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ภาคผนวก 

หนงัสือสํานักงาน  ก.พ.  ท่ี  นร 1012 / ว 20  ลงวันท่ี  3  กันยายน  2552     
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

หนงัสือสํานักงาน  ก.พ.  ท่ี  นร 1008 / ว 27  ลงวันท่ี  29  กันยายน  2552     
เรื่อง  มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
ท่ีจําเป็นสําหรบัตําแหนง่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

หนงัสือสํานักงาน  ก.พ.  ท่ี  นร 1008.1 / ว 12  ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2555     
เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงนิเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทําคู่มือ  “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”  ซ่ึงประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํา  และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ของ        
กรมชลประทาน  อีกทั้ง  แนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  แนวทางปฏิบัติในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา  และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผล            
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานนําไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  กรมชลประทาน   
 ........................................................................... 

           ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ . 2551  มาตรา 76  บัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 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)    

                ดังน้ัน  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.  กําหนด  และเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  จึงเห็นสมควร
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน  ดังน้ี    

                1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทานน้ี ให้ใช้
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  รอบที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  -  31  มีนาคม ของปีถัดไป  
และรอบที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน ของปีเดียวกัน 

                2. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน  ได้แก่   
            (2.1) อธิบดี  สําหรับข้าราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 
                          (2.2) รองอธิบดี  สําหรับข้าราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาตามสายงาน 
                   (2.3) ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าสํานัก  หรือกอง  สําหรับข้าราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 
                          (2.4) ผู้บังคับบัญชาที่ตํ่ากว่าสํานัก  กอง  หน่ึงหรือสองระดับตามโครงสร้างการแบ่ง   
                                     ส่วนราชการกรมชลประทาน  สําหรับข้าราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชา  
                       (2.5) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตาม  (2.1)  (2.2)  และ  (2.3) 
                                     แล้วแต่กรณี 

                 ในกรณีที่เป็นการประเมินข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการ
ต่างส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้า 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหน้าที่ประเมินผล        
การปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว  

     ในกรณีที่เป็นการประเมินข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการ
ต่างสํานัก กอง เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้า ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการดังกล่าว  

  3.  การประเมิน...  

 



 3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ดําเนินการประเมินปีละ  2  รอบตามปีงบประมาณ   ดังน้ี 
   รอบที ่1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที ่1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถดัไป   

    รอบที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่  1 เมษายน  ถึง  30  กันยายน ของปีเดียวกัน
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

                   กรณีที่  1  ข้าราชการทั่วไป  ให้ประเมินครบทั้งสององค์ประกอบ  ได้แก่ 
                             1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  กําหนดน้ําหนักร้อยละ 70  โดยให้ประเมินจาก   
    1. ปริมาณผลงาน   
   2. คุณภาพผลงาน   
   3. ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด 
   4. ความประหยัด  หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร   
                2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  กําหนดน้าํหนักร้อยละ  30                     
                                   ให้ประเมินจาก 
                   2.1 สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กําหนด  5  รายการ  ดังต่อไปน้ี 
  1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   2. บริการที่ดี 
   3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ    
   4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  5. การทํางานเป็นทีม 
                    2.2 สมรรถนะหลักที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการตามท่ีกรมชลประทานกําหนด 
    2  รายการ  ดังต่อไปน้ี 
                            1. การดําเนินงานเชิงรุก 
                            2. ความเข้าใจภารกิจของกรมชลประทาน 
  2.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามที่กรมชลประทานกําหนด  
ตําแหน่งละอย่างน้อย  3  รายการ  รายละเอียดตามที่กําหนดในคู่มือความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะกรมชลประทาน               
  2.4 สมรรถนะทางการบริหารตามที่  ก.พ.  กําหนด  ให้ใช้สําหรับข้าราชการ
ประเภทอํานวยการ  6  รายการได้แก่ 
  1. สภาวะผู้นํา 
   2. วิสัยทัศน์ 
   3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ     
   4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
  5. การควบคุมตนเอง 
  6. การสอนงานและการมอบหมายงาน 

  กรณีที่ 2… 



                      กรณีที่  2  ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ประเมินครบทั้งสององค์ประกอบ  ได้แก่  
  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  กําหนดน้ําหนักร้อยละ 50  โดยให้ประเมินจาก   
     1. ปริมาณผลงาน   
   2. คุณภาพผลงาน   
   3.   ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด 
   4.   ความประหยัด  หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร   
                2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  กําหนดน้าํหนักร้อยละ 50                     
                                    ให้ประเมินจาก 
                   2.1  สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กําหนด  5 รายการ  ดังต่อไปน้ี 
    1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
    2.  บริการที่ดี 
   3.  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   
   4.  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  5.  การทํางานเป็นทีม 
                    2.2 สมรรถนะหลักที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการตามท่ีกรมชลประทานกําหนด 
    2  รายการ  ดังต่อไปน้ี 
                               1.  การดําเนินงานเชิงรุก 
   2.  ความเข้าใจภารกิจของกรมชลประทาน        

  2.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามที่กรมชลประทานกําหนด  
ตําแหน่งละอย่างน้อย  3  รายการ  รายละเอียดตามที่กําหนดในคู่มือความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะกรมชลประทาน 

 5.  ในแต่ละรอบการประเมินให้สํานัก กอง นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ          
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน  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) ตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ี                       

 

7. ใหผู้้บังคับบัญชา... 



 7.   ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสํานัก  กอง  นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ    
ในสังกัดไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  เช่น 
   7.1  การแต่งต้ัง  
   7.2  การเลื่อนเงินเดือน  และการให้รางวัลประจําปี 
   7.3  การให้ออกจากราชการ  
                  7.4  การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการน้ัน                   
   7.5  รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ  เป็นต้น 

 8.  เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุน ความโปร่งใส และเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กรมชลประทาน  จึงกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการระดับกรม  เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทุกประเภท ต่อผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 9.  กําหนดให้สํานัก  กอง  ต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในระดับสํานัก กอง  ขึ้นมาหน่ึงคณะ  
เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการในสังกัด  ต่อผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  

 10.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ให้ดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปน้ี 
   (10.1)  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน สํานัก กอง  ต้องประกาศ  
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ให้ข้าราชการ  
                         ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน   
   (10.2) ในแต่ละต้นรอบการประเมินให้ ผู้ประเมิน และ ผู้รับการประเมิน กําหนดข้อตกลงร่วมกัน   
      เก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กําหนดตัวช้ีวัด                   
      หรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

  (10.3)  กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับมอบหมายงานเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงการมอบหมายงาน 
(รวมทั้งการแตง่ต้ังให้ดํารงตําแหน่งใหม)่  ภายในรอบการประเมิน  สามารถเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานใหม่ตามแบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงานได้ 

  (10.4)  ในแต่ละปลายรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ (10.2) หรือ (10.3) ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีได้ประกาศไว้  

      และตามข้อตกลง  ที่ได้ทําไว้กับผู้รับการประเมิน  
 

  (10.5)... 
 
 



   (10.5) ในระหว่างการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ (10.2) หรือ (10.3)  ให้คําปรึกษา 
      แนะนํา ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนางาน  และพฤติกรรมหรือ

สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน  และเมื่อสิ้นรอบ
การประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินดังกล่าว  ควรร่วมกันทําการวิเคราะห์
ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรม หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือหาความ
จําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 

   (10.6) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ(10.2) 
หรือ (10.3)  แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้
ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  กรณีที่ผู้รับการประเมิน
ไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน  ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนใน
สํานัก  กอง  น้ันลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว  

   (10.7)  ให้ผู้ประเมินตาม  (ขอ้ 2.4)  และ  (ข้อ 2.5)  ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
    ของข้าราชการในสังกัดของตน  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน   
    ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ตามขอ้  9  เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับ  
    มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต่อ   
    ผู้อํานวยการสํานัก  กอง  ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมนิ 
   (10.8)  ให้สํานัก  กอง  ประกาศรายช่ือข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  
    และดีมาก  ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือเป็นการยกย่อง  ชมเชย  และ 
    สรา้งแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น   
                      (10.9)  ให้ผูป้ระเมินตามข้อ  (2.3)  จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
    ในสังกัดของตน  เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
    ของข้าราชการตามข้อ  8  เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม  
    ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ของสํานัก  กองต่างๆ  ต่อผู้มีอํานาจ  
    สั่งเลื่อนเงินเดือน (อธิบดี) ประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน 

 11. ให้สํานัก กอง  รวบรวมต้นฉบับแบบประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน  เช่น  แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการ  (ชป.135)  และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  แบบ (ชป.135 / 1)  (ชป.135 / 2)  และ (ชป.135 / 3)  
จัดส่งให้ฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือจัดเก็บที่แฟ้มประวัติ
ขา้ราชการ  ภายในวันที่  15  พฤศจิกายนของปี  
                 สําหรับ สําเนาให้ผู้บังคับบัญชา เก็บไว้ที่สํานัก  กองหรือหน่วยงานที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกองที่ผู้ถูกประเมินสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน   

12. ใหใ้ช้หลักเกณฑ์... 



                   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 
 

-------------------------------------------------------- 



ชป.135

ส่วนท่ี  1 :  ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน รอบที่  1   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ................    ถึงวันที่   31  มีนาคม  ..................  

รอบที่  2   ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ...............    ถึงวันที่   30  กันยายน  ................

ช่ือผู้รับการประเมิน  (นาย / นาง / นางสาว)
ประเภทตําแหน่ง ตําแหน่ง / ระดับ ตําแหน่งเลขท่ี
สังกัด  (ส่วน / กลุ่ม / ฝ่าย / โครงการ) สํานัก / กอง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ระดับ  ออกให้เมื่อวันท่ี ถึงวันท่ี

ส่วนท่ี  2 :  การสรุปผลการประเมิน
กรณีท่ี 1  สําหรับข้าราชการท่ัวไป

องค์ประกอบท่ี  1  :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบท่ี  2  :  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

กรณีท่ี 2  สําหรับข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในระหว่าง
               รอบการประเมิน

องค์ประกอบท่ี  1  :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบท่ี  2  :  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

ส่วนท่ี  3  :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  

ช่วงเวลาท่ีต้องการ
การพัฒนา

รวม

รวม

ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ
ท่ีต้องได้รับการพัฒนา

รวมคะแนน  (ก x ข)

   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

องค์ประกอบการประเมิน รวมคะแนน  (ก x ข)คะแนน  (ก) นํ้าหนัก  (ข)
70%

100%
50%

30%
100%

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน  (ก) นํ้าหนัก  (ข)
50%

วิธีการพัฒนา



ส่วนท่ี  4  :  การรับทราบผลการประเมิน

ผู้รับการประเมิน  :
ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว

ลงช่ือ  :

ตําแหน่ง  :

วันที่  :

ผู้ประเมิน  :
ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงลายมือช่ือรับทราบ
ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่                                                  

แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือช่ือรับทราบ  

โดยมี                                                                                       เป็นพยาน

ลงช่ือ  :                                                             ลงช่ือ  :

ตําแหน่ง  : ตําแหน่ง  :

วันที่  :  วันที่  :

ส่วนท่ี  5  :  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  :
เห็นด้วยกับผลการประเมิน

มีความเห็นต่าง  ดังน้ี 

ลงช่ือ  :

ตําแหน่ง  :

วันที่  :

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหน่ึง  (ถ้ามี)  :
เห็นด้วยกับผลการประเมิน

มีความเห็นต่าง  ดังน้ี 

ลงช่ือ  :

ตําแหน่ง  :

วันที่  :

หมายเหตุ :  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ใช้ในรอบการประเมินแต่ละครั้ง เท่าน้ัน



คําอธิบาย 
แบบสรปุการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของขา้ราชการ (ชป.135) 

ส่วนที่  1 : ข้อมูลของผู้รบัการประเมิน 

 รอบการประเมิน รอบที่ 1  ระยะเวลา 1 ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ปีถัดไป   
    รอบที่  2  ระยะเวลา 1 เมษายน  ถึง 30 กันยายน  ปีเดียวกัน 
    สําหรับแบบสรปุการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ใช้ในรอบ 
    การประเมินแต่ละคร้ังเท่าน้ัน  
  ช่ือผู้รับการประเมิน ให้ระบุคํานําหน้าช่ือ  และช่ือ - นามสกุลของผู้รับการประเมิน  
 ประเภทตําแหน่ง ให้ระบุประเภทตําแหน่ง  ช่ือตําแหน่ง / ระดับ  และตําแหน่งเลขที ่
    ของผู้รับการประเมิน  
 สังกัด  ให้ระบุหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับการประเมิน  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   ให้ระบุช่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ระดับ  วันที่ออก 
 (ถ้ามี)                            ใบอนุญาต  และวันสิ้นสุดใบอนุญาต  

ส่วนที่  2  : การสรุปผลการประเมิน   

  กรณีที่ 1  สําหรับข้าราชการท่ัวไป 
  กรณีที่ 2  สําหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลอง   
                           ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน 

  องค์ประกอบการประเมิน  ประกอบด้วย  2  องค์ประกอบ    
  องค์ประกอบที่ 1  : ผลสัมฤทธ์ิของงาน  ประกอบด้วยคะแนนการประเมิน  (ก) และ     
    นํ้าหนักการประเมิน (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  :  แผนพฒันาการปฏบิตัิราชการรายบุคคล 

  - ด้านความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา  ให้ระบุว่าผู้รับการประเมิน 
   ควรได้รับการพัฒนาเรื่องอะไร  
  - วิธีการพัฒนา  ให้ระบุว่าผู้รับการประเมินควรได้รับการพัฒนาอย่างไร  วิธีใด  
  - ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา  ให้ระบุช่วงเวลา / ระยะเวลาที่ผู้รับการประเมินต้อง 
   ได้รับการพัฒนา 
 

   / ส่วนที่  4 ... 

 



ส่วนที่  4  :  การรบัทราบผลการประเมิน 

 ผู้รับการประเมนิ  -  ต้องรับทราบและลงลายมือช่ือ  ตําแหน่ง  และวันที่ที่ได้รับทราบ  
       ผลการประเมิน 
 ผู้ประเมิน - บันทึกแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้ผู้รับการประเมิน
    ทราบผลการประเมิน  และลงลายมือช่ือ  ตําแหน่ง  วันทีท่ี่แจ้ง   
    ผลการประเมนิ  
   - กรณีผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน  
     ให้บันทกึวันทีท่ีไ่ด้แจ้งผลการประเมินให้กับผู้รบัการประเมินทราบ   
      โดยต้องระบุช่ือ - นามสกุลพยานบุคคลด้วย   และลงลายมือช่ือ 
    ตําแหน่ง  วันที่ที่แจ้งผลการประเมิน   
 พยาน -  พยานต้องลงลายมือช่ือ  ตําแหน่ง  วันทีท่ี่รับทราบการเป็นพยาน 

ส่วนที่  5  : ความเหน็ของผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไป   

  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป      -  กลั่นกรองและบันทึกแสดงความเห็นต่อผลการประเมนิซึ่ง     
          ผู้ประเมินได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน   
       -  ให้ลงลายมือช่ือ  ตําแหน่ง  วันที่ที่แสดงความคิดเห็น  
 ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป      -  กลั่นกรองและบันทึกแสดงความเห็นต่อผลการประเมนิของ       
     อีกช้ันหน่ึง  (ถ้าม)ี            ผู้บังคบับัญชาเหนือขึ้นไป    
         -  ใหล้งลายมือช่ือ  ตําแหน่ง  วันที่ที่แสดงความคิดเห็น 

   

   



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

รวมคะแนน  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ต่ําสุดที่รับได้

ค่าเป้าหมายใน
ระดับต่ํากว่า
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่
เป็นค่ามาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่
สูงกว่ามาตรฐาน

(ความยาก
ปานกลาง)

ค่าเป้าหมายใน
ระดับท้าทายมี

ความยาก
ค่อนข้างมาก

(ก) (ข)

(กxขx20)

(8) (9) (10) 1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15)
 1.  งานที่สนับสนุนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชาตามยุทธศาสตร์กรม / คํารับรองการปฏิบัติราชการ (กรม สํานัก กอง)

2.  งานตามบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงาน

 3.  งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

รวม   (16)

ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย  (11)ตัวชี้วัดผลงาน

100

����� ������	ก

ชป.135/1
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คําอธิบายแบบ ชป.135/1 

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

หมายเลข  2    ช่ือและนามสกุลของผู้รับการประเมิน 

หมายเลข  3     ช่ือตําแหน่งของผู้รับการประเมิน  และระดับตําแหน่งของผู้รับการประเมิน   

หมายเลข  4.1  ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือและวันที่รับมอบหมายงาน 

หมายเลข  4.2  ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบผลการประเมิน 

หมายเลข  5    ช่ือและนามสกุลของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) 

หมายเลข  6    ช่ือตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา)  และระดับตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) 

หมายเลข  7.1  ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา)  ลงลายมือช่ือมอบหมายงาน 

หมายเลข  7.2  ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา)  ลงลายมือแจ้งผลการประเมิน 

สําหรับการดําเนินการในหมายเลข  8 - 11  ให้ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) และผู้รับการประเมินกําหนดร่วมกัน
ตามความเหมาะสม 

