หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
กรมชลประทาน
ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ สํา นั ก งาน ก.พ. ได้ มี ป ระกาศ ลงวั น ที่
28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
กําหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มีป ระสิทธิภ าพ โปร่งใส เป็น ธรรม และ
มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ดั งนั้ น เพื่ อให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของพนั ก งานราชการทั่ ว ไป กรมชลประทาน
สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และเป็นประโยชน์ในการที่กรมชลประทานจะใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
1. ให้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารนี ้ ประเมิน ผลการปฏิบัต ิง านของพนัก งานราชการทั ่ว ไป
กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
2. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ได้แก่
(2.1) ผู้อํานวยการสํานัก / กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ า
สํานัก หรือกอง สําหรับพนักงานราชการทั่วไปที่อยู่ในบังคับบัญชา
(2.2) ผู้บังคับบัญชาที่ต่ํากว่าสํานัก / กอง หนึ่งหรือสองระดับ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ กรมชลประทาน สําหรับพนักงานราชการทั่วไปที่อยู่ในบังคับบัญชา
(2.3) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม (2.1)
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน
ที่กําหนดนี้มีห ลัก การประเมิน ผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสํา เร็จ และผลสัมฤทธิ์ข องงานเป็น หลัก
โดยสํานัก / กอง ต้องกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน
4. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน และนํ า ผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) การเลื่อนค่าตอบแทน
(2) การต่อสัญญาจ้าง
(3) การเลิกจ้าง
(4) อื่น ๆ เช่น การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่เคยเป็นพนักงานราชการแยกตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน เพื่อใช้สําหรับพิจารณาการว่าจ้างครั้งต่อไป
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5. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานราชการทั่ ว ไป ให้ ป ระเมิ น จากผลงานของ
พนักงานราชการทั่วไปผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยกําหนดให้มีสัดส่วนการประเมิน ดังนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20
โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพผลงาน
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
กําหนดคะแนน 4
(2) บริการที่ดี
กําหนดคะแนน 4
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
กําหนดคะแนน 3
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
กําหนดคะแนน 3
(5) การทํางานเป็นทีม
กําหนดคะแนน 3
(6) ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน
กําหนดคะแนน 3
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ตามเอกสารแนบท้าย (ให้ใช้สมรรถนะของข้าราชการโดยอนุโลม ซึ่งมีค่าคาดหวังอยู่ใน
ระดับที่ 1 ของทุกสมรรถนะ)
แบบฟอร์มสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน
ให้ใช้ แบบ ชป.137 (ตามเอกสารแนบท้าย)
6. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ป ระเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและพฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
(6.1) กํา หนดให้มีค ะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมิน แต่ล ะครั้ง และให้
กําหนดน้ําหนักคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเท่ากันทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงานราชการ
ในกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(6.2) ให้นําคะแนนจากการประเมินทุกรายการตามที่กําหนดในข้อ 6.1 มาสรุป ผล
การประเมินโดยผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
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1. ดีเด่น
2. ดีมาก
3. ดี
4. พอใช้
5. ต้องปรับปรุง

ผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 95 - 100
ผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 85 - 94
ผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75 - 84
ผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 65 - 74
ผลคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 65

7. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
8. เพื่ อ ให้ มีก ลไกสนั บ สนุ น ความโปร่ งใส และเป็ น ธรรมในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
พนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทานจึงกําหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการทั่วไป ระดับสํานัก / กอง เพื่อทําหน้าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการสํานัก หรือ
ผู้อํานวยการกอง หรือ
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ หรือ
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง หรือ
เลขานุการกรม หรือ
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ
ผู้อํานวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ

ประธานกรรมการ

(2) ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง หรือ
ผู้อํานวยการส่วน หรือ
ผู้อํานวยการสถาบัน หรือ
ผู้อํานวยการศูนย์ หรือ
ผู้อํานวยการโครงการ

กรรมการ

(3) หัวหน้าโครงการ หรือ
หัวหน้าศูนย์ หรือ
หัวหน้าสถานี หรือ
หัวหน้ากลุ่มงาน หรือ
หัวหน้าฝ่ายที่พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานอยู่

กรรมการ
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(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

(5) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยเลขานุการ

9. พนักงานราชการทั่วไป ผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ํากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ให้ดําเนินการ
ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(10.1) ในระหว่ างการประเมิ นให้ ผู้ ประเมิ นตาม ข้ อ 2 ให้ คําปรึ กษาแนะนํ า ผู้ รั บการ
ประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และเมื่อ
สิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินดังกล่าว ควรร่วมกันทําการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อหาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย
(10.2) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ป ระเมิน ตามข้อ 2 แจ้งผล
การประเมิ นให้ ผู้ รั บ การประเมิ น ทราบเป็ น รายบุ ค คล โดยให้ ผู้ รั บ การประเมิ น ลงลายมื อ ชื่ อ รับ ทราบผล
การประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อย
หนึ่งคนในสํานัก/กอง นั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว
(10.3) ให้ผู้ ประเมินตามข้อ 2 ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไปเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตามข้อ 8
เพื่ อพิ จารณาเสนอความเห็น เกี่ ยวกั บ มาตรฐานและความเป็น ธรรมของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของ
พนักงานราชการทั่วไป ต่อผู้อํานวยการสํานัก/ กอง ประกอบการพิจารณาเสนอเลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละรอบ
การประเมิน
11. ให้สํานัก / กอง รวบรวมต้นฉบับ แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการทั่วไป (แบบ ชป.137) (แบบ ชป.137/1) และ(แบบ ชป.137/2) หลักฐานแสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติก รรมการปฏิ บั ติ ง านของผู้ รั บ การประเมิ น จั ดส่ ง ให้ ฝ่ า ยทะเบี ย นประวั ติ แ ละบํ า เหน็ จ บํ า นาญ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดเก็บที่แฟ้มพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของปี
สําหรับ สําเนา ให้ผู้บังคับบัญชา เก็บไว้ที่สํานัก / กอง หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า
สํานักหรือกอง ที่ผู้ถูกประเมินสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
12. ให้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของพนัก งานราชการทั่ ว ไป
กรมชลประทาน กับพนั กงานราชการในกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงาน
วิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

