนาแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ทําเครื่องหมาย 3 ในช่องนี้
ขั้นตอนที่ 4
ช่องที่ (9) คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะปลายรอบ
การประเมิน (ผู้บังคับบัญชาประเมิน) ให้ผู้ประเมิน/ผู้บังคับบัญชาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของผู้รับการประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
ผู้รับการประเมินมีอยู่จริง ตามคําแนะนําการกรอกข้อมูล ช่องที่ (3) ทั้งนี้ ให้นําข้อมูลจากแบบ135/3-1
แบบ135/3-2 และ แบบ IDP1/1 ซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์สําคัญที่สังเกตพบระหว่างรอบการประเมินของผู้รับ
การประเมิน/ผู้ใต้บังคับบัญชาในรอบการประเมินนั้นๆ มาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลในแบบ ชป 135
และนําคะแนนการประเมินสมรรถนะจากแบบ IDP1 ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบ
ชป 135/2-1 (สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ) ชป 135/2-/2 (สําหรับตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ) และ ชป 135 เมื่อสิ้นรอบการประเมินของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสอดคล้องกันต่อไป
ขั้นตอนที่ 5
การจัดทําแบบ IDP2.1 IDP2.2 และ IDP2.3 (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มหน้า 57-61 และ
ตัวอย่างการกรอกหน้า67-71)
โดยให้ฝ่ายบริหารทัว่ ไปของทุกสํานัก/กองรวบรวมและสรุปข้อมูลผลการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแบบ IDP1 ของหน่วยงานในสังกัด และจัดทําสรุป
รายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล
ตามคําชี้แจงการกรอกข้อมูลแต่ละช่อง ดังนี้
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ช่องที่ (1) ประเภทและระดับตําแหน่ง
ช่องที่ (2) จํานวนข้าราชการในหน่วยงานทั้งหมด ให้สรุปจํานวนข้าราชการในสํานัก/
กอง โดยแยกตามประเภทและระดับตําแหน่ง
ช่องที่ (3) ระบุความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ประกอบด้วย
- ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย กฎ
ระเบียบ กําหนดให้ใช้แบบฟอร์ม IDP 2.1 กรอกข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละตําแหน่ง
ในสังกัดท่านตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)
- ทักษะ กําหนดให้ใช้แบบฟอร์ม IDP 2.2 กรอกข้อมูลการพัฒนาทักษะที่ ก.พ.กําหนด
และทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ถ้ามี) ของแต่ละตําแหน่งในสังกัดท่านตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)
- สมรรถนะ
• สมรรถนะหลัก กําหนดให้ใช้แบบฟอร์ม IDP 2.3 (แผ่นที่ 1/3) กรอกข้อมูลการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของแต่ละตําแหน่งในสังกัดท่านตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)
• สมรรถนะทางการบริหาร กําหนดให้ใช้แบบฟอร์ม IDP. 2.3 (แผ่นที่ 2/3) กรอก
ข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของแต่ละตําแหน่งในสังกัดท่านตามที่
กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)
• สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ กําหนดให้ใช้แบบฟอร์ม IDP. 2.3 (แผ่น
ที่ 3/3) กรอกข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละ
ตําแหน่งในสังกัดท่านตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)
ซึ่งแต่ละช่องในแบบฟอร์ม IDP 2.1 , IDP 2.2 และ IDP 2.3 จะต้องระบุ
- จํานวนผู้ต้องการได้รับการพัฒนา ให้นํายอดรวมจํานวนข้าราชการที่มีผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ไม่เป็นไปตามระดับที่องค์กรคาดหวัง และผลคะแนนการประเมินสมรรถนะต่ํา
กว่าระดับ 3 ตามมาตรวัดสมรรถนะ ดูจากช่องที่ 9 (แบบ IDP1)
- จํ า นวนผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา ให้ นํ า ยอดรวมจํ า นวนข้ า ราชการได้ รั บ การพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล ดูจากช่องที่ 7 พัฒนาแล้ว (แบบ IDP1)
- จํ า นวนผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ พั ฒ นา ให้ นํ า ยอดรวมจํ า นวนข้ า ราชการไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล ดูจากช่องที่ 8 ยังไม่ได้พัฒนา (แบบ IDP1)
ช่องที่ (4) ยอดรวม (คน) ให้คํานวณผลรวมตัวเลขของแต่ละช่อง แล้วนําผลรวมที่คํานวณ
ได้ใส่ลงในช่อง ยอดรวม (คน) ในช่องล่างท้ายสุดของแบบฟอร์ม
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ขั้นตอนที่ 6
การจั ดทํา แบบ IDP3 (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มหน้า 62-63 และตั วอย่ างการกรอกหน้า
72-74) สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแผนพัฒนา
รายบุคคล
จํานวนข้าราชการที่ต้องการได้รับการพัฒนา ให้นํายอดรวมจํานวนข้าราชการที่ต้องการ
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ได้จากการตรวจนับสรุปข้อมูลจํานวนผู้ต้องการ
ได้รับการพัฒนา จากแบบ IDP2.1 IDP2.2 และ IDP2.3 มากรอกข้อมูลลงในแบบ IDP3
จํานวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา ให้นํายอดรวมจํานวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ได้จากการตรวจนับสรุปข้อมูลจํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา จาก
แบบ IDP2.1 IDP2.2 และ IDP2.3 มากรอกข้อมูลลงในแบบ IDP3
จํานวนข้าราชการที่ไม่ได้พัฒนา ให้นํายอดรวมจํานวนข้าราชการที่ไม่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ได้จากการตรวจนับสรุปข้อมูลจํานวนผู้ที่ไม่ได้รับการพัฒนาจาก
แบบ IDP2.1 IDP2.2 และ IDP2.3 มากรอกข้อมูลลงในแบบ IDP3
ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้
คํานวณโดยใช้สูตร ดังนี้
ยอดรวมจํานวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา
X 100
ยอดรวมจํานวนข้าราชการที่ต้องการได้รับการพัฒนา
ยอดรวมจํานวนข้าราชการที่ต้องการได้รับการพัฒนา ให้นําข้อมูลจํานวนตัวเลขผลรวมของจํานวน
ข้ า ราชการที่ ต้อ งการได้ รั บ การพั ฒ นา
ความรู้ค วามสามารถ ทั ก ษะและสมรรถนะทุ ก ตั ว รวมกั น
(รวม1+รวม2+รวม3)
ยอดรวมจํานวนข้าราชการที่ได้รบั การพัฒนา ให้นาํ ข้อมูลจํานวนตัวเลขผลรวมของจํานวนข้าราชการที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทุกตัวรวมกัน (รวม1+รวม2+รวม3)
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลดูได้จากภาคผนวกในคู่มือฉบับนี้
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มาตรฐานงาน
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายบุ ค คลจะต้ อ งดํ า เนิ น การตามคู่ มื อ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน โดยใช้แบบฟอร์มแบบ
IDP1 แบบ IDP1/1 แบบ IDP2 (IDP2.1 IDP2.2 และ IDP2.3) และแบบ IDP3 ตามที่กําหนด ซึ่งในการ
ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาตามความเป็นจริงและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของผู้รับการประเมินเปรียบเทียบกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่องค์กร
คาดหวังตามรายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK
MANUAL) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกรมชลประทาน รวมทั้งมาตรวัดสมรรถนะตามที่กรม
กําหนด

ระบบติดตามประเมินผล
ผู้บังคับบัญชาควรนัดประชุมผู้รับการประเมินเป็นระยะๆ เพื่อทบทวนการดําเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล และเพื่อให้ผู้รับการประเมินชี้แจงความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เอกสารอ้างอิง
1. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวั น ที่ 3 กั น ยายน 2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวั น ที่ 29 กั น ยายน 2552 เรื่ อ ง
มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ จําเป็นสําหรับตําแหน่ ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว27 ลงวั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2553 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
4. ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไป กรมชลประทาน
5. คู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กรมชลประทาน กันยายน 2553 (รหัสคู่มือ สพบ. / ฝส.2 / 2553)

แบบฟอร์มทีใ่ ช้
1. แบบ IDP1 : ตารางสรุปการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและการ
วางแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการ
2. แบบ IDP1/1 : แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญทีส่ ังเกตพบระหว่างรอบการประเมิน
3. แบบ IDP2 ประกอบด้วย
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3.1 แบบ IDP 2.1 : สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบตามแผนพัฒนารายบุคคล ประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ ไป
3.2 แบบ IDP 2.2 : สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาทักษะตามแผน
พัฒนารายบุคคล
3.3 แบบ IDP 2.3 : สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก
สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคล
4. แบบ IDP3 : สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
- แบบ IDP1
- แบบ IDP1/1
- แบบ IDP2
- แบบ IDP3
- ตัวอย่าง

ตารางสรุปการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 25......... ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25.........
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 25........ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25........

แบบ IDP 1

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

( ยังไม่ได้พัฒนา
(8)

(7) พัฒนาแล้ว

ชื่อผู้รับการประเมิน..............................................................ตําแหน่งประเภท........................................ชื่อตําแหน่งในสายงาน.............................................................ตําแหน่งเลขที่.........................ระดับ...................................................
ส่วน / โครงการ / สํานักงานก่อสร้าง / สถาบัน / ศูนย์ / กลุ่มงาน / ฝ่าย............................................................................................................... สํานัก / กอง .........................................................................................................
(2) ระดับความรู้ (3) ผลการประเมิน
(4) ผลการประเมิน
(9) ผลการประเมิน
ความสามารถ
ความรูู้ความสามารถ ความรูู้ความสามารถ
ความรูู้ความสามารถ
และทักษะที่
ทักษะตามระดับที่
ทักษะต้นรอบการ
ทักษะ ปลายรอบการ
องค์กรคาดหวัง
องค์กรคาดหวัง
ประเมิน ตามระดับที่
ประเมิน ตามระดับที่
(ตนเองประเมิน)
องค์กรคาดหวัง
องค์กรคาดหวัง
(5) ความรู้ความสามารถ ทักษะที่
(6) วิธีการพัฒนา
(1) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ผู้บังคับบัญชาประเมิน)
(ผู้บังคับบัญชาประเมิน)
ต้องการพัฒนา

มี

ไม่มี

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1
2
3

ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ
1
2
3

ทักษะที่ ก.พ.กําหนด
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2 การใชภาษาองกฤษ
2.
การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1
2
3

.

หมายเหตุ : รายละเอียดความรู้ความสามารถ และทักษะ ดูจากคู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมชลประทาน
หมายเหต : คาอธบายการกรอกแบบฟอรมอยู
หมายเหตุ
คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอย่หนาท
น้าที่ 46-49
หมายเหตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๔
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แผ่นที่ 1/2

แบบ IDP 1

( ) คะแนนประเมิน
(3)
สมรรถนะ
ตามมาตรวัด
(ตนเองประเมิน)

(4) คะแนนประเมิน
สมรรถนะต้นรอบการ
ประเมิน ตามมาตรวัด
(ผู้บังคับบัญชาประเมิน)

(5) สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

(6) วิธีการพัฒนา

(8) ยังไม่ได้พัฒนา

(1) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
องค์กรคาดหวัง

(7) พัฒนาแล้ว

ตารางสรุปการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการ (ต่อ)

(9) คะแนนประเมิน
สมรรถนะปลายรอบ
การประเมิน
ตามมาตรวัด
(ผู้บังคับบัญชาประเมิน)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
33. การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน

สมรรถนะทางการบริหาร
(เฉพาะข้าราชการประเภทอํานวยการ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สภาวะผู้นํา
วิสัยทัศน์
การวางกลยทธ์
การวางกลยุ
ทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
การควบคุมตนเอง
การสอนงานและการมอบหมายงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิฏบัติ
1
2
3
4
หมายเหตุ: รายละเอียดสมรรถนะแต่ละระดับ ดูจากคู่มือการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมชลประทาน
: คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 46-49
: ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๕

( อื่ )......................................................................ผู
(ลงชื
)
้ประเมินิ ตนเอง
(.................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
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ช่อง (9) ให้จัดทําแบบ IDP 1/1 ประกอบการพิจารณาให้คะแนนประเมิน

( อื่ )......................................................................ผู
(ลงชื
)
้ประเมินิ (ผู
( ้บังคัับบััญชา))
(.................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
แผ่นที่ 2/2

แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่สังเกตพบระหว่างรอบการประเมิน

แบบ IDP 1/1

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลุ าคม 25....... ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25.........
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 25........ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25.........
ชื่อผู้รับการประเมิน....................................................ตําแหน่งประเภท........................ชื่อตําแหน่งในสายงาน...................................ตําแหน่งเลขที่..........ระดับ................................
ส่วน / โครงการ / สํานักงานก่อสร้าง / สถาบัน / ศูนย์ / กลุ่มงาน / ฝ่าย.......................................................................... สํานัก / กอง ......................................................................

ความรู้ความสามารถ
ความรูค้ วามสามารถทใชในการปฏบตงาน
วามสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1 ...............................................................................................................

ความรูค้ วามสามารถดานกฎหมาย
วามสามารถด้านกฎหมาย กฎ ระเบยบ
ระเบียบ
1 ...............................................................................................................

2 ...............................................................................................................

2 ...............................................................................................................

3 ...............................................................................................................

3 ...............................................................................................................

1 การใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะ (ทักษะที่ก.พ. กําหนด และทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)
5 .................................................................(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏฏิบัติ)

2 การใช้ภาษาอังกฤษ

6 .................................................................(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)

3 การคํานวณ

7 .................................................................(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)

4 การจัดการข้อมูล

8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 49 (ขั้นที่ 4)
หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๖
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แบบ IDP 2.1

สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบตามแผนพัฒนารายบุคคล ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป

ตําํ แหน่ง่ ประเภทอํ
ป
าํ นวยการ (M)

ระดับสูง
ระดับต้น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ (K)

ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ตําแหน่งประเภททั่วไป (O)
ทักษะพิเศษ
อาวุุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

(4) ยอดรวม (คน)
หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๗
หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 49-5๐
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จํานวนผู้ที่ไม่ได้พพัฒ
ั นา

จํานวนผู้ที่ได้ร้ ับ
การพัฒนาา

จํานวนผู้ต้องกการ
ได้รับการพัฒนา
น

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พพัฒ
ั นา

(ดูความรู้ ความสามารถ ของแต่ละ
ตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ได้ร้ ับ
การพัฒนาา

(ดูความรู้ ความสามารถ ของแต่
ละตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)
จํานวนผู้ต้องกการ
ได้รับการพัฒนา
น

(ดูความรู้ ความสามารถ ของแต่
ละตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)
จํานวนผู้ที่ไม่ได้พพัฒ
ั นา

(ดูความรู้ ความสามารถ ของแต่
ละตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ได้ร้ ับ
การพัฒนาา

..............................

จํานวนผู้ต้องกการ
ได้รับการพัฒนา
น

..............................

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พพัฒ
ั นา

..............................

จํานวนผู้ที่ได้ร้ ับ
การพัฒนาา

..............................

จํานวนผู้ต้องกการ
ได้รับการพัฒนา
น

(๑) ประเภทและตําแหน่ง

(๒) จํานวนนข้าราชการในหหน่วยงาน
ทั้งหมด

กอง
สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ

แบบ IDP 2.2
22

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M)

ระดบสู
ระดั
บสงง
ระดับต้น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ (K)

ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
เชยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ตําํ แหน่ง่ ประเภททั่วั ไไป (O)
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

(4) ยอดรวม (คน)
หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 49-5๐
หมายเห ตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๘
หมายเห ตุ : จํานวนทักษะที่รายงานอาจเพิ่มเติมมากกว่า 4 ด้าน ในกรณีที่สํานัก/กองใด มีตําแหน่งที่มีการกําหนดทักษะมากกว่า 4 ด้าน
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จํานวนผูที้ท่ีไม่ได้พัฒนา

จํานวนผ
นผู้ที่ได้รับ
การพัพัฒนา

จํานวนผูผู้ต้องการ
ได้รับกาารพัฒนา

การจัดการข้อมูล
จํานวนผูที้ท่ีไม่ได้พัฒนา

จํานวนผ
นผู้ที่ได้รับ
การพัพัฒนา

จํานวนผูผู้ต้องการ
ได้รับกาารพัฒนา

จํานวนผูที้ท่ีไม่ได้พัฒนา

จํานวนผ
นผู้ที่ได้รับ
การพัพัฒนา

จํานวนผูผู้ต้องการ
ได้รับกาารพัฒนา

จํานวนผูที้ท่ีไม่ได้พัฒนา

จํานวนผ
นผู้ที่ได้รับ
การพัพัฒนา

จํานวนผูผู้ต้องการ
ได้รับกาารพัฒนา

(๑) ประเภทและตําแหน่ง

(๒) จําานวนข้าราชการรใน
หน่น่วยงานทั้งหมด

สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้ภาษาอังกฤษ
การคํานวณ

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M)

ระดับสูง
ระดับต้น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ (K)

ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิิบัติการ
ตําแหน่งประเภททั่วไป (O)
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

(4) ยอดรวม (คน)
หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 49-5๐
หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๙
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จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนนา

ความเข้าใจภารกิจ
กรมชลประทาน
จํานวนผู้ต้องการได้รัรับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการร
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนนา

การดําเนินงานเชิงรุก
จํานวนผู้ต้องการได้รัรับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการร
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนนา

การทํางานเป็นทีม
จํานวนผู้ต้องการได้รัรับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการร
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนนา

การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม
จํานวนผู้ต้องการได้รัรับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการร
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนนา

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ
จํานวนผู้ต้องการได้รัรับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการร
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนนา

การบริการที่ดี
จํานวนผู้ต้องการได้รัรับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการร
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนนา

การมุ่งผลสัมฤทธิ์
จํานวนผู้ต้องการได้รัรับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการร
พัฒนา

(๑) ประเภทและตําแหน่ง

(๒) จํานวนข้าราชการในหน่
รา
วยงานน
ทั้งั หมด

สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) สมรรถนะหลั
มรรถน ก

แบบ IDP 2.3

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M)

ระดับสูง
ระดับต้น
(4) ยอดรวม (คน)
หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 49-5๐
หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ ๗๐
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จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

......................
(ดูรายละเอียดสมรรถนะของ
แต่ละตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

......................
(ดูรายละเอียดสมรรถนะของแต่
ละตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

......................
(ดูรายละเอียดสมรรถนะของแต่
ละตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

......................
(ดูรายละเอียดสมรรถนะของแต่
ละตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

......................
(ดูรายละเอียดสมรรถนะของแต่
ละตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

......................
(ดูรายละเอียดสมรรถนะของแต่
ละตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

แบบ IDP 2.3

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

(๑) ประเภทและตําแหน่ง

(๒) จํานวนข้าราชการในหน่วยงานทั้งหมด

สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) สมรรถนะทางการบริหาร

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M)

ระดับสูง
ระดับต้น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ (K)

ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ตําแหน่งประเภททั่วไป (O)
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
อาวโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

(4) ยอดรวม (คน)
หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 49-5๐
หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ ๗๑

61

แผ่นที่ 3/3

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พฒ
ั นา

จํานวนผู้ที่ได้รัรบั
การพัฒนา

จํานวนผู้ต้องกาาร
ได้รับการพัฒนนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พฒ
ั นา

(ดูรายละเอียดสมรรถนะของแต่ละ
ตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ได้รัรบั
การพัฒนา

(ดูรายละเอียดสมรรถนะของแต่ละ
ตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ต้องกาาร
ได้รับการพัฒนนา

(ดูรายละเอียดสมรรถนะของแต่ละ
ตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พฒ
ั นา

(ดูรายละเอียดสมรรถนะของแต่ละ
ตําแหน่งในหน้า ๒-๓๓)

จํานวนผู้ที่ได้รัรบั
การพัฒนา

......................

จํานวนผู้ต้องกาาร
ได้รับการพัฒนนา

......................

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พฒ
ั นา

......................

จํานวนผู้ที่ได้รัรบั
การพัฒนา

......................