หมายเลข  8  ผลงานของผู้รับการประเมินให้ประเมินจาก 3 ส่วน  ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  งานที่สนับสนุนตัวช้ีวัดของผู้บังคับบัญชาตามยุทธศาสตร์กรม / คํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
(กรม  สํานัก / กอง) 

 ส่วนที่ 2  งานตามบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงาน 
 ส่วนที่ 3  งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 

หมายเลข  9   ตัวช้ีวัด  หมายถึง  เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุแต่ละเป้าประสงค์  
ซึ่งจะต้องสามารถวัดและกําหนดเป้าหมายของความสําเร็จได้  โดยทุกเป้าประสงค์ต้องมีตัวชี้วัด
เพ่ือให้เห็นถึงความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  โดยจําแนกตามกลุ่มดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน  ได้แก่   

    การเงิน  รายได้  มูลค่าเพ่ิม  และต้นทนุ 
    ผลผลิต  ช้ินงาน 
    มาตรฐาน ระดับความสําเร็จ  ความถูกต้อง 
    ปฏิกิริยา ความคิดเห็นของผู้รับบริการภายใน / ภายนอก  ข้อร้องเรียน 
    เวลา  รอบการปฏิบัติงาน 

หมายเลข  10 หน่วยนับ   ให้ระบุหน่วยนับให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหมายเลข  9 

/หมายเลข  11... 
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หมายเลข  11  คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย  แบ่งออกเป็น  5  ระดับ  โดยให้ความหมายของค่าเป้าหมาย 
    ในแต่ละระดับ  ดังน้ี 

        ระดบั   1 ค่าเปา้หมายระดบัต่าํสดุที่รบัได้   
   ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานในระดับน้ีจะได้  หนึ่ง  คะแนน 
        ระดบั   2    ค่าเปา้หมายในระดบัต่าํกว่ามาตรฐาน   
   ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานในระดับน้ีจะได้  สอง  คะแนน 
        ระดบั   3   ค่าเปา้หมายทีเ่ปน็คา่มาตรฐาน   
   ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานในระดับน้ีจะได้  สาม  คะแนน 
        ระดบั   4    ค่าเปา้หมายทีสู่งกว่ามาตรฐาน (ความยากปานกลาง)   
   ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานในระดับน้ีจะได้  สี่  คะแนน 
        ระดบั   5   ค่าเปา้หมายในระดบัทา้ทายมีความยากค่อนข้างมาก   
    ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานในระดับน้ีจะได้  หา้  คะแนน 

หมายเลข  12   ผลสัมฤทธ์ิของงาน  คือ  ผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริง 

หมายเลข  13   คะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา)  เป็นผู้ให้คะแนนโดยพิจารณา 
   เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลสัมฤทธ์ิของงานที่ปฏิบัติได้จริง 

หมายเลข  14   นํ้าหนักของผลงานตามข้อ 8  ให้กําหนดค่านํ้าหนักของผลงาน  ดังน้ี 

  กรณทีี่มีการประเมินผลงานสว่นที่  1  จะต้องมีการประเมินผลงานส่วนที่  2  และ/หรือผลงานส่วนที่  3       

                                                       ประกอบด้วย  โดยให้กําหนดค่านํ้าหนักรวมกันเท่ากับ 100            
กรณีที่มีการประเมินผลงานเฉพาะส่วนที่ 2  เพียงส่วนเดียว ให้กําหนดค่านํ้าหนักเท่ากับ 100 

 กรณทีี่มีการประเมินผลงานส่วนที่ 3  จะต้องมีการประเมินผลงานส่วนที่ 1  และ/หรือผลงานส่วนที่ 2       
                                                           ประกอบด้วย  โดยให้กําหนดค่านํ้าหนักรวมกันเท่ากับ 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  ค่านํ้าหนักของผลงานแต่ละ
รายการ  ซึ่งแต่ละรายการไม่จําเป็นต้องกําหนดเท่ากัน  แต่เมื่อรวมค่านํ้าหนักทุกรายการแล้วต้องเท่ากับ  100 

 20  คือ  นํ้าหนักค่าเป้าหมายของแต่ละระดับคะแนน  ซึ่งกําหนดไว้  5  ระดับ  เมื่อรวมแล้วจะได้  100  
ใช้เป็นตัวคูณเพ่ือให้ค่าคะแนนรวมเป็นฐาน  100   (เป็นจํานวนเต็ม  ไม่มีเศษทศนิยม) 

หมายเลข  16 ผลรวมคะแนนของผลงานแต่ละรายการในหมายเลข  15  

       



ชป.135/2-1

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) ...........................................
ชื่อผู้บังคับบัญชา         (5) (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................      ตําแหน่ง / ระดับ   (6)......................................................................................................................... ลงชื่อ   (7) ..........................................

คะแนน น้ําหนัก รวมคะแนน  

(ก) (ข) (กxขx20)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

สมรรถนะหลัก

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 10

2. บริการที่ดี 10 ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินสมรรถนะ

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 10 โดยใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะ

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 10 ของข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

    และจริยธรรม ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน  ดังนี้

5. การทํางานเป็นทีม 10  คะแนน         นิยาม

6. การดําเนินงานเชิงรุก 10       1            จําเป็นต้องพัฒนาอย่างยิ่ง

7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน 10       2            ด้อยกว่าข้าราชการอื่น

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (คะแนนรวม  30  คะแนน  โดยต้องมีสมรรถนะอย่างน้อย  3  สมรรถนะ)                      ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

1.       3            ทัดเทียมกับข้าราชการอื่น

                     ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

2.       4            สูงกว่าข้าราชการอื่น

                     ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

3.       5            เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่น

                     ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

4.

100%

แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

  รวม  (16)

   

แนวทางการประเมินสมรรถนะรายการสมรรถนะ
บันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม
สมรรถนะที่ประเมิน (กรณีพื้นที่ไม่พอให้บันทึก

ลงในแบบชป.135/3-1)

ระดับสมรรถนะ
ที่องค์กรคาดหวัง วิธีการพัฒนา

100



คําอธิบายแบบ ชป.135/2-1 
แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภททั่วไป  และประเภทวิชาการ  

 
หมายเลข  1   รอบการประเมิน  แบ่งเป็น  2  รอบ  คือ 

  รอบที่  1  ระยะเวลาต้ังแต่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคมของปีถัดไป 

  รอบที่  2  ระยะเวลาต้ังแต่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายนของปีเดียวกัน 

หมายเลข  2   ช่ือและนามสกุลของผู้รับการประเมิน 

หมายเลข  3   ช่ือตําแหน่งของผู้รับการประเมิน  และระดับตําแหน่งของผู้รับการประเมิน 

หมายเลข  4   ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือ 

หมายเลข  5   ช่ือและนามสกุลของผู้ประเมิน  (ผู้บังคบับัญชา) 

หมายเลข  6   ช่ือตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) และระดับตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) 

หมายเลข  7   ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา)  ลงลายมือช่ือ 

หมายเลข  8   รายการสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการ  และประเภทท่ัวไป  ได้แก่ 
  สมรรถนะหลัก 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง  ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐาน

ที่มีอยู่ 
 2. บริการที่ดี  หมายถึง  ความต้ังใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อ

ประชาชน  ข้าราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
   3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้  สั่งสมความรู้ความสามารถ

ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษาค้นคว้า  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม  หมายถึง การดํารงตนและประพฤติ

ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยา
ข้าราชการเพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

 5. การทํางานเป็นทีม  หมายถึง ความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน
หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

 6. การดําเนินงานเชิงรุก  หมายถึง เล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส  พร้อมทั้งจัดการปัญหานั้นๆ  
หรือใช้โอกาสท่ีเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน 

 7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในภารกิจ  และขั้นตอน
ดําเนินงานของกรมชลประทาน 

 
 

/สมรรถนะเฉพาะ... 
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  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  รายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติสําหรับข้าราชการแต่ละตําแหน่งรวมถึง
รายละเอียดรายการพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะระบุในคู่มือความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ
กรมชลประทาน  ซึ่ง  อ.ก.พ.  กรมชลประทาน  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2555  
โดยแจ้งเวียนให้ข้าราชการทุกคนถือปฏิบัติ และเผยแพร่ในเว็บไซต์สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล   

  การกําหนดค่านํ้าหนักในแต่ละรายการ สําหรับตําแหน่งที่กําหนดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จํานวน  3  สมรรถนะ  ให้กําหนดค่านํ้าหนักแต่ละสมรรถนะ 10 คะแนน ในกรณี
ตําแหน่งที่กําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่า  3  สมรรถนะ ค่านํ้าหนักแต่ละสมรรถนะ
ให้ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา)  และผู้รับการประเมิน  (ผู้ใต้บังคับบัญชา)  ตกลงร่วมกัน  โดยรวมคะแนนแล้ว    
ต้องเท่ากับ  30  คะแนน 
 

 

 

 



- 3 - 

หมายเลข  9  ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง  กําหนดโดยจําแนกตามประเภท  และระดับของข้าราชการ  ดังนี้ 

 
 

ประเภทตําแหน่ง สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ประเภทบริหาร 
ระดับสูง 5 4  
ระดับต้น 5 3 
ประเภทอํานวยการ 
ระดับสูง 4 2 4 
ระดับต้น 3 1 3 
ประเภทวิชาการ 
ทรงคุณวุฒิ 5 3* 5 
เชียวชาญ 4  4 
ชํานาญการพิเศษ 3 3 
ชํานาญการ 2 2 
ปฏิบัติการ 1 1 
ประเภททั่วไป 
ทักษะพิเศษ 2  2 
อาวุโส 2 2 
ชํานาญงาน 1 1 
ปฏิบัติงาน 1 1 

*  หมายถึง  สมรรถนะทางการบริหาร  3  ด้าน  คือ  วิสัยทัศน์  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ  และศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 
 

/หมายเลข 10... 
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หมายเลข  10  คะแนนการประเมินสมรรถนะ  จะใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของข้าราชการ
อื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน  ให้ประเมินสมรรถนะทีละตัวจนครบหมดทุกตัว  โดยการ
ประเมินให้พิจารณาไล่เรียงไปตามเกณฑ์รายการพฤติกรรมที่ปรากฏในพจนานุกรมสมรรถนะ
ซึ่งผู้รับการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินสมรรถนะ  
ดังน้ี 

 

      1  คะแนน       2  คะแนน       3  คะแนน        4  คะแนน        5  คะแนน 

  จําเป็นต้องพัฒนา ด้อยกว่าขา้ราชการอ่ืน ทัดเทียมกับข้าราชการ สูงกว่าข้าราชการ เป็นเลิศกว่าข้าราชการ

       อย่างย่ิง ในประเภท/ตําแหน่ง 

       เดียวกัน 

อ่ืนในประเภท/ตําแหน่ง 

        เดียวกัน 

  อ่ืนในประเภท/ 

 ตําแหน่งเดียวกัน 

   อ่ืนในประเภท/ 

  ตําแหน่งเดียวกัน 

   ไม่สามารถแสดง แสดงพฤติกรรม     แสดงพฤติกรรม   แสดงพฤติกรรม   แสดงพฤติกรรม 

พฤติกรรมตามที่ระบุ 

  ไว้ในพจนานุกรม 

ที่คาดหวังบ้าง  

แต่ด้อยกว่าข้าราชการอ่ืน 

ที่คาดหวังได้ในระดับที่ 

ที่ทัดเทียมกับข้าราชการ 

ที่คาดหวังได้ในระดับ 

ที่สูงกว่าข้าราชการ 

ที่คาดหวังได้ในระดับ 

ที่สูงกว่าข้าราชการอ่ืน 

สมรรถนะให้เห็นได้ ในประเภท/ตําแหน่ง อ่ืนในประเภท/ตําแหน่ง   อ่ืนในประเภท/  ในประเภท/ตําแหน่ง 

  เดียวกัน        เดียวกัน  ตําแหน่งเดียวกัน เดียวกันเป็นอย่างมาก 

            จนเทียบเท่าระดับ 

     สมรรถนะที่คาดหวัง 

       ของข้าราชการ 

ในประเภท/ตําแหน่งสูง 

  ถัดขึ้นไปหน่ึงระดับ 

 

  การพิจารณาให้คะแนนการประเมินมีข้อควรระวัง  2  ประการ  คือ 

  1)  การให้คะแนนระดับดี  (4  คะแนน)  ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าผู้รับการประเมินได้แสดงพฤติกรรม
ตามสมรรถนะได้  สูงกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน 

  2)  การให้คะแนนระดับดีเย่ียม  (5  คะแนน)  ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมิน
แสดงออกน้ัน  เด่นชัดจนถือได้ว่าเป็นเลิศกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน 

หมายเลข  11  ค่านํ้าหนักของแต่ละรายการสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการ  และประเภทท่ัวไป  
     กําหนดไว้ดังน้ี 

/ สมรรถนะหลัก... 
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สมรรถนะหลัก 

  1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ค่านํ้าหนัก  10   

  2.  บริการที่ดี        ค่านํ้าหนัก  10   

  3.  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ค่านํ้าหนัก  10   

  4.  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   ค่านํ้าหนัก  10   

  5.  การทํางานเป็นทีม      ค่านํ้าหนัก  10   

  6.  การดําเนินงานเชิงรุก      ค่านํ้าหนัก  10   

  7.  ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน     ค่านํ้าหนัก  10   

  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ข้าราชการประเภททั่วไป  และประเภทวิชาการ  สําหรับตําแหน่งที่กําหนดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จํานวน  3  สมรรถนะ  ให้กําหนดค่านํ้าหนักแต่ละสมรรถนะ 10 คะแนน ในกรณีตําแหน่งที่
กําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่า  3  สมรรถนะ ค่านํ้าหนักแต่ละสมรรถนะให้ผู้ประเมิน  
(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 ค่านํ้าหนักของแต่ละรายการสมรรถนะท่ีกําหนดไว้ใน
หมายเลข  11 

      20  คือ  นํ้าหนักค่าเป้าหมายของแต่ละระดับคะแนน  ซึ่งกําหนดไว้ 5 ระดับ เมื่อรวมแล้วจะได้  100  
ใช้เป็นตัวคูณเพ่ือให้ค่าคะแนนรวมเป็นฐาน  100  (เป็นจํานวนเต็ม  ไม่มีเศษทศนิยม) 

หมายเลข  13  บันทกึเหตุการณ์สําคัญทีแ่สดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน หากพ้ืนที่ไม่พอให้ระบุเพ่ิมเติมใน
แบบ  ชป.135/3-1 

หมายเลข  14   วิธีการพัฒนารายบุคคลสาํหรบัแต่ละรายการสมรรถนะ  เช่น  การสอนงาน  การมอบหมายงาน  การให้ 
                    ข้าราชการเรียนรู้หรือศึกษาด้วยตนเอง  การให้คําปรึกษาแนะนํา  การเป็นพ่ีเลี้ยง  การฝึกอบรม  ฯลฯ 

/หมายเลข 15... 
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หมายเลข  15  ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินสมรรถนะ  โดยใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของ
ข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน  ดังน้ี  คะแนน  1  
หมายถึง  จําเป็นต้องพัฒนาอย่างย่ิง  คะแนน 2  หมายถึง  ด้อยกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / 
ตําแหน่งเดียวกัน  คะแนน 3 หมายถึง  ทัดเทียมกับข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน  
คะแนน 4  หมายถึง  สูงกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน  และคะแนน 5  หมายถึง  
เป็นเลิศกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน  (รายละเอียดคําอธิบายนิยามตามหมายเลข  10) 

หมายเลข  16 ผลรวมคะแนนการประเมินสมรรถนะแต่ละรายการในหมายเลข  12   ทั้ง  10  รายการสมรรถนะ  
หรือมากกว่า  10  รายการสมรรถนะ   

 

 

 

 

 



ชป.135/2-2

หน้า 1

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) ....................................
ชื่อผู้บังคับบัญชา         (5) (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................      ตําแหน่ง / ระดับ   (6)......................................................................................................  ลงชื่อ   (7) ....................................

คะแนน น้ําหนัก รวมคะแนน  

(ก) (ข) (กxขx20)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

สมรรถนะหลัก

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 10 ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินสมรรถนะ

2. บริการที่ดี 10 โดยใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะ

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 10 ของข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 10 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน  ดังนี้

    และจริยธรรม  คะแนน         นิยาม

5. การทํางานเป็นทีม 10       1            จําเป็นต้องพัฒนาอย่างยิ่ง

6. การดําเนินงานเชิงรุก 10       2            ด้อยกว่าข้าราชการอื่น

7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน 10                     ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ       3            ทัดเทียมกับข้าราชการอื่น

1. 4                     ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

      4           สูงกว่าข้าราชการอื่น

2. 4                     ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

      5           เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่น

3. 4                     ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ

แนวทางการประเมินสมรรถนะรายการสมรรถนะ
บันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม
สมรรถนะที่ประเมิน (กรณีพื้นที่ไม่พอให้บันทึก

ลงในแบบชป.135/3-2)

ระดับสมรรถนะ
ที่องค์กรคาดหวัง วิธีการพัฒนา

100



ชป.135/2-2

หน้า 2

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) ....................................
ชื่อผู้บังคับบัญชา         (5) (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................      ตําแหน่ง / ระดับ   (6)......................................................................................................  ลงชื่อ   (7) ....................................

