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...
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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...
-๓ -

(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
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 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
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