จํานวนผู้ต้องกาาร
ได้รับการพัฒนนา

(๑) ประเภทและตําแหน่ง

(๒) จํานวนข้ข้าราชการในหน่น่วยงาน
ทั้งหมด

แบบ IDP 2.3
สรุปรายงานข้
รายงานขาราชการทไดรบการพฒนาสมรรถนะหลก
าราชการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบรหาร
สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบตตามแผนพฒนารายบุ
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลํลาดบ
าดับ

สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง ....................................................................................................
จํานวนข้าราชการ
จํานวนข้าราชการ
หัหวขอทตองพฒนา
วข้อที่ต้องพัฒนา
ทีตี่ ้องการได้
ไ ร้ ับการพัฒ
ั นา
ทีไี่ ด้ร้ ับการพัฒ
ั นา

แบบ IDP 3
จํานวนข้าราชการ
ทีไี่ ม่ไ่ ด้พ้ ัฒนา

1 ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ความรูู้เรื่อง ...........................................................................................
- ความรู้เรื่อง ...........................................................................................
- ความรู้เรื่อง ...........................................................................................
ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ
รื่อง ...........................................................................................
- ความรูเ้ รอง
- ความรู้เรื่อง ...........................................................................................
- ความรู้เรื่อง ...........................................................................................
รวม1
2 ทกษะ
ทักษะ
ทักษะที่ ก.พ.กําหนด
- การใช้คอมพิวเตอร์
- การใช้ภาษาอังกฤษ
- การคํานวณ
- การจัดการข้อมูล
ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
............................................................................................
- ............................................................................................
............................................................................................
- ............................................................................................
............................................................................................
- ............................................................................................
รวม2
หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 5๑
หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ ๗๒-๗๓
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3 สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก ก.พ.
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- บริการที่ดี
- การสัั่งสมความเชีี่ยวชาญในงานอาชี
ใ
พี
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
- การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะหลักกรมชลประทาน
- การดาเนนงานเชงรุ
การดําเนินงานเชิงรกก
- ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
สมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะประเภทอํานวยการ)
- สภาวะผู้นํา
- วิสัยทัศน์
- การวางกลยุทธ์ภ์ าครัฐั
- ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
- การควบคุมตนเอง
- การสอนงานและการมอบหมายงาน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต
- ............................................................................................
- ............................................................................................
- ............................................................................................
- ............................................................................................
............................................................................................
รวม3
ยอดรวม (รวม1+รวม2+รวม3)
ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ……............………….. โดยใช้สูตรคํานวณ ดังนี้
ยอดรวมจํานวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา
ยอดรวมจํานวนข้าราชการทีต่ ้องการได้รับการพัฒนา
(ลงชื่อ)...................................................................... ผู้รวบรวมและดําเนินการ
(..................................................................)
ตําแหน่ง.....................................................................

X 100

(ลงชื่อ)................................................................... ผู้รับรอง
(................................................................)
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก/กอง..............................................................

หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 5๑
หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ ๗๒-๗๓
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( ตัวอย่าง )

แบบ IDP 1

ตารางสรุปการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการ
ครั้งั ที่ี 1 ระหว่างวัันทีี่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงึ วันั ทีี่ 31 มีีนาคม 2554
ครั้งั ที่ี 2 ระหว่างวัันทีี่ 1 เมษายน 25........ ถึงึ วันั ทีี่ 30 กันั ยายน 25........
ชื่อผู้รับการประเมิน....นายบุญเลิศ.......ทองสุข....ตําแหน่งประเภท........วิชาการ..............ชื่อตําแหน่งในสายงาน....นักทรัพยากรบุคคล......ตําแหน่งเลขที่........4567.......ระดับ...ชํานาญการ..
ส่วน / โครงการ / สํานักงานก่อสร้าง / สถาบัน / ศูนย์ / กลุ่มงาน / ฝ่าย...............ฝึกอบรม................................................................. สํานัก / กอง ..................ก....................................

ความสามารถ
และทักษะ
ที่องค์กร
คาดหวัง

ความรู้ความสามารถ
ทักษะ ตามระดับที่
องค์กรคาดหวัง
(ตนเองประเมิน)

มี

ไม่มี

(4) ผลการประเมน
ผลการประเมิน

(9) ผลการประเมน
ผลการประเมิน

ความรู้ความสามารถ
ทักษะต้นรอบ
การประเมิน
ตามระดับที่องค์กร
คาดหวังั
(ผู้บังคับบัญชาประเมิน)

ความรู้ความสามารถ
ทักษะ ปลายรอบ
ตามระดับที่
องค์กรคาดหวัง
(ผู้บังคัับบััญชาประเมิน)

มี

(5) ความรู้ความสามารถ ทักษะที่ต้องการพัฒนา

(6) วิธีการพัฒนา

(88) ยังไม่ได้พัฒนา

(3) ผลการประเมิน

((7) พัฒนาแล้ว

(1) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(2) ระดับความรู้

ไม่มี

มี

ไม่มี

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล

2

√

2

√

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใชภาษาองกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ

2
2
2

√

4. การจัดการข้อมูล

2

√

√

√

ขาดความรู้ในการบริหารทรัพยากรบคคล
ขาดความร้
ยากรบุคคล ด้านการ
วางแผนกําลังคน และการสรรหา

การฝึกอบรม

√

ขาดทกษ
การเขยนแล
ขาดทักษะการเขี
ยนและอ่อานภาษาองกฤษ
านภาษาอังกฤษ

การฝึกอบรม
การฝกอบรม

√

√

√

การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลยังไม่ถูกต้อง
แม่นยํา

การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์และ
ประมวลผล

√

√

2
3

ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ
1 ความร้
ความรูเรืรองกฎหมายและกฎระเบยบราชการ
่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

√

ทักษะที่ ก.พ.กําหนด
√
√
√

√
√

ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2
1 การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
2
2 การสื่อสารและการประสานงาน
3 ............................................................................................

√
√

√
√

หมายเหตุ
รายละเอียดความรู้ความสามารถ และทั
กษะ ดูจากคู่ม(Work
ือการปฏิManual)
บัติงาน ความรู
้ความสามารถความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
กรมชลประทาน
หมายเหตุ :: ตวอยางการกรอกแบบฟอรมตามคู
มอการปฏบตงาน
การประเมนความรู
ทกษะ สมรรถนะ
และการวางแผนพฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หนาท 6๔
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แผ่นที่ 1/2

หมายเหตุ : คาอธบายการกรอกแบบฟอรมอยูหนาท 46 49

( ตัวอย่าง )

แบบ IDP 1

(4) คะแนนประเมิน
สมรรถนะต้นรอบ
การประเมิน
ตามมาตรวัด
(ผู้บังคับบัญชาประเมิน)

(5) สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

(6) วิธีการพัฒนา

(88) ยังไม่ได้พัฒนา

(1) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(2) ระดับ (3) คะแนนประเมิน
สมรรถนะ
สมรรถนะที่
ตามมาตรวัด
องค์กรคาดหวัง
(ตนเองประเมิน)

((7) พัฒนาแล้ว

ตารางสรุุปการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุุคคลของข้าราชการ
(9) คะแนนประเมิน
สมรรถนะปลายรอบ
การประเมิน
ตามมาตรวัด
(ผู้บังคับบัญชาประเมิน)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

2

3

3

2. บรการทด
บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน

2
2
2
2
2
2

3
3
3
5
3
3

2
4
4
4
4
2

2

3

3

2

3

2

2

3

4

การให้บริการที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ

ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและฝึกปฏิบัติงาน
ในอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ
ในอาชพใหมความเชยวชาญ

ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานของกรม

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องสมุดกรม

ความรอบรู้เกี่ยวกับระบบราชการแนวใหม่

เรียี นรู้ด้วยตนเองโดยการติ
โ
ิดตามข่่าวสารข้้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญขององค์กร

√

3

√

3

สมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะข้าราชการประเภท
อํานวยการ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สภาวะผู้นํา
วิสัยทัศน์
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
การควบคุมตนเอง
การสอนงานและการมอบหมายงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
3 การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม

หมายเหตุ : รายละเอียดสมรรถนะแต่ละระดับ ดูจากคู่มือการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมชลประทาน
: ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และการวางแผนพฒนารายบุ
หน้าที่ 6๕
และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หนาท

√

2

ช่อง (9) ให้จัดทําแบบ IDP 1/1 ประกอบการพิจารณาให้คะแนนประเมิน

(ลงชื่อ)......บุญเลิศ ทองสุข...................................ผู้ประเมินตนเอง
(......นายบุญเลิศ ทองสุข.....................)
ตําแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ.......................................

(ลงชื่อ).........สมชาย พันธุเสนา...............................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)
(..........นายสมชาย พันธุเสนา........................)
ตําแหน่ง.......ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.....

65

แผ่นที่ 2/2

( ตัวอย่าง )
แบบบนทกเหตุ
ารณ์สําคัญที่สังเกตพบระหว่างรอบการประเมิน
แบบบันทึกเหตุการณสาคญทสงเกตพบระหวางรอบการประเมน
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 25....... ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25.........

แบบ IDP 1/1

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 25........ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25.........

ชื่อผู้รับการประเมิน....นายบุญเลิศ.......ทองสุข....ตําแหน่งประเภท........วิชาการ..............ชื่อตําแหน่งในสายงาน....นักทรัพยากรบุคคล......ตําแหน่งเลขที่........4567.......ระดับ...ชํานาญการ..
ส่วน / โครงการ / สํานักงานก่อสร้าง / สถาบัน / ศูนย์ / กลุ่มงาน / ฝ่าย...............ฝึกอบรม................................................................. สํานัก / กอง ..................ก....................................

ความรูู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขาดความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญในการการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ในด้านการวางแผนกําลังคนและการสรรหา
ในดานการวางแผนกาลงคนและการสรรหา
2 ...............................................................................................................

ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ
1 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีความรู้เบื้องต้นในระดับพอใช้ และสามารถตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งหาคําตอบในทางกฎหมายได้
พรอมทงหาคาตอบในทางกฎหมายได
2 ...............................................................................................................

3 ...............................................................................................................

3 ...............................................................................................................

ทักษะ (ทักษะที่ก.พ. กําหนด และทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)
1 การใช้
ใ ค้ อมพิวเตอร์์
5 การบริหารจัดการโครงการฝึ
โ
กึ อบรม..(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)
สามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องแคล่ว
มีความสามารถในการเตรียมการดําเนินงานฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ฤ
2 การใช้ภาษาอังกฤษ
6 การสื่อสารและการประสานงาน....(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ยังขาดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สามารถวิเคราะห์ จับประเด็น เนื้อหาสาระ จัดลําดับความสําคัญ
และติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง
3 การคํานวณ
7 .................................................................(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)
สามารถคิดคํานวณได้อย่างถกต้
สามารถคดคานวณไดอยางถู
กตองและรวดเรว
องและรวดเร็ว
4 การจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลยังไม่ถูกต้อง แม่นยํา

8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๖
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( ตัวอย่าง ของส่วนฝึกอบรม สํานักพัฒนาโครงสร้างฯ )

แบบ IDP 2.1

สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบตามแผนพัฒนารายบุคคล ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป

จํานวนผู้ที่ได้รับกการพัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ไได้ดพัฒนา

จํานวนผู้ต้องการรได้รับการ
พัฒนาา

จํานวนผู้ที่ได้รับกการพัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ไได้ดพัฒนา

จํานวนผู้ต้องการรได้รับการ
พัฒนาา

จํานวนผู้ที่ได้รับกการพัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ไได้ดพัฒนา

จํานวนผู้ต้องการรได้รับการ
พัฒนาา

จํานวนผู้ที่ได้รับกการพัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ไได้ดพัฒนา

จํานวนผู้ต้องการรได้รับการ
พัฒนาา

จํานวนผู้ที่ได้รับกการพัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ไได้ดพัฒนา

( ําแหน่่งบรรณารัักษ์)์
(ตํ

จํานวนผู้ต้องการรได้รับการ
พัฒนาา

(ตําแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไป)

จํานวนผู้ที่ไม่ไได้ดพัฒนา

((ตํําแหน่่งนัักจััดการงาน
ทั่วไป)
จํานวนผู้ที่ได้รับกการพัฒนา

((ตํําแหน่่งนัักทรััพยากร
บุคคล)

จํานวนผู้ต้องการรได้รับการ
พัฒนาา

(ตํ
( าํ แหน่ง่ นักั ทรัพั ยากร
บุคคล,ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ)

ความรู้เรื่องกฎหมายและ ความรู้เรื่องงานธุรการงาน ความรู้เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
สารบรรณ
ระเบียบราชการเกี่ยวกับ
กฎหมายพรบ ข้อมูล
งานธุรการ
ข่าวสาร, ลิขสิทธิ์
จรรยาบรรณ
(ตํ
( ําแหน่่งบรรณารัักษ์)์ ((ตํําแหน่่งเจ้า้ พนักั งานธุรการ)) (ตํ
( าํ แหน่ง่ เจ้า้ พนักั งานธุรการ))

จํานวนผู้ที่ไม่ไได้ดพัฒนา

ความรู้เรื่องบรรณารักษณ์

จํานวนผู้ที่ได้รับกการพัฒนา

ความรู้เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการเกี่ยวกับ
ระเบียบงานสารบรรณงานพัสดุ
งานบริหารงานบุคคลและระเบียบ
บริหารการคลัง

จํานวนผู้ต้องการรได้รับการ
พัฒนาา

ความรู้เรื่องการ
บริหารงานทั่วไป

จํานวนผู้ที่ไม่ไได้ดพัฒนา

ความรู้เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

จํานวนผู้ที่ได้รับกการพัฒนา

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M)
ระดับสงง
ระดบสู
ระดับต้น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ (K)
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ตําแหน่งประเภททั่วไป (O)
ทักษะพิเศษ
ทกษะพเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
(4) ยอดรวม (คน)

ความรู้เรื่องในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

จํานวนผู้ต้องการรได้รับการ
พัฒนาา

(๑) ประเภทและตําแหน่ง

(๒) จํานวนข้าราชการ
รา
ในหน่วยงานทังั้ หมด

สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) ความรู
ความร้ความสามารถในการปฏิ
วามสามารถในการปฏบตงานและในดานกฎหมาย
บัติงานและในด้านกฎหมาย กฎ ระเบี
ระเบยบ
ยบ

3
5
4

3
4
2

1
2
1

2
2
1

3
2
2

0
0
2

3
2
0

1
-

1
-

0
-

1
-

0
-

1
-

1
-

0
-

1
-

1
-

1
-

0
-

-

-

-

-

-

-

4
16

4
13

2
6

2
7

7

2

5

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

4
4

3
3

1
1

3
3

1
1

2
2

หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๗

67

( ตัวั อย่า่ ง ของส่ว่ นฝึฝึกอบรม สํํานักั พััฒนาโครงสร้
โ
า้ งฯ )
สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) ทักษะ
(๒) จํานวนข้าราชชการในหน่วยงานน
(๒
ทั้งหหมด

จํานนวนผู้ต้องการได้รับ
การพัฒนา

จําํ นวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู
าน ้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู
น ้ต้องการได้รับ
การพัฒนา

จําํ นวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู
าน ้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู
น ้ต้องการได้รับ
การพัฒนา

จําํ นวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู
าน ้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู
น ้ต้องการได้รับ
การพัฒนา

จําํ นวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู
าน ้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู
น ้ต้องการได้รับ
การพัฒนา

จําํ นวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู
าน ้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู
น ้ต้องการได้รับ
การพัฒนา

จําํ นวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู
าน ้ที่ไม่ได้พัฒนา

แบบ IDP 2.2

ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํํานาญการ
ปฏิบัติการ

3
5
4

2
4
4

0
1
1

2
3
3

0
4
3

0
2
1

0
2
2

2
3
1

1
0
0

1
3
1

3
2
2

0
1
0

3
1
2

1
3
4

1
2
3

0
1
1

2
4
2

1
1
2

1
3
0

ตําแหน่งประเภททั่วไป (O)
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

4

3

2

1

4

0

4

2

1

1

1

1

0

-

-

-

-

-

-

16

13

4

9

11

3

8

8

2

6

8

2

6

8

6

2

8

4

4

(๑) ประเภทและตาแหนง
ประเภทและตําแหน่ง

การใช้คอมพิวเตอร์

การใช้ภาษาอังกฤษ

การคํานวณ

การจัดการข้อมูล

กําหนดใช้กับทุกตําแหน่ง

กําหนดใช้กับทุกตําแหน่ง

กําหนดใช้กับทุกตําแหน่ง

กําหนดใช้กับทุกตําแหน่ง

การบริหารจัดการโครงการ
ฝึกอบรม

การสื่อสารและประสานงาน
(นักทรัพยากรบุคคคล,นักจัดการงานทั่วไป)

(นักทรัพยากรบุคคล)

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M)

ระดับสูง
ระดับต้น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ (K)

(4) ยอดรวม (คน)

หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๘
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จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

การดําเนินงานเชิงรุก
จํานวนผู้ต้องการได้รับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

การทํางานเป็นทีม
จํานวนผู้ต้องการได้รับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู้ต้องการได้รับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู้ต้องการได้รับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู้ต้องการได้รับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

(๑) ประเภทและตาแหนง
ประเภทและตําแหน่ง

การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม

จํานวนผู้ต้องการได้รับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

ความเข้าใจภารกิจ
กรมชลประทาน

การบริการที่ดี

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

จํานวนผู้ต้องการได้รับ
การพัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

แบบ IDP 2.3

(๒) จํานวนข้าราช
าชการในหน่วยงาน
ทั้งหมด
ห

( ตัวอย่าง ของส่วนฝึกอบรม สํานักพัฒนาโครงสร้างฯ )
สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) สมรรถนะหลก
สมรรถนะหลัก

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M)

ระดับสูง
ระดับต้น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ (K)
ตาแหนงประเภทวชาการ

ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ

3
5
4

1
3
4

1
3
2

0
0
2

0
2
1

0
1
0

0
1
1

2
4
2

1
3
1

1
1
1

0
1
2

0
1
2

0
0
0

1
4
4

0
2
4

1
2
0

2
3
3

0
1
1

2
2
2

0
3
3

0
2
1

0
1
2

ตําแหน่งประเภททั่วไป (O)
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
(4) ยอดรวม (คน)

4
16

4
12

2
8

2
4

4
7

4
5

0
2

2
10

0
5

2
5

4
7

2
5

2
2

3
12

1
7

2
5

1
9

1
3

0
6

4
10

3
6

1
4

หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ 6๙
หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 49-5๐
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แผ่นที่ 1/3

แบบ IDP 2.3

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

การสอนงานและ
การมอบหมายงาน

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

การควบคุมตนเอง

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนําการ
ปรับเปลี่ยน

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

วิสัยทัศน์

จํานวนผู้ที่ไม่ได้พัฒนา

สภาวะผูน้ ํา

จํานวนผู้ต้องการได้รับการ
พัฒนา
จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา

(๑) ประเภทและตําแหน่ง

(๒) จํานวนข้าราชการในหน่วยงานทั้งหมด

( ตัวอย่าง ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล )
สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) สมรรถนะทางการบริหาร

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M)

ระดับสูง

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

ระดับต้น

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

(4) ยอดรวม (คน)

หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ ๗๐
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แผ่นที่ 2/3

จํานวนผู้ทที่ไี ม่ได้พัฒนา

จํานวนนผู้ต้องการ
ได้รับกการพัฒนา

จํานวนผูผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู้ทที่ไี ม่ได้พัฒนา

จํานวนนผู้ต้องการ
ได้รับกการพัฒนา

จํานวนผูผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู้ทที่ไี ม่ได้พัฒนา

จํานวนนผู้ต้องการ
ได้รับกการพัฒนา

จํานวนผูผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

จํานวนผู้ทที่ไี ม่ได้พัฒนา

(นักจัดการงานทั่วไป,เจ้า
พนักงานธุุรการ)

จํานวนผูผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

(บรรณารักษ์)

จํานวนนผู้ต้องการ
ได้รับกการพัฒนา

(นักทรัพยากรบุคคล)

จํานวนผู้ทที่ไี ม่ได้พัฒนา

(นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการ
งานทั่วไป,บรรณารั
,
กษ์,เจ้า
พนักงานธุรการ)

จํานวนผูผู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

(นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการ
งานทั่วไป,บรรณารั
,
กษ์,เจ้า
พนักงานธุรการ)
จํานวนนผู้ต้องการ
ได้รับกการพัฒนา

(๑) ประเภทและตําแหน่ง

(๒) จํานวนข้าราชกการในหน่วยงานน
ทั้งหมมด

( ตวอยาง
ตัวอย่าง ของส่
ของสวนฝกอบรม
วนฝึกอบรม สํสานกพฒนาโครงสรางฯ
านักพัฒนาโครงสร้างฯ )
แบบ IDP 2.3
2
สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง..........................................................................................................
(๓) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิฏบัติ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเข้าใจองค์กรและ การคิดวิเคราะห์และ การสืบเสาะหาข้อมูล
การคิดวิเคราะห์
การมองภาพองค์รวม
ตามกระบวนงาน
ระบบราชการ

ทรงคุณวุฒิ
เชยวชาญ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ

3
5
4

2
3
2

1
1
2

1
2
0

1
5
4

0
3
3

1
2
1

3
4
2

2
3
1

1
1
1

1
-

1
-

0
-

1
-

1
-

0
-

ตํตาแหนงประเภททวไป
าแหน่งประเภททั่วไป (O)
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
(4) ยอดรวม (คน)

4
16

2
9

1
5

1
4

2
12

0
6

2
6

9

6

3

1

1

0

3
4

1
2

2
2
แผ่นที่ 3/3

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (M)

ระดับสูงู
ระดับต้น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ (K)
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( ตัวอย่าง ของส่วนฝึกอบรม สํานักพัฒนาโครงสร้างฯ )
สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง ....................................................................................................
จํานวนข้าราชการ
จํานวนข้าราชการ
หัวข้อที่ต้องพัฒนา
ทีทตองการไดรบการพฒนา
่ต้องการได้รับการพัฒนา
ทีทไดรบการพฒนา
่ได้รับการพัฒนา