คะแนน น้ําหนัก รวมคะแนน  

(ก) (ข) (กxขx20)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

สมรรถนะทางการบริหาร

1. สภาวะผู้นํา 3 ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินสมรรถนะ

โดยใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะ

2. วิสัยทัศน์ 3 ของข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน  ดังนี้

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 3  คะแนน         นิยาม

      1            จําเป็นต้องพัฒนาอย่างยิ่ง

4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 3       2            ด้อยกว่าข้าราชการอื่น

                    ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

5. การควบคุมตนเอง 3       3            ทัดเทียมกับข้าราชการอื่น

                    ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน 3       4           สูงกว่าข้าราชการอื่น

                    ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
100%       5           เป็นเลิศกว่าข้าราชการอื่น

                    ในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน  รวม  (16)

   

แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ

แนวทางการประเมินสมรรถนะรายการสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะ
ที่องค์กรคาดหวัง

บันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม
สมรรถนะที่ประเมิน (กรณีพื้นที่ไม่พอให้บันทึก

ลงในแบบชป.135/3-2)
วิธีการพัฒนา

100



คําอธิบายแบบ ชป.135/2-2 
แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ 

 
หมายเลข  1   รอบการประเมิน  แบ่งเป็น  2  รอบ  คือ 

  รอบที่  1  ระยะเวลาต้ังแต่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคมของปีถัดไป 

  รอบที่  2  ระยะเวลาต้ังแต่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายนของปีเดียวกัน 

หมายเลข  2   ช่ือและนามสกุลของผู้รับการประเมิน 

หมายเลข  3   ช่ือตําแหน่งของผู้รับการประเมิน  และระดับตําแหน่งของผู้รับการประเมิน 

หมายเลข  4   ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือ 

หมายเลข  5   ช่ือและนามสกุลของผู้ประเมิน  (ผู้บังคบับัญชา) 

หมายเลข  6   ช่ือตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) และระดับตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) 

หมายเลข  7   ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา)  ลงลายมือช่ือ 

หมายเลข  8   รายการสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ 
  สมรรถนะหลัก 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง  ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐาน

ที่มีอยู่ 
 2. บริการที่ดี  หมายถึง  ความต้ังใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อ

ประชาชน  ข้าราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
   3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้  สั่งสมความรู้ความสามารถ

ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษาค้นคว้า  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม  หมายถึง การดํารงตนและประพฤติ

ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยา
ข้าราชการเพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

 5. การทํางานเป็นทีม  หมายถึง ความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน
หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

 6. การดําเนินงานเชิงรุก  หมายถึง เล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส  พร้อมทั้งจัดการปัญหานั้นๆ  
หรือใช้โอกาสท่ีเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน 

 7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในภารกิจ  และขั้นตอน
ดําเนินงานของกรมชลประทาน 

 
/สมรรถนะเฉพาะ... 

 
 
 



- 2 - 

   

  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  รายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติสําหรับข้าราชการแต่ละตําแหน่งรวมถึง
รายละเอียดรายการพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะระบุในคู่มือความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ
กรมชลประทาน  ซึ่ง  อ.ก.พ.  กรมชลประทาน  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2555  
โดยแจ้งเวียนให้ข้าราชการทุกคนถือปฏิบัติ และเผยแพร่ในเว็บไซต์สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

  สมรรถนะทางการบริหาร 

1. สภาวะผู้นํา  หมายถึง ความสามารถ หรือความต้ังใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นําของกลุ่ม 
กําหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางาน ให้ทมีปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถปุระสงค์ของส่วนราชการ 

2. วิสัยทัศน์  หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทํางาน
ที่ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ  หมายถึง ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 

4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน  หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดัน
หน่วยงานไปสูก่ารปรับเปลีย่นที่เป็นประโยชน์  รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ เข้าใจ และ
ดําเนินการให้การปรับเปลี่ยนน้ันเกิดขึ้นจริง 

5. การควบคุมตนเอง  หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมใน
สถานการณ์ทีอ่าจจะถูกย่ัวยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางานภายใต้
สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่าง
ต่อเน่ือง 

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน  หมายถึง ความต้ังใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการ
พัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เช่ือมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ผู้น้ันมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้ 

 
 

/หมายเลข  9...
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หมายเลข  9  ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง  กําหนดโดยจําแนกตามประเภท  และระดับของข้าราชการ  ดังนี้ 

 
 

ประเภทตําแหน่ง สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ประเภทบริหาร 
ระดับสูง 5 4  
ระดับต้น 5 3 
ประเภทอํานวยการ 
ระดับสูง 4 2 4 
ระดับต้น 3 1 3 
ประเภทวิชาการ 
ทรงคุณวุฒิ 5 3* 5 
เชียวชาญ 4  4 
ชํานาญการพิเศษ 3 3 
ชํานาญการ 2 2 
ปฏิบัติการ 1 1 
ประเภททั่วไป 
ทักษะพิเศษ 2  2 
อาวุโส 2 2 
ชํานาญงาน 1 1 
ปฏิบัติงาน 1 1 

 
  *  หมายถึง  สมรรถนะทางการบริหาร  3  ด้าน  คือ  วิสัยทัศน์  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ  และศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 

/หมายเลข 10... 
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หมายเลข  10  คะแนนการประเมินสมรรถนะ  จะใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของข้าราชการ
อื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน  ให้ประเมินสมรรถนะทีละตัวจนครบหมดทุกตัว  โดยการ
ประเมินให้พิจารณาไล่เรียงไปตามเกณฑ์รายการพฤติกรรมที่ปรากฏในพจนานุกรมสมรรถนะ
ซึ่งผู้รับการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินสมรรถนะ  
ดังน้ี 

 

      1  คะแนน       2  คะแนน       3  คะแนน        4  คะแนน        5  คะแนน 

  จําเป็นต้องพัฒนา ด้อยกว่าขา้ราชการอ่ืน ทัดเทียมกับข้าราชการ สูงกว่าข้าราชการ เป็นเลิศกว่าข้าราชการ 

       อย่างย่ิง ในประเภท/ตําแหน่ง 

       เดียวกัน 

อ่ืนในประเภท/ตําแหน่ง 

        เดียวกัน 

  อ่ืนในประเภท/ 

 ตําแหน่งเดียวกัน 

   อ่ืนในประเภท/ 

  ตําแหน่งเดียวกัน 

   ไม่สามารถแสดง แสดงพฤติกรรม     แสดงพฤติกรรม   แสดงพฤติกรรม   แสดงพฤติกรรม 

พฤติกรรมตามที่ระบุ 

  ไว้ในพจนานุกรม 

ที่คาดหวังบ้าง 

แต่ด้อยกว่าข้าราชการอ่ืน 

ที่คาดหวังได้ในระดับที่ 

ที่ทัดเทียมกับข้าราชการ 

ที่คาดหวังได้ในระดับ 

ที่สูงกว่าข้าราชการ 

ที่คาดหวังได้ในระดับ 

ที่สูงกว่าข้าราชการอ่ืน 

สมรรถนะให้เห็นได้ ในประเภท/ตําแหน่ง อ่ืนในประเภท/ตําแหน่ง   อ่ืนในประเภท/  ในประเภท/ตําแหน่ง 

  เดียวกัน        เดียวกัน  ตําแหน่งเดียวกัน เดียวกันเป็นอย่างมาก 

            จนเทียบเท่าระดับ 

     สมรรถนะที่คาดหวัง 

       ของข้าราชการ 

ในประเภท/ตําแหน่งสูง 

  ถัดขึ้นไปหน่ึงระดับ 

 

  การพิจารณาให้คะแนนการประเมินมีข้อควรระวัง  2  ประการ  คือ 

  1)  การให้คะแนนระดับดี  (4  คะแนน)  ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าผู้รับการประเมินได้แสดงพฤติกรรม
ตามสมรรถนะได้  สูงกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน 

  2)  การให้คะแนนระดับดีเย่ียม  (5  คะแนน)  ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมิน
แสดงออกน้ัน  เด่นชัดจนถือได้ว่าเป็นเลิศกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน 

หมายเลข  11  ค่านํ้าหนักของแต่ละรายการสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ  กําหนดไว้ดังน้ี 
 

/สมรรถนะหลกั... 



 - 5 - 

สมรรถนะหลัก  (หน้าที่  1) 

  1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ค่านํ้าหนัก  10   

  2.  บริการที่ดี        ค่านํ้าหนัก  10   

  3.  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ค่านํ้าหนัก  10   

  4.  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   ค่านํ้าหนัก  10   

  5.  การทํางานเป็นทีม      ค่านํ้าหนัก  10   

  6.  การดําเนินงานเชิงรุก      ค่านํ้าหนัก  10   

  7.  ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน     ค่านํ้าหนัก  10   

  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (หน้าที่  1) 

  ข้าราชการประเภทอํานวยการ  กําหนดรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจํานวน  
3  รายการ  โดยกําหนดค่านํ้าหนัก  รายการละ  3 

  สมรรถนะทางการบริหาร  (หน้าที่  2) 
  1. สภาวะผู้นํา      ค่านํ้าหนัก  3 

  2. วิสัยทัศน์      ค่านํ้าหนัก  3 

  3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ     ค่านํ้าหนัก  3 

  4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน    ค่านํ้าหนัก  3 

  5. การควบคุมตนเอง     ค่านํ้าหนัก  3 

  6. การสอนงานและการมอบหมายงาน   ค่านํ้าหนัก  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 ค่านํ้าหนักของแต่ละรายการสมรรถนะท่ีกําหนดไว้ใน
หมายเลข  11 

      20  คือ  นํ้าหนักค่าเป้าหมายของแต่ละระดับคะแนน  ซึ่งกําหนดไว้ 5 ระดับ เมื่อรวมแล้วจะได้  100  
ใช้เป็นตัวคูณเพ่ือให้ค่าคะแนนรวมเป็นฐาน  100  (เป็นจํานวนเต็ม  ไม่มีเศษทศนิยม) 

/หมายเลข 13... 
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หมายเลข  13  บันทกึเหตุการณ์สําคัญทีแ่สดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน หากพ้ืนที่ไม่พอให้ระบุเพ่ิมเติมใน
แบบ  ชป.135/3-2 

หมายเลข  14   วิธีการพัฒนารายบุคคลสาํหรบัแต่ละรายการสมรรถนะ  เช่น  การสอนงาน  การมอบหมายงาน  การให้ 
                    ข้าราชการเรียนรู้หรือศึกษาด้วยตนเอง  การให้คําปรึกษาแนะนํา  การเป็นพ่ีเลี้ยง  การฝึกอบรม  ฯลฯ 

หมายเลข  15  ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินสมรรถนะ  โดยใช้มาตรวัดแบบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของ
ข้าราชการอ่ืนในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน  ดังน้ี    คะแนน  1  
หมายถึง  จําเป็นต้องพัฒนาอย่างย่ิง  คะแนน 2  หมายถึง  ด้อยกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / 
ตําแหน่งเดียวกัน  คะแนน 3 หมายถึง  ทัดเทียมกับข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน  
คะแนน 4  หมายถึง  สูงกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน  และคะแนน 5  หมายถึง  
เป็นเลิศกว่าข้าราชการอ่ืนในประเภท / ตําแหน่งเดียวกัน  (รายละเอียดคําอธิบายนิยามตามหมายเลข  10) 

หมายเลข  16 ผลรวมคะแนนการประเมินสมรรถนะแต่ละรายการในหมายเลข  12   ทั้ง  16  รายการสมรรถนะ   

 

 

 

 

 



เฉพาะผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ชป.135/3-1

รายการสมรรถนะ บันทึกเหตุการณ์สําคัญ

สมรรถนะหลัก

  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์    

  2. บริการท่ีดี    

  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

  4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   

  5. การทํางานเป็นทีม   

  6. การดําเนินงานเชิงรุก  

  7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน

  8. อ่ืน ๆ  ระบุ  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1.

  2.

  3.

  4.

แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญท่ีแสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ีประเมิน
สําหรับข้าราชการประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการ



เฉพาะผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ชป.135/3-2

รายการสมรรถนะ บันทึกเหตุการณ์สําคัญ

สมรรถนะหลัก

  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์    

  2. บริการท่ีดี    

  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

  4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   

  5. การทํางานเป็นทีม   

  6. การดําเนินงานเชิงรุก  

  7. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน

  8. อ่ืน ๆ  ระบุ  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1.

  2.

  3.

สมรรถนะทางการบริหาร

  1. สภาวะผู้นํา

  2. วิสัยทัศน์

  3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

  4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน

  5. การควบคุมตนเอง

  6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญท่ีแสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ีประเมิน
สําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ



คําอธิบายแบบ  ชป. 135/3 
แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญทีแ่สดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน 

 
แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมนิ  (ชป.135/3)  สําหรับ

ผู้บังคับบัญชาใช้ในการบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน แบ่งออกเป็น  
2  แบบฟอร์ม  คือ 

1. แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน  สําหรับขา้ราชการ
ประเภทวิชาการ  และประเภทท่ัวไป  (ชป.135/3-1)  ใช้สําหรับบันทึกเหตุการณ์สําคัญทีแ่สดงถึงพฤติกรรม
ตามสมรรถนะที่ประเมิน  กรณีพ้ืนที่ในแบบ ชป.135/2-1  ช่อง  (13)  ไม่พอ) 

2. แบบบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน  สําหรับขา้ราชการ
ประเภทอํานวยการ  (ชป.135/3-2)  ใช้สําหรับบันทึกเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะ   
ที่ประเมิน  กรณีพ้ืนที่ในแบบ ชป. 135/2-2  ช่อง  (13)  ไม่พอ) 



ชป.135/4

รอบการประเมิน (1)                             รอบที่ 1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  25…….  ถึง  31  มีนาคม  25……. รอบที่ 2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  25…....  ถึง  30  กันยายน  25...….

ตัวชี้วัด (7) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (8) คะแนนที่ได้  (ระดับ 1-5) (9) จุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง (10)

 1. งานที่สนับสนุนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กรม / คํารับรองการปฏิบัติราชการ

 2. งานตามบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งงาน

 3. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (12) คะแนนที่ได้  (ระดับ 1-5) (13)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (15)

(16) ลงชื่อ...........................................................................ผู้ประเมิน (17) ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับการประเมิน

         (.......................................................................)          (.......................................................................)

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

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

ผลงาน (6)

จุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง (14)สมรรถนะ (11)

แบบแจ้งผลการประเมิน (Feedback Report)

สํานัก / กอง (2) …....…………...........……........………….................…………....…………….

ชื่อผู้รับการประเมิน   (นาย/นาง/นางสาว)  (4)  .................................................................................

ส่วน / กลุ่มงาน /  ฝ่าย / โครงการ (3)............................................................................................................................

ตําแหน่ง / ระดับ  (5)  ..................................................................................................................................................



