หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ กรมชลประทาน
...........................................................................
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บั ญ ญั ติ ใ ห
ผูบังคับบัญชามีห นา ที่ป ระเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของผูใ ตบัง คับ บัญ ชาเพื่อ ใชป ระกอบการพิจ ารณา
แตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 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 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมชลประทาน สอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด และเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได จึงเห็นสมควร
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมชลประทาน ดังนี้
1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมชลประทานนี้ ใหใช
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของปถัดไป
รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน
2. ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมชลประทาน ไดแก
(2.1) อธิบดี สําหรับขาราชการที่อยูในบังคับบัญชา
(2.2) รองอธิบดี สําหรับขาราชการที่อยูในบังคับบัญชาตามสายงาน
(2.3) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาสํานัก หรือกอง สําหรับขาราชการที่อยูในบังคับบัญชา
(2.4) ผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาสํานัก กอง หนึ่งหรือสองระดับตามโครงสรางการแบง
สวนราชการกรมชลประทาน สําหรับขาราชการที่อยูในบังคับบัญชา
(2.5) ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ตาม (2.1) (2.2) และ (2.3)
แลวแตกรณี
ในกรณีที่เปนการประเมินขาราชการผูไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการ หรือปฏิบัติราชการ
ตางสวนราชการ หรือหนวยงานอื่น เกินกวากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหหัวหนา
ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานที่ ข า ราชการผู นั้ น ไปชว ยราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ร าชการมี ห น า ที่ ป ระเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการดังกลาว
ในกรณีที่เปนการประเมินขาราชการผูไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการ หรือปฏิบัติราชการ
ตางสํานัก กอง เกินกวากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง
ที่ขาราชการผูนั้นไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ดังกลาว
3. การประเมิน...

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหดําเนินการประเมินปละ 2 รอบตามปงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป
รอบที่ 2 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กรณีที่ 1 ขาราชการทั่วไป ใหประเมินครบทั้งสององคประกอบ ไดแก
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 70 โดยใหประเมินจาก
1. ปริมาณผลงาน
2. คุณภาพผลงาน
3. ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด
4. ความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ กําหนดน้ําหนักรอยละ 30
ใหประเมินจาก
2.1 สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กําหนด 5 รายการ ดังตอไปนี้
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
2.2 สมรรถนะหลักที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการตามที่กรมชลประทานกําหนด
2 รายการ ดังตอไปนี้
1. การดําเนินงานเชิงรุก
2. ความเขาใจภารกิจของกรมชลประทาน
2.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่กรมชลประทานกําหนด
ตําแหนงละอยางนอย 3 รายการ รายละเอียดตามที่กําหนดในคูมือความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะกรมชลประทาน
2.4 สมรรถนะทางการบริหารตามที่ ก.พ. กําหนด ใหใชสําหรับขาราชการ
ประเภทอํานวยการ 6 รายการไดแก
1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน
กรณีที่ 2…

กรณีที่ 2 ขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวางรอบการประเมิน ใหประเมินครบทั้งสององคประกอบ ไดแก
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 50 โดยใหประเมินจาก
1. ปริมาณผลงาน
2. คุณภาพผลงาน
3. ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด
4. ความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ กําหนดน้าํ หนักรอยละ 50
ใหประเมินจาก
2.1 สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กําหนด 5 รายการ ดังตอไปนี้
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
2.2 สมรรถนะหลักที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการตามที่กรมชลประทานกําหนด
2 รายการ ดังตอไปนี้
1. การดําเนินงานเชิงรุก
2. ความเขาใจภารกิจของกรมชลประทาน
2.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่กรมชลประทานกําหนด
ตําแหนงละอยางนอย 3 รายการ รายละเอียดตามที่กําหนดในคูมือความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะกรมชลประทาน
5. ในแตล ะรอบการประเมิน ใหสํานัก กอง นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาจัดกลุมตามผลคะแนน โดยใหแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช
ตองปรับปรุง
6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตองมีความชัดเจนและมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบ (ชป.135) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ แบบ (ชป.135/1) (ชป.135/2) และ
(ชป.135/3) ตามแบบแนบทายหลักเกณฑนี้
7. ใหผูบังคับบัญชา...