ลําดับ
1

2

แบบ IDP 3
จํานวนข้าราชการ
ทีทไมไดพฒนา
่ไม่ได้พัฒนา

ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ความรู้เรื่องในการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ความรู้เรื่องการบริหารงานทั่วไป
- ความรู้เรื่องบรรณารักษ์
- ความรู้เรื่องงานธุรการงานสารบรรณ
ความรู้ความสามารถด้า้ นกฎหมาย กฎ ระเบียี บ
- ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณงาน
พัสด งานบรหารงานบุ
พสดุ
งานบริหารงานบคคลและระเบี
คคลและระเบยบบรหารการคลง
ยบบริหารการคลัง
- ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ กฎหมายพรบ. ข้อมูลข่าวสาร,
ลิขสิทธิ์ จรรยาบรรณ
- ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการเกี่ยกับงานธุรการ
รวม1
ทักษะ
ทักษะที่ ก.พ.กําหนด
-

การใช้
ใ ค้ อมพิิวเตอร์์
การใช้ภาษาอังกฤษ
การคํานวณ
การจัดการข้อมูล
72

13
1
1
4

6
1
0
3

7
0
1
1

7

2

5

1

0

1

1
3
31

1
1
14

0
2
17

13
11
8
8

4
3
2
2

9
8
6
6

( ตัวอย่าง ของส่วนฝึกอบรม สํานักพัฒนาโครงสร้างฯ )
สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง ....................................................................................................
จํานวนข้าราชการ
จํานวนข้าราชการ
หัวข้อที่ต้องพัฒนา
ทีทตองการไดรบการพฒนา
่ต้องการได้รับการพัฒนา
ทีทไดรบการพฒนา
่ได้รับการพัฒนา
ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลําดับ

- การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
- การสื่อสารและประสานงาน
รวม2
3

แบบ IDP 3
จํานวนข้าราชการ
ทีทไมไดพฒนา
่ไม่ได้พัฒนา

8
8

6
4

2
4

56

21

35

12
7
10
7
12

8
5
5
5
7

4
2
5
2
5

10
9

6
4

4
5

1
0
1
1
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0

สมรรถนะ

สมรรถนะหลั
สมรรถนะหลกก
สมรรถนะหลัก ก.พ.
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- บริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การยึดึ มันั่ ในความถู
ใ
กต้อ้ งชอบธรรมและจริยิ ธรรม
- การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะหลักกรมชลประทาน
- การดําเนินงานเชิงรุก
- ความเขาใจภารกจกรมชลประทาน
ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
สมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะประเภทอํานวยการ)
- สภาวะผู้นํา
- วิสัยทัศน์
- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
- ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
- การควบคุมตนเอง
- การสอนงานและการมอบหมายงาน
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( ตัวอย่าง ของส่วนฝึกอบรม สํานักพัฒนาโครงสร้างฯ )
สรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานัก / กอง ....................................................................................................
จํานวนข้าราชการ
จํานวนข้าราชการ
หัวข้อที่ต้องพัฒนา
ทีทตองการไดรบการพฒนา
่ต้องการได้รับการพัฒนา
ทีทไดรบการพฒนา
่ได้รับการพัฒนา

ลําดับ

-

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
ความเข้าใจองค์กรและระบบรชการ
การคิดวิเคราะห์์และการมองภาพองค์์รวม
การสืบเสาะหาข้อมูล
การคิดวิเคราะห์
รวม3
ยอดรวม (รวม1+รวม2+รวม3)

ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบคคล
รอยละของขาราชการในหนวยงานทไดรบการพฒนาตามแผนพฒนารายบุ
คคล (IDP)
96
192
(ลงชื่อ)......................................................................ผูู้รวบรวมและดําเนินการ
(..................................................................)
ตําแหน่ง.....................................................................

5
6
6
1
2

4
6
3
0
2

105

61

44

192

96

96

X 100

(ลงชื่อ)...................................................................ผูู้รับรอง
(................................................................)
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก/กอง..............................................................

หมายเหตุตุ : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หน้าที่ ๗๒-๗๓
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จํานวนข้าราชการ
ทีทไมไดพฒนา
่ไม่ได้พัฒนา

9
12
9
1
4

5
50.00
โดยใช้สตรคํ
โดยใชสู
ตรคานวณ
านวณ ดัดงน
งนี้

หมายเหต : คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มอยู
หมายเหตุ
อย่่หน้าที่ 5๑
5

แบบ IDP 3

ภาคผนวก ข

- หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
ลู ก จ้ า งประจํ า และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
ราชการทั่วไป กรมชลประทาน

rJ:vnrnn:utail:vmru
i-tA4

r5or uanrncunuasTdnr:rJ:sffiurlanr:rJfrffi:rrlnl:ro{ril:1{n1: y#nrnrur{uav?6nr:

r.J:sm-uil:ua'il6fltfluavrJ:sd-yt0'r.tan1:iln-l-m-l.tutJo{Qnd'1lrJ:vsl'r uas

:rJflfo.nurolylfinlru:rrnr:vr":lil n:trail:vmru

ua-nrnruryiuav?6nr:rJ:vrfiuaranT

I

s

u4

Inufiufifro;frrinlu
vdnnruyiua s i6 n r :d : s tfi u
a'

-

zu

anr

u

.

alriufr
tec( tiuuruu bddb

io

d, o

u o

:il

n.vr.

g-u-6

:

T

fi ili
t

n

r

oools

/ ttEo aliufi

*

rYuuruu tedde

:fl o wi1 : 1 r n 1 :v{ a LS o ua r firguu fi'

u

r

ooo

rirrun

dh

o

b si

v

-.^-:^.-riruuqrrn:qluLrauuu?yt1{n1:nluuan?1il:n?1ila1ill:6t
ilnuv
U

t v

uacail:snuvfrsirttluairil5ust-'tuililw.'r.onlr*i,6oua'rf6}l ufisf,on:syr:?{n'l:na-{ fi nn odea/r
"to
-J
a{Tufr
bd A{vlrtl toddsn rirraunudnrnrur{uavi6rn:r.l:rrfiutt:vfimBnrnrrasil:sfrTGzuan1:

rJfrt6lrutoqn,i"rnJ:vdr [asil:snlflnrusn:::Jnr:uiraT:nfin{1u:1{n1:

aliufi d nilfllfiuif
I

tedd6',

riruunuurill{n1:il:utlr-ut{an1:rJfln-rr'rruflo{ytlin{1u:1rn1: Iprurirraunlfrdru:.rsnr:
rj:vnrnu6'nrnrur{rravi6nlid:sffiud'rneirrlfrd1:1rnr: an6'rltj:sst'r
uacy{finmu:rrnr:fi'rtil
$
lu #r rYe il :'r uTor u vr-r rYu ri o u G il : o u n T : rJ : s fi uvi otu

d

x ri r : o u n 1 : il : v fr u
r

-!,
pr=t{u
n:rutarJ:vmru 6ni:vnrnradnrnruduasi6nr:rJ:vrfiur.ranr:rJfrri6:1rn1:
9udad

tJo{d1:''1fln1: ud'ntnrunttasionr:il:sru-ur.J:sa-monrnuavil:va-yfaranr:rJ4^u-sl-lrurol
Y

I

O

u

d

Ad

QnoldU:uslr uasua"n[nruduas?o-nr:rJ:srn-uruanr:ilflrin'lrutoo*rin.'''uarnr:ri'rtrJ
,
-!
n::J{a!:vyr1u Ft{u

o. vdntnruciLtas?6nr:rJ:v
Aqv3',-id,y

tEu"ffipTruriiufi

o

tfi uaranr:r.Jfl

il6:rrnr:ro{d1:1{n1: nril{ail:synu

Hiuluu bddd rijuduhj

te. udntnrur4'utavi6nr:rJ:stfiuil:vf,v3nrnuavrJ:vfivrBr,ranr:rJfrr.r-filruuod
Y

I

o

qn{rlU:v,ill

v

tta uila'n

d

ad

tnruvtuavTSnr:!:s rfiuata n r:rjfl-l-olrutodv{fn{1u:rt nr:ri'rtrJ

.rAqv&'-i
n:iltal:vynu
riu't{d'lusiiufi o {a1nil

bddsn rflud'utrJ

6n.

o{riil:snoun1:il:sfiu uav#ndrunsttuullo{ueiaso{ril:vnou

d..

u d'n tn ruryi ua v?6 n r :rJ : v ffi u

ar

a

a'r q udr

o

w'r

u

tta s il q fi n :

:u

n

r :rJ fi

l-fi : 1 s n 1

:

qYadAd

u50dil::nus?Jo{d1:'ttnr: uantnruvruavi6nr:rJ:srfruruad1u$aunrudnuruvnr:rJfirifilrutol
Ytoudadv

qn0ruJ:viit uasud'ntnruvtuasTEnr:il:vffiurua{luuasnrua'nr*ruvnT :rJfruG{1uflo{ilfin{1u51rn1:
Iru

vr'r [lJ

/a.:vduzua...

-te-

d. :vdur{an1:il:vufru
b. uuurJ:sfiunanrnJfrrjri:rrnr:tordr:rrnr

(sil.osrd) uuuri:suiuJ:vf,uEnruuas

tJ:vf,rBs{an1:rJfiffilrutoqn6'rnJ:v,l"r (til.osnu) uasulurJ:srfiuruanrxJfrrj6nutolnfinqu:rrnr:

rfr'lh (n:.til.oo - o6n)
6't.

rari

tnCU%OU6l

d

o

Fllil?lnlilUFt

rj:vnlfi

6u

{ud gd. fiurnu n.fl. teddd

=4$6,/
(urutnn

rflr:rfr'nri)

A4{

oduprn:rutnrJ:vuru

(vtruru
.-.-l

uun

: Tlunu 16urrluuuria ufiiilotJ:rnfl n1:J LLuufr"rurJ:unlnfil

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน
...........................................................................
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บั ญ ญั ติ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชามีห น้า ที่ป ระเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาเพื่อ ใช้ป ระกอบการพิจ ารณา
แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552 และ ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552)
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด และเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงเห็นสมควร
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน นี้ ให้ใช้
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
เป็นต้นไป
2. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน ได้แก่
(2.1) อธิบดี สําหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
(2.2) รองอธิบดี สําหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาตามสายงาน
(2.3) ผู้อํานวยการสํานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สํานัก หรือกอง สําหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
(2.4) ผู้บังคับบัญชาที่ต่ํากว่าสํานัก กอง หนึ่งหรือสองระดับตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน สําหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
(2.5) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตาม (2.1) (2.2) และ (2.3)
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เป็นการประเมินข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการ
ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น หรือต่าง สํานัก กอง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น
หรือผู้อํานวยการสํานัก กอง ที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูล
และความเห็นประกอบการประเมินของผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน (เช่น ผู้อํานวยการสํานัก กอง ต้นสังกัด
เป็นต้น)
3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ดําเนินการประเมินปีละ 2 รอบตามปีงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถดั ไป
รอบที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
/4. การประเมิน...
-๑-

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กรณีที่ 1 ข้าราชการทั่วไป ให้ประเมินครบทั้งสององค์ประกอบ ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน กําหนดน้ําหนักร้อยละ 70 โดยให้ประเมินจาก
1. ปริมาณผลงาน
2. คุณภาพผลงาน
3. ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด
4. ความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ กําหนดน้าํ หนักร้อยละ 30
ให้ประเมินจาก
2.1 สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กําหนด 5 รายการ ดังต่อไปนี้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
2.2 สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามที่กรมชลประทานกําหนด
2 รายการ ดังต่อไปนี้
1. การดําเนินงานเชิงรุก
2. ความเข้าใจภารกิจของกรมชลประทาน
2.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่กรมชลประทานกําหนด
ตําแหน่งละอย่างน้อย 3 รายการ รายละเอียดตามที่กําหนดในคู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะกรมชลประทาน
2.4 สมรรถนะทางการบริหารตามที่ ก.พ. กําหนด ให้ใช้สําหรับข้าราชการ
ประเภทอํานวยการ 6 รายการได้แก่
1. สภาวะผู้นํา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน
/กรณีท่ี 2…
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กรณีที่ 2 ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินครบทั้งสององค์ประกอบ ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน กําหนดน้ําหนักร้อยละ 50 โดยให้ประเมินจาก
1. ปริมาณผลงาน
2. คุณภาพผลงาน
3. ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด
4. ความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ กําหนดน้าํ หนักร้อยละ 50
ให้ประเมินจาก
2.1 สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กําหนด 5 รายการ ดังต่อไปนี้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
2.2 สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามที่กรมชลประทานกําหนด
2 รายการ ดังต่อไปนี้
1. การดําเนินงานเชิงรุก
2. ความเข้าใจภารกิจของกรมชลประทาน
2.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่กรมชลประทานกําหนด
ตําแหน่งละอย่างน้อย 3 รายการ รายละเอียดตามที่กําหนดในคู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะกรมชลประทาน
5. ในแต่ละรอบการประเมินให้สํานัก กอง นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมา
จัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้
ต้องปรับปรุง
6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบ (ชป.135) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ แบบ (ชป.135/1) (ชป.135/2) และ
(ชป.135/3) ตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
/7. ให้ผู้บังคับบัญชา...
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7. ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสํานัก กอง นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในสังกัดไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ เช่น
7.1 การแต่งตั้ง
7.2 การเลื่อนเงินเดือน และการให้รางวัลประจําปี
7.3 การให้ออกจากราชการ
7.4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น
7.5 รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ เป็นต้น
8. เพื่อให้มีกลไกสนับสนุน ความโปร่งใส และเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กรมชลประทาน จึงกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการระดับกรม เพื่อทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทุกประเภท ต่อผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
9. กําหนดให้สํานัก กอง ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับสํานัก กอง ขึ้นมาหนึ่งคณะ
เพื่อทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการในสังกัด ต่อผู้อํานวยการสํานัก กอง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
10. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ให้ดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(10.1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน สํานัก กอง ต้องประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(10.2) ในแต่ละต้นรอบการประเมินให้ ผู้ประเมิน และ ผู้รับการประเมิน กําหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
(10.3) กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงการมอบหมายงาน
(รวมทั้งการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่) ภายในรอบการประเมิน สามารถเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานใหม่ตามแบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานได้
(10.4) ในแต่ละปลายรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ (10.2) หรือ (10.3) ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้
และตามข้อตกลง ที่ได้ทําไว้กับผู้รับการประเมิน
/(10.5)...
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(10.5) ในระหว่างการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ (10.2) หรือ (10.3) ให้คําปรึกษา
แนะนํ า ผู้ รั บการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ ไข พัฒนางาน และพฤติก รรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และเมื่อสิ้นรอบ
การประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินดังกล่าว ควรร่วมกันทําการวิเคราะห์
ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรม หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อหาความ
จําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย
(10.6) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ(10.2)
หรือ (10.3) แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้
ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมิน
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนใน
สํานัก กอง นั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว
(10.7) ให้ผู้ประเมินตาม (ข้อ 2.4) และ (ข้อ 2.5) ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการในสังกัดของตน ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตามข้อ 9 เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต่อ
ผู้อํานวยการสํานัก กอง ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน
(10.8) ให้สํานัก กอง ประกาศรายชื่อข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และ
สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
(10.9) ให้ผปู้ ระเมินตามข้อ (2.3) จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในสังกัดของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการตามข้อ 8 เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ของสํานัก กองต่างๆ ต่อผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน (อธิบดี) ประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน
11. ให้สํานัก กอง รวบรวมต้นฉบับแบบประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เช่น แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของข้าราชการ (ชป.135) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบ (ชป.135 / 1) (ชป.135 / 2) และ (ชป.135 / 3)
จัดส่งให้ฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล เพื่อ
จัดเก็บที่แฟ้มประวัติข้าราชการ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของปี
สําหรับ สําเนาให้ผู้บังคับบัญชา เก็บไว้ที่สํานัก กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกองที่ผู้ถูกประเมินสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
/12. ให้ใช้หลักเกณฑ์...
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12. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน
สําหรับข้าราชการ ประเภททั่วไปทุกระดับ ประเภทวิชาการทุกระดับ ประเภทอํานวยการทุกระดับ
ส่วนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับข้าราชการ ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง ให้เป็นไป
ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. ที่ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด
--------------------------------------------------------

-๖-

ชป.135

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ................ ถึงวันที่ 31 มีนาคม ..................

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ............... ถึงวันที่ 30 กันยายน ................
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย / นาง / นางสาว)
ประเภทตําแหน่ง
ตําแหน่ง / ระดับ
สังกัด (ส่วน / กลุ่ม / ฝ่าย / โครงการ)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ระดับ
ส่วนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
กรณีที่ 1 สําหรับข้าราชการทั่วไป
องค์ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องคประกอบท
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
องค์
ประกอบที่ 2 : พฤตกรรมการปฏบตราชการ
รวม

ตําแหน่งเลขที่
สํานัก / กอง
ออกให้เมื่อวันที่

คะแนน (ก)

ถึงวันที่

น้ําหนัก (ข)
70%
30%
100%

รวมคะแนน (ก x ข)

กรณีที่ 2 สําหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่าง
รอบการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
คะแนน (ก)
น้ําหนัก (ข)
รวมคะแนน (ก x ข)
50%
องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
50%
รวม
100%
ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ช่วงเวลาที่ต้องการ

การพัฒนา

ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน :
ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว
ลงชื่อ :
ตําแหน่ง :
วันที่ :
ผู้ประเมิน :
ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงลายมือชื่อรับทราบ
ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือชื่อรับทราบ
โดยมี
ลงชื่อ :
ตําแหน่ง :
วันที่ :

เป็นพยาน

ลงชื่อ :
ตําแหน่ง :
วันที่ :

ส่วนที่ี 5 : ความเห็น็ ของผู้บังคับั บัญ
ั ชาเหนือื ขึึ้นไไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
มีความเห็นต่าง ดังนี้
ลงชื่อ :
ตําแหน่ง :
วันที่ :
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) :
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
มีความเห็นต่าง ดังนี้
ลงชื่อ :
ตําแหน่ง :
วันที่ :
หมายเหต : แบบสรุ
หมายเหตุ
แบบสรปการประเมิ
ปการประเมนผลการปฏบตราชการใหใชในรอบการประเมนแตละครง
นผลการปฏิบัติราชการให้ใช้ในรอบการประเมินแต่ละครั้ง เท่
เทานน
านั้น

คําอธิบาย
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการ (ชป.135)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รบั การประเมิน
รอบการประเมิน

รอบที่ 1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ปีถัดไป
รอบที่ 2 ระยะเวลา 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ปีเดียวกัน
สําหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ใช้ในรอบ
การประเมินแต่ละครั้งเท่านั้น
ชื่อผู้รับการประเมิน
ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ และชื่อ - นามสกุลของผู้รับการประเมิน
ประเภทตําแหน่ง
ให้ระบุประเภทตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง / ระดับ และตําแหน่งเลขที่
ของผู้รับการประเมิน
สังกัด
ให้ระบุหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับการประเมิน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ระบุชื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับ วันที่ออก
(ถ้ามี)
ใบอนุญาต และวันสิ้นสุดใบอนุญาต
ส่วนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
กรณีที่ 1 สําหรับข้าราชการทั่วไป
กรณีที่ 2 สําหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วยคะแนนการประเมิน (ก) และ
น้ําหนักการประเมิน (ข) ปรากฏตามรายละเอียด ชป.135/1
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ประกอบด้วยคะแนนการประเมิน (ก)
และน้ําหนักการประเมิน (ข) ปรากฏตามรายละเอียด ชป.135/2-1
และ ชป.135/2-2
ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล
- ด้านความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา ให้ระบุว่าผู้รับการประเมิน
ควรได้รับการพัฒนาเรื่องอะไร
- วิธีการพัฒนา ให้ระบุว่าผู้รับการประเมินควรได้รับการพัฒนาอย่างไร วิธีใด
- ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา ให้ระบุช่วงเวลา / ระยะเวลาที่ผู้รับการประเมินต้อง
ได้รับการพัฒนา
/ ส่วนที่ 4 ...