คําอธิบายแบบแจ้งผลการประเมิน  (ชป.135/4) 

หมายเลข  1    รอบการประเมิน    แบ่งเป็น  2  รอบ  คือ 

          รอบท่ี  1  ระยะเวลาต้ังแต่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคมของปีถัดไป 

          รอบท่ี  2  ระยะเวลาต้ังแต่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายนของปีเดียวกัน 

หมายเลข  2   สํานัก / กอง  ท่ีผู้รับการประเมินสังกัด 

หมายเลข  3   ส่วน / กลุ่มงาน / ฝ่าย / โครงการ  ท่ีผู้รับการประเมินสังกัด  

หมายเลข  4   ชื่อ  นามสกุล  ผู้รับการประเมิน 

หมายเลข  5   ชื่อตําแหน่งและระดับของผู้รับการประเมิน   

หมายเลข  6     ผลงานของผู้รับการประเมินท่ีเป็นจุดเด่น / สิ่งท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุง  โดยแบ่งเป็น  3  ลักษณะงาน  คือ 

    1. งานท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชาตามยุทธศาสตร์กรม / คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    2. งานตามบทบาทหน้าท่ีของตําแหน่งงาน 

    3. งานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 

หมายเลข  7   ตัวชี้วัดท่ีเป็นจุดเด่น  หรือท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุง   

หมายเลข  8     ผลสัมฤทธ์ิของงาน  คือ  ผลสําเร็จของงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

หมายเลข  9   คะแนนท่ีได้  คือ  คะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  แบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยนําผลคะแนนมาจาก 

    แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (ชป.135/1) 

หมายเลข  10     จุดเด่น / สิ่งท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุง   

    ผู้ประเมินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานตามหมายเลข  6  ด้านจุดเด่น / สิ่งท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุง   

หมายเลข  11     รายการสมรรถนะของผู้รับการประเมินท่ีเป็นจุดเด่น / สิ่งท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุง   

หมายเลข  12   ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง  นํามาจากแบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ  (ชป.135/2-1  และ ชป.135/2-2) 

หมายเลข  13   คะแนนท่ีได้  คือ  คะแนนการประเมินสมรรถนะ  แบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยนําผลคะแนนมาจาก 

    แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ  (ชป.135/2-1  และ ชป.135/2-2) 

หมายเลข  14   จุดเด่น / สิ่งท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุง   

    ผู้ประเมินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะตามหมายเลข  11  ด้านจุดเด่น / สิ่งท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุง   

หมายเลข  15   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

    กรณีท่ีผูป้ระเมินมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการประเมิน / การปฏิบัติงาน  สามารถระบุได้ในส่วนนี ้

หมายเลข  16   ผู้ประเมินลงลายมือชื่อ  ชื่อตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผู้บังคบับัญชา)  ระดับตําแหน่งของผู้ประเมิน 

  (ผู้บังคับบัญชา)  และวันท่ีแจ้งผลการประเมิน 

หมายเลข  17     ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อ  ชื่อตําแหน่งของผู้รับการประเมิน  ระดับตําแหน่งของผู้รับการประเมิน   

  และวันท่ีรับทราบผลการประเมิน 
----------------------------------------------- 



แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการปีละ  2  ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ  ครั้งที่  1  ประเมินผล
ในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป  และครั้งที่  2  ประเมินผล
ในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปีเดียวกัน  ในหนึ่งรอบการประเมินจะแบ่ง
ออกเป็น  3  ช่วงการประเมิน  คือ  ช่วงที่  1  ต้นรอบการประเมิน  ช่วงที่  2  ระหว่างรอบการประเมิน  และช่วงที่  3  
ครบรอบการประเมิน  ซึ่งในแต่ละช่วงการประเมินมีกิจกรรมที่ผู้ประเมิน  และผู้รับการประเมินจะต้องปฏิบัติ  ดังน้ี 

ช่วงที่  1  ต้นรอบการประเมิน 
ผู้รับการประเมินตกลงกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของงานที่ผู้รับ          

การประเมินต้องปฏิบัติให้เกิดผลในช่วงรอบการประเมินน้ัน  โดยต้องกําหนดตัวช้ีวัดผลงานและค่าเป้าหมาย  
ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหวังในตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ  และเมื่อได้ข้อตกลงแล้ว  ให้กรอกข้อมูล        
ลงในแบบฟอร์มทั้ง  3  แบบ  ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            2.  ใน  “แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธ์ิ    
ของงาน  (ชป.135/1)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1.  ให้ผู้ รับการประเมินกรอกข้อมูลในแบบ  
ชป.135  ส่วนท่ี  1  ข้อมูลของผู้รับการประเมินให้
ครบถ้วน 
      เนื่องจากยังอยู่ในช่วงต้นรอบการประเมินจึงให้
ผู้ รับการประเมินกรอกเพียงข้อมูลในส่วนท่ี  1  
ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  เท่านั้น  โดยยังไม่ต้อง
กรอกข้อมูลใดๆ ในส่วนท่ี  2, 3, 4 และ  5  เพราะ
ยังไม่มีข้อมูลผลการปฏิบัติราชการเกิดข้ึน  

แบบ ชป.135 

แบบ ชป.135/1 

   ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลรอบการประเมิน 
(รอบท่ี 1 หรือ 2) ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/ระดับ  
พร้อมลงลายมือชื่อในช่อง 4.1 เพ่ือรับมอบหมาย
งาน 
   ผู้ประเมินกรอกชื่อ-สกุล พร้อมลงลายมือชื่อ
ในช่อง 7.1 เพ่ือมอบหมายงาน 

   ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน
ร่วมกันระบุผลงาน ตัวชี้วัด คะแนนตามระดับค่า
เป้าหมาย พร้อมท้ังน้ําหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัว 
โดยน้ําหนักรวมของทุกตัวต้องเท่ากับ 100% 



3. ใน “แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ
สําหรับข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
(ชป .135/2-1) หรือสํ าหรับข้าราชการประเภท
อํานวยการ (ชป.135/2-2 หน้า 1)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมรรถนะแบ่งออกเป็น  4  ประเภท  คือ 

       1. สมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. กําหนด 5 รายการ ดังต่อไปน้ี 
 1.1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
 1.2 บริการท่ีดี 
 1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 1.4 การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 1.5 การทํางานเป็นทีม 

       2. สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามที่กรมชลประทานกําหนด 2 รายการ ดังต่อไปน้ี 
 2.1 การดําเนินงานเชิงรุก 
 2.2 ความเข้าใจภารกิจของกรมชลประทาน 

       3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่กรมชลประทานกําหนด ตําแหน่งละอย่างน้อย 3 รายการ  
รายละเอียดของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และระดับสมรรถนะท่ีองค์กรคาดหวังให้เป็นไปตามที่กําหนดในคู่มือ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกรมชลประทาน 
 

 
 4. ใน “แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ
สําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ (ชป.135/2-2 
หน้า 2)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      4. สมรรถนะทางการบริหารตามท่ี ก.พ. กําหนด ใช้สําหรับข้าราชการ 
ประเภทอํานวยการ  มี 6 รายการ ดังต่อไปน้ี 
1. สภาวะผู้นํา 2. วิสัยทัศน์ 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
4. ศักยภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยน 5. การควบคุมตนเอง 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน 

แบบ ชป.135/2-1 หรือ 
ชป.135/2-2 (หน้า 1) 

   ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลรอบการ
ประเมิน (รอบท่ี 1 หรือ 2) ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/
ระดับ พร้อมลงลายมือชื่อในช่อง 4 
   ผู้ประเมินกรอกชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/ระดับ 
พร้อมลงลายมือชื่อในช่อง 7 
 

   ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชา/   
ผู้ประเมินร่วมกันระบุสมรรถนะท่ีจะประเมิน 
ระดับสมรรถนะท่ีองค์กรคาดหวัง  (ตาราง
หมายเลข 9) พร้อมท้ังน้ําหนักของสมรรถนะ  
แต่ละตัว  โดยนํ้าหนักรวมของทุกตัวต้องเท่ากับ 
100% 

   ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลรอบการ
ประเมิน (รอบท่ี 1 หรือ 2) ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/
ระดับ พร้อมลงลายมือชื่อในช่อง 4 
   ผู้ประเมินกรอกชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/ระดับ 
พร้อมลงลายมือชื่อในช่อง 7 
 
   ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชา/   
ผู้ประเมินร่วมกันระบุสมรรถนะทางการบริหาร
ตามท่ี ก.พ. กําหนด ระดับสมรรถนะท่ีองค์กร
คาดหวัง (ตารางหมายเลข 9) พร้อมท้ังน้ําหนัก
ของสมรรถนะแต่ละตัว  โดยน้ําหนักรวมของทุก
สมรรถนะต้องเท่ากับ 100% 

 

 แบบ ชป.135/2-2 (หน้า 2) 



  เมื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทั้ง  3  แล้ว  ให้ผู้รับการประเมินนํา  แบบกําหนดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ชป.135/1)  แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ (ชป.135/2-1)  หรือแบบกําหนดและประเมินสมรรถนะสําหรับข้าราชการ
ประเภทอํานวยการ (ชป.135/2-2)  แนบท้ายรวมไว้กับ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ       
(ชป.135)  ซึ่งเป็นเอกสารหลัก เพ่ือให้ผู้ประเมินเก็บไว้ใช้เมื่อครบรอบการประเมิน 
  อย่างไรก็ดี  ผู้รับการประเมินควรสําเนาเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เองหน่ึงชุด  เพ่ือใช้อ้างอิงเมื่อ
จําเป็น 
 
  ช่วงที่  2  ระหว่างรอบการประเมิน 

  ในระหว่างรอบการประเมินเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับการประเมินจะต้องปฏิบัติราชการให้เกิดผล
ตามท่ีได้ตกลงร่วมกันไว้กับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน   
  ผู้รับการประเมินในฐานะผู้ปฏิบัติ  พึงติดตามงานที่ตนรับผิดชอบ  พิจารณาปัญหาและ       
หาหนทางแก้ไข  โดยปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้ปฏิบัติราชการได้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตกลงโดยมี
พฤติกรรมตามที่คาดหวัง 
  อน่ึง  เน่ืองจากงานในภาคราชการเป็นงานที่อาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงสูง  หลายครั้ง
อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการปฏิบัติราชการที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน  หากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินต้องให้คําปรึกษาช้ีแนะแก่ผู้รับการประเมิน  และร่วมกัน
หารือปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดผลงาน  และ/หรือค่าเป้าหมาย  รวมทั้งนํ้าหนักของตัวช้ีวัด  แล้วจึงแก้ไขข้อมูลใน          
แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ชป.135/1)  ให้สอดคล้องกันด้วย  ดังน้ี 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

   การปรับเปลี่ยนตัวชี้ วัดผลงาน และ/หรือ   
ค่าเป้าหมาย รวมท้ังน้ําหนักตัวชี้ วัดผลงาน   
เพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของงานในระหว่าง
รอบการประเมิน อาจทําได้ ดังนี้ 
   1. ตัดตัวชี้วัดผลงานท่ีไม่เกี่ยวข้องออกไป 
   2. คงตัวชี้วัดผลงานเดิมไว้ แต่ปรับค่าเป้าหมาย
ใหม่ให้เหมาะสม 
    3. เพ่ิมตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายท่ีสามารถ
สะท้อนงานท่ีเพ่ิมเข้ามา 

แบบ ชป.135/1 



  ช่วงที่  3  ครบรอบการประเมิน 

  เมื่อครบรอบการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมิน  โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
และร่วมกันวิเคราะห์หาความจําเป็นในการพัฒนารายบุคคล 

  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ให้อ้างอิงตัวช้ีวัดผลงานและค่าเป้าหมายที่ระบุใน                
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ชป.135/1)  และให้กรอกข้อมูลดังน้ี 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ
 เน่ืองจากระดับคะแนนของค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะ มี 5 ระดับคะแนน ดังน้ัน 
ในการคํานวณคะแนนรวมจึงต้องปรับให้เป็นฐาน 100 โดยนํา 20 มาคูณกับคะแนนรวม (คะแนน (ก) X นํ้าหนัก (ข)) 
ทั้งน้ี ตัวเลข 20 ได้มาจากการคํานวณโดยนํา 100 มาหารด้วย 5 
 

แบบ ชป.135/1 

   2. คํานวณคะแนนการประเมินของตัวชี้วัด
ผลงานแต่ละตัว ดังนี ้
 รวมคะแนน = คะแนน (ก) X น้ําหนัก (ข) X 20 
                                         100  

   5. คํานวณคะแนนการประเมินของตัวชี้วัด
ผลงานแต่ละตัว ดังนี ้
 รวมคะแนน = คะแนน (ก) X น้ําหนัก (ข) X 20 
                                         100  

แบบ ชป.135/2-1 หรือ 
ชป.135/2-2 (P.1-2) 

   3. ระดับสมรรถนะท่ีองค์กรคาดหวัง  ดูจากตาราง
หมายเลข  9 

   4. ประเมินและให้คะแนนโดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมการปฏิบั ติราชการของผู้ รับการ
ประเมินท่ีแสดงออกตลอดช่วงรอบการประเมิน
เปรียบเทียบแนวทางการประเมินสมรรถนะ  ซ่ึงมีค่า
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5    

   1. ประเมินและให้คะแนนโดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเกิดข้ึนจริง กับค่าเป้าหมาย 
หากผลงานตรงกับเป้าหมายใด ก็ได้คะแนนไป
ตามน้ัน 
   ท้ังน้ี คะแนนการประเมินอาจมีค่าระหว่าง 1 ถึง 5 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  

   8. ให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบ ชป.135  
             ส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5 อันประกอบด้วย                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้รับการ
ประเมิน 

ผู้ประเมิน/
ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับ 
บัญชา

เหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับ 
บัญชา 

เหนือขึ้นไป
อีกชั้นหน่ึง 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

หัวหน้าฝ่าย
บริการท่ัวไป 

ผู้อํานวยการ
สํานัก/กอง 

- 

นายช่าง 
เคร่ืองกล 

หัวหน้าฝ่าย
ช่างกล 

ผู้อํานวยการ
โครงการ 
ส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาฯ 

ผู้อํานวยการ
สํานัก 

แบบ ชป.135 (หน้า 1) 

   6. ให้นําคะแนนจาก แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน  (ชป .135/1) และแบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
(ชป.135/2-1 หรือ ชป.135/2-2) มากรอกใน
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการ   
(ชป.135) จากน้ันจึงคํานวณคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และระบุระดับผลการประเมิน    

   7. ระบุแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ท่ี ได้มาจากการหารือร่วมระหว่าง   
ผู้ ประเมินกับผู้ รั บการประเมิน โดยให้ ระบุ
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
    -  ความรู้ /ทักษะ/สมรรถนะ ท่ี ต้ องได้ รับ   
การพัฒนา 
    -  วิธีการพัฒนา 
    -  ช่วงเวลาท่ีจะใช้ในการพัฒนา 

   สําหรับผู้รับการประเมินท่ีอยู่ระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการจะกําหนดค่าน้ําหนักของ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) ท่ี 50 : 50 

     ในกรณีท่ีผู้ รับการประเมินไม่ลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมินให้บันทึกวันท่ีท่ีได้แจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และ
ต้องมีพยานบุคคลลงลายมือชื่อ ตําแหน่ง และ
วันท่ีท่ีได้แจ้งผลการประเมิน  

     9.  จากนั้นให้ผู้ประเมินส่งแบบสรุปการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ พร้อมเอกสารแนบไปยังสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายนของทุกปี 
เพ่ือรวบรวมไว้กับแฟ้มประวัติของข้าราชการแต่ละคน
สําหรับการอ้างอิงในกรณีจําเป็น และเก็บสําเนาข้อมูลไว้ท่ี
สํานกั/กอง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน 

แบบ ชป.135 (หน้า 2) 



  
 
 
 การแจ้งผลการประเมิน 

 หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินต้องแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบ  โดยแยกดําเนินการเป็น  
2  กรณี  คือ 
 
 

 

1.  การแจ้งผลรายบุคคล  เพ่ือให้ผู้รับการประเมินทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของตนในช่วง
ระยะเวลาการประเมินน้ัน  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินมีโอกาสให้คําปรึกษาแนะนําเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา 
ผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน  ก่อนเข้าสู่รอบการประเมินต่อไป  โดยในการแจ้งผล
กรณีน้ี  ผู้รับการประเมินต้องลงนามรับทราบด้วย 

2.  การประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ  “ดีเด่น”  และ  “ดีมาก”             
เป็นการประกาศให้ทราบในระดับส่วนราชการ  ทั้งน้ี  นอกจากเพ่ือเป็นการยกย่อง  ชมเชย  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
ระดับดีเด่นและดีมากให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว  ยังเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของการประเมินอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ชป.135 /4 



ขั้นตอนการแจ้งผลการประเมิน 
 
 
 

ผูป้ระเมินเตรยีมเอกสารประกอบการแจ้งผล 
-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ของข้าราชการ (ชป.135) 
-  แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
   (ชป.135/1) 
-  แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ (ชป.135/2-1) 
   และ (ชป.135/2-2) 
-  หลักฐาน/ผลงานของผู้รับการประเมิน 
-  แนวทางคําปรึกษาแนะนําที่ผู้บังคับบัญชา/ 
   ผู้ประเมินต้องการแจ้งแก่ผู้รับการประเมิน 

 
 
 

      ผู้ประเมินแจ้งวันนดัหมายการแจ้งผล 
 
 
 
 

ณ  วันนดัหมาย 
-  แจ้งผลการประเมิน 

          -  ใหค้ําปรึกษาแนะนําเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

  ไม่ยอมรบั         ยอมรับ 
                             ผลการประเมิน     ผลการประเมิน 
 
 
 

                 ไม่ยินยอมลงนาม           ลงนามรบัทราบใน 
                       รับทราบใน ชป.135      ชป.135 
 
 

 
     ผู้ประเมินใหพ้ยานยืนยันการแจ้งผล 

 



สาระสาํคญัทีผู่บ้ังคบับญัชา/ผูป้ระเมินควรแจ้งแก่ผู้รบัการประเมิน 

1.  คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินว่าได้เท่าไร  และอยู่ในระดับใด  (เช่น  ดี  ดีมาก  
หรือ  ดีเด่น) 

2.  คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานว่าได้เท่าใด 
3.  คะแนนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (สมรรถนะ)  ว่าได้เท่าใด 
4.  จดุเด่น  จุดด้อย  และประเด็นที่ผู้รับการประเมินควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น  ทั้งในส่วนผลสัมฤทธ์ิของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

กรณ ี การชี้แจง/คําแนะนํา 

ผลการประเมนิระดับ  “ดี”  ขึ้นไป 

-  ยกย่องชมเชยผู้ที่รับการประเมินปฏิบัติราชการได้ผลสัมฤทธิ์และ   
มีพฤติกรรมที่ดี 

-  เชิดชูจุดเด่น  ช้ีให้เห็นจุดด้อย  และประเด็นในการพัฒนาทั้ง   
การทํางาน  และการแสดงพฤติกรรมของผู้รับการประเมินจะพัฒนา
ตนเองให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

-  หารือกับผู้รับการประเมินเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและแนวทาง   
การพัฒนาเพ่ิมเติม 

ผลการประเมนิระดับ 
“พอใช้”  หรือ  “ต้องปรับปรุง” 

-  ช้ีจุดเด่น  และช้ีแจงจุดบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข   
ทั้งในส่วนการทํางาน  และการแสดงพฤติกรรม 

-  ให้กําลังใจแก่ผู้รับการประเมินมีกําลังใจพัฒนาตนเอง 
-  หารือกับผู้รับการประเมินเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและแนวทาง   