7. ใหผูบังคับบัญชาระดับสํานัก กอง นําผลการประเมิน การปฏิบัติร าชการของขาราชการ
ในสังกัดไปใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ เชน
7.1 การแตงตั้ง
7.2 การเลื่อนเงินเดือน และการใหรางวัลประจําป
7.3 การใหออกจากราชการ
7.4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการนั้น
7.5 รางวัลจูงใจและคาตอบแทนตางๆ เปนตน
8. เพื่อใหมีกลไกสนับสนุน ความโปรงใส และเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กรมชลประทาน จึงกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการระดับกรม เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการทุกประเภท ตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
9. กําหนดใหสํานัก กอง ตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการในระดับสํานัก กอง ขึ้นมาหนึ่งคณะ
เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการในสังกัด ตอผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
10. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ใหดําเนินการตามวิธีการดังตอไปนี้
(10.1) กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน สํานัก กอง ตองประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ใหขาราชการ
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(10.2) ในแตละตนรอบการประเมินให ผูประเมิน และ ผูรับการประเมิน กําหนดขอตกลงรวมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
(10.3) กรณีขาราชการผูใดไดรับมอบหมายงานเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงการมอบหมายงาน
(รวมทั้งการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม) ภายในรอบการประเมิน สามารถเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานใหมตามแบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานได
(10.4) ในแตละปลายรอบการประเมินใหผูประเมินตามขอ (10.2) หรือ (10.3) ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดประกาศไว
และตามขอตกลง ที่ไดทําไวกับผูรับการประเมิน
(10.5)...

(10.5) ในระหวางการประเมินใหผูประเมินตามขอ (10.2) หรือ (10.3) ใหคําปรึกษา
แนะนํ า ผู รั บการประเมิ นเพื่ อการปรั บปรุ ง แกไข พัฒนางาน และพฤติก รรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และเมื่อสิ้นรอบ
การประเมิน ผูประเมิ นกับผูรับการประเมิ นดังกลาว ควรรวมกันทํ าการวิเคราะห
ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรม หรื อสมรรถนะในการปฏิ บัติ ราชการ เพื่อหาความ
จําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย
(10.6) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง ใหผูป ระเมินตามขอ(10.2)
หรือ (10.3) แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยให
ผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมิน
ไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการอยางนอยหนึ่งคนใน
สํานัก กอง นั้นลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลว
(10.7) ใหผูประเมินตาม (ขอ 2.4) และ (ขอ 2.5) สงผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการในสังกัดของตน ใหคณะกรรมการกลั่น กรองผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ตามขอ 9 เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตอ
ผูอํานวยการสํานัก กอง ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมิน
(10.8) ใหสํานัก กอง ประกาศรายชื่อขาราชการ ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน
และดีมาก ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยอง ชมเชย และ
สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น
(10.9) ใหผูประเมินตามขอ (2.3) จัดสงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ในสังกัดของตน เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการตามขอ 8 เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรม
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการขาราชการ ของสํานัก กองตางๆ ตอผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน (อธิบดี) ประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมิน
11. ใหสํานัก กอง รวบรวมตนฉบับแบบประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผูรับการประเมิน เชน แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการ (ชป.135) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบ (ชป.135 / 1) (ชป.135 / 2) และ (ชป.135 / 3)
จัดสงใหฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดเก็บที่แฟมประวัติ
ขาราชการ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของป
สําหรับ สําเนาใหผูบังคับบัญชา เก็บไวที่สํานัก กองหรือหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาสํานักหรือกองที่ผูถูกประเมินสังกัดเปนเวลาอยางนอยสองรอบการประเมิน
12. ใหใชหลักเกณฑ...

12. ใหใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมชลประทาน
สําหรับ ขา ราชการ ประเภททั่วไปทุกระดับ ประเภทวิชาการทุกระดับ ประเภทอํา นวยการทุกระดับ
สวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับขาราชการ ประเภทบริหาร ระดับตน และระดับสูง ใหเปนไป
ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. ที่ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด
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