-๑-

ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน
ผู้ประเมิน

พยาน

- ต้องรับทราบและลงลายมือชื่อ ตําแหน่ง และวันที่ที่ได้รับทราบ
ผลการประเมิน
- บันทึกแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้ผู้รับการประเมิน
ทราบผลการประเมิน และลงลายมือชื่อ ตําแหน่ง วันทีท่ ี่แจ้ง
ผลการประเมิน
- กรณีผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
ให้บันทึกวันทีท่ ไี่ ด้แจ้งผลการประเมินให้กับผู้รบั การประเมินทราบ
โดยต้องระบุชื่อ - นามสกุลพยานบุคคลด้วย และลงลายมือชื่อ
ตําแหน่ง วันที่ที่แจ้งผลการประเมิน
- พยานต้องลงลายมือชื่อ ตําแหน่ง วันทีท่ ี่รับทราบการเป็นพยาน

ส่วนที่ 5 : ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
อีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)

- กลั่นกรองและบันทึกแสดงความเห็นต่อผลการประเมินซึ่ง
ผู้ประเมินได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน
- ให้ลงลายมือชื่อ ตําแหน่ง วันที่ที่แสดงความคิดเห็น
- กลั่นกรองและบันทึกแสดงความเห็นต่อผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
- ให้ลงลายมือชื่อ ตําแหน่ง วันที่ที่แสดงความคิดเห็น

-๒-

ชป.135/1
แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
รอบการประเมิน
(1)
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ............... ถึงวันที่ 31 มีนาคม ..........
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ............... ถึงวันที่ 30 กันยายน ...............
ชื่อผู้รับการประเมิน (2) (นาย/นาง/นางสาว) .......................................... ตําแหน่ง / ระดับ (3)........................................... ลงชื่อ (4.1) ................................ วันที่ ................... ลงชื่อ (4.2) ....................... วันที่ ..................
ชื่อผู้บังคับบัญชา (5) (นาย/นาง/นางสาว) ..................................... ..... ตําแหน่ง / ระดับ (6).............................................ลงชื่อ (7.1) ..................................วันที่ ................. . ลงชื่อ (7.2) ...................... วันที่ ..................
ตัวชี้วัดผลงาน
ผลงาน

ตัวชี้วัด

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย (11)
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
ต่ําสุดที่รับได้

ค่าเป้าหมายใน ค่าเป้าหมายที่ ค่าเป้าหมายที่ ค่าเป้าหมายใน
ระดับต่ํากว่า เป็นค่ามาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน ระดับท้าทายมี
ความยาก
มาตรฐาน
(ความยาก
ค่อนข้างมาก
ปานกลาง)

1
(8)
(9)
(10)
1. งานที่สนับสนุนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชาตามยุทธศาสตร์กรม / คํารับรองการปฏิบัติราชการ (กรม สํานัก กอง)

2. งานตามบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงาน

3. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

รวม (16)

2

3

4

5

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(12)

รวมคะแนน
คะแนน น้ําหนัก (กxขx20)
(ก)
(ข)
100
(13)

(14)

(15)

คําอธิบายแบบ ชป.135/1
หมายเลข 1 รอบการประเมิน แบ่งเป็น 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป
รอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน
หมายเลข 2 ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน
หมายเลข 3

ชื่อตําแหน่งของผู้รับการประเมิน และระดับตําแหน่งของผู้รับการประเมิน

หมายเลข 4.1 ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อและวันที่รับมอบหมายงาน
หมายเลข 4.2 ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบผลการประเมิน
หมายเลข 5 ชื่อและนามสกุลของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)
หมายเลข 6 ชื่อตําแหน่งของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) และระดับตําแหน่งของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)
หมายเลข 7.1 ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) ลงลายมือชื่อมอบหมายงาน
หมายเลข 7.2 ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) ลงลายมือแจ้งผลการประเมิน
สําหรับการดําเนินการในหมายเลข 8 - 11 ให้ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) และผู้รับการประเมินกําหนดร่วมกัน
ตามความเหมาะสม
หมายเลข 8 ผลงานของผู้รับการประเมินให้ประเมินจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 งานที่สนับสนุนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชาตามยุทธศาสตร์กรม / คํารับรองการปฏิบัติราชการ
(กรม สํานัก / กอง)
ส่วนที่ 2 งานตามบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงาน
ส่วนที่ 3 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
หมายเลข 9 ตัวชี้วัด หมายถึง เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุแต่ละเป้าประสงค์
ซึ่งจะต้องสามารถวัดและกําหนดเป้าหมายของความสําเร็จได้ โดยทุกเป้าประสงค์ต้องมีตัวชี้วัด
เพื่อให้เห็นถึงความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยจําแนกตามกลุ่มดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน ได้แก่
การเงิน
รายได้, มูลค่าเพิ่ม และต้นทุน
ผลผลิต
ชิ้นงาน
มาตรฐาน
ระดับความสําเร็จ, ความถูกต้อง
ปฏิกิริยา
ความคิดเห็นของผู้รับบริการภายใน / ภายนอก , ข้อร้องเรียน
เวลา
รอบการปฏิบัติงาน
หมายเลข 10 หน่วยนับ ให้ระบุหน่วยนับให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในหมายเลข 9
/หมายเลข 11...
-๑-

หมายเลข 11 คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยให้ความหมายของค่าเป้าหมาย
ในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ค่าเป้าหมายระดับต่าํ สุดที่รบั ได้
ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ หนึ่ง คะแนน
ระดับ 2 ค่าเป้าหมายในระดับต่าํ กว่ามาตรฐาน
ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สอง คะแนน
ระดับ 3 ค่าเป้าหมายทีเ่ ป็นค่ามาตรฐาน
ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สาม คะแนน
ระดับ 4 ค่าเป้าหมายทีส่ ูงกว่ามาตรฐาน (ความยากปานกลาง)
ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สี่ คะแนน
ระดับ 5 ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมาก
ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ ห้า คะแนน
หมายเลข 12 ผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ ผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริง
หมายเลข 13 คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) เป็นผู้ให้คะแนนโดยพิจารณา
เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้จริง
หมายเลข 14 น้ําหนักของผลงานตามข้อ 8 ให้กําหนดค่าน้ําหนักของผลงาน ดังนี้
กรณีที่มีการประเมินผลงานส่วนที่ 1 จะต้องมีการประเมินผลงานส่วนที่ 2 และ/หรือผลงานส่วนที่ 3
ประกอบด้ วย โดยให้ กํ าหนดค่ าน้ํ าหนั กรวมกั นเท่ ากั บ 100
กรณีที่มีการประเมินผลงานเฉพาะส่วนที่ 2 เพียงส่วนเดียว ให้กําหนดค่าน้ําหนักเท่ากับ 100
กรณีที่มกี ารประเมินผลงานส่วนที่ 3 จะต้องมีการประเมินผลงานส่วนที่ 1 และ/หรือผลงานส่วนที่ 2
ประกอบด้วย โดยให้กําหนดค่าน้ําหนักรวมกันเท่ากับ 100
หมายเลข 15 รวมคะแนน
= คะแนนการประเมินผลงาน (ก) x ค่าน้ําหนักของผลงานแต่ละรายการ (ข) x 20
100
คะแนนการประเมินผลงาน (ก) ในหมายเลข 13 คือ คะแนนที่ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) เป็นผู้ประเมิน
ค่าน้ําหนักของผลงานแต่ละรายการ (ข) ในหมายเลข 14 คือ ค่าน้ําหนักของผลงานแต่ละ
รายการ ซึ่งแต่ละรายการไม่จําเป็นต้องกําหนดเท่ากัน แต่เมื่อรวมค่าน้ําหนักทุกรายการแล้วต้องเท่ากับ 100
20 คือ น้ําหนักค่าเป้าหมายของแต่ละระดับคะแนน ซึ่งกําหนดไว้ 5 ระดับ เมื่อรวมแล้วจะได้ 100
ใช้เป็นตัวคูณเพื่อให้ค่าคะแนนรวมเป็นฐาน 100 (เป็นจํานวนเต็ม ไม่มีเศษทศนิยม)
หมายเลข 16 ผลรวมคะแนนของผลงานแต่ละรายการในหมายเลข 15
-๒-
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แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
รอบการประเมิน
ชื่อผู้รับการประเมิน
ชื่อผู้บงั คับบัญชา

(1)
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ............... ถึงวันที่ 31 มีนาคม ...............
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ............... ถึงวันที่ 30 กันยายน ...............
(2) (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................... ตําแหน่ง / ระดับ (3)............................................................................................................. ลงชื่อ (4) ...........................................
(5) (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................... ตําแหน่ง / ระดับ (6)............................................................................................................ ลงชื่อ (7) ..........................................

รายการสมรรถนะ

ระดับสมรรถนะ
ที่องค์กรคาดหวัง

(8)

(9)

คะแนน
(ก)
(10)

น้ําหนัก รวมคะแนน
(กxขx20)
(ข)
100
(11)
(12)

บันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม
สมรรถนะที่ประเมิน (กรณีพื้นที่ไม่พอให้บนั ทึก
ลงในแบบชป.135/3-1)
(13)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
10
2. บริการที่ดี
10
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
10
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
10
และจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
10
6. การดําเนินงานเชิงรุก
10
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
10
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (คะแนนรวม 30 คะแนน โดยต้องมีสมรรถนะอย่างน้อย 3 สมรรถนะ)
1.
2.
3.
4.
100%
%
รวม (16)

วิธีการพัฒนา

แนวทางการประเมินสมรรถนะ

(14)

(15)

ผูู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินสมรรถนะ
โดยใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะ
ของข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน ดังนี้
คะแนน
นิยาม
1
จําเป็นต้องพัฒนาอย่างยิ่ง
2
ด้อยกว่าข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
3
ทัดเทียมกับข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
4
สูงกว่าข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
5
เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
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หน้า 1

แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ
รอบการประเมิน
ชื่อผู้รับการประเมิน
ชื่อผู้บงั คับบัญชา

(1)
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ............... ถึงวันที่ 31 มีนาคม ...............
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ............... ถึงวันที่ 30 กันยายน ...............
(2) (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................... ตําแหน่ง / ระดับ (3).......................................................................................................
ลงชื่อ (4) ....................................
(5) (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................... ตําแหน่ง / ระดับ (6)......................................................................................................
ลงชื่อ (7) ....................................

รายการสมรรถนะ

ระดับสมรรถนะ
ที่องค์กรคาดหวัง

(8)

(9)

คะแนน
(ก)
(10)

น้ําหนัก รวมคะแนน
(กxขx20)
(ข)
100
(11)
(12)

บันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม
สมรรถนะที่ประเมิน (กรณีพื้นที่ไม่พอให้บนั ทึก
ลงในแบบชป.135/3-2)
(13)

วิธีการพัฒนา

แนวทางการประเมินสมรรถนะ

(14)

(15)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

10

ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินสมรรถนะ

2 บรการทด
2.
บริการที่ดี

10

โดยใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะ
โดยใชมาตรวดแบบเปรยบเทยบกบสมรรถนะ

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

10

ของข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

10

ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน ดังนี้
คะแนน

และจริยธรรม

นิยาม

5. การทํางานเป็นทีม

10

1

จําเป็นต้องพัฒนาอย่างยิ่ง

6. การดําเนินงานเชิงรุก

10

2

ด้อยกว่าข้าราชการอื่น

7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.

10
3
4
4

2.

4
5

3.

4

ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
ทัดเทียมกับข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
สูงกว่าข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
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หน้า 2

แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ
รอบการประเมิน
ชื่อผู้รับการประเมิน
ชื่อผู้บงั คับบัญชา

(1)
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ............... ถึงวันที่ 31 มีนาคม ...............
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ............... ถึงวันที่ 30 กันยายน ...............
(2) (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................... ตําแหน่ง / ระดับ (3).......................................................................................................
ลงชื่อ (4) ....................................
(5) (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................... ตําแหน่ง / ระดับ (6)......................................................................................................
ลงชื่อ (7) ....................................

รายการสมรรถนะ

ระดับสมรรถนะ
ที่องค์กรคาดหวัง

(8)

(9)

คะแนน
(ก)
(10)

น้ําหนัก รวมคะแนน
(กxขx20)
(ข)
100
(11)
(12)

บันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม
สมรรถนะที่ประเมิน (กรณีพื้นที่ไม่พอให้บนั ทึก
ลงในแบบชป.135/3-2)
(13)

วิธีการพัฒนา

แนวทางการประเมินสมรรถนะ

(14)

(15)

สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผู้นํา

3

ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินสมรรถนะ
โดยใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะ

2. วิสัยทัศน์

3

ของข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน ดังนี้

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

3

4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน

3

คะแนน

นิยาม

1

จําเป็นต้องพัฒนาอย่างยิ่ง

2

ด้อยกว่าข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

5. การควบคุมตนเอง

3

3

ทัดเทียมกับข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

3
100%
รวม (16)

4

สูงกว่าข้าราชการอื่น

5

ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

คําอธิบายแบบ ชป.135/2-1
แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
หมายเลข 1 รอบการประเมิน แบ่งเป็น 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป
รอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน
หมายเลข 2 ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน
หมายเลข 3 ชื่อตําแหน่งของผู้รับการประเมิน และระดับตําแหน่งของผู้รับการประเมิน
หมายเลข 4 ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อ
หมายเลข 5 ชื่อและนามสกุลของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)
หมายเลข 6 ชื่อตําแหน่งของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) และระดับตําแหน่งของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)
หมายเลข 7 ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) ลงลายมือชื่อ
หมายเลข 8 รายการสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ได้แก่
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐาน
ที่มีอยู่
2. บริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อ
ประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยา
ข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
5. การทํางานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงานหรือส่วนราชการ
6. การดําเนินงานเชิงรุก หมายถึง เล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส พร้อมทั้งจัดการปัญหานั้นๆ
หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในภารกิจ และขั้นตอน
ดําเนินงานของกรมชลประทาน

/สมรรถนะเฉพาะ...

-2สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสําหรับข้าราชการแต่ละตําแหน่งรวมถึง
รายละเอียดรายการพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะระบุในคู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กรมชลประทาน ซึ่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553
โดยแจ้ง เวีย นให้ข ้า ราชการทุก คนถือ ปฏิบ ัต ิ และเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ สํ า นั ก พั ฒ นาโครงสร้ า งและระบบ
บริหารงานบุคคล http://information.rid.go.th/adv/
การกํ า หนดค่ า น้ํ า หนั ก ในแต่ ล ะรายการ สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ กํ า หนดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จํานวน 3 สมรรถนะ ให้กําหนดค่าน้ําหนักแต่ละสมรรถนะ 10 คะแนน ในกรณี
ตําแหน่งที่กําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่า 3 สมรรถนะ ค่าน้ําหนักแต่ละสมรรถนะ
ให้ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) และผู้รับการประเมิน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ตกลงร่วมกัน โดยรวมคะแนนแล้ว
ต้องเท่ากับ 30 คะแนน

-3หมายเลข 9 ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง กําหนดโดยจําแนกตามประเภท และระดับของข้าราชการ ดังนี้

ประเภทตําแหน่ง
ประเภทบริหาร
ระดับสูง
ระดับต้น
ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง
ระดับต้น
ประเภทวิชาการ
ทรงคุณวุฒิ
เชียวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ประเภททั่วไป
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะทางการบริหาร

5
5

4
3

4
3

2
1

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4
3

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

2
2
1
1

2
2
1
1
/หมายเลข 10...

-4หมายเลข 10 คะแนนการประเมิน สมรรถนะ จะใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของข้าราชการ
อื่น ในประเภท/ตํา แหน่ง เดีย วกัน ให้ป ระเมิน สมรรถนะทีล ะตัว จนครบหมดทุก ตัว โดยการ
ประเมินให้พิจารณาไล่เรียงไปตามเกณฑ์รายการพฤติก รรมที่ปรากฏในพจนานุก รมสมรรถนะ
ซึ่งผู้รับการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินสมรรถนะ
ดังนี้
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

จําเป็นต้องพัฒนา ด้อยกว่าข้าราชการอื่น ทัดเทียมกับข้าราชการ
อย่างยิ่ง
ไม่สามารถแสดง

4 คะแนน
สูงกว่าข้าราชการ

5 คะแนน
เป็นเลิศกว่าข้าราชการ

ในประเภท/ตําแหน่ง

อื่นในประเภท/ตําแหน่ง

อื่นในประเภท/

อื่นในประเภท/

เดียวกัน

เดียวกัน

ตําแหน่งเดียวกัน

ตําแหน่งเดียวกัน

แสดงพฤติกรรม

แสดงพฤติกรรม

แสดงพฤติกรรม

แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรมตามที่ระบุ ที่คาดหวังบ้าง แต่

ที่คาดหวังได้ในระดับที่

ที่คาดหวังได้ในระดับ ที่คาดหวังได้ในระดับ

ไว้ในพจนานุกรม

ด้อยกว่าข้าราชการอื่น

ที่ทัดเทียมกับข้าราชการ ที่สูงกว่าข้าราชการ

ที่สูงกว่าข้าราชการอื่น

สมรรถนะให้เห็นได้

ในประเภท/ตําแหน่ง

อื่นในประเภท/ตําแหน่ง

อื่นในประเภท/

ในประเภท/ตําแหน่ง

ตําแหน่งเดียวกัน

เดียวกันเป็นอย่างมาก

เดียวกัน

เดียวกัน

จนเทียบเท่าระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง
ของข้าราชการ
ในประเภท/ตําแหน่งสูง
ถัดขึ้นไปหนึ่งระดับ
การพิจารณาให้คะแนนการประเมินมีข้อควรระวัง 2 ประการ คือ
1) การให้คะแนนระดับดี (4 คะแนน) ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าผู้รับการประเมินได้แสดงพฤติกรรม
ตามสมรรถนะได้ สูงกว่าข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน
2) การให้คะแนนระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมิน
แสดงออกนั้น เด่นชัดจนถือได้วา่ เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน
หมายเลข 11 ค่าน้ําหนักของแต่ละรายการสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
กําหนดไว้ดังนี้
/ สมรรถนะหลัก...

-5สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ค่าน้ําหนัก 10

2. บริการที่ดี

ค่าน้ําหนัก 10

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ค่าน้ําหนัก 10

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

ค่าน้ําหนัก 10

5. การทํางานเป็นทีม

ค่าน้ําหนัก 10

6. การดําเนินงานเชิงรุก

ค่าน้ําหนัก 10

7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน

ค่าน้ําหนัก 10

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ข้าราชการประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สําหรับตําแหน่งที่กําหนดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จํานวน 3 สมรรถนะ ให้กําหนดค่าน้ําหนักแต่ละสมรรถนะ 10 คะแนน ในกรณีตําแหน่งที่
กําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่า 3 สมรรถนะ ค่าน้ําหนักแต่ละสมรรถนะให้ผู้ประเมิน
(ผู้บังคับบัญชา) และผู้รับการประเมิน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ตกลงร่วมกัน โดยรวมคะแนนแล้ว ต้องเท่ากับ 30
คะแนน
หมายเลข 12 รวมคะแนน
= คะแนนการประเมินสมรรถนะ (ก) x ค่าน้ําหนักของแต่ละรายการสมรรถนะ (ข) x 20
100
คะแนนการประเมินสมรรถนะ (ก) ในหมายเลข 10 คือ คะแนนที่ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) เป็นผู้ประเมิน
โดยใช้แนวทางการประเมินตามที่ระบุในหมายเลข 15
ค่าน้ําหนักของแต่ละรายการสมรรถนะ (ข) คือ ค่าน้ําหนักของแต่ละรายการสมรรถนะที่กําหนดไว้ใน
หมายเลข 11
20 คือ น้ําหนักค่าเป้าหมายของแต่ละระดับคะแนน ซึ่งกําหนดไว้ 5 ระดับ เมื่อรวมแล้วจะได้ 100
ใช้เป็นตัวคูณเพื่อให้ค่าคะแนนรวมเป็นฐาน 100 (เป็นจํานวนเต็ม ไม่มีเศษทศนิยม)
หมายเลข 13 บันทึกเหตุการณ์สําคัญทีแ่ สดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน หากพื้นที่ไม่พอให้ระบุเพิ่มเติมใน
แบบ ชป.135/3-1
หมายเลข 14 วิธีการพัฒนารายบุคคลสําหรับแต่ละรายการสมรรถนะ เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การให้
ข้าราชการเรียนรู้หรือศึกษาด้วยตนเอง การให้คําปรึกษาแนะนํา การเป็นพี่เลี้ยง การฝึกอบรม ฯลฯ
/หมายเลข 15...

-6หมายเลข 15 ผู้ บั งคั บบั ญชาจะต้ องประเมิ นสมรรถนะ โดยใช้ ม าตรวัด แบบเปรีย บเทีย บกับ สมรรถนะของ
ข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน ดังนี้ คะแนน 1
หมายถึง จําเป็นต้องพัฒนาอย่างยิ่ง คะแนน 2 หมายถึง ด้อยกว่าข้าราชการอื่นในประเภท /
ตําแหน่งเดียวกัน คะแนน 3 หมายถึง ทัดเทียมกับข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน
คะแนน 4 หมายถึง สูงกว่าข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน และคะแนน 5 หมายถึง
เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน (รายละเอียดคําอธิบายนิยามตามหมายเลข 10)
หมายเลข 16 ผลรวมคะแนนการประเมินสมรรถนะแต่ละรายการในหมายเลข 12 ทั้ง 10 รายการสมรรถนะ
หรือมากกว่า 10 รายการสมรรถนะ

คําอธิบายแบบ ชป.135/2-2
แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ
หมายเลข 1 รอบการประเมิน แบ่งเป็น 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป
รอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน
หมายเลข 2 ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน
หมายเลข 3 ชื่อตําแหน่งของผู้รับการประเมิน และระดับตําแหน่งของผู้รับการประเมิน
หมายเลข 4 ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อ
หมายเลข 5 ชื่อและนามสกุลของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)
หมายเลข 6 ชื่อตําแหน่งของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) และระดับตําแหน่งของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)
หมายเลข 7 ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) ลงลายมือชื่อ
หมายเลข 8 รายการสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ได้แก่
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐาน
ที่มีอยู่
2. บริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อ
ประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยา
ข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
5. การทํางานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงานหรือส่วนราชการ
6. การดําเนินงานเชิงรุก หมายถึง เล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส พร้อมทั้งจัดการปัญหานั้นๆ
หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในภารกิจ และขั้นตอน
ดําเนินงานของกรมชลประทาน
/สมรรถนะเฉพาะ...