การพัฒนาเพ่ิมเติม 
 
 

แนวทางการใหค้ําปรกึษาหารือแกผู่้รบัการประเมิน 
 

แนวทางและข้อพึงระวังในการให้คาํติชมผู้รบัการประเมิน 

• พึงระลึกเสมอว่าคนทุกคนต้องการได้รับการช่ืนชม  และไม่ต้องการได้รับการตําหนิติเตียน 

• คําชมเชยต้องกล่าวออกมาจากใจจริง  และคําตําหนิต้องหนักแน่น  จริงจัง 

• ควรกล่าวอย่างจําเพาะเจาะจงว่าผลงานหรือพฤติกรรมใดที่ทําให้ผู้รับการประเมินได้รับการชมเชย
หรือตําหนิ 

• คําชม/การให้ความดีความชอบตอบแทนผลงานดี  เป็นการสร้างความเช่ือมั่นในตนเองแก่ผู้รับ   
การประเมินและเป็นแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลมาก 

• การติชมต้องเน้นเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง  และสามารถแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการปรับปรุงพัฒนาได้ 

• ติชมที่ผลงานหรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับงาน  ไม่ใช่ลักษณะส่วนตัวของผู้รับการประเมินที่ไม่เก่ียวกับงาน 

• ผู้ถูกติอาจมีความรู้สึกสะเทือนใจ  เสียใจ  และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชามีอคติ  ไม่ชอบตนเป็นการส่วนตัว  
ดังน้ัน  ผู้บังคับบัญชาจึงควรใส่ใจกับความรู้สึก  และสังเกตปฏิกิริยาของผู้ถูกติอย่างใกล้ชิด 



 

สิ่งที่ไม่ควรทาํในการใหค้าํปรึกษา  แนะนาํ  ในการแจ้งผลการประเมิน 

• ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้รับการประเมิน 

• ใช้วาจารุนแรง  หยาบคาบ  แสดงกิริยาไม่สุภาพ 

• ให้คําแนะนําเพียงกว้างๆ  ไม่ชัดเจน  เช่น  ให้ต้ังใจทํางาน  หรือขยันมากขึ้น 

• แสดงความไม่เช่ือมั่นในความสามารถของลูกน้อง 

• พูดจาถากถาง  ท้าทาย 
 
 

บทบาทของผูร้บัการประเมินในการรบัฟงัคําปรึกษาแนะนํา 

• รับฟังและพยายามทําความเข้าใจ  ไม่ด่วนตัดสินหรือตัดบทว่าสิ่งที่รับฟังเป็นเรื่องไม่จริง 

• ขอคําช้ีแจงหากไม่เข้าใจ  เพ่ือให้แน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาพูด  เช่น  ขอให้ผู้บังคับบัญชา
ยกตัวอย่าง  หรือขอทราบความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา 

• ไม่ด่วนปกป้องการกระทําของตน  พยายามรับฟังการให้คําปรึกษาช้ีแนะให้ชัดเจนก่อน 

• ไม่เถียงเพ่ือเอาชนะ  เน่ืองจากสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาบอกเป็นมุมมองจากสิ่งที่เขาสังเกตเห็น  สิ่งที่เขา
ประสบและเป็นความคิดเห็นของเขา  ดังน้ัน  จึงไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงเพ่ือเอาชนะ  เน่ืองจาก      
การรับฟังความเห็นของผู้บังคับบัญชาและการพูดคุยลักษณะน้ีจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการ
พัฒนา  การโต้เถียงจะทําให้ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถใช้เวลาในการให้คําปรึกษาช้ีแนะได้อย่างเต็มที่ 

• พิจารณาไตร่ตรองคําปรึกษาช้ีแนะที่ได้รับว่าเคยได้รับคําปรึกษาช้ีแนะในลักษณะน้ีหรือไม่  หรือ
พิจารณาถามตัวเองว่าเคยได้รับการช้ีแนะในลักษณะน้ีหรือไม่  และต้องการจะใช้ประโยชน์จากการ
ช้ีแนะนี้หรือไม่  จะเกิดอะไรข้ึนถ้าตนเองไม่สนใจคําช้ีแนะน้ี  และจะสามารถใช้ประโยชน์จาก      
คําช้ีแนะนี้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการทํางานได้มากที่สุดอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของลกูจ้างประจํา 
กรมชลประทาน 

........................................................................... 
 ด้วยกระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา  ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐  ลงวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓  
               ดังน้ัน  เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา 
กรมชลประทาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา กรมชลประทาน  ดังน้ี   
 ๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํา กรมชลประทาน สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔)  เป็นต้นไป 
              ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํา  กรมชลประทาน ที่กําหนดน้ี  มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก  โดยทุกสํานัก กอง ต้องมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
              ๓. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 
  ๓.๑  การเลื่อนขั้นค่าจ้าง  การให้รางวัลประจําปี  และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
                    ๓.๒  การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
                    ๓.๓  การแต่งต้ังลูกจ้างประจํา 
                ๓.๔  การให้ออกจากราชการ 
                    ๓.๕  การให้รางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 
 ๔. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะ  
การปฏิบัติงาน  โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 
       ๔.๑  ผลงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ 
  (๑) ปริมาณงาน 
  (๒) คุณภาพของงาน 
  (๓) ความทันเวลา 
  (๔) ความคุ้มค่าของงาน 
  (๕) ผลลัพธ์  ประโยชน์ในการนําไปใช้  และประสิทธิผลของงาน 
 
 
 

                                                                                                /๔.๒ คุณลักษณะ… 
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                   ๔.๒  คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ 
  (๑) ความสามารถ  และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
                  (๒) ความรับผิดชอบ 
  (๓) การรักษาวินัย  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา 
  (๔) ความร่วมมือ 
                              (๕) สภาพการมาปฏิบัติงาน 
  (๖)  การวางแผน 
  (๗)  ความคิดริเริ่ม 
    ๔.๓  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา 
กรมชลประทาน  ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการประเมินผล  ดังน้ี 
  ๔.๓.๑  กําหนดให้มีคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนนในการประเมินแต่ละคร้ังโดย
กําหนดสัดส่วนคะแนนของผลงานร้อยละ  ๗๐ และสัดส่วนคะแนนคุณลักษณะการปฏิบัติงานร้อยละ ๓๐ 
  ๔.๓.๒  กําหนดแบ่งคะแนนให้แต่ละปัจจัยที่จะประเมินตามลําดับความสําคัญ
ของแต่ละปัจจัย และเมื่อรวมแล้วคะแนนเต็มของทุกปัจจัยที่ใช้ประเมินผลงาน และคะแนนเต็ม
ของทุกปัจจัยที่ใช้ประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ต้องไม่เกินสัดส่วนคะแนนของผลงานและ
สัดส่วนคะแนนของคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
  ๔.๓.๓  สําหรับกรณีที่คะแนนรวมในการประเมินมีจุดทศนิยม ให้ปัดทิ้ง
และนําคะแนนรวมที่ได้มา  สรุปผลการประเมินตามที่กําหนดไว้  ๓  ระดับ 
  ๔.๓.๔  ให้กําหนดระดับผลการประเมินแต่ละปัจจัยของผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํา  เป็น  ๓  ระดับ  ดังน้ี  

 ระดับ            คะแนน  (ร้อยละ) อธิบาย 
 ดีเด่น           ๙๐ - ๑๐๐ ผลงาน  หรือคณุลักษณะการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน 
  หรือข้อกําหนด  หรือดีเด่น 
          เป็นทีย่อมรับได้         ๖๐ - ๘๙ ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
 หรือข้อกําหนด  หรือยอมรับได้ 
          ต้องปรับปรุง           ตํ่ากว่า ๖๐ ผลงาน  หรือคณุลักษณะการปฏิบัติงานตํ่ากว่ามาตรฐาน 
 หรือมีข้อบกพร่องอยู่เสมอ 
 

 ๔.๓.๕  ให้รวมคะแนนผลการประเมินทั้งสิ้น  และคิดเป็นร้อยละ  แล้วนํามา 
เปรียบเทียบกับระดับผลการประเมินที่กําหนดไว้  ๓ ระดับ  เพ่ือสรุปผลการประเมิน  ดังน้ี 

ระดับผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม ดีเด่น 

(๙๐ – ๑๐๐%) 
เป็นที่ยอมรับได้ 
(๖๐ – ๘๙%) 

ต้องปรับปรุง 
(ตํ่ากว่า ๖๐ %) 

๑๐๐ ๙๐-๑๐๐ ๖๐-๘๙ ๐-๕๙ 
 

/ ๕. ให้ประเมนิ... 
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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 หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ  
   เทียบเท่า สํานัก หรือกอง สาํหรับลูกจ้างประจําที่อยู่ในบังคับบัญชา 
 (๖.๒)  ผู้บังคับบัญชาที่ตํ่ากว่าสํานัก  กอง  หน่ึงหรือสองระดับตามโครงสร้างการ  
   แบ่งส่วนราชการ  กรมชลประทาน  สําหรับลูกจ้างประจําที่อยู่ในบังคับบัญชา 
 (๖.๓)  ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ (๖.๑)   
              ๗. ให้ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา 
แบบ (ชป.๑๓๖) และแบบมอบหมายงานของลูกจ้างประจํา  แบบ (ชป.๑๓๖/๑) สําหรับการประเมิน
แต่ละคร้ังตามรอบปีงบประมาณ 
              ๘. ให้นําระบบเปิดซึ่งใช้ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗  ลงวันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๔๐ มาใช้กับ
ลูกจ้างประจํา ทั้งน้ี  ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย  ประกาศรายช่ือผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเด่น  ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ๙ . เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุน ความโปร่งใส  และเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กรมชลประทาน  จึงกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน  ผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจําระดับกรม เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐาน  
และความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน  และเสนอความเห็นเก่ียวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา ของสํานัก  กอง ต่อผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง     
 ๑๐. กําหนดให้สํานัก  กอง   ต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในระดับสํานัก กอง ขึ้นมาหน่ึงคณะ   
เพ่ือทําหน้าที่เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํา ของผู้ประเมินตามข้อ  (๖.๒) และข้อ (๖.๓)   ต่อผู้อํานวยการสํานัก กอง 
      ๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา  ให้ดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปน้ี 
                        (๑๑.๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน สํานัก 

กอง ต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ลูกจ้างประจําในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

                     (๑๑.๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และ ผู้รับการประเมิน 
กําหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน กําหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ ให้พิจารณา
จากคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ กรม สํานัก กอง หรือ 
ภารกิจหลักที่ได้มีการกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ                

                                                                                        / (๑๑.๓) ในแต่ละรอบ... 
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   (๑๑.๓) ในแต ่ล ะรอบการประ เม ิน ให ้ผู ้ป ร ะ เม ินตามข ้อ  (๑๑ .๒ ) 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับผู้รับการประเมิน  

                        (๑๑.๔) ในระหว่างการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ  (๑๑.๒) ให้คําปรึกษา
แนะนํา ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง  แก้ไข พัฒนาเพ่ือ
นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  
และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมิน  
ควรร่วมกันทําการวิเคราะห์ผลสําเร็จของงานและคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน  เพ่ือหาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 

                    (๑๑.๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตาม
ข้อ (๑๑ .๒ )   แจ้งผลการประเมินให้ผู ้รับการประเมินทราบ
เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล
การประเมิน  กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ
รับทราบผลการประเมิน  ให้ข้าราชการอย่างน้อยหน่ึงคนในสํานัก  
กอง น้ัน  ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมิน
ดังกล่าวแล้ว  

                        (๑๑.๖) ให้ผู ้ประเมินตามข้อ (๖.๒) และ (๖.๓) ส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา  เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก กอง ตามข้อ ๑๐  เพ่ือพิจารณา
เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา ต่อผู ้อํานวยการ
สํานัก  กอง ประกอบการพิจารณาเสนอเล่ือนขั้นค่าจ้างในแต่ละรอบ
การประเมิน  

        (๑๑.๗) ให้สํานัก กอง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจํา ผู้มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่น และระดับเป็นที่ยอมรับได้  ไว้ในที่เปิดเผยให้ทราบ
โดยทั่วกัน  และในการประเมินครั้งที่ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ประเมินจัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผู้ที่มีผลการประเมิน
ดีเด่น ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้  และผลการประเมิน
ต้องปรับปรุง ไว้ให้ชัดเจน  เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและ
ให้จัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีผลการประเมินดีเด่น และผลการประเมิน
เป็นที่ยอมรับได้ไว้  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างคร้ังที่  ๒                     

   (๑๑.๘) ให้ผู้ประเมินตามข้อ (๖.๑) จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจําในสังกัด  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน  
ผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา  ระดับกรม ตามข้อ ๙  เพ่ือพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําของสํานัก  กองต่างๆ 
ต่อผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้น(อธิบดี)  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าจ้างในแต่ละรอบการประเมิน 

         / ๑๒. ให้สํานัก กอง... 



 - ๕ - 

 ๑๒. ให้สํานัก  กอง รวบรวมต้นฉบับ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา แบบ (ชป. ๑๓๖)  และแบบมอบหมายของลูกจ้างประจํา แบบ (ชป. ๑๓๖/๑)
พร้อมหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน  จัดส่งให้ฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ  
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือจัดเก็บที่แฟ้มประวัติลูกจ้างประจํา ภายในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายนของป ี 
                    สําหรับ  สําเนา  ให้ผู้บังคับบัญชา เก็บไว้ที่สํานัก  กองหรือหน่วยงานที่เรียกช่ือเป็น
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกองที่ผู้ถูกประเมินสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน   

              ๑๓. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจํา  กรมชลประทาน แบบ (ชป. ๑๓๖) และแบบ (ชป. ๑๓๖/๑)  สําหรับลูกจ้างประจําทุกตําแหน่ง 
              ๑๔. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว  ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
ผู ้ประเมินควรนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู ้รับการประเมิน  
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และกําหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะ
และผลสัมฤทธ์ิของงานดีย่ิงขึ้น 
             ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๖ - 

 ตัวอย่าง  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา (ทุกกลุ่มงาน)  
มีคะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน  และกําหนดสดัส่วนผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน เป็น ๗๐ : ๓๐ 

ระดับผลการประเมิน 
รายการประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

ดีเด่น 
(๙๐ – ๑๐๐%) 

เป็นท่ียอมรับได้ 
(๖๐ – ๘๙%) 

ต้องปรับปรุง 
(ตํ่ากว่า๖๐%) 

๑. ผลงาน 
๑.๑. ปริมาณงาน 
๑.๒. คุณภาพของงาน 
๑.๓. ความทันเวลา 
๑.๔. ความคุ้มค่า 
๑.๕. ผลลัพธ์  ประโยชน์ในการ

นําไปใช้และประสิทธิผลของงาน 
๒. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

๒.๑ ความสามารถ และความอุตสาหะ  
      ในการปฏิบัติงาน 
๒.๒ ความรับผิดชอบ 
๒.๓ การรักษาวินัยและปฏิบัติตน 
       เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา 
๒.๔ ความร่วมมือ 
๒.๕ สภาพการมาปฏิบัติงาน 
๒.๖ การวางแผน 
๒.๗ ความคิดริเร่ิม 

๗๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๓๐ 
๕ 
 
๕ 
๔ 
 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 

๖๓.๐๐-๗๐.๐๐ 
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ 
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ 
๙.๐๐-๑๐.๐๐ 
๙.๐๐-๑๐.๐๐ 
๙.๐๐-๑๐.๐๐ 

 
๒๗.๐๐-๓๐.๐๐ 
๔.๕๐-๕.๐๐ 

 
๔.๕๐-๕.๐๐ 
๓.๖๐-๔.๐๐ 

 
๓.๖๐-๔.๐๐ 
๓.๖๐-๔.๐๐ 
๓.๖๐-๔.๐๐ 
๓.๖๐-๔.๐๐ 

๔๒.๐๐-๖๒.๓๐ 
๑๒.๐๐-๑๗.๘๐ 
๑๒.๐๐-๑๗.๘๐ 
๖.๐๐-๘.๙๐ 
๖.๐๐-๘.๙๐ 
๖.๐๐-๘.๙๐ 

 
๑๘.๐๐-๒๖.๗๐ 
๓.๐๐-๔.๔๕ 

 
๓.๐๐-๔.๔๕ 
๒.๔๐-๓.๕๖ 

 
๒.๔๐-๓.๕๖ 
๒.๔๐-๓.๕๖ 
๒.๔๐-๓.๕๖ 
๒.๔๐-๓.๕๖ 

๐-๔๑.๓๐ 
๐-๑๑.๘๐ 
๐-๑๑.๘๐ 
๐-๕.๙๐ 
๐-๕.๙๐ 
๐-๕.๙๐ 

 
๐-๑๗.๗๐ 
๐-๒.๙๕ 

 
๐-๒.๙๕ 
๐-๒.๓๖ 

 
๐-๒.๓๖ 
๐-๒.๓๖ 
๐-๒.๓๖ 
๐-๒.๓๖ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๐.๐๐-๑๐๐.๐๐ ๖๐.๐๐-๘๙.๐๐ ๐-๕๙.๐๐ 

 
 
 

 
 



ชป…

                                          ครั้งที่ ๑  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕…….  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕…….         ครั้งที่ ๒  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕…....  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕...….

ลําดับ
ที่

 การกระทําผิดวินัย การลงโทษ การตักเตือน  (๒๕) ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้น  ครั้งที่ ๑ ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้น  ครั้งที่ ๒
      คะแนน ก. เกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน ก. เกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน

ความเห็นด้านผลงาน (ระบุจุดเด่นและ/หรือสิ่งที่ควรแก้ไข) ความเห็นด้านผลงาน (ระบุจุดเด่นและ/หรือสิ่งที่ควรแก้ไข)
ผลงาน  
๑. ปริมาณงาน  :  มีผลงานตรงตามเป้าหมาย ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน
๒. คุณภาพของงาน  :  มีผลงานถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์และประณีต หรือคุณภาพอื่น ๆ
๓. ความทันเวลา  :  ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดไว้สําหรับการปฏิบัติงาน หรือภารกิจนั้น ๆ ความเห็นด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน /  วิธีการพัฒนา ความเห็นด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน /  วิธีการพัฒนา
๔. ความคุ้มค่าของงาน  :  การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ากับผลผลิตของงาน หรือโครงการ
๕. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้  :  มีผลผลิต หรือผลลัพธ์ ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพอื่นๆ

รวม
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน
๑. ความสามารถ  และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน :  ความรอบรู้ในงาน  มีความขยันหมั่นเพียร  และมุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จลุล่วง
๒. ความรับผิดชอบ  :  ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มใจ   และตั้งใจทํางานให้สําเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

และปัญหา 
๓. การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา  :  ความประพฤติการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  แบบแผน

และข้อบังคับของทางราชการ (ลงชื่อ) ……………………….....………………………….ผู้รับการประเมิน (ลงชื่อ) ……………………….....…………………………….ผู้รับการประเมิน
๔. ความร่วมมือ  :  การประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น          ( ……………………..……..……………………..)            ( ……………………..……..……..………………..)
๕. สภาพการมาปฏิบัติงาน  :  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและค่านิยมของหน่วยงาน ตําแหน่ง ……………………….....…………….....………… ตําแหน่ง ……………………….....…………….....………….
๖. การวางแผน  :  ความสามารถในการคาดการณ์  การวิเคราะห์ข้อมูล กําหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม วันที่ ………………………....…...………....…...……… วันที่ ………………………....…...………...…....…...……..

๗. ความคิดริเริ่ม  :  ความสามารถในการคิดริเริ่ม ปรับปรุงงานให้เกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งมี
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ มาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร

(ลงชื่อ) ……………………….....……………………………... พยาน (ลงชื่อ) ……………………….....…………………...………….พยาน
          ( ……………………..……..……..…………..)            ( ……………………..…………....……..……..)

สรุปคะแนนผลการประเมินเป็น ๓ ระดับ  ดังนี้ ตําแหน่ง ……………………….....…………….....…….. ตําแหน่ง ……………………….....…………….....………..
วันที่ ………………………....…...………....…...……… วันที่ ………………………....…...………...…....…...……..

๔

๔

รวม
จํานวน
ขั้นที่
ได้รับ
ทั้งปี

(๒๔)

คะแนนเต็ม

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินข้างต้น

(๑๗) (๑๘)(๑๑) (๑๕)

๒๐

หมายเหตุ

(๑๖)

๗๐

          คะแนนรวม  (ผลงาน + คุณลักษณะการปฏิบัติงาน)

ครั้งที่ ๑ (๙)
ครั้งที่ ๒

๒๐

(๔)

๑๐
๑๐
๑๐

(๑๓)(๑๒)(๑๐)

รวม

ผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

๕
๕

(๒๐) (๒๑)(๑๔) (๑๙)

ลา
คลอด
บุตรการ

ป่วย

(๒๐)

๒๕...... ๒๕......

-

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินข้างต้น

ขั้น จํานวนเงิน
๒๕......

(๒๑) (๒๓)(๒๒)

จํานวนเงิน

กลับ

เวลา
ก่อนตัว ราช

การ

คุณวุฒิ เลขที่
ตําแหน่ง

จําเป็น

ลา ลา

ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติงาน

ลา
ป่วย

ชื่อ

อายุ - ปี

มา
สายกิจ ราช

ขาด

(๕) (๗)(๓)

อัตราหลังเลื่อน
ระดับตําแหน่ง

การเลื่อนค่าจ้างประจํา

๓ ปีที่ผ่านมา

๑๓๖

(๘)(๒)

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
 สังกัด  (ส่วน / กลุ่ม / ฝ่าย / โครงการ)…...…………………............................…………………………………. สํานัก / กอง  ................………………………………….

ขั้น

อัตราก่อนเลื่อน

(๑) (๖)

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒

๔
๔
๔

๓๐
๑๐๐

ในป ๒๕….

3.  ระดับตองปรับปรุง   คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐
2.  ระดับเปนที่ยอมรับได   คะแนนรอยละ ๖๐ - ๘๙
1.  ระดับดีเดน   คะแนนรอยละ ๙๐ - ๑๐๐

ในป ๒๕….

(๒๖)

อยูในเกณฑเลื่อน ๐.๕ ขั้น
อยูในเกณฑเลื่อน ๑ ขั้น

ไมไดเลื่อนขั้น

(๒๘)

(๒๙)

(๒๗)



ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้น         (๓๐) ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไป       (๓๑) ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง      (๓๒)
ข. เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ครั้งที่ ๑ เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
ครั้งที่ ๑ ควรเลื่อนขั้น             ๑ ขั้น            ๐.๕ ขั้น มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้

ไม่ควรเลื่อนขั้น ๑. การให้คะแนนในการประเมิน ๑. การให้คะแนนในการประเมิน
ควรกันเงินไว้ ……….. ขั้น

เหตุผลประกอบ  (โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนขั้น ๑ ขั้น และกรณีเสนอ ๒. การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ๒. การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา
ไม่ควรเลื่อนขั้น ให้ระบุให้ชัดเจน)

๓. การพัฒนาผู้รับการประเมิน ๓. การพัฒนาผู้รับการประเมิน

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

ครั้งที่ ๒ ควรเลื่อนขั้น             ๑ ขั้น            ๐.๕ ขั้น ครั้งที่ ๒ เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ครั้งที่ ๒ เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
ไม่ควรเลื่อนขั้น มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
ควรกันเงินไว้ ……….. ขั้น ๑. การให้คะแนนในการประเมิน ๑. การให้คะแนนในการประเมิน

เหตุผลประกอบ  (โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนขั้น ๑ ขั้น และกรณีเสนอ
ไม่ควรเลื่อนขั้น ให้ระบุให้ชัดเจน) ๒. การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ๒. การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา

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



คําอธิบาย 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัติงานของลูกจ้างประจํา  (ชป. ๑๓๖) 

(คร้ังที่ ๑  หมายถึง  ระยะเวลา ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม  ของปีถัดไป  คร้ังที่ ๒  หมายถึง  ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐  กันยายน  ของปีเดียวกัน) 
 
ช่องที่  ๑ ใส่ลําดับที ่
ช่องที่  ๒ ช่ือและนามสกุลของผู้ถูกประเมิน 
ช่องที่  ๓  ช่ือตําแหน่งของผู้ถูกประเมิน 
ช่องที่  ๔ ระดับของตําแหน่งลูกจ้างประจํา 
ช่องที่  ๕ อายุตัวของผู้ถูกประเมิน  ลงรายการเฉพาะจํานวนปี 
ช่องที่  ๖ จํานวนปีที่รับราชการจนถึงปัจจุบัน  ลงรายการเฉพาะจํานวนปี 
ช่องที่  ๗ แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ถูกประเมิน 
ช่องที่  ๘ เลขที่ตําแหน่งของผู้ถูกประเมินตามบัญชีถอืจ่ายอัตราค่าจ้างประจํา 
ช่องที่  ๙ แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลาป่วย  โดยเป็นวันลาป่วยซึ่งไม่ใช่วันลาป่วยจําเป็น   
  ครั้งที่ ๑  และครั้งที่  ๒   
ช่องที่  ๑๐ แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลาป่วยจําเป็น  ซึง่เป็นวันลาป่วยต่อเน่ือง  และมีใบรับรองแพทย์   
 ครั้งที่ ๑  และครั้งที่  ๒   
ช่องที่  ๑๑ แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลากิจ  ครั้งที ่๑  และคร้ังที่  ๒   
ช่องที่  ๑๒ แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ขาดราชการ  ครั้งที่ ๑  และคร้ังที่  ๒   
ช่องที่  ๑๓ แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่ลาคลอดบุตร  ครั้งที่ ๑  และครั้งที่  ๒   
ช่องที่  ๑๔ แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่มาสาย  ครั้งที ่๑  และคร้ังที ่ ๒   
ช่องที่  ๑๕ แสดงจํานวนวันทั้งหมดที่กลบัก่อนเวลา  ครั้งที่ ๑  และครั้งที่  ๒   
ช่องที่  ๑๖ แสดงจํานวนขั้นที่ได้รับการเลื่อนขั้นย้อนหลัง  จากปีปัจจบัุนย้อนหลังไป  ๓  ปี 
ช่องที่  ๑๗ แสดงจํานวนขั้นที่ได้รับการเลื่อนขั้นย้อนหลัง  จากปีปัจจบัุนย้อนหลังไป  ๒  ปี 
ช่องที่  ๑๘ แสดงจํานวนขั้นที่ได้รับการเลื่อนขั้นย้อนหลัง  จากปีปัจจบัุนย้อนหลังไป  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 ให้บันทกึการกระทําผิดวินัย  การลงโทษ  การตัดค่าจ้างลกูจ้างประจํา ที่เกิดในรอบการประเมนิ

ครั้งที ่๑  และ/หรือ  ครั้งที ่ ๒                                                                                               
ช่องที่  ๒๖ ผู้ประเมินกรอกคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา  ครั้งที่ ๑  และครั้งที่ ๒ 

 ให้ประเมนิจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
-  ผลงาน  กําหนดน้ําหนักคะแนนร้อยละ ๗๐    
-  คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  กําหนดนํ้าหนักคะแนนร้อยละ ๓๐   

ช่องที่  ๒๗ ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้น  ครั้งที่ ๑  เก่ียวกับด้านผลงาน  ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  
                     และวิธีการพัฒนา  

ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ ๑   
กรณีผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ ๑    
ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในสํานัก กอง นั้น  ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผล
การประเมินดังกล่าวแล้ว       

ช่องที่  ๒๘ ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้น  ครั้งที่ ๒  เก่ียวกับด้านผลงาน  ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน                 
และวิธีการพัฒนา  
ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ ๒   
กรณีผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ ๒    
ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในสํานัก กอง นั้น  ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผล
การประเมินดังกล่าวแล้ว   

ช่องที่  ๒๙ กําหนดระดับผลการประเมินเป็น  ๓  ระดับ  ดังน้ี 
 ระดับ  ดีเด่น                 คะแนนร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐       อยู่ในเกณฑ์เลื่อน ๑ ขั้น 
 ระดับ  เป็นที่ยอมรับได้      คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๘๙         อยู่ในเกณฑ์เลื่อน ๐.๕ ขั้น 
 ระดับ  ต้องปรับปรุง      คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐         ไม่ได้เลื่อนขั้น 
ช่องที่  ๓๐ ความเห็นของผู้ประเมินช้ันต้น  เก่ียวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา  ครั้งที่ ๑ และคร้ังที่  ๒   
ช่องที่  ๓๑ ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไป  เก่ียวกับผลการประเมินของผู้ประเมินช้ันต้น                 
   ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา  เพ่ือเลื่อนขั้น ครั้งที่ ๑  และคร้ังที่  ๒   
ช่องที่  ๓๒ ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกช้ันหน่ึง  เก่ียวกับผลการประเมนิของผู้ประเมินเหนือ  
                     ขึ้นไปในการพิจารณาผลการประเมินเพ่ือการเลื่อนขั้น  ครั้งที่ ๑  และคร้ังที่  ๒   
    
 
 



                       

  
 

แบบมอบหมายงานของลูกจ้างประจํา   
    

                   ครั้งที่ ๑     ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ..........   ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม   ..............                    ครั้งที่ ๒     ตั้งแต่วันที่   ๑  เมษายน  .............   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  .................                         
 

(๑) ชื่อผู้รับการประเมิน                                            (๒) ตําแหน่ง                                           (๓) อัตราค่าจ้าง                      บาท  (๔)  สังกัด  (ส่วน / กลุ่ม /ฝ่าย / โครงการ)                          ............           
(๕) ชื่อผู้ประเมิน                                                                           (๖) ตําแหน่ง/ระดับ                                                                   สํานัก / กอง                                                      .                  

 

ผลสําเร็จของงานที่คาดหวงั ผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริง 

(๑๐)  ผลการประเมิน    
(๑)

ปริมาณ 
งาน 

(๒)     
คุณภาพ 
ของงาน 

(๓)     
ความ

ทันเวลา 

(๔)      
ความคุ้มค่า
ของงาน 

(๕)     
ผลลัพธ์ ประโยชน์ใน
การนําไปใช้ และ

ประสิทธิผลของงาน 

(๗)  ผลงาน 
 (๘)  ตัวชี้วัด 

(๙) 
ผลงานที่ปฏิบัติ

ได้จริง 
๒๐  

คะแนน 
๒๐  

คะแนน 
๑๐  คะแนน ๑๐  คะแนน ๑๐  คะแนน 

(๑๑) 
ผลคะแนนรวม 
๗๐  คะแนน 

         
 
 
 
 

         
 
 
 
 

                                                                                                                   (๑๒) คะแนนรวม       

                                                                                                              (๑๓) คะแนนรวมเฉลี่ย  เท่ากับคะแนนรวมหารจํานวนตัวชี้วัด       
 

 
 

          

ชป.๑๓๖/๑ 

หมายเหตุ   สรุปผลการประเมิน  แบ่งเป็น ๓ ระดับ  และคิดเป็นคะแนน ดังนี้ 

ระดับดเีด่น   คือ  ผลสาํเร็จของงานเกินกว่าเป้าหมาย                    (ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐)               คิดเป็นคะแนนได้เท่ากับ         ๖๓ - ๗๐        คะแนน 

ระดับเป็นที่ยอมรับได้   คือ   ผลสําเร็จของงานบรรลุเป้าหมาย          (รอ้ยละ ๖๐ - ๘๙)                คิดเป็นคะแนนได้เท่ากับ         ๔๒ - ๖๒        คะแนน 

ระดับตอ้งปรับปรุง   คือ   ผลสําเร็จของงานต่ํากว่าเป้าหมาย            (ต่ํากว่ารอ้ยละ ๖๐)                คิดเป็นคะแนนได้                ต่ํากว่า ๔๒      คะแนน 

ข้าพเจ้ารับทราบข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น                                  
  
 
(๑๔) ลงชื่อ  .....................................................ผู้ประเมิน      (๑๕)  ลงชื่อ ..................................................ผู้รับการประเมิน 

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

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

ข้าพเจ้าแจ้งผลการประเมินแล้ว                                        ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินดังกล่าว                
  
 
(๑๔) ลงชื่อ  .....................................................ผู้ประเมิน      (๑๕)  ลงชื่อ ..................................................ผู้รับการประเมิน 

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

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



 
คําอธิบาย 

แบบมอบหมายงานของลกูจ้างประจํา (ชป.๑๓๖/๑) 
( ครั้งที่ ๑  หมายถึง ระยะเวลา ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป  ครัง้ที่ ๒  หมายถึง  ระยะเวลา  ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน  ของปีเดียวกัน ) 

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

ช่องที่ ๑  หมายถึง  ช่ือและนามสกุลของผูร้ับการประเมิน   
ช่องที่ ๒  หมายถึง  ช่ือตําแหน่งของผู้รับการประเมิน 
ช่องที่ ๓  หมายถึง  อัตราค่าจ้างของผู้รับการประเมิน   
ช่องที่ ๔  หมายถึง  สังกัดของผู้รับการประเมิน  (ส่วน / กลุ่ม / ฝ่าย /โครงการ/  สํานัก / กอง ) 
ช่องที่ ๕  หมายถึง  ช่ือและนามสกุลผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น) 
ช่องที่ ๖  หมายถึง  ช่ือตําแหน่งของผู้ประเมิน   
ช่องที่ ๗  หมายถึง  ผลสําเร็จของงานตามที่คาดหวังซึ่งผู้ประเมิน  และผู้รับการประเมินจะกําหนดหรือตกลง 
   ร่วมกันตามแผนปฏิบัติงานประจําปีหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ช่องที่ ๘  หมายถึง  ตัวช้ีวัด ให้กําหนดเป็นระดับความสําเร็จของงาน หรอืจํานวนรายการผลผลิตของงานแล้วแต่ 
   ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะกําหนดร่วมกัน 
ช่องที่ ๙  หมายถึง  ผลสําเร็จของงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง    
ช่องที่ ๑๐ หมายถึง ผลการประเมินความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริงโดยวัดจากผลงาน  ๕  ด้าน (คะแนนรวม 
  ผลงาน ๗๐ คะแนน )  ดังน้ี     
  (๑)   ปริมาณงาน   :   มีผลงานตรงตามเป้าหมาย ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน    ๒๐  คะแนน 
  (๒)   คณุภาพของงาน   :   มีผลงานถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  และประณีต ๒๐ คะแนน 
  (๓)   ความทันเวลา    :   ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด   ๑๐  คะแนน 
  (๔)   ความคุม้ค่าของงาน   :   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  ความคุม้ค่าของงาน และผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนําไปใช้  
                            และประสิทธิผลของงงาน   ( แนวต้ัง) 
        
           
 
          /ช่องที่ ๑๓... 