-2สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสําหรับข้าราชการแต่ละตําแหน่งรวมถึง
รายละเอียดรายการพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะระบุในคู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กรมชลประทาน ซึ่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553
โดยแจ้ง เวีย นให้ข ้า ราชการทุก คนถือ ปฏิบ ัต ิ และเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ สํ า นั ก พั ฒ นาโครงสร้ า งและระบบ
บริหารงานบุคคล http://information.rid.go.th/adv/
สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นําของกลุ่ม
กําหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางาน ให้ทมี ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
2. วิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทํางาน
ที่ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ หมายถึง ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน หมายถึง ความสามารถในการกระตุน้ หรือผลักดัน
หน่วยงานไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และ
ดําเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
5. การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมใน
สถานการณ์ทอี่ าจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางานภายใต้
สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่าง
ต่อเนื่อง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน หมายถึง ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการ
พัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ผู้นั้นมีอสิ ระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
/หมายเลข 9...

-3หมายเลข 9 ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง กําหนดโดยจําแนกตามประเภท และระดับของข้าราชการ ดังนี้

ประเภทตําแหน่ง
ประเภทบริหาร
ระดับสูง
ระดับต้น
ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง
ระดับต้น
ประเภทวิชาการ
ทรงคุณวุฒิ
เชียวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ประเภททั่วไป
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะทางการบริหาร

5
5

4
3

4
3

2
1

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4
3

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

2
2
1
1

2
2
1
1
/หมายเลข 10...

-4หมายเลข 10 คะแนนการประเมิน สมรรถนะ จะใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของข้าราชการ
อื่น ในประเภท/ตํา แหน่ง เดีย วกัน ให้ป ระเมิน สมรรถนะทีล ะตัว จนครบหมดทุก ตัว โดยการ
ประเมินให้พิจารณาไล่เรียงไปตามเกณฑ์รายการพฤติก รรมที่ปรากฏในพจนานุก รมสมรรถนะ
ซึ่งผู้รับการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินสมรรถนะ
ดังนี้
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

จําเป็นต้องพัฒนา ด้อยกว่าข้าราชการอื่น ทัดเทียมกับข้าราชการ
อย่างยิ่ง
ไม่สามารถแสดง

4 คะแนน
สูงกว่าข้าราชการ

5 คะแนน
เป็นเลิศกว่าข้าราชการ

ในประเภท/ตําแหน่ง

อื่นในประเภท/ตําแหน่ง

อื่นในประเภท/

อื่นในประเภท/

เดียวกัน

เดียวกัน

ตําแหน่งเดียวกัน

ตําแหน่งเดียวกัน

แสดงพฤติกรรม

แสดงพฤติกรรม

แสดงพฤติกรรม

แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรมตามที่ระบุ ที่คาดหวังบ้าง แต่

ที่คาดหวังได้ในระดับที่

ที่คาดหวังได้ในระดับ ที่คาดหวังได้ในระดับ

ไว้ในพจนานุกรม

ด้อยกว่าข้าราชการอื่น

ที่ทัดเทียมกับข้าราชการ ที่สูงกว่าข้าราชการ

ที่สูงกว่าข้าราชการอื่น

สมรรถนะให้เห็นได้

ในประเภท/ตําแหน่ง

อื่นในประเภท/ตําแหน่ง

อื่นในประเภท/

ในประเภท/ตําแหน่ง

ตําแหน่งเดียวกัน

เดียวกันเป็นอย่างมาก

เดียวกัน

เดียวกัน

จนเทียบเท่าระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง
ของข้าราชการ
ในประเภท/ตําแหน่งสูง
ถัดขึ้นไปหนึ่งระดับ
การพิจารณาให้คะแนนการประเมินมีข้อควรระวัง 2 ประการ คือ
1) การให้คะแนนระดับดี (4 คะแนน) ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าผู้รับการประเมินได้แสดงพฤติกรรม
ตามสมรรถนะได้ สูงกว่าข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน
2) การให้คะแนนระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมิน
แสดงออกนั้น เด่นชัดจนถือได้วา่ เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน
หมายเลข 11 ค่าน้ําหนักของแต่ละรายการสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ กําหนดไว้ดังนี้
/สมรรถนะหลัก...

-5สมรรถนะหลัก (หน้าที่ 1)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ค่าน้ําหนัก 10

2. บริการที่ดี

ค่าน้ําหนัก 10

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ค่าน้ําหนัก 10

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

ค่าน้ําหนัก 10

5. การทํางานเป็นทีม

ค่าน้ําหนัก 10

6. การดําเนินงานเชิงรุก

ค่าน้ําหนัก 10

7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน

ค่าน้ําหนัก 10

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (หน้าที่ 1)
ข้าราชการประเภทอํานวยการ กําหนดรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจํานวน
3 รายการ โดยกําหนดค่าน้ําหนัก รายการละ 3
สมรรถนะทางการบริหาร (หน้าที่ 2)
1. สภาวะผู้นํา

ค่าน้ําหนัก 3

2. วิสัยทัศน์

ค่าน้ําหนัก 3

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

ค่าน้ําหนัก 3

4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน

ค่าน้ําหนัก 3

5. การควบคุมตนเอง

ค่าน้ําหนัก 3

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

ค่าน้ําหนัก 3

หมายเลข 12 รวมคะแนน
= คะแนนการประเมินสมรรถนะ (ก) x ค่าน้ําหนักของแต่ละรายการสมรรถนะ (ข) x 20
100
คะแนนการประเมินสมรรถนะ (ก) ในหมายเลข 10 คือ คะแนนที่ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) เป็นผู้ประเมิน
โดยใช้แนวทางการประเมินตามที่ระบุในหมายเลข 15
ค่าน้ําหนักของแต่ละรายการสมรรถนะ (ข) คือ ค่าน้ําหนักของแต่ละรายการสมรรถนะที่กําหนดไว้ใน
หมายเลข 11
20 คือ น้ําหนักค่าเป้าหมายของแต่ละระดับคะแนน ซึ่งกําหนดไว้ 5 ระดับ เมื่อรวมแล้วจะได้ 100
ใช้เป็นตัวคูณเพื่อให้ค่าคะแนนรวมเป็นฐาน 100 (เป็นจํานวนเต็ม ไม่มีเศษทศนิยม)
/หมายเลข 13...

-6หมายเลข 13 บันทึกเหตุการณ์สําคัญทีแ่ สดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน หากพื้นที่ไม่พอให้ระบุเพิ่มเติมใน
แบบ ชป.135/3-2
หมายเลข 14 วิธีการพัฒนารายบุคคลสําหรับแต่ละรายการสมรรถนะ เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การให้
ข้าราชการเรียนรู้หรือศึกษาด้วยตนเอง การให้คําปรึกษาแนะนํา การเป็นพี่เลี้ยง การฝึกอบรม ฯลฯ
หมายเลข 15 ผู้ บั งคั บบั ญชาจะต้ องประเมิ นสมรรถนะ โดยใช้ ม าตรวัด แบบเปรีย บเทีย บกับ สมรรถนะของ
ข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน ดังนี้ คะแนน 1
หมายถึง จําเป็นต้องพัฒนาอย่างยิ่ง คะแนน 2 หมายถึง ด้อยกว่าข้าราชการอื่นในประเภท /
ตําแหน่งเดียวกัน คะแนน 3 หมายถึง ทัดเทียมกับข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน
คะแนน 4 หมายถึง สูงกว่าข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน และคะแนน 5 หมายถึง
เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่นในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน (รายละเอียดคําอธิบายนิยามตามหมายเลข 10)
หมายเลข 16 ผลรวมคะแนนการประเมินสมรรถนะแต่ละรายการในหมายเลข 12 ทั้ง 16 รายการสมรรถนะ

เฉพาะผู้บังคับบัญชาเท่านั้น

ชป.135/3-1

แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน
สําหรับข้าราชการประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
รายการสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
8. อื่น ๆ ระบุ

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

บันทึกเหตุการณ์สําคัญ

เฉพาะผู้บังคับบัญชาเท่านั้น

ชป.135/3-2

แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน
สําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ
รายการสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7 ความเขาใจภารกจกรมชลประทาน
7.
ความเข้าใจภารกิจกรมชลปร ทาน
8. อื่น ๆ ระบุ

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.
2.
3.

สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผู้นํา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

บันทึกเหตุการณ์สําคัญ

คําอธิบายแบบ ชป. 135/3
แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญทีแ่ สดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน
แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน (ชป.135/3) สําหรับ
ผู้บังคับบัญชาใช้ในการบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน แบ่งออกเป็น
2 แบบฟอร์ม คือ
1. แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน สําหรับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (ชป.135/3-1) ใช้สําหรับบันทึกเหตุการณ์สําคัญทีแ่ สดงถึงพฤติกรรม
ตามสมรรถนะที่ประเมิน กรณีพื้นที่ในแบบชป.135/2-1 ช่อง (13) ไม่พอ)
2. แบบบันทึกเหตุการณ์สาํ คัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน สําหรับข้าราชการ
ประเภทอํานวยการ (ชป.135/3-2) ใช้สําหรับบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะ
ที่ประเมิน กรณีพื้นที่ในแบบชป. 135/2-2 ช่อง (13) ไม่พอ)

ชป.135/4
แบบแจ้งผลการประเมิน (Feedback Report)
รอบการประเมิน (1)
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 25……. ถึง 31 มีนาคม 25…….
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 25….... ถึง 30 กันยายน 25...….
สํานัก / กอง (2) …....…………...........……........………….................…………....…………….
ส่วน / กลุ่มงาน / ฝ่าย / โครงการ (3)............................................................................................................................
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) (4) ................................................................................. ตําแหน่ง / ระดับ (5) ..................................................................................................................................................
ผลงาน (6)

ตัวชี้วัด (7)

ผลสัมฤทธิข์ องงาน (8)

คะแนนที่ได้ (ระดับ 1-5) (9)

จุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง (10)

1. งานที่สนับสนุนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กรม / คํารับรองการปฏิบัติราชการ

2. งานตามบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงาน

3. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

สมรรถนะ (11)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (12)

คะแนนที่ได้ (ระดับ 1-5) (13)

จุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง (14)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (15)

(16) ลงชื่อ...........................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................................)
ตําแหน่ง......................................................................
วันที่............................................................................

(17) ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับการประเมิน
(.......................................................................)
ตําแหน่ง......................................................................
วันที่.............................................................................

คําอธิบายแบบแจ้งผลการประเมิน (ชป.135/4)
หมายเลข 1

รอบการประเมิน แบ่งเป็น 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป
รอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน

หมายเลข 2

สํานัก / กอง ที่ผู้รับการประเมินสังกัด

หมายเลข 3

ส่วน / กลุ่มงาน / ฝ่าย / โครงการ ที่ผู้รับการประเมินสังกัด

หมายเลข 4

ชื่อ นามสกุล ผู้รับการประเมิน

หมายเลข 5

ชื่อตําแหน่งและระดับของผู้รับการประเมิน

หมายเลข 6

ผลงานของผู้รับการประเมินที่เป็นจุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะงาน คือ
1. งานที่สนับสนุนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชาตามยุทธศาสตร์กรม / คํารับรองการปฏิบัติราชการ
2. งานตามบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงาน
3. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

หมายเลข 7

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดเด่น หรือที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง

หมายเลข 8

ผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ ผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริง

หมายเลข 9

คะแนนที่ได้ คือ คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยนําผลคะแนนมาจาก
แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ชป.135/1)

หมายเลข 10

จุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง
ผู้ประเมินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานตามหมายเลข 6 ด้านจุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง

หมายเลข 11

รายการสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่เป็นจุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง

หมายเลข 12

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง นํามาจากแบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ (ชป.135/2-1 และ ชป.135/2-2)

หมายเลข 13

คะแนนที่ได้ คือ คะแนนการประเมินสมรรถนะ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยนําผลคะแนนมาจาก
แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ (ชป.135/2-1 และ ชป.135/2-2)

หมายเลข 14

จุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง
ผู้ประเมินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะตามหมายเลข 11 ด้านจุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง

หมายเลข 15

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรณีที่ผปู้ ระเมินมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการประเมิน / การปฏิบัติงาน สามารถระบุได้ในส่วนนี้

หมายเลข 16

ผู้ประเมินลงลายมือชื่อ ชื่อตําแหน่งของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) ระดับตําแหน่งของผู้ประเมิน
(ผู้บังคับบัญชา) และวันที่แจ้งผลการประเมิน

หมายเลข 17

ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อ ชื่อตําแหน่งของผู้รับการประเมิน ระดับตําแหน่งของผู้รับการประเมิน
และวันที่รับทราบผลการประเมิน
-----------------------------------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
กรมชลประทาน

...........................................................................
ด้ ว ยกระทรวงการคลั ง ได้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ้ า งประจํ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
กรมชลประทาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด เป็นไปด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา กรมชลประทาน ดังนี้
๑. ให้ใ ช้หลักเกณฑ์แ ละวิธีการประเมินประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํา กรมชลประทาน สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๔) เป็นต้นไป
๒. หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ของลูกจ้างประจํา กรมชลประทาน ที่กําหนดนี้ มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยทุกสํานัก กอง ต้องมีการ
กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๓. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลการปฏิบัติงาน
และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้รางวัลประจําปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งลูกจ้างประจํา
การให้ออกจากราชการ
การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ

๔. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
๔.๑ ผลงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ
(๑) ปริมาณงาน
(๒) คุณภาพของงาน
(๓) ความทันเวลา
(๔) ความคุ้มค่าของงาน
(๕) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนําไปใช้ และประสิทธิผลของงาน

/๔.๒ คุณลักษณะ…

๔.๒ คุณลักษณะการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ
(๑) ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
(๒) ความรับผิดชอบ
(๓) การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา
(๔) ความร่วมมือ
(๕) สภาพการมาปฏิบัติงาน
(๖) การวางแผน
(๗) ความคิดริเริ่ม
๔.๓ การประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลการปฏิบัติง านของลูก จ้า งประจํา
กรมชลประทาน ให้ ป ระเมิ น จากผลงานและคุ ณ ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี วิ ธี ก ารและ
ขั้ น ตอนการประเมินผล ดังนี้
๔.๓.๑ กําหนดให้มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งโดย
กําหนดสัดส่วนคะแนนของผลงานร้อยละ ๗๐ และสัดส่วนคะแนนคุณลักษณะการปฏิบัติงานร้อยละ ๓๐
๔.๓.๒ กําหนดแบ่งคะแนนให้แต่ละปัจจัยที่จะประเมินตามลําดับความสําคัญ
ของแต่ละปั จจัย และเมื่ อ รวมแล้ ว คะแนนเต็ม ของทุก ปัจ จัย ที่ใ ช้ป ระเมิน ผลงาน และคะแนนเต็ม
ของทุก ปัจ จัย ที่ใ ช้ป ระเมิน คุณ ลัก ษณะการปฏิบัติง าน ต้อ งไม่เ กิน สัด ส่ว นคะแนนของผลงานและ
สัดส่วนคะแนนของคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
๔.๓.๓ สํา หรับ กรณีที่ค ะแนนรวมในการประเมิน มีจุด ทศนิย ม ให้ปัด ทิ้ง
และนําคะแนนรวมที่ได้มา สรุปผลการประเมินตามที่กําหนดไว้ ๓ ระดับ
๔.๓.๔ ให้กําหนดระดับผลการประเมินแต่ละปัจจัยของผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํา เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ
ดีเด่น
เป็นทีย่ อมรับได้
ต้องปรับปรุง

คะแนน (ร้อยละ)
อธิบาย
๙๐ - ๑๐๐
ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน
หรือข้อกําหนด หรือดีเด่น
๖๐ - ๘๙
ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
หรือข้อกําหนด หรือยอมรับได้
ต่ํากว่า ๖๐
ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานต่ํากว่ามาตรฐาน
หรือมีข้อบกพร่องอยู่เสมอ

๔.๓.๕ ให้รวมคะแนนผลการประเมินทั้งสิ้น และคิดเป็นร้อยละ แล้วนํามา
เปรียบเทียบกับระดับผลการประเมินที่กําหนดไว้ ๓ ระดับ เพื่อสรุปผลการประเมิน ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
๑๐๐

ดีเด่น

เป็นที่ยอมรับได้

ต้องปรับปรุง

(๙๐ – ๑๐๐%)

(๖๐ – ๘๙%)

(ต่ํากว่า ๖๐ %)

๙๐-๑๐๐

๖๐-๘๙

๐-๕๙
/ ๕. ให้ประเมิน...

-๒ -

๕. ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําปีละ ๒ ครั้ง
ตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
๖. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา กรมชลประทาน ได้แก่
(๖.๑) ผู้อํานวยการสํานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า สํานัก หรือกอง สําหรับลูกจ้างประจําที่อยู่ในบังคับบัญชา
(๖.๒) ผู้บังคับบัญชาที่ต่ํากว่าสํานัก กอง หนึ่งหรือสองระดับตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน สําหรับลูกจ้างประจําที่อยู่ในบังคับบัญชา
(๖.๓) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ (๖.๑)
๗. ให้ใ ช้แ บบประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลการปฏิบัติง านของลูก จ้า งประจํา
แบบ (ชป.๑๓๖) และแบบมอบหมายงานของลูกจ้างประจํา แบบ (ชป.๑๓๖/๑) สําหรับการประเมิน
แต่ละครั้งตามรอบปีงบประมาณ
๘. ให้นําระบบเปิดซึ่งใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สํานั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ มาใช้กับ
ลูกจ้างประจํา ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
๙ . เพื่อให้มีกลไกสนับสนุน ความโปร่งใส และเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรมชลประทาน จึงกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจําระดับกรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐาน
และความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา ของสํานัก กอง ต่อผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
๑๐. กําหนดให้สํานัก กอง ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับสํานัก กอง ขึ้นมาหนึ่งคณะ
เพื่อทําหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํา ของผู้ประเมินตามข้อ (๖.๒) และข้อ (๖.๓) ต่อผู้อํานวยการสํานัก กอง
๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา ให้ดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(๑๑.๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน สํานัก
กอง ต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ลูกจ้างประจําในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(๑๑.๒) ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ ผู้ ป ระเมิ น และ ผู้ รั บ การประเมิ น
กําหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ ให้พิจารณา
จากคํ า รับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ระดั บ กรม สํ า นั ก กอง หรื อ
ภารกิจหลักที่ได้มีการกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
/ (๑๑.๓) ในแต่ละรอบ...
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(๑๑.๓) ในแต่ล ะรอบการประเมิน ใ ห้ผู ้ป ระเมิน ตามข้อ (๑๑.๒ )
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับผู้รับการประเมิน
(๑๑.๔) ในระหว่างการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ (๑๑.๒) ให้คําปรึกษา
แนะนํ า ผู้ รั บ การประเมิ น เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พั ฒ นาเพื่ อ
นํา ไปสู่ผ ลสัม ฤทธิ์ข องงาน และคุณ ลัก ษณะการปฏิ บั ติง าน
และเมื่ อ สิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมิน
ควรร่ว มกัน ทํา การวิเ คราะห์ผ ลสํา เร็จ ของงานและคุณ ลัก ษณะ
การปฏิบัติงาน เพื่อหาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย
(๑๑.๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ล ะครั้ง ให้ผู้ประเมินตาม
ข้ อ (๑๑.๒) แจ้ ง ผลการประเมิ น ให้ ผู้ รั บ การประเมิ น ทราบ
เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล
การประเมิน กรณี ที่ ผู้ รั บ การประเมิ น ไม่ ยิ น ยอมลงลายมื อ ชื่ อ
รับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในสํานัก
กอง นั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมิน
ดังกล่าวแล้ว
(๑๑.๖) ให้ผู้ป ระเมิน ตามข้อ (๖.๒) และ (๖.๓) ส่ง ผลการประเมิน การ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก กอง ตามข้อ ๑๐ เพื่อพิจารณา
เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ มาตรฐานและความเป็ น ธรรมของการ
ประเมิ น ผลการปฏิบ ัต ิง านของลูก จ้า งประจํ า ต่อ ผู ้อํ า นวยการ
สํานัก กอง ประกอบการพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างในแต่ละรอบ
การประเมิน
(๑๑.๗) ให้สํานัก กอง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจํา ผู้มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่น และระดับเป็นที่ยอมรับได้ ไว้ในที่เปิดเผยให้ทราบ
โดยทั่ ว กัน และในการประเมิ น ครั้ง ที่ ๑ ให้ผู้บั ง คับ บัญ ชาหรือ
ผู้ ประเมินจัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผู้ที่มีผลการประเมิน
ดี เ ด่ น ผลการประเมิ น เป็ น ที่ ย อมรั บ ได้ และผลการประเมิ น
ต้ อ งปรับ ปรุง ไว้ใ ห้ ชัด เจน เพื่อ พิจ ารณาเลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้า งและ
ให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น และผลการประเมิน
เป็นที่ยอมรับได้ไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งที่ ๒
(๑๑.๘) ให้ผู้ประเมินตามข้อ (๖.๑) จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจําในสังกัด ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา ระดับกรม ตามข้อ ๙ เพื่อพิจารณา
เสนอความเห็น เกี่ย วกับ มาตรฐานและความเป็น ธรรมของการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําของสํานัก กองต่างๆ
ต่อผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้น(อธิบดี) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าจ้างในแต่ละรอบการประเมิน
/ ๑๒. ให้สํานัก กอง...
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๑๒. ให้สํา นั ก กอง รวบรวมต้ น ฉบั บ แบบประเมิ น ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา แบบ (ชป. ๑๓๖) และแบบมอบหมายของลูกจ้างประจํา แบบ (ชป. ๑๓๖/๑)
พร้อ มหลัก ฐานแสดงความสํา เร็จ ของงาน จัด ส่ง ให้ฝ่า ยทะเบีย นประวัติแ ละบํา เหน็จ บํา นาญ
สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล เพื่อจัดเก็บที่แฟ้มประวัติลูกจ้างประจํา ภายในวันที่
๑๕ พฤศจิกายนของปี
สําหรับ สําเนา ให้ผู้บังคับบัญชา เก็บไว้ที่สํานัก กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกองที่ผู้ถูกประเมินสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
๑๓. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจํา กรมชลประทาน แบบ (ชป. ๑๓๖) และแบบ (ชป. ๑๓๖/๑) สําหรับลูกจ้างประจําทุกตําแหน่ง
๑๔. เมื่อ เสร็จ สิ้ น การประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านแต่ ล ะครั้ง แล้ ว ผู้บัง คับ บัญ ชาซึ่ ง เป็ น
ผู้ป ระเมิน ควรนํ า ผลการประเมิน ไปใช้ป ระกอบการให้คํา ปรึก ษาแนะนํา แก่ผู้รับ การประเมิน
เพื่อให้มีก ารแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะ
และผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น
…………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่าง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา (ทุกกลุ่มงาน)
มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และกําหนดสัดส่วนผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน เป็น ๗๐ : ๓๐
รายการประเมิน