 ๒

 

ช่องที่ ๑๓  หมายถึง   คะแนนรวมเฉลี่ย คํานวณได้จากคะแนนรวมผลการประเมินผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริง                   
                          หารด้วยจํานวนตัวช้ีวัด 
       

      คะแนนรวมเฉลี่ย    =                                                                    
 
 

การสรุปผลคะแนนการประเมินผลสําเร็จของงานจริง 
 ระดบัดเีด่น               ( รอ้ยละ ๙๐ - ๑๐๐ )   คิดเป็นคะแนน  ๖๓ -  ๗๐   คะแนน   เป้าหมายวัดได้ระดับ  ๓  ( ปรมิาณงาน / คุณภาพงาน / ความทันเวลา /  คุ้มค่า / ผลลัพธ์)    

       

 ระดับเป็นท่ีพอยอมรับได้   ( ร้อยละ ๖๐ - ๘๙ )               ”             ๔๒ - ๖๒   คะแนน                  ”              ๒   ( ปริมาณงาน / คุณภาพงาน/ ความทันเวลา /  คุ้มค่า / ผลลัพธ์)       

     

 ระดับต้องปรับปรุง         ( ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ )               ”           ต่ํากว่า ๔๒   คะแนน                  ”             ๑   ( ปริมาณงาน / คุณภาพงาน / ความทันเวลา /  คุ้มค่า / ผลลัพธ์)  

          

ช่องที่ ๑๔  หมายถึง   ผู้ประเมินลงลายมอืช่ือรับทราบข้อตกลงร่วมกัน  
ช่องที่ ๑๕  หมายถึง   ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบข้อตกลงร่วมกัน   
ช่องที่ ๑๖  หมายถึง   ผู้ประเมินลงลายมอืช่ือแจ้งผลการประเมินให้ผู้รบัการประเมินทราบ 
ช่องที่ ๑๗  หมายถึง   ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 
 
 

    คะแนนรวม 
   จํานวนตัวชีวั้ด 



แนวทางปฏิบัติในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา 

ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําปีละ  2  ครั้ง           
ตามรอบปีงบประมาณ  ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง             
31  มีนาคม  ของปีถัดไป  และครั้งที่  2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  
30  กันยายน  ของปีเดียวกัน  ในหน่ึงรอบการประเมิน  จะแบ่งออกเป็น  3  ช่วงการประเมิน  คือ  ช่วงที่  1         
ต้นรอบการประเมิน  ช่วงที่  2  ระหว่างรอบการประเมิน  และช่วงที่  3  ครบรอบการประเมิน  ซึ่งในแต่ละช่วง
การประเมินมีกิจกรรมที่ผู้ประเมิน  และผู้รับการประเมินจะต้องปฏิบัติ  ดังน้ี 

ช่วงที่  1  ต้นรอบการประเมิน 
ผู้รับการประเมินตกลงกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของงานที่ผู้รับ          

การประเมินต้องปฏิบัติให้เกิดผลในช่วงรอบการประเมินน้ัน  โดยต้องกําหนดตัวช้ีวัดผลงานและค่าเป้าหมาย  
ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหวังในตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ  และเมื่อได้ข้อตกลงแล้ว  ให้กรอกข้อมูล        
ลงในแบบฟอร์มทั้ง  3  แบบ  ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            2.  ใน  “แบบมอบหมายงานของลูกจ้างประจํา  
(ชป.136/1)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แบบ ชป.136 (หน้า 1) 

แบบ ชป.136/1 

   ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลรอบการประเมิน 
(รอบท่ี 1 หรือ 2)  ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง  
และสังกัด สํานัก/กอง  พร้อมลงลายมือชื่อในช่อง (15) 
เพ่ือรับมอบหมายงาน 
   ผู้ประเมินกรอกชื่อ-สกุล  ตําแหน่ง พร้อม   
ลงลายมือชื่อในช่อง (14) เพ่ือมอบหมายงาน 

   ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน
ร่ ว ม กั น ร ะ บุ ผ ล สํ า เ ร็ จ ข อ ง ง า น ท่ี ค า ดห วั ง   
(7) ผลงาน ร่วมกันกําหนดหรือตกลงร่วมกันตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปีหรือตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (8) ตัวชี้วัดให้กําหนดเป็นระดับ
ความสําเร็จของงาน หรือจํานวนรายการผลผลิต
ของงานแล้วแต่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะ
กําหนดร่วมกัน  

1.  ให้ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลในแบบ  
ชป.136  ในส่วนของข้อมูลของผู้รับการประเมิน
ให้ครบถ้วน 
      เนื่องจากยังอยู่ในช่วงต้นรอบการประเมิน   
จึงให้ผู้รับการประเมินกรอกเพียงข้อมูลในส่วนท่ี
เป็นข้อมูลของผู้รับการประเมินเท่านั้น  โดยยังไม่ต้อง
กรอกข้อมูลใดๆ ในส่วนอ่ืนๆ  เพราะยังไม่มีข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานเกิดข้ึน  

   3. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน 
ลงลายมือชื่อแจ้งการมอบหมาย
งานให้ผู้รับการประเมินทราบ 

   4. ผู้รับการประเมิน
ลงลายมือชื่อรับทราบ
การมอบหมายงาน 



 

  เมื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทั้ง  2  แล้ว  ให้ผู้รับการประเมินนํา  แบบมอบหมายงาน
ของลูกจ้างประจํา  (ชป.136/1) แนบท้ายรวมไว้กับ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํา  (ชป.136) ซึ่งเป็นเอกสารหลัก เพ่ือให้ผู้ประเมินเก็บไว้เมื่อครบรอบการประเมิน 

  อย่างไรก็ดี  ผู้รับการประเมินควรสําเนาเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เองหน่ึงชุด เพ่ือใช้อ้างอิงเมื่อ
จําเป็น 
  ช่วงที่  2  ระหว่างรอบการประเมิน 

  ในระหว่างรอบการประเมินเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับการประเมินจะต้องปฏิบัติงานให้เกิดผลตามที่ได้
ตกลงร่วมกันไว้กับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน   
  ผู้รับการประเมินในฐานะผู้ปฏิบัติ  พึงติดตามงานที่ตนรับผิดชอบ  พิจารณาปัญหาและ     
หาหนทางแก้ไข  โดยปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ตกลงโดยมี
พฤติกรรมตามที่คาดหวัง 
  เน่ืองจากงานในภาคราชการเป็นงานที่อาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงสูง  หลายคร้ังอาจต้อง
มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการปฏิบัติราชการที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน  หากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินต้องให้คําปรึกษาช้ีแนะแก่ผู้รับการประเมิน  และร่วมกันหารือ
ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดผลงาน  และ/หรือค่าเป้าหมาย  รวมทั้งนํ้าหนักของตัวช้ีวัด  แล้วจึงแก้ไขข้อมูลใน          
แบบมอบหมายงานของลูกจ้างประจํา  (ชป.136/1) ให้สอดคล้องกันด้วย  ดังน้ี 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ช่วงที่  3  ครบรอบการประเมิน 
  เมื่อครบรอบการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมิน  จากการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงาน  
  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ให้อ้างอิงตัวช้ีวัดผลงานและค่าเป้าหมายที่ระบุใน        
แบบมอบหมายงานของลูกจ้างประจํา  (ชป.136/1) และให้กรอกข้อมูลดังน้ี 

   การปรับเปลี่ยนตัวชี้ วัดผลงาน และ/หรือ   
ค่าเป้าหมาย รวมท้ังน้ําหนักตัวชี้ วัดผลงาน   
เพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของงานในระหว่าง
รอบการประเมิน อาจทําได้ ดังนี้ 
   1. ตัดตัวชี้วัดผลงานท่ีไม่เกี่ยวข้องออกไป 
   2. คงตัวชี้วัดผลงานเดิมไว้ แต่ปรับค่าเป้าหมาย
ใหม่ให้เหมาะสม 
    3. เพ่ิมตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายท่ีสามารถ
สะท้อนงานท่ีเพ่ิมเข้ามา 

แบบ ชป.136/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

  ความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติได้จริงวัดจากผลงาน  5  ด้าน  ดังต่อไปน้ี 
 1. ปริมาณผลงาน  :  มีผลงานตรงตามเป้าหมาย  ข้อตกลง  หรือมาตรฐานของงาน  20  คะแนน 
 2. คุณภาพผลงาน  :  มีผลงานถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ ์ และประณีต  20  คะแนน 
 3. ความทันเวลา : ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด  10  คะแนน 
 4. ความคุ้มค่าของงาน  :  การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ากับผลผลิตของงาน  10  คะแนน 
 5. ผลลพัธ์  ประโยชน์ในการนําไปใช้  และประสิทธิผลของงาน  :  มผีลผลิตของงานตรงตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของงาน  10  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   2. ผู้ประเมินกรอกคะแนนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา โดยให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน   
       กําหนดระดับผลการประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

 ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 90 – 100 อยู่ในเกณฑ์
เลื่อน 1 ข้ัน 

 เป็นท่ียอมรับได้  คะแนนร้อยละ 60 - 89 อยู่ใน
เกณฑ์เลื่อน 0.5 ข้ัน 

 ต้องปรับปรุง  คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 60 ไม่ได้
เลื่อนข้ัน 

   1. ประเมินและให้คะแนนโดยเปรียบเทียบ
ความสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึนจริง กับค่าคะแนน
ท่ีต้ังไว้ ว่าผลงานท่ีทําได้ควรได้รับค่าคะแนนใด 

   2. ผลคะแนนรวมของการประเมินตัวชี้วัดผลงาน
แต่ละตัว ดังนี ้
คะแนน (11) = ผลคะแนน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  

 คะแนนรวมเฉลี่ย (13)   =    คะแนนรวม (12) 
     จํานวนตัวชี้วัด 

แบบ ชป.136/1 

   3. ผลคะแนนรวม (12) เป็นการรวมคะแนน
ของผลคะแนนรวม (11) ในแนวต้ัง 

   4. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน 
ลงลายมือชื่อแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบ 

   5. ผู้รับการประเมิน   
ลงลายมือชื่อรับทราบผล   
การประเมิน 

แบบ ชป.136 (หน้า 1)     1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวันลา   
ในรอบการประเมิน  และการเลื่อนค่าจ้างประจํา 
3 ปีท่ีผ่านมา  อัตราก่อนเลื่อน อัตราหลังเลื่อน  
เป็นต้น 

   3. ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน  
และผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
       ในกรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้
บันทึกวันท่ีท่ีได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และให้ข้าราชการ
อย่างน้อย  1  คนในสํานัก/กอง  ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผล   
การประเมินดังกล่าวแล้ว  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    4. ให้ผู้ เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเลื่อนข้ันค่าจ้างประจํา  และผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา  ซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้รับการ
ประเมิน 

ผู้ประเมิน
ชั้นต้น/

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป
อีกชั้นหน่ึง 

พนักงาน
ธุรการ 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 

ผู้อํานวยการ
สํานัก/กอง 

- 

ช่างฝีมือ
สนาม 

หัวหน้าฝ่าย       
ส่งน้ําและบํารุง 
รักษา 

ผู้อํานวยการ
โครงการ
ชลประทาน 

ผู้อํานวยการ
สํานักฯ 

 

     5.  จากนั้นให้ผู้ประเมินส่งแบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ พร้อมเอกสารแนบไปยังสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายนของทุกปี  
เพ่ือรวบรวมไว้กับแฟ้มประวัติของข้าราชการแต่ละคน
สําหรับการอ้างอิงในกรณีจําเป็น และเก็บสําเนาข้อมูลไว้
ท่ีสํานัก/กอง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน  
 

 แบบ ชป.136 (หน้า 2) 



หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป   

กรมชลประทาน 

      

 ด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ.  ได้มีประกาศ ลงวัน ท่ี  

28  กุมภาพันธ์  2554  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2554  

กําหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  และ

มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

 ดังน้ัน  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  กรมชลประทาน  

สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  และเป็นประโยชน์ในการท่ีกรมชลประทานจะใช้

เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานราชการท่ัวไป  ดังน้ี 

 1. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธ ีการนี้  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป                        

กรมชลประทาน  ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป 

 2. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  กรมชลประทาน  ได้แก่ 

         (2.1) ผู้อํานวยการสํานัก / กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า                             

สํานัก หรือกอง สําหรับพนักงานราชการท่ัวไปท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 

                       (2.2) ผู้บังคับบัญชาท่ีตํ่ากว่าสํานัก / กอง หน่ึงหรือสองระดับ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการ  กรมชลประทาน  สําหรับพนักงานราชการท่ัวไปท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 

                       (2.3) ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม  (2.1)   

 3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  กรมชลประทาน  

ท่ีกําหนดน้ีมีหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก  

โดยสํานัก / กอง  ต้องกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน 

 4. การประเมินผลการปฏิ บัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และนําผล            

การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ  แล้วแต่กรณี  ดังน้ี 

  (1) การเลื่อนค่าตอบแทน 

  (2) การต่อสัญญาจ้าง 

  (3) การเลิกจ้าง 

  (4) อ่ืน ๆ  เช่น การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ท่ีเคยเป็นพนักงานราชการแยกตามผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน เพ่ือใช้สําหรับพิจารณาการว่าจ้างครั้งต่อไป 

 

/ 5.  การประเมินผล... 
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 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  ให้ประเมินจากผลงานของ

พนักงานราชการท่ัวไปผู้น้ัน  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน                 

โดยกําหนดให้มีสัดส่วนการประเมิน  ดังน้ี 

  (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  80   

  (2) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  20 

โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน   พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 

 (1) ปริมาณผลงาน 

 (2)  คุณภาพผลงาน 

 (3)  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 

 (4)  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน    พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 

 (1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์   กําหนดคะแนน 4 

 (2)  บริการท่ีดี    กําหนดคะแนน 4 

 (3)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   กําหนดคะแนน  3 

 (4)  การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม กําหนดคะแนน 3 

 (5)  การทํางานเป็นทีม     กําหนดคะแนน 3 

 (6)  ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน   กําหนดคะแนน 3 

โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ตามเอกสารแนบท้าย (ให้ใช้สมรรถนะของข้าราชการโดยอนุโลม  ซ่ึงมีค่าคาดหวังอยู่ใน

ระดับท่ี  1  ของทุกสมรรถนะ)   

 แบบฟอร์มสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  กรมชลประทาน

ให้ใช้  แบบ  ชป.137  (ตามเอกสารแนบท้าย) 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

                  (6.1) กําหนดให้มีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ในการประเมินแต่ละครั้ง  และให้

กําหนดนํ้าหนักคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเท่ากันทุกกลุ่ม  ได้แก่  พนักงานราชการ    

ในกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  

  (6.2) ให้นําคะแนนจากการประเมินทุกรายการตามที่กําหนดในข้อ  6.1  มาสรุปผล

การประเมินโดยผลการประเมิน  แบ่งเป็น  5  ระดับ  ดังน้ี 

 

/1.  ดีเด่น... 
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    1. ดีเด่น ผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  95 - 100   

    2. ดีมาก ผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  85 - 94    

    3. ดี ผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  75 - 84   

    4. พอใช้ ผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65 - 74   

    5. ต้องปรับปรุง    ผลคะแนนน้อยกว่าร้อยละ  65  

7. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปปีละ  2  ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ  คือ  

ครั้งท่ี  1 ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 

  ครั้งท่ี  2   ระหว่างวันท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปีเดียวกัน 

 8. เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุน ความโปร่งใส และเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานราชการท่ัวไป  กรมชลประทานจึงกําหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานราชการท่ัวไป ระดับสํานัก / กอง  เพ่ือทําหน้าท่ีในการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อ

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจ ประกอบด้วย 

  (1) ผู้อํานวยการสํานัก  หรือ    ประธานกรรมการ 

    ผู้อํานวยการกอง  หรือ 

    ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ  หรือ 

    ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  หรือ 

    เลขานุการกรม  หรือ 

    ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  หรือ 

    ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  หรือ 

    ผู้อํานวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ 

  (2) ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง  หรือ   กรรมการ 

    ผู้อํานวยการส่วน  หรือ     

    ผู้อํานวยการสถาบัน  หรือ 

    ผู้อํานวยการศูนย์  หรือ 

    ผู้อํานวยการโครงการ 

  (3) หัวหน้าโครงการ  หรือ    กรรมการ 

    หัวหน้าศูนย์  หรือ 

    หัวหน้าสถานี  หรือ 

    หัวหน้ากลุ่มงาน  หรือ 

    หัวหน้าฝ่ายท่ีพนักงานราชการท่ัวไปปฏิบัติงานอยู่ 

/(4) หัวหน้าฝ่าย... 
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  (4) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการและเลขานุการ 

  (5) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าท่ี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 9.  พนักงานราชการท่ัวไป  ผู้ใดซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ย

ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2  ครั้งติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี  ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป 

 10.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป กรมชลประทาน ให้ดําเนินการ

ตามวิธีการดังต่อไปน้ี 

  (10.1) ในระหว่างการประเมินให้ผู้ประเมินตาม  ข้อ  2  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ผู้รับการ

ประเมิน เพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนา  เพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  และเม่ือ

สิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินดังกล่าว  ควรร่วมกันทําการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือหาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 

  (10.2) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง  ให้ผู้ประเมินตามข้อ  2  แจ้งผล

การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล       

การประเมิน  กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  ให้ข้าราชการอย่างน้อย

หน่ึงคนในสํานัก/กอง  น้ัน  ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว  

  (10.3) ให้ผู้ประเมินตามข้อ  2  ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ท่ัวไปเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  ตามข้อ  8  

เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานราชการท่ัวไป  ต่อผู้อํานวยการสํานัก/ กอง  ประกอบการพิจารณาเสนอเลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละรอบ      

การประเมิน  

 11.   ให้สํานัก / กอง  รวบรวมต้นฉบับ  แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการท่ัวไป  (แบบ ชป.137)  (แบบ ชป.137/1)  และ(แบบ ชป.137/2) หลักฐานแสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน  

และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน  จัดส่งให้ฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ        

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือจัดเก็บท่ีแฟ้มพนักงานราชการท่ัวไป  ภายในวันท่ี  15  พฤศจิกายนของปี  

สําหรับ  สําเนา  ให้ผู้บังคับบัญชา เก็บไว้ท่ีสํานัก / กอง  หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีมีฐานะเทียบเท่า

สํานักหรือกอง  ท่ีผู้ถูกประเมินสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน   

 12.   ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป                     

กรมชลประทาน  กับพนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กลุ่มงาน

วิชาชีพเฉพาะ  และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

    



 

1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) เลขประจําตัวประชาชน
ช่ืองาน / โครงการ สังกัด 
ตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตราค่าตอบแทน บาท / เดือน
วันเร่ิมสัญญาจ้าง  วันส้ินสุดสัญญาจ้าง

2. ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
2.1  การลา

รอบท่ี 1 (1 ต.ค..... - 31 มี.ค. .....)