ระดับผลการประเมิน

คะแนน

ดีเด่น

เป็นที่ยอมรับได้

ต้องปรับปรุง

(๙๐ – ๑๐๐%)

(๖๐ – ๘๙%)

(ต่ํากว่า๖๐%)

๗๐

๖๓.๐๐-๗๐.๐๐

๔๒.๐๐-๖๒.๓๐

๐-๔๑.๓๐

๑.๑. ปริมาณงาน

๒๐

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐

๑๒.๐๐-๑๗.๘๐

๐-๑๑.๘๐

๑.๒. คุณภาพของงาน

๒๐

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐

๑๒.๐๐-๑๗.๘๐

๐-๑๑.๘๐

๑.๓. ความทันเวลา

๑๐

๙.๐๐-๑๐.๐๐

๖.๐๐-๘.๙๐

๐-๕.๙๐

๑.๔. ความคุ้มค่า

๑๐

๙.๐๐-๑๐.๐๐

๖.๐๐-๘.๙๐

๐-๕.๙๐

๑.๕. ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการ
นําไปใช้และประสิทธิผลของงาน

๑๐

๙.๐๐-๑๐.๐๐

๖.๐๐-๘.๙๐

๐-๕.๙๐

๓๐

๒๗.๐๐-๓๐.๐๐

๑๘.๐๐-๒๖.๗๐

๐-๑๗.๗๐

๒.๑ ความสามารถ และความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน

๕

๔.๕๐-๕.๐๐

๓.๐๐-๔.๔๕

๐-๒.๙๕

๒.๒ ความรับผิดชอบ

๕

๔.๕๐-๕.๐๐

๓.๐๐-๔.๔๕

๐-๒.๙๕

๒.๓ การรักษาวินัยและปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา

๔

๓.๖๐-๔.๐๐

๒.๔๐-๓.๕๖

๐-๒.๓๖

๒.๔ ความร่วมมือ

๔

๓.๖๐-๔.๐๐

๒.๔๐-๓.๕๖

๐-๒.๓๖

๒.๕ สภาพการมาปฏิบัติงาน

๔

๓.๖๐-๔.๐๐

๒.๔๐-๓.๕๖

๐-๒.๓๖

๒.๖ การวางแผน

๔

๓.๖๐-๔.๐๐

๒.๔๐-๓.๕๖

๐-๒.๓๖

๒.๗ ความคิดริเริ่ม

๔

๓.๖๐-๔.๐๐

๒.๔๐-๓.๕๖

๐-๒.๓๖

๑๐๐

๙๐.๐๐-๑๐๐.๐๐

๖๐.๐๐-๘๙.๐๐

๐-๕๙.๐๐

๑. ผลงาน

๒. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน

รวมคะแนน

เต็ม

-๖ -

ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้น

(๓๐)

ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไป

(๓๑)

ข. เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ครั้งที่ ๑
เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
ครั้งที่ ๑
ควรเลื่อนขั้น
๑ ขั้น
๐.๕ ขั้น
มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
ไม่ควรเลื่อนขั้น
๑. การให้คะแนนในการประเมิน
ควรกันเงินไว้ ……….. ขั้น
เหตุผลประกอบ (โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนขั้น ๑ ขั้น และกรณีเสนอ
๒. การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา
ไม่ควรเลื่อนขั้น ให้ระบุให้ชัดเจน)
๓. การพัฒนาผู้รับการประเมิน
(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผู้ประเมิน
( ………………………………………………… )
ตําแหน่ง ………………………………………………………
วันที่ …………………………………………………………..

ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
ครั้งที่ ๑

เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
๑. การให้คะแนนในการประเมิน

๒. การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา
๓. การพัฒนาผู้รับการประเมิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผู้ประเมิน
( ………………………………………………… )
ตําแหน่ง ………………………………………………………
วันที่ …………………………………………………………..

ครั้งที่ ๒

ควรเลื่อนขั้น
๑ ขั้น
๐.๕ ขั้น ครั้งที่ ๒
เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
ไม่ควรเลื่อนขั้น
มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
ควรกันเงินไว้ ……….. ขั้น
๑. การให้คะแนนในการประเมิน
เหตุผลประกอบ (โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนขั้น ๑ ขั้น และกรณีเสนอ
ไม่ควรเลื่อนขั้น ให้ระบุให้ชัดเจน)
๒. การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา
๓. การพัฒนาผู้รับการประเมิน

(๓๒)

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผู้ประเมิน
( ………………………………………………… )
ตําแหน่ง ………………………………………………………
วันที่ …………………………………………………………..
ครั้งที่ ๒

เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
๑. การให้คะแนนในการประเมิน
๒. การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา

๓. การพัฒนาผู้รับการประเมิน

ควรเลื่อนขั้น ๑.๕ ขั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๒ วรรคสี่
(ระบุว่าผลการประเมินดีเด่นเข้าเกณฑ์เลื่อนขั้น ๑ ขั้นในครั้งแรก แต่มีข้อจํากัด
เรื่องโควตา และผลการประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่ ๒ และไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับ
โควตาเลื่อนขั้น ดังนั้น สามารถเลื่อนขั้นรวมทั้งปีสองขั้นได้)
เหตุผลประกอบ
(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผู้ประเมิน
( ………………………………………………… )
ตําแหน่ง ………………………………………………………
วันที่ …………………………………………………………..

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผู้ประเมิน
( ………………………………………………… )
ตําแหน่ง ………………………………………………………
วันที่ …………………………………………………………..

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผู้ประเมิน
( ………………………………………………… )
ตําแหน่ง ………………………………………………………
วันที่ …………………………………………………………..

ชป.๑๓๖/๑

แบบมอบหมายงานของลูกจ้างประจํา
{ ครั้งที่ ๑

{ ครั้งที่ ๒

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม .......... ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ..............

(๑) ชื่อผู้รับการประเมิน
(๕) ชื่อผู้ประเมิน

(๒) ตําแหน่ง

(๓) อัตราค่าจ้าง
(๖) ตําแหน่ง/ระดับ

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ............. ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน .................
บาท (๔) สังกัด (ส่วน / กลุ่ม /ฝ่าย / โครงการ)
สํานัก / กอง

ผลสําเร็จของงานที่คาดหวัง

............
.

ผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริง
(๑๐) ผลการประเมิน

(๗) ผลงาน

(๘) ตัวชี้วัด

(๙)
ผลงานที่ปฏิบัติ
ได้จริง

(๑)
ปริมาณ
งาน

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

คุณภาพ
ของงาน

ความ
ทันเวลา

ความคุ้มค่า
ของงาน

ผลลัพธ์ ประโยชน์ใน
การนําไปใช้ และ
ประสิทธิผลของงาน

๒๐
คะแนน

๒๐
คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

(๑๑)
ผลคะแนนรวม
๗๐ คะแนน

(๑๒) คะแนนรวม
(๑๓) คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับคะแนนรวมหารจํานวนตัวชี้วัด

ข้าพเจ้ารับทราบข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น
(๑๔) ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน

ข้าพเจ้าแจ้งผลการประเมินแล้ว
(๑๕) ลงชื่อ ..................................................ผู้รับการประเมิน

(๑๔) ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินดังกล่าว
(๑๕) ลงชื่อ ..................................................ผู้รับการประเมิน

ตําแหน่ง ...............................................

ตําแหน่ง ..........................................

ตําแหน่ง ...............................................

ตําแหน่ง ..........................................

วันที่.......................................................

วันที่...................................................

วันที่.......................................................

วันที่...................................................

หมายเหตุ สรุปผลการประเมิน แบ่งเป็น ๓ ระดับ และคิดเป็นคะแนน ดังนี้
ระดับดีเด่น คือ ผลสําเร็จของงานเกินกว่าเป้าหมาย

(ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐)

คิดเป็นคะแนนได้เท่ากับ

๖๓ - ๗๐

คะแนน

ระดับเป็นที่ยอมรับได้ คือ ผลสําเร็จของงานบรรลุเป้าหมาย

(ร้อยละ ๖๐ - ๘๙)

คิดเป็นคะแนนได้เท่ากับ

๔๒ - ๖๒

คะแนน

ระดับต้องปรับปรุง คือ ผลสําเร็จของงานต่าํ กว่าเป้าหมาย

(ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐)

คิดเป็นคะแนนได้

ต่ํากว่า ๔๒

คะแนน

คําอธิบาย
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา (ชป. ๑๓๖)
(ครั้งที่ ๑ หมายถึง ระยะเวลา ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป ครั้งที่ ๒ หมายถึง ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน)

ช่องที่ ๑

ใส่ลําดับที่

ช่องที่ ๒

ชื่อและนามสกุลของผู้ถูกประเมิน

ช่องที่ ๓

ชื่อตําแหน่งของผู้ถูกประเมิน

ช่องที่ ๔

ระดับของตําแหน่งลูกจ้างประจํา

ช่องที่ ๕

อายุตัวของผู้ถูกประเมิน ลงรายการเฉพาะจํานวนปี

ช่องที่ ๖

จํานวนปีที่รับราชการจนถึงปัจจุบัน ลงรายการเฉพาะจํานวนปี

ช่องที่ ๗

แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ถูกประเมิน

ช่องที่ ๘

เลขที่ตําแหน่งของผู้ถูกประเมินตามบัญชีถอื จ่ายอัตราค่าจ้างประจํา

ช่องที่ ๙

แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลาป่วย โดยเป็นวันลาป่วยซึ่งไม่ใช่วันลาป่วยจําเป็น
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ช่องที่ ๑๐

แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลาป่วยจําเป็น ซึง่ เป็นวันลาป่วยต่อเนื่อง และมีใบรับรองแพทย์
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ช่องที่ ๑๑

แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลากิจ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ช่องที่ ๑๒

แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ขาดราชการ ครั้งที่ ๑ และครัง้ ที่ ๒

ช่องที่ ๑๓

แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลาคลอดบุตร ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ช่องที่ ๑๔

แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่มาสาย ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ช่องที่ ๑๕

แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่กลับก่อนเวลา ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ช่องที่ ๑๖

แสดงจํานวนขั้นที่ได้รับการเลื่อนขั้นย้อนหลัง จากปีปัจจุบันย้อนหลังไป ๓ ปี

ช่องที่ ๑๗

แสดงจํานวนขั้นที่ได้รับการเลื่อนขั้นย้อนหลัง จากปีปัจจุบันย้อนหลังไป ๒ ปี

ช่องที่ ๑๘

แสดงจํานวนขั้นที่ได้รับการเลื่อนขั้นย้อนหลัง จากปีปัจจุบันย้อนหลังไป ๑ ปี

ช่องที่ ๑๙

แสดงอัตราค่าจ้างที่ได้รับก่อนการขอเลื่อนขั้นครั้งที่ ๑

ช่องที่ ๒๐

แสดงจํานวนขั้นที่ขอเลื่อนขั้นครั้งที่ ๑

ช่องที่ ๒๑

แสดงอัตราค่าจ้างที่ขอเลื่อนขั้นครั้งที่ ๑ โดยสัมพันธ์กับช่องที่ ๒๐

ช่องที่ ๒๒

แสดงจํานวนขั้นที่ขอเลื่อนขั้นครั้งที่ ๒

ช่องที่ ๒๓

แสดงอัตราค่าจ้างที่ขอเลื่อนขั้นครั้งที่ ๒ โดยสัมพันธ์กับช่องที่ ๒๒
/ช่องที่ ๒๔...

ช่องที่ ๒๔

แสดงยอดรวมจํานวนขั้นที่ได้รับทั้งปี (จํานวนขั้นที่ได้รับครั้งที่ ๑ บวก ครั้งที่ ๒ )

ช่องที่ ๒๕

ให้บันทึกการกระทําผิดวินยั การลงโทษ การตัดค่าจ้างลูกจ้างประจํา ที่เกิดในรอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑ และ/หรือ ครั้งที่ ๒

ช่องที่ ๒๖

ผู้ประเมินกรอกคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ผลงาน กําหนดน้ําหนักคะแนนร้อยละ ๗๐
- คุณลักษณะการปฏิบัตงิ าน กําหนดน้ําหนักคะแนนร้อยละ ๓๐

ช่องที่ ๒๗

ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้น ครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับด้านผลงาน ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
และวิธีการพัฒนา
ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑
กรณีผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑
ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในสํานัก กอง นั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผล
การประเมินดังกล่าวแล้ว

ช่องที่ ๒๘

ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้น ครั้งที่ ๒ เกี่ยวกับด้านผลงาน ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
และวิธีการพัฒนา
ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒
กรณีผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒
ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในสํานัก กอง นั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผล
การประเมินดังกล่าวแล้ว

ช่องที่ ๒๙

กําหนดระดับผลการประเมินเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ ดีเด่น

คะแนนร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐

อยู่ในเกณฑ์เลื่อน ๑ ขั้น

ระดับ เป็นที่ยอมรับได้

คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๘๙

อยู่ในเกณฑ์เลื่อน ๐.๕ ขั้น

ระดับ ต้องปรับปรุง

คะแนนต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

ไม่ได้เลื่อนขั้น

ช่องที่ ๓๐

ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้น เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ช่องที่ ๓๑

ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไป เกี่ยวกับผลการประเมินของผู้ประเมินชั้นต้น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา เพื่อเลื่อนขั้น ครั้งที่ ๑ และครัง้ ที่ ๒

ช่องที่ ๓๒

ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เกี่ยวกับผลการประเมินของผู้ประเมินเหนือ
ขึ้นไปในการพิจารณาผลการประเมินเพื่อการเลื่อนขั้น ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

คําอธิบาย
แบบมอบหมายงานของลูกจ้างประจํา (ชป.๑๓๖/๑)
( ครั้งที่ ๑ หมายถึง ระยะเวลา ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป ครัง้ ที่ ๒ หมายถึง ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน )

......................................................
ช่องที่ ๑ หมายถึง ชื่อและนามสกุลของผูร้ ับการประเมิน
ช่องที่ ๒ หมายถึง ชื่อตําแหน่งของผู้รับการประเมิน
ช่องที่ ๓ หมายถึง อัตราค่าจ้างของผู้รับการประเมิน
ช่องที่ ๔ หมายถึง สังกัดของผู้รับการประเมิน (ส่วน / กลุ่ม / ฝ่าย /โครงการ/ สํานัก / กอง )
ช่องที่ ๕ หมายถึง ชื่อและนามสกุลผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
ช่องที่ ๖ หมายถึง ชื่อตําแหน่งของผู้ประเมิน
ช่องที่ ๗ หมายถึง ผลสําเร็จของงานตามที่คาดหวังซึ่งผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินจะกําหนดหรือตกลง
ร่วมกันตามแผนปฏิบัติงานประจําปีหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ช่องที่ ๘ หมายถึง ตัวชี้วัด ให้กําหนดเป็นระดับความสําเร็จของงาน หรือจํานวนรายการผลผลิตของงานแล้วแต่
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะกําหนดร่วมกัน
ช่องที่ ๙ หมายถึง ผลสําเร็จของงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง
ช่องที่ ๑๐ หมายถึง ผลการประเมินความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริงโดยวัดจากผลงาน ๕ ด้าน (คะแนนรวม
ผลงาน ๗๐ คะแนน ) ดังนี้
(๑) ปริมาณงาน : มีผลงานตรงตามเป้าหมาย ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน ๒๐ คะแนน
(๒) คุณภาพของงาน : มีผลงานถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และประณีต ๒๐ คะแนน
(๓) ความทันเวลา : ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ๑๐ คะแนน
(๔) ความคุม้ ค่าของงาน : การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ากับผลผลิตของงาน ๑๐ คะแนน
(๕) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนําไปใช้ และประสิทธิผลของงาน : มีผลผลิตของงานตรงตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน ๑๐ คะแนน
ช่องที่ ๑๑ หมายถึง คะแนนรวม มาจากผลคะแนน ๒๐ (๑) + ๒๐ (๒) + ๑๐ (๓) + ๑๐ (๔) +๑๐ (๕) (แนวนอน)
ช่องที่ ๑๒ หมายถึง คะแนนรวมผลการประเมินความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริงด้านปริมาณงาน
คุณภาพของงาน ความทันเวลา ความคุม้ ค่าของงาน และผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนําไปใช้
และประสิทธิผลของงงาน ( แนวตั้ง)

/ช่องที่ ๑๓...

ช่องที่ ๑๓ หมายถึง คะแนนรวมเฉลี่ย คํานวณได้จากคะแนนรวมผลการประเมินผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริง
หารด้วยจํานวนตัวชี้วัด
คะแนนรวมเฉลี่ย =

คะแนนรวม
จํานวนตัวชีว้ ัด

การสรุปผลคะแนนการประเมินผลสําเร็จของงานจริง
ระดับดีเด่น

( ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ) คิดเป็นคะแนน ๖๓ - ๗๐ คะแนน เป้าหมายวัดได้ระดับ ๓ ( ปริมาณงาน / คุณภาพงาน / ความทันเวลา / คุ้มค่า / ผลลัพธ์)

ระดับเป็นที่พอยอมรับได้ ( ร้อยละ ๖๐ - ๘๙ )

”

๔๒ - ๖๒ คะแนน

”

๒ ( ปริมาณงาน / คุณภาพงาน/ ความทันเวลา / คุ้มค่า / ผลลัพธ์)

ระดับต้องปรับปรุง

”

ต่ํากว่า ๔๒ คะแนน

”

๑ ( ปริมาณงาน / คุณภาพงาน / ความทันเวลา / คุ้มค่า / ผลลัพธ์)

( ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ )

ช่องที่ ๑๔ หมายถึง ผู้ประเมินลงลายมือชื่อรับทราบข้อตกลงร่วมกัน
ช่องที่ ๑๕ หมายถึง ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบข้อตกลงร่วมกัน
ช่องที่ ๑๖ หมายถึง ผู้ประเมินลงลายมือชื่อแจ้งผลการประเมินให้ผู้รบั การประเมินทราบ
ช่องที่ ๑๗ หมายถึง ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน

๒

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
กรมชลประทาน
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กําหนดใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนัก งานราชการ มีป ระสิท ธิภ าพ โปรง ใส เปน ธรรม และมีม าตรฐานเปน ไปในแนวทางเดีย วกัน
ซึ่ง กรมชลประทานไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และ
แบบประเมิน ผลการปฏิบัติง านของพนัก งานราชการ (แบบ พร. 10) ซึ่ง กรมอนุมัติใ หใ ช ตั้ง แตวัน ที่
15 กุมภาพันธ 2549 นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน
สอดคลองตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และเปนประโยชนในการที่กรมชลประทาน
จะใชเปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
1. ใหใ ชห ลัก เกณฑแ ละวิธ ีก ารนี ้ ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของพนัก งานราชการ
กรมชลประทาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เปนตนไป
2. ผูประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ไดแก
(2.1) ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
สํานัก หรือกอง สําหรับพนักงานราชการทั่วไปที่อยูในบังคับบัญชา
(2.2) ผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาสํานัก / กอง หนึ่งหรือสองระดับ ตามโครงสรางการแบง
สวนราชการ กรมชลประทาน สําหรับพนักงานราชการทั่วไปที่อยูในบังคับบัญชา
(2.3) ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาตาม (2.1)
3. หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานราชการทั ่ ว ไป
กรมชลประทาน ที่ กํ า หนดนี้ ม ีห ลัก การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านบนพื ้น ฐานของผลสํ า เร็จ และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยสํานัก / กอง ตองกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให
ผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และนําผลการ
ประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ แลวแตกรณี ดังนี้
(1) การเลื่อนคาตอบแทน
(2) การตอสัญญาจาง
(3) การเลิกจาง
(4) อื่น ๆ เชน การจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่เคยเปนพนักงานราชการแยกตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน เพื่อใชสําหรับพิจารณาการวาจางครั้งตอไป
/ 5. การประเมิน...
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5. การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานราชการทั่ วไป คะแนนเต็ ม 100 คะแนน
ใหประเมินจาก
1. ผลงาน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 70
2. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 30
โดยใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
ผลงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได
(5) การคํานึงถึงการใชทรัพยากร
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
(2) การบริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
(5) การทํางานเปนทีม
(6) การมาทํางานและการตรงตอเวลา
(7) ความรอบรูในงานและความสามารถในการเรียนรู
(8) ความเชื่อถือไววางใจ ความเอาใจใสในงาน
(9) การปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของผูบังคับบัญชา
(10) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
สํา หรับ แบบประเมิน ผลการปฏิบัติง านของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทานใหใช
แบบ พร.ชป.01 (ตามเอกสารแนบทาย)
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้
(6.1) กํ า หนดใหมีค ะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมิน แตล ะครั ้ง และให
กําหนดน้ําหนักคะแนนผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานของผูปฏิบัติ แบงเปน 2 กลุม
คือ
กลุ ม ที่ 1 กลุ ม งานบริ ก าร และกลุ ม งานเทคนิ ค กํ า หนดคะแนนเต็ ม ของผลงาน และ
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน แตละองคประกอบ ดังนี้
/ ผลงาน ...
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ผลงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คิดเปนสัดสวนรอยละ 70
ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน
ความทันเวลา
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได
การคํานึงถึงการใชทรัพยากร

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 30
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
(2) การบริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
(5) การทํางานเปนทีม
(6) การมาทํางานและการตรงตอเวลา

กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน

15
20
10
15
10

กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน

5
5
5
5
5
5

กลุมที่ 2 กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
กําหนดคะแนนของผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้
ผลงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คิดเปนสัดสวนรอยละ 70
ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน
ความทันเวลา
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได
การคํานึงถึงการใชทรัพยากร

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 30
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
(2) การบริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
(5) การทํางานเปนทีม
(6) การมาทํางานและการตรงตอเวลา

กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน

15
20
10
15
10

กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน

3
3
3
3
3
3

(7) ความรอบรูในงานและความสามารถในการเรียนรู

กําหนดคะแนน 3

(8) ความเชื่อถือไววางใจความเอาใจใสในงาน

กําหนดคะแนน 3
/ (9) การปฏิบตั ิ...
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(9) การปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของผูบังคับบัญชา

กําหนดคะแนน 3

(10) ความคิดริเริ่มสรางสรรค

กําหนดคะแนน 3

(6.2) ใหนําคะแนนจากการประเมินทุกรายการตามที่กําหนดในขอ 6.1 มาสรุปผลการ
ประเมินโดยผลการประเมิน แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ดีเดน
ผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือสูงกวามาตรฐานหรือขอกําหนด
ผลคะแนนอยูร ะหวางรอยละ 90 - 100
2. ดี
ผลการปฏิบัติงานดีหรือไดตามมาตรฐานหรือขอกําหนด
ผลคะแนนอยูร ะหวางรอยละ 60 - 89
3. ควรปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานหรือมีขอบกพรองอยูเสมอ
ควรปรับปรุง ผลคะแนนต่ํากวารอยละ 60
7. ใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปปละ 2 ครั้ง ตามรอบป
งบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป
ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน

8. เพื่อใหมีกลไกสนับสนุน ความโปรงใส และเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนั ก งานราชการทั่ ว ไป กรมชลประทานจึ ง กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ระดับสํานัก / กองเพื่อทําหนาที่ในการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินกอนที่จะเสนอผล
การประเมินตอหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการสํานัก หรือ
ผูอํานวยการกอง หรือ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง หรือ
เลขานุการกรม หรือ
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน หรือ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร หรือ
ผูอํานวยการกลุมกิจกรรมพิเศษ

ประธานกรรมการ

(2) ผูอํานวยการสวน หรือ
ผูอํานวยการสถาบัน หรือ
ผูอํานวยการศูนย หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง

กรรมการ

/ (3) หัวหนา...
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(3) หัวหนาโครงการ หรือ
กรรมการ
หัวหนาศูนย หรือ
หัวหนาสถานี หรือ
หัวหนากลุมงาน หรือ
หัวหนาฝายที่พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานอยู
(4) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

(5) ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่

ผูชวยเลขานุการ

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ใหดําเนินการ
ตามวิธีการดังตอไปนี้
(9.1) ในระหวา งการประเมิน ใหผูป ระเมิน ตาม ขอ 2 ใหคํา ปรึก ษาแนะนํา ผูรับการ
ประเมินเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนา เพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน และ
เมื่อสิ้นรอบการประเมินผูประเมินกับผูรับการประเมินดังกลาว ควรรวมกันทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน
และคุณลักษณะการปฏิบัติงานเพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย
(9.2) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ใหผูประเมินตามขอ 2 แจงผลการ
ประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุ คคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับ ทราบผลการ
ประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการอยางนอย
หนึ่งคนในสํานัก/กอง นั้น ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลว
(9.3) ใหผูประเมินตามขอ 2 สงผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตามขอ 8 เพื่อ
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการทั่วไป ตอผูอํานวยการสํานัก/ กอง ประกอบการพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นคาตอบแทนในแตละรอบการ
ประเมิน
10. พนักงานราชการทั่วไปผูใดซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคาเฉลี่ย
ของผลการประเมินต่ํากวารอยละ 60 ติดตอกัน 2 ครั้ง ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนาสวน
ราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป
11. ใหสํานัก / กอง รวบรวมตนฉบับ แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการทั่ วไป (แบบ พร.ชป.01) และ (แบบ พร.ชป.02) หลั ก ฐานแสดงความสํา เร็จ ของงาน และ
คุณ ลัก ษณะการปฏิบัติง านของผูรับ การประเมิน จัด สง ใหฝา ยทะเบีย นประวัติแ ละบํา เหน็จ บํา นาญ
สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล เพื่อจัดเก็บที่แฟมพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่
30 พฤศจิกายนของป
/ สําหรับ ...

6
สําหรับ สําเนา ใหผูบังคับบัญชา เก็บไวที่สํานัก / กอง หรือหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง ที่ผูถูกประเมินในสังกัดเปนเวลาอยางนอยสองรอบการประเมิน
12. ใหใ ชห ลัก เกณฑแ ละวิธีก ารประเมิน ผลการปฏิบัต ิง านของพนัก งานราชการทั่ ว ไป
กรมชลประทาน ทั้งกลุมที่ 1 (กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค) และกลุมที่ 2 (กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ)

พร.ชป.01

Royal Irrigation Department
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน / คาตอบแทนพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25..........
1. ขอมูลเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ชื่อผูรับการประเมิน
วันเริ่ม - สิ้นสุดสัญญาจาง
ชื่องาน / โครงการ

เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนง

กลุมงาน
อัตราคาตอบแทน

สังกัด

บาท / เดือน

2. ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

2.1 การลา
ลา
ปวย

ลา
คลอดบุตร

ลา
กิจ

ขาด
ราชการ

มา
สาย

กลับ
ลา
พักผอน กอนเวลา

หมายเหตุ

รวม

ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. - 31 มี.ค.)
ครั้งที่ 2 ((1 เม.ย. - 30 ก.ย.))
รวม
2.2 การกระทําผิดวินัย การลงโทษ การตักเตือน ................................................................................................................................................................
3. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
กลมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

กลุมงานบริการ
กลุมงานเทคนิค

รายการ

คะแนนที่ไดรับ
ครั้งที่ 1
สวนที่ 1

ผลงาน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)

สวนที่ 2

คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

เกณฑผลการประเมินระดับดีเดน คะแนน 90 - 100

เกณฑผลการประเมินระดับดี คะแนน 60 - 89

ครั้งที่ 2

รวมทั้งป
คะแนนเฉลี่ย
(ครั้งที่ 1 + ครั้งที่ 2)

คะแนนที่ไดรับ

ครั้งที่ 1

2

ครั้งที่ 2

เกณฑผลการประเมินระดับควรปรับปรุง ต่ํากวา 60

4. ความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทน / คาตอบแทนพิเศษ (ตลอดป) ของ หัวหนาฝาย หัวหนากลุม หัวหนาศูนย หัวหนาโครงการ

ผูอํานวยการโครงการ ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางใหญ
4.1

4.2

กลุมงานบริการ
กลุมงานเทคนิค
ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทน 1 ขั้น จากอัตรา........................บาท
เปนอัตรา

บาท

ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทนพิเศษ

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป
รอยละ 3

กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

รอยละ 4

รอยละ5

จากอัตรา ............................ บาท เปนอัตรา ................................... บาท

รอยละ 3

รอยละ 4

รอยละ 5

ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทนพิเศษ

รอยละ 3

รอยละ 4

ของฐานคาตอบแทนกอนเลื่อนขั้นคาตอบแทนเปนเงิน .....................บาท

ของฐานคาตอบแทนกอนเลื่อนขั้นคาตอบแทนเปนเงิน .....................บาท

ไมเลื่อนขั้น เพราะ ..................................................

ไมเลื่อนขั้น เพราะ ..................................................

เลิกจาง เพราะ ..................................................

เลิกจาง เพราะ ..................................................

ลงชื่อ .................................................................... ผูผประเมน
ลงชอ
ระเมิน
(...................................................................)
ตําแหนง ............................................................
วันที่ ............................................................

ลงชื่อ ...................................................................... ผูผประเมน
ลงชอ
ระเมิน
(...................................................................)
ตําแหนง ............................................................
วันที่ ............................................................

รอยละ 5

5. ความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทน / คาตอบแทนพิเศษ (ตลอดป) ของผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา
5.1

กลุมงานบริการ

กลุมงานเทคนิค

5.2

กลุมงานบริหารทั่วไป

กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทน 1 ขั้น จากอัตรา .......................................... บาท

ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป

เปนอัตรา ............................................ บาท

จากอัตรา............................... บาท เปนอัตรา ……......................... บาท

ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทนพิเศษ

รอยละ 3

รอยละ 4

รอยละ 5

ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทนพิเศษ

รอยละ 3
รอยละ 3

รอยละ 4
รอยละ 4

รอยละ5
รอยละ 5

ของฐานคาตอบแทนกอนเลื่อนขั้นคาตอบแทนเปนเงิน .............................บาท

ของฐานคาตอบแทนกอนเลื่อนขั้นคาตอบแทนเปนเงิน ...........................บาท

ไมเลื่อนขั้น เพราะ......................

ไมเลื่อนขั้น เพราะ......................

เลิกจาง เพราะ ..................................................

ลงชื่อ ......................................................................... ผูประเมิน
(...................................................................)

เลิกจาง เพราะ ..................................................

ลงชื่อ ........................................................................ ผูประเมิน
(...................................................................)

ตําแหนง ...............................................................

ตําแหนง ..................................................................

วันที่ ............................................................

วันที่ ............................................................

่นกรองผลการประเมินการปฏิฏบัติงานของพนักงานราชการ ((คําสสั่งกรมฯ ที่ ข 407/2549
6. ความเห็นของคณะกรรมการกลั
ณ
07/ 5 9 ลว.. 4 พ.ค.
. . 49)
9)
เห็นดวยกับการประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้

มติที่ประชุม ครั้งที่ ............................. วันที่ .....................................................
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมชลประทาน
เห็นดวยกับการประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้

มติที่ประชุม ครั้งที่ ............................. วันที่ .....................................................

คําอธิบายแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการทั่วไป
แบบพร.ชป.01

ใหบันทึกสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ในรอบป
งบประมาณเพือ่ พิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน / คาตอบแทนพิเศษ ประจําปงบประมาณ

สวนที่ 1

ใหบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพนักงานราชการ ไดแก ชื่อ- สกุล เลขประจําตัวประชาชน
วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของสัญญาจาง ตําแหนง กลุมงาน ชื่องาน / โครงการ สังกัด
ของพนักงานราชการ และอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ
ใหบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในรอบปงบประมาณ ซึ่งกําหนดใหมีการ
ประเมินปละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม) การปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก มีวนั ลาประเภท
ใดบาง จํานวนวันลา และยอดรวมวันลา
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน- 30 กันยายน) การปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง มีวันลาประเภท
ใดบาง จํานวนวันลา และยอดรวมวันลา
ใหบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการรักษาวินัย วาในรอบปงบประมาณพนักงานราชการไดมี
การกระทําผิดวินัย มีการถูกลงโทษ หรือถูกตักเตือนหรือไม

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

สวนที่ 5

สวนที่ 6
สวนที่ 7

ใหบันทึกขอมูลเพื่อสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
(กลุมงานบริการ / กลุมงานเทคนิค / กลุมงานบริหารทั่วไป / กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ /
กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) สําหรับการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในเรื่องของ
ผลงาน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) และคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ( คะแนนเต็ม 30
คะแนน ) และผลรวมคะแนนทั้งปเฉลี่ยเพือ่ ใชเปนเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้น
คาตอบแทน / คาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานราชการทั่วไป
ใหบันทึกความเห็นของผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่พนักงานราชการปฏิบัติงานอยู
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคาตอบแทน / คาตอบแทนพิเศษ (ตลอดป) ใหกบั พนักงานราชการ
ทั่วไป โดยแยกเปน กลุมงานบริการ / กลุม งานเทคนิค / กลุมงานบริหารทั่วไป /
กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ / กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ใหบันทึกความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โดย
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคาตอบแทน/คาตอบแทน
พิเศษ (ตลอดป)
ใหบันทึกความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ
ใหบันทึกความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการกรมชลประทาน

ความเห็นของผูประเมินชั้นตน (หัวหนางาน/กลุม/ฝาย)

(26)

ครั้งที่ 1

ก. ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน

ครั้งที่ 1

ดีเดน

ดี

ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป (ผอ.สวน, ผอ.โครงการ, หัวหนาโครงการ) (27) ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ผอ.สํานัก/กอง หรือเทียบเทา) (28)

ควรปรับปรุง

ข. ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขการปฏิบัติงาน

เห็นดวยกับการประเมินขางตน

ครั้งที่ 1

มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้

เห็นดวยกับการประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้

1. การใหคะแนนในการประเมิน

1. การใหคะแนนในการประเมิน

2. การพัฒนาผูรับการประเมิน

2. การพัฒนาผูรับการประเมิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูประเมิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูประเมิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูประเมิน

( ………………………………………………… )

( ………………………………………………… )

( ………………………………………………… )

(ดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน)
ขอดีเดน
ขอควรปรับปรุง

ตําแหนง ………………………………………………………

ตําแหนง ………………………………………………………

ตําแหนง ………………………………………………………

วันที่ …………………………………………………………..

วันที่ …………………………………………………………..

วันที่ …………………………………………………………..

ก. ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน

ครั้งที่ 2

ดีเดน
ดี
ควรปรับปรุง
เหตุผลประกอบ (กรณีไมเลื่อนขั้นคาตอบแทน ระบุใหชัดเจน)

ครั้งที่ 2

เห็นดวยกับการประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้

ครั้งที่ 2

เห็นดวยกับการประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้

1. การใหคะแนนในการประเมิน

1. การใหคะแนนในการประเมิน

2. การพัฒนาผูรับการประเมิน

2. การพัฒนาผูรับการประเมิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูประเมิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูประเมิน

(ลงชื่อ) …………………………………………………. ผูประเมิน

( ………………………………………………… )

( ………………………………………………… )

( ………………………………………………… )

ข. ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขการปฏิบัติงาน
(ดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน)
ขอดีเดน
ขอควรปรับปรุง

ตําํ แหนง ………………………………………………………

ตําํ แหนง ………………………………………………………

ตําํ แหนง ………………………………………………………

วันที่ …………………………………………………………..

วันที่ …………………………………………………………..

วันที่ …………………………………………………………..

คําอธิบาย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (พร.ชป.02)
(ครั้งที่ 1 หมายถึง ระยะเวลา 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของปถัดไป ครั้งที่ 2 หมายถึง ระยะเวลา 1 เมษายน - 30 กันยายน ของปเดียวกัน)

สังกัด กลุมงาน ที่พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน ชื่องาน / โครงการ ที่พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน
สํานัก / กอง ที่พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน

ใสลําดับที่
ชื่อและนามสกุลของผูรับการประเมิน
ชื่อตําแหนงของผูรับการประเมิน
อายุตัวของผูรบั การประเมิน ลงรายการเฉพาะจํานวนป
เลขที่ตําแหนงของผูรับการประเมิน
วันเริ่มตนสัญญาจาง
วันสิ้นสุดสัญญาจาง
แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลาปวย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลาคลอดบุตร ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลากิจ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ขาดราชการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่มาสาย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลาพักผอน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
แสดงจํานวนวันทั้งหมดทีก่ ลับกอนเวลา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
แสดงอัตราคาตอบแทนกอนเลื่อน ครั้งที่ 1
แสดงอัตราคาตอบแทนหลังเลื่อน ครั้งที่ 2
ใหบนั ทึกการกระทําผิดวินยั การลงโทษ การตักเตือนที่เกิดในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 1 และ/หรือ ครั้งที่ 2
ชองที่ 18 รายละเอียดผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการทั่วไป มีดังนี้
ผลงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
1. ปริมาณงาน : พิจารณาจากจํานวนผลงานที่ทําไดสําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่
กําหนด หรือปริมาณงานทีค่ วรจะทําไดในเวลาที่ควรจะเปน โดยดูจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบหรือ
งานที่ไดรับมอบหมาย
2. คุณภาพของงาน : พิจารณาจากความถูกตอง ประณีต และความเรียบรอยของงาน

ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

/ 3. ความทันเวลา...

2
3. ความทันเวลา : พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่กําหนดไว
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได : พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธของงานเทียบกับ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน
5. การคํานึงถึงการใชทรัพยากร : พิจารณาจากการประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณ
ในการทํางานตลอดจนการระวังรักษาเครื่องมือ เครื่องใช
คุณลักษณะการปฏิบัตงิ าน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ : ความมุงมั่นที่จะปฏิบตั ิหนาที่ใหดี หรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู
2. บริการที่ดี : ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ : ความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหนาที่ดว ยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
5. การทํางานเปนทีม : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอนื่ เปนสวนหนึ่งในทีมงาน
หนวยงาน หรือสวนราชการ
6. การมาทํางานและการตรงตอเวลา : พิจารณาจากความสม่ําเสมอในการทํางานตลอดป
และการตรงตอเวลา
7. ความรอบรูในงานและความสามารถในการเรียนรู : พิจารณาจากความรูความเขาใจ
วิธีปฏิบัติงานในหนาทีแ่ ละเรือ่ งที่เกี่ยวของกับงานรวมทั้งความสามารถในการเรียนรูงาน
8. ความเชื่อถือไววางใจความเอาใจใสในงาน : พิจารณาจากความเชื่อถือไววางใจ
ในการทํางาน ความตั้งใจ อุตสาหะ กระตือรือรนในการทํางานและการติดตามงาน
9. การปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของผูบังคับบัญชา : พิจารณาจากความตั้งใจ
ความกระตือรือรน ความเต็มใจในการปฏิบัติตามคําสั่งคําแนะนํา รวมทัง้ ความสามารถในการเขาใจคําสั่ง
คําแนะนํานั้น ๆ
10. ความคิดริเริ่มสรางสรรค : พิจารณาจากความคิดริเริ่มเกีย่ วกับงานในหนาที่และงานที่
เกี่ยวของโดยนําไปใชปฏิบตั ิได
ชองที่ 19

ผูประเมินกรอกคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2
กลุมที่ 1 กลุมงานบริการ และกลุมงานเทคนิค ดังนี้
ผลงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 70
(1) ปริมาณงาน
กําหนดคะแนน 15
/ (2) คุณภาพ...

3
(2)
(3)
(4)
(5)

คุณภาพของงาน
ความทันเวลา
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได
การคํานึงถึงการใชทรัพยากร

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 30
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
(2) บริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
(5) การทํางานเปนทีม
(6) การมาทํางานและการตรงตอเวลา
ชองที่ 20

กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน

20
10
15
10

กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน

5
5
5
5
5
5

ผูประเมินกรอกคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
กลุมที่ 2 กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้
ผลงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คิดเปนสัดสวนรอยละ 70
ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน
ความทันเวลา
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได
การคํานึงถึงการใชทรัพยากร

กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน
กําหนดคะแนน

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 30
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
กําหนดคะแนน
(2) บริการที่ดี
กําหนดคะแนน
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
กําหนดคะแนน
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม กําหนดคะแนน
(5) การทํางานเปนทีม
กําหนดคะแนน
(6) การมาทํางานและการตรงตอเวลา
กําหนดคะแนน
(7) ความรอบรูในงานและความสามารถในการเรียนรู กําหนดคะแนน
(8) ความเชื่อถือไววางใจความเอาใจใสในงาน
กําหนดคะแนน
(9) การปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของผูบังคับบัญชา กําหนดคะแนน
(10) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
กําหนดคะแนน

15
20
10
15
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
/ ชองที่ 21-22...
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ชองที่ 21-22 ผลการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ดีเดน

ผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือสูงกวามาตรฐานหรือขอกําหนด
ผลคะแนนอยูระหวางรอยละ 90 - 100

2. ดี

ผลการปฏิบัติงานดีหรือไดตามมาตรฐานหรือขอกําหนด
ผลคะแนนอยูระหวางรอยละ 60 - 89

3. ควรปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานหรือมีขอบกพรองอยูเสมอ
ผลคะแนนต่ํากวารอยละ 60
ชองที่ 23

สรุปผลการประเมินเฉลี่ยทั้งป คํานวณจาก =
คะแนนที่ไดรับ

ครั้งที่ 1 + ครั้งที่ 2
2
= ........................

ผลการประเมินทั้งป แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ดีเดน

ผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือสูงกวามาตรฐานหรือขอกําหนด
ผลคะแนนอยูระหวางรอยละ 90 - 100

2. ดี

ผลการปฏิบัติงานดีหรือไดตามมาตรฐานหรือขอกําหนด
ผลคะแนนอยูระหวางรอยละ 60 – 89

3. เลิกจาง
สรุปผลการประเมินเฉลี่ยทั้งปต่ํากวารอยละ 60
โดยมีเกณฑการเลื่อนขั้นคาตอบแทน ดังนี้
กลุมงาน
ผลการประเมิน
กลุมงานบริการ และกลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดีเดน
ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทน
ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทน
1 ขั้น + คาตอบแทนพิเศษ 3 - 5 %
3 - 5 % + คาตอบแทนพิเศษ 3%
ของฐานคาตอบแทนกอนการ
ของฐานคาตอบแทนกอนการ
เลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น
เลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น
(ผลการประเมินอยูระหวาง รอยละ 90 - 100) (ผลการประเมินอยูระหวาง รอยละ 90 - 100)
ดี
ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทน 1 ขั้น
ควรเลื่อนขั้นคาตอบแทน 3 - 5%
(ผลการประเมินอยูระหวาง รอยละ 60 - 89) (ผลการประเมินอยูระหวาง รอยละ 60 - 89)
เลิกจาง
สรุปผลการประเมินเฉลี่ยทั้งป
สรุปผลการประเมินเฉลี่ยทั้งป
ต่ํากวารอยละ 60
ต่ํากวารอยละ 60
/ ในกรณี...

5
ในกรณีที่มีการคํานวณเพื่อปรับอัตราคาตอบแทน หรือเลื่อนขั้นคาตอบแทน หากคํานวณแลว
มีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท เชน
7,640 เพิ่ม 5% = 8,022 คิดเปน 8,030
ชองที่ 24-25 ผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- กรณีผูรับการประเมินไมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 ใหขาราชการอยางนอยหนึ่งคนในสํานัก/กอง นั้น ลงลายมือชื่อเปนพยาน
วาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลว
ชองที่ 26

ความเห็นของผูประเมินชั้นตน ครั้งที่ 1

ความเห็นผูประเมินชั้นตนเกีย่ วกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน เปนผูพิจารณา
รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน
ดีเดน

ดี

ควรปรับปรุง

ข. ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขการปฏิบัติงาน
(ดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน)
ใหระบุขอดีเดน และ/หรือขอควรปรับปรุง
ผูประเมินลงลายมือชื่อ ตําแหนง วันที่ประเมิน ครั้งที่ 1
ความเห็นของผูประเมินชั้นตน ครั้งที่ 2
ก. ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน
ดีเดน
ดี
ควรปรับปรุง
ระบุเหตุผลประกอบใหชัดเจน (กรณีไมเลื่อนขั้นคาตอบแทน)
ข. ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขการปฏิบัติงาน
(ดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน)
ใหระบุขอดีเดน และ/หรือขอควรปรับปรุง
ผูประเมินลงลายมือชื่อ ตําแหนง วันที่ประเมิน ครั้งที่ 2
ชองที่ 27

ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป

ผูประเมินเหนือขึ้นไปไดแก ผูอํานวยการสวน / ผูอํานวยการศูนย / ผูอํานวยการโครงการ /
ผูอํานวยการโครงการกอสรางใหญ / หัวหนาโครงการ / หัวหนาศูนย หัวหนากลุม / หัวหนาฝาย
เปนผูพิจารณาเกี่ยวกับผลการประเมินของผูประเมินชั้นตน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป
/ ชองที่ 28...
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ชองที่ 28

ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

ผูประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ไดแก ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา
เปนผูพิจารณา เกี่ยวกับผลการประเมินของผูประเมินเหนือขึ้นไปในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป

พร.ชป.03

แบบมอบหมายงานของพนักงานราชการทั่วไป
(1) กลุมที่ 1

กลุมงานบริการ

กลุมงานเทคนิค

กลุมที่ 2

กลุมงานบริหารทั่วไป

(2) { ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ..................... ถึงวันที่ 31 มีนาคม ......................

กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

กลุมงานเชีย่ วชาญเฉพาะ

{ ครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน .............. ถึงวันที่ 30 กันยายน ...................

(3) ชื่อผูรับการประเมิน ............................................................................................. (4) ตําแหนง .................................................................................... (5) อัตราคาตอบแทน......................................... บาท
(6) ชื่อผูประเมิน....................................................... (7) ตําแหนง ................................................ (8) สังกัดงาน/ฝาย/กลุม/สวน/โครงการ ...................................................สํานัก/กอง............................................

ผลสําเร็จของงานที่คาดหวัง

ผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติไดจริง

(10) ตัวชี้วัด
(9) ผลงาน

(11)
ชื่อตัวชี้วัด

(12)
หนวย
นับ

(13)
คา
เปาหมาย

(15) ผลการประเมิน

(14)
ผลงานที่
ปฏิบัติ
ไดจริง

c
ปริมาณ
งาน

d
คุณภาพ
ของงาน

e
ความ
ทันเวลา

f
ผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่ปฏิบัติได

g
การคํานึงถึงการ
ใชทรัพยากร

15 คะแนน

20 คะแนน

10 คะแนน

15 คะแนน

10 คะแนน

(16)
ผลคะแนนรวม
70
คะแนน

(17) คะแนนรวม
(18) คะแนนรวมเฉลี่ย เทากับคะแนนรวมหารจํานวนตัวชี้วัด
ขาพเจาแจงคาเปาหมายดังกลาวแลว

ขาพเจารับทราบคาเปาหมายดังกลาวแลว

ขาพเจาแจงผลการประเมินดังกลาวแลว

ขาพเจารับทราบผลการประเมินดังกลาวแลว

(19) ลงชื่อ ....................................................... ผูประเมิน (20) ลงชื่อ ....................................................... ผูรับการประเมิน (21) ลงชื่อ ....................................................... ผูประเมิน (22) ลงชื่อ ....................................................... ผูรับการประเมิน
(………………………………...)

(………………………………...)

(………………………………...)

(………………………………...)

ตําแหนง ……………………………….

ตําแหนง ……………………………….

ตําแหนง ……………………………….

ตําแหนง ……………………………….

วันที่ ……………………………………

วันที่ ……………………………………

วันที่ ……………………………………

วันที่ ……………………………………

คําอธิบาย
แบบมอบหมายงานของพนักงานราชการทั่วไป (พร.ชป.03)
ชองที่ 1
ชองที่ 2

ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่
ชองที่

3
4
5
6
7
8
9

ชองที่ 10
ชองที่ 11
ชองที่ 12
ชองที่ 13
ชองที่ 14
ชองที่ 15

กลุมที่ 1 กลุมงานบริการ และกลุมงานเทคนิค
กลุมที่ 2 กลุมงานบริหารทัว่ ไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
รอบการประเมิน
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน
ชื่อและนามสกุลของผูรับการประเมิน
ชื่อตําแหนงของผูรับการประเมิน
อัตราคาตอบแทน
ชื่อและนามสกุลของผูประเมิน
ชื่อตําแหนงของผูประเมินชัน้ ตน
สังกัดของผูประเมินชั้นตน
ผลสําเร็จของงานตามที่คาดหวังซึ่งผูประเมิน และผูรับการประเมินจะกําหนดหรือตกลง
รวมกันตามแผนปฏิบัติงานประจําปหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด ประกอบดวยชื่อตัวชี้วัด หนวยนับ และคาเปาหมาย ซึ่งผูประเมิน และผูรับการประเมิน
จะกําหนดหรือตกลงรวมกันตามแผนปฏิบัติงานประจําปหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วดั ซึ่งผูประเมิน และผูรับการประเมินจะกําหนดหรือตกลงรวมกันตามแผน
ปฏิบัติงานประจําปหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หนวยนับใหกาํ หนดเปนระดับความสําเร็จของงาน หรือจํานวนรายการผลผลิตของงานแลวแต
ผูประเมินและผูรับการประเมินจะกําหนดรวมกัน
คาเปาหมายซึ่งผูประเมิน และผูรับการประเมินจะกําหนดหรือตกลงรวมกันตามความเหมาะสม
ผลสําเร็จของงานที่สามารถปฏิบัติไดจริง
ผลการประเมินความสําเร็จของงานที่ปฏิบตั ิไดจริงโดยวัดจากผลงาน 5 ดาน
(คะแนนรวมผลงาน 70 คะแนน ) ดังนี้
ปริมาณงาน : จํานวนผลงานที่ทําไดสําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณที่กําหนด 15 คะแนน
คุณภาพของงาน : ความถูกตอง ประณีต และความเรียบรอยของงาน 20 คะแนน
ความทันเวลา : เวลาที่ใชปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่กําหนดไว 10 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบตั ิได : ผลผลิตหรือผลลัพธของงานเทียบกับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของงาน 15 คะแนน
g การคํานึงถึงการใชทรัพยากร : การประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณในการทํางานตลอดจน
การระวังรักษาเครื่องมือเครือ่ งใช 10 คะแนน
/ชองที่ 16...
c
d
e
f

2
ชองที่ 16

ผลคะแนนรวม มาจากผลคะแนน 12 c + 12 d + 12 e + 12 f +12 g (แนวนอน)

ชองที่ 17

คะแนนรวมผลการประเมินความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติไดจริงดานปริมาณงาน
คุณภาพของงาน ความทันเวลา ความคุมคาของงาน และผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใช
และประสิทธิผลของงาน (แนวตั้ง)

ชองที่ 18

คะแนนรวมเฉลี่ย คํานวณไดจากคะแนนรวมผลการประเมินผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติไดจริง
หารดวยจํานวนตัวชีว้ ัด
คะแนนรวมเฉลี่ย

=

คะแนนรวม
จํานวนตัวชีว้ ัด

ชองที่ 19

ผูประเมินลงลายมือชื่อแจงคาเปาหมายใหผูรับการประเมินทราบ

ชองที่ 20

ผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบคาเปาหมาย

ชองที่ 21

ผูประเมินลงลายมือชื่อแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ

ชองที่ 22

ผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน

ภาคผนวก ค
สรุปสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง
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ประเภทอํานวยการ

1. ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการโครงการ
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิศวกรรมชลประทาน/
ปฏิบัติงานชางชลประทาน)
2. ผูอํานวยการระดับสูง
(นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน) สํานักงานจัดรูปที่ดิน
กลาง

3. ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิชาการจัดหาที่ดิน)

4. ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิศวกรรมเครื่องกล)
ตําแหนง
24. การตอบสนองทางอารมณอยางสรางสรรค

23. สุนทรียภาพทางศิลปะ

22. การสรางสัมพันธภาพ

21. การสรางการมีสวนรวม

20. การเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม

19. ความถูกตองของงาน

18. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ

17. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

16. การติดตอประสานงาน

15. การสืบเสาะหาขอมูล

14. ความมั่นใจในตนเอง

13. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย

12. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

10. การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม

สมรรถนะทางการบริหาร

9. การคิดวิเคราะห

8. ความยืดหยุนผอนปรน

7. การใสใจและพัฒนาผูอื่น

6. การมองภาพองครวม

5. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน

4. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ

3. การกํากับและติดตามอยางสม่ําเสมอ

2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

1. การสั่งการตามอํานาจหนาที่

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

5. การควบคุมตนเอง

4. ศักยภาพเพื่อการนําการปรับเปลี่ยน

3. การวางกลยุทธภาครัฐ

2. วิสัยทัศน

1. สภาวะผูนํา

ตารางสรุปสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิศวกรรมโยธา) สํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม
6. ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิศวกรรมโยธา)
สํานักบริหารโครงการ

7. ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิศวกรรมโยธา)
สํานักโครงการขนาดใหญ

8. ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิชาการเงินและบัญชี)

9. ผูอํานวยการระดับสูง
(สํานักพัฒนาโครงสรางและ
ระบบบริหารงานบุคคล)
ตําแหนง
24. การตอบสนองทางอารมณอยางสรางสรรค

23. สุนทรียภาพทางศิลปะ

22. การสรางสัมพันธภาพ

21. การสรางการมีสวนรวม

20. การเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม

19. ความถูกตองของงาน

18. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ

17. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

16. การติดตอประสานงาน

15. การสืบเสาะหาขอมูล

14. ความมั่นใจในตนเอง

13. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย

12. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

10. การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม

9. การคิดวิเคราะห

8. ความยืดหยุนผอนปรน

7. การใสใจและพัฒนาผูอื่น

6. การมองภาพองครวม

5. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน

4. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ

3. การกํากับและติดตามอยางสม่ําเสมอ

2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

1. การสั่งการตามอํานาจหนาที่

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

5. การควบคุมตนเอง

4. ศักยภาพเพื่อการนําการปรับเปลี่ยน

3. การวางกลยุทธภาครัฐ

2. วิสัยทัศน

1. สภาวะผูนํา
สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

10. ผูอํานวยการระดับสูง
(ศูนยสารสนเทศ)

11. ผูอํานวยการระดับตน
(เลขานุการกรม)

12. ผูอํานวยการระดับตน
(กองแผนงาน)

13. ผูอํานวยการระดับตน
(กองพัสดุ)
ประเภทวิชาการ
1. วิศวกรโยธา
2. วิศวกรชลประทาน
3. วิศวกร
4. นักอุทกวิทยา
5. วิศวกรสํารวจ
6. นักวิชาการแผนที่ภาพถาย
ตําแหนง
24. การตอบสนองทางอารมณอยางสรางสรรค

23. สุนทรียภาพทางศิลปะ

22. การสรางสัมพันธภาพ

21. การสรางการมีสวนรวม

20. การเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม

19. ความถูกตองของงาน

18. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ

17. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

16. การติดตอประสานงาน

15. การสืบเสาะหาขอมูล

14. ความมั่นใจในตนเอง

13. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย

12. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

10. การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม

9. การคิดวิเคราะห

8. ความยืดหยุนผอนปรน

7. การใสใจและพัฒนาผูอื่น

6. การมองภาพองครวม

5. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน

4. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ

3. การกํากับและติดตามอยางสม่ําเสมอ

2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

1. การสั่งการตามอํานาจหนาที่

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

5. การควบคุมตนเอง

4. ศักยภาพเพื่อการนําการปรับเปลี่ยน

3. การวางกลยุทธภาครัฐ

2. วิสัยทัศน

1. สภาวะผูนํา
สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7. วิศวกรเครื่องกล
8. วิศวกรไฟฟา
9. วิศวกรไฟฟาสื่อสาร
10. สถาปนิก
11. มัณฑนากร
12. นักธรณีวิทยา
13. นักวิทยาศาสตร
14. นักวิชาการสิ่งแวดลอม
15. นักวิชาการเกษตร
16. นักวิชาการคอมพิวเตอร

17. นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน
18. เศรษฐกร
19. นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน
ตําแหนง
24. การตอบสนองทางอารมณอยางสรางสรรค

23. สุนทรียภาพทางศิลปะ

22. การสรางสัมพันธภาพ

21. การสรางการมีสวนรวม

20. การเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม

19. ความถูกตองของงาน

18. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ

17. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

16. การติดตอประสานงาน

15. การสืบเสาะหาขอมูล

14. ความมั่นใจในตนเอง

13. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย

12. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

10. การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม

9. การคิดวิเคราะห

8. ความยืดหยุนผอนปรน

7. การใสใจและพัฒนาผูอื่น

6. การมองภาพองครวม

5. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน

4. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ

3. การกํากับและติดตามอยางสม่ําเสมอ

2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

1. การสั่งการตามอํานาจหนาที่

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

5. การควบคุมตนเอง

4. ศักยภาพเพื่อการนําการปรับเปลี่ยน

3. การวางกลยุทธภาครัฐ

2. วิสัยทัศน

1. สภาวะผูนํา
สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

20. นักวิชาการเงินและบัญชี
21. นักวิชาการพัสดุ
22. นักวิเทศสัมพันธ
23. นักประชาสัมพันธ
24. นักทรัพยากรบุคคล
25. นักจัดการงานทั่วไป
26. บรรณารักษ
27. นิติกร
28. นักวิชาการจัดหาที่ดิน
ประเภททั่วไป
1. เจาพนักงานธุรการ
2. เจาพนักงานพัสดุ

3. เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี
4. เจาพนักงานสถิติ
ตําแหนง
24. การตอบสนองทางอารมณอยางสรางสรรค

23. สุนทรียภาพทางศิลปะ

22. การสรางสัมพันธภาพ

21. การสรางการมีสวนรวม

20. การเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม

19. ความถูกตองของงาน

18. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ

17. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

16. การติดตอประสานงาน

15. การสืบเสาะหาขอมูล

14. ความมั่นใจในตนเอง

13. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย

12. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

10. การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม

9. การคิดวิเคราะห

8. ความยืดหยุนผอนปรน

7. การใสใจและพัฒนาผูอื่น

6. การมองภาพองครวม

5. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน

4. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ

3. การกํากับและติดตามอยางสม่ําเสมอ

2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

1. การสั่งการตามอํานาจหนาที่

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

5. การควบคุมตนเอง

4. ศักยภาพเพื่อการนําการปรับเปลี่ยน

3. การวางกลยุทธภาครัฐ

2. วิสัยทัศน

1. สภาวะผูนํา
สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. นายชางเครื่องกล
6. นายชางโลหะ
7. นายชางโยธา
8. นายชางชลประทาน
9. นายชางสํารวจ
10. นายชางเขียนแบบ
11. นายชางไฟฟา
12. เจาพนักงานสื่อสาร

13. เจาพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร
14. นายชางศิลป
15. นายชางภาพ
16. นายชางพิมพ
17. เจาพนักงานการเกษตร
18. เจาพนักงานอุทกวิทยา
ตําแหนง
24. การตอบสนองทางอารมณอยางสรางสรรค

23. สุนทรียภาพทางศิลปะ

22. การสรางสัมพันธภาพ

21. การสรางการมีสวนรวม

20. การเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม

19. ความถูกตองของงาน

18. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ

17. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

16. การติดตอประสานงาน

15. การสืบเสาะหาขอมูล

14. ความมั่นใจในตนเอง

13. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย

12. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

10. การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม

9. การคิดวิเคราะห

8. ความยืดหยุนผอนปรน

7. การใสใจและพัฒนาผูอื่น

6. การมองภาพองครวม

5. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน

4. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ

3. การกํากับและติดตามอยางสม่ําเสมอ

2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

1. การสั่งการตามอํานาจหนาที่

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

5. การควบคุมตนเอง

4. ศักยภาพเพื่อการนําการปรับเปลี่ยน

3. การวางกลยุทธภาครัฐ

2. วิสัยทัศน

1. สภาวะผูนํา
สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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7. การใสใจและพัฒนาผูอื่น
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9. การคิดวิเคราะห
10. การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม
11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
12. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
13. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย
14. ความมั่นใจในตนเอง
15. การสืบเสาะหาขอมูล
16. การติดตอประสานงาน
17. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
18. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ
19. ความถูกตองของงาน
20. การเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
21. การสรางการมีสวนรวม
22. การสรางสัมพันธภาพ
23. สุนทรียภาพทางศิลปะ
24. การตอบสนองทางอารมณอยางสรางสรรค

8. ความยืดหยุนผอนปรน

5. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
6. การมองภาพองครวม

4. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ

3. การกํากับและติดตามอยางสม่ําเสมอ

19. นายชางเทคนิค
20. เจาพนักงานหองสมุด
2. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

5. การควบคุมตนเอง

4. ศักยภาพเพื่อการนําการปรับเปลี่ยน

3. การวางกลยุทธภาครัฐ

ตําแหนง
1. การสั่งการตามอํานาจหนาที่

รวม
2. วิสัยทัศน

1. สภาวะผูนํา
สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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