รอบท่ี 2 (1 เม.ย......- 30 ก.ย......)

2.2  การกระทําผิดวินัย  การลงโทษ  การตักเตือน ....................................................................................................................................................
3.  สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน

ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

 ดีเด่น   95 - 100 คะแนน ดีเด่น 95 -100 คะแนน ดีเด่น 95 -100 คะแนน

ดีมาก 85 - 94 คะแนน ดีมาก 85 - 94 คะแนน ดีมาก 85 - 94 คะแนน

ดี 75 - 84 คะแนน ดี 75 - 84 คะแนน ดี 75 - 84 คะแนน
พอใช้ 65 - 74 คะแนน พอใช้ 65 - 74 คะแนน พอใช้ 65 - 74 คะแนน

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65  คะแนน ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 คะแนน ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 คะแนน

4. การรับทราบผลการประเมิน
คร้ังที่  2 สรุปผลการประเมินทั้งปีเฉลี่ย

ผู้รับการประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้รับการประเมิน
ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงช่ือ  ...................................................... ลงช่ือ  ...................................................... ลงช่ือ  ......................................................
ตําแหน่ง  ................................................. ตําแหน่ง  ................................................. ตําแหน่ง  .................................................
วันท่ี  ........................................................ วันท่ี  ........................................................ วันท่ี  ........................................................

ผู้ประเมิน ผู้ประเมิน ผู้ประเมิน
ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมิน   ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมิน ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมิน
ได้ลงรายมือช่ือรับทราบ ได้ลงรายมือช่ือรับทราบ ได้ลงรายมือช่ือรับทราบ
ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันท่ี........................ ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันท่ี........................ ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันท่ี..................................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือช่ือรับทราบ แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือช่ือรับทราบ แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือช่ือรับทราบ
โดยมี.................................................เป็นพยาน โดยมี.................................................เป็นพยาน โดยมี........................................................เป็นพยาน

ลงช่ือ......................................................(ผู้ประเมิน) ลงช่ือ......................................................(ผู้ประเมิน) ลงช่ือ......................................................(ผู้ประเมิน)

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

วันท่ี ....................................................... วันท่ี ....................................................... วันท่ี .......................................................

ลงช่ือ ..................................................... (พยาน) ลงช่ือ ..................................................... (พยาน) ลงช่ือ ..................................................... (พยาน)
ตําแหน่ง ................................................. ตําแหน่ง ................................................. ตําแหน่ง .................................................
วันที่ ........................................................ วันที่ ........................................................ วันที่ ........................................................

คร้ังที่  1

ลาลา

ป่วย คลอดบุตร กิจ ราชการ สาย

รวม

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป

เพ่ือการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.25.....

ลา
รอบการประเมิน

ขาด มา

หมายเหตุ
รวม

ลา

พักผ่อน
กลับ

ก่อนเวลา

องค์ประกอบการประเมิน

20%

ระดับผลการประเมิน

80%

(ก) x (ข)

รวมคะแนน 
นํ้าหนัก (ข)

(ก) x (ข)

(ผลการประเมินรอบที่ 1  +  ผลการประเมินรอบที่ 2)

80%

20%

การประเมินรอบที่ 1 การประเมินรอบที่ 2

นํ้าหนัก (ข)คะแนน (ก) คะแนน (ก)

สรุปผลการประเมินทั้งปีเฉลี่ย

สรุปผลการประเมินทั้งปีเฉลี่ย
รอบท่ี 1  +  รอบท่ี 2รวมคะแนน 

ระดับผลการประเมินรอบที่ 1

ผลคะแนนอยู่ระหว่าง

ระดับผลการประเมินรอบที่ 2

ผลคะแนนอยู่ระหว่าง

รวม 100% รวม 100%

2

2
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5. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป : ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง (ถ้ามี) : 
เห็นด้วยกับผลการประเมิน เห็นด้วยกับผลการประเมิน
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้

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

       ลงชื่อ .........................................................................        ลงชื่อ .........................................................................
       ตําแหน่ง ....................................................................        ตําแหน่ง ....................................................................
       วันที่ ...........................................................................        วันที่ ...........................................................................

6. ความเห็นเก่ียวกับค่าตอบแทน  (ตลอดปี)  ของ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าโครงการ ผอ.ส่วน ผอ.ศูนย์ ผสญ.

  กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค ก. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ
ข. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

ควรเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ร้อยละ ........................................................... เป็นจํานวนเงิน..................................บาท
จากอัตรา..................................................................... บาท เป็นอัตรา ........................................................................ บาท
ไม่เลื่อนค่าตอบแทน  เพราะ ............................................................................................................................................

เลิกจ้าง  เพราะ ................................................................................................................................................................

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

  ตําแหน่ง ........................................................................
        วันที่ ......................................................................

7. ความเห็นเก่ียวกับค่าตอบแทน  (ตลอดปี)  ของผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง

  กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค ก. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ

ข. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

ควรเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ร้อยละ ........................................................... เป็นจํานวนเงิน..................................บาท
จากอัตรา..................................................................... บาท เป็นอัตรา ........................................................................ บาท
ไม่เลื่อนค่าตอบแทน  เพราะ ............................................................................................................................................

เลิกจ้าง  เพราะ ................................................................................................................................................................

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

  ตําแหน่ง ........................................................................
        วันที่ ......................................................................

8. ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  (คําสั่งกรมฯ  ท่ี ข 407/2549  ลว. 4 พ.ค. 49)

มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น  ดังนี้

มติท่ีประชุม  คร้ังที่  ............................. วันที่ .....................................................

9.
เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น

มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น  ดังนี้

มติท่ีประชุม  คร้ังที่  ............................. วันที่ .....................................................

5.1 5.2

เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมชลประทาน
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คําอธบิายแบบสรปุผลการประเมินการปฏบิตัิงานของพนักงานราชการทัว่ไป 
 

แบบ  ชป 137  ให้บันทึกสรุปผลการประเมนิการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
            ในรอบปีงบประมาณเพ่ือพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจาํปีงบประมาณ  

ส่วนที่  1            ให้บันทึกข้อมลูเก่ียวกับพนักงานราชการ ได้แก่ ช่ือ - สกุล เลขประจําตัวประชาชน  
                               วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญาจ้าง ตําแหน่ง กลุ่มงาน ช่ืองาน / โครงการ  
                                สังกัดของพนักงานราชการ และอัตราค่าตอนแทนที่ได้รับ 

ส่วนที่  2      2.1 ให้บันทึกข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ  ซึ่งกําหนดให้มีการ 
            ประเมินปีละ 2  รอบ 
          รอบที่  1  ( 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ) การปฏิบัติราชการในคร่ึงปีแรก  มีวันลาประเภทใดบ้าง 
                               จํานวนวันลา และยอดรวมวันลา  
   รอบที่  2  ( 1 เมษายน- 30 กันยายน )  การปฏิบัติราชการในคร่ึงปีหลงั มีวันลาประเภท 
             ใดบ้าง จํานวนวันลา และยอดรวมวันลา 
       2.2 ให้บันทึกข้อมลูเก่ียวกับการรักษาวินัย  ว่าในรอบปีงบประมาณพนักงานราชการได้มีการ 
             กระทําผิดวินัย  มีการถูกลงโทษ  หรือถูกตักเตือนหรือไม่ 

ส่วนที่ 3             ให้บันทึกข้อมลูเพ่ือสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
                              (กลุ่มงานบริการ / กลุม่งานเทคนิค / กลุ่มงานบริหารทั่วไป / กลุม่งานวิชาชีพเฉพาะ / 

กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ)  สําหรับการประเมิน รอบที่ 1  และ รอบที่ 2  ในเรื่องของผล 
การประเมินด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน (ร้อยละ 80 ) และผลประเมินด้านพฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20 ) และผลการประเมินทั้งปีเฉลีย่เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การ 
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ให้กับพนักงานราชการทั่วไป 

ส่วนที่ 4  รับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินแล้ว ลงลายมือช่ือ 

ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมนิให้กับผู้รับการประเมินแล้ว ลงลายมือช่ือ  

ส่วนที่ 5            ให้บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ส่วนที่ 6  ให้บันทึกความเห็นของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่พนักงานราชการปฏิบัติงานอยู่ 
            เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทน (ตลอดปี) ให้กับพนักงานราชการทั่วไป โดยแยกเป็น  

กลุ่มงานบริการ / กลุม่งานเทคนิค / กลุ่มงานบริหารทั่วไป / กลุม่งานวิชาชีพเฉพาะ / 
กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

ส่วนที่ 7            ให้บันทึกความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โดยผู้อํานวยการสํานัก   
                               ผู้อํานวยการกอง เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับค่าตอบแทน (ตลอดปี) 

ส่วนที่ 8             ให้บันทึกความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของ 
            พนักงานราชการทั่วไป 

ส่วนที่ 9             ให้บันทึกความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการกรมชลประทาน 
 

 



(1)            กลุ่มงานบริการ                        กลุ่มงานเทคนิค

(2)   รอบการประเมิน        รอบที่  1  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม ...............  ถึงวันที่  31  มีนาคม ....                                                    รอบที่  2  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน ...............   ถึงวันที่  30  กันยายน ...............
(3)  ชื่อผู้รับการประเมิน    (นาย/นาง/นางสาว) ............................................  (4)  ตําแหน่ง  .....................................................   (5.1)  ลงชื่อ  ................................ วันที่ .....................  (5.2)  ลงชื่อ  ............................   วันที่ ..................
(6)  ชื่อผู้ประเมิน            (นาย/นาง/นางสาว) .............................................. (7) ตําแหน่ง ........................................................  (8.1)  ลงชื่อ  ................................. วันที่ ....................  (8.2)  ลงชื่อ ..............................   วันที่ ..................

  

ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
ต่ําสุดที่รับได้

ค่าเป้าหมายใน
ระดับต่ํากว่า
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่
เป็นค่ามาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่สูง
กว่ามาตรฐาน
(ความยาก
ปานกลาง)

ค่าเป้าหมายใน
ระดับท้าทายมี

ความยาก
ค่อนข้างมาก

(ก) (ข)

คะแนน (ค)
(กxข)

(9) (10) (11) 1 2 3 4 5 (13) (14) (15) (16)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป                           กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ                   กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

                                                                                                   (17)   รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  =  

แบบมอบหมายงานของพนักงานราชการทั่วไป

หน้าที่/ภารกิจ/ผลงาน

ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย  (12)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
คะแนน น้ําหนัก
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คะแนนรวมทุกตัวชี้วัด  (ค)
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คําอธิบาย 
แบบมอบหมายงานของพนักงานราชการทัว่ไป  (ชป.137/1) 

 

ช่องที่  1 พนักงานราชการทั่วไป  ได้แก่  พนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ  กลุม่งานเทคนิค   
 กลุ่มงานบรหิารทั่วไป  กลุม่งานวิชาชีพเฉพาะ  และกลุม่งานเช่ียวชาญเฉพาะ   
ช่องที่  2 รอบการประเมิน 
 รอบที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 
 รอบที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปีเดียวกัน 
ช่องที่  3  ช่ือและนามสกุลของผู้รับการประเมิน 
ช่องที่  4 ช่ือตําแหน่งของผู้รับการประเมิน 
ช่องที่  5.1 ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือและวันที่รับมอบหมายงาน 
ช่องที่  5.2 ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบผลการประเมิน 
ช่องที่  6 ช่ือและนามสกุลของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) 
ช่องที่  7 ช่ือตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผูบั้งคับบัญชา) 
ช่องที่  8.1 ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) ลงลายมือช่ือและวันที่มอบหมายงาน 
ช่องที่  8.2 ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) ลงลายมือช่ือและวันที่แจ้งผลการประเมิน   
ช่องที่  9 หน้าที่/ภารกิจ/ผลงานที่ผู้ประเมินมอบหมาย  ซึ่งผู้ประเมนิและผู้รับการประเมินจะกําหนดหรือ 
 ตกลงร่วมกันตามแผนปฏิบัติงานประจําปีหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ช่องที่  10 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วยช่ือตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  และค่าเป้าหมาย  ซึ่งผู้ประเมิน  และผู้รับการประเมิน 
 จะกําหนดหรือตกลงร่วมกันตามแผนปฏิบัติงานประจําปีหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ช่องที่  11 หน่วยนับ  ให้ระบุหน่วยนับให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่กําหนดในหมายเลข  10 
ช่องที่  12 คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย  แบ่งออกเป็น  5  ระดับ  โดยให้ความหมายของค่าเป้าหมาย 
 ในแต่ละระดับ  ดังน้ี 

   ระดบั   1 ค่าเปา้หมายระดบัต่าํสดุที่รบัได้   
   ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานในระดับน้ีจะได้  หนึ่ง  คะแนน 
        ระดบั   2    ค่าเปา้หมายในระดบัต่าํกว่ามาตรฐาน   
   ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานในระดับน้ีจะได้  สอง  คะแนน 
        ระดบั   3   ค่าเปา้หมายทีเ่ปน็คา่มาตรฐาน   
   ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานในระดับน้ีจะได้  สาม  คะแนน 
        ระดบั   4    ค่าเปา้หมายทีสู่งกว่ามาตรฐาน (ความยากปานกลาง)   
   ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานในระดับน้ีจะได้  สี่  คะแนน 
        ระดบั   5   ค่าเปา้หมายในระดบัทา้ทายมีความยากค่อนข้างมาก   
    ผู้ที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานในระดับน้ีจะได้  หา้  คะแนน 

/ช่องที่  13... 
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ช่องที่  13 ผลสมัฤทธ์ิของงาน  คือ  ผลสาํเร็จของงานทีป่ฏิบัติจริง   

ช่องที่  14 คะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) เป็นผู้ให้คะแนนโดยพิจารณา 
 เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลสมัฤทธ์ิของงานที่ปฏิบัติได้จริง  โดยวัดจากผลงาน  5  ด้าน  
 (คะแนนรวมผลงาน 80 คะแนน )  ดังน้ี     

    ปริมาณผลงาน  :  จํานวนผลงานที่ทําได้สําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กําหนด  20  คะแนน 
    คณุภาพผลงาน  :  ความถูกต้อง  ประณีต  และความเรียบร้อยของงาน  20  คะแนน 
    ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  :  เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่กําหนดไว้   
          20  คะแนน 
    การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า   :   การประหยัดในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทํางานตลอดจน 
           การระวังรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  20  คะแนน   
ช่องที่  15 นํ้าหนักของผลงานตามข้อ 9  ซึ่งผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา)  และผู้รับการประเมินจะกําหนด 
 หรือตกลงร่วมกัน 
ช่องที่  16 คะแนน  (ค) = คะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  (ก) x  คา่นํ้าหนักของผลงานแต่ละรายการ  (ข) 

ช่องที่  17     รวมคะแนนผลสัมฤทธ์ิของงาน  =  คะแนนรวมทุกตัวช้ีวัดในช่อง  16 
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ชป.137/2

(1)           กลุ่มงานบริการ                     กลุ่มงานเทคนิค                      กลุ่มงานบริหารทั่วไป                  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ                    กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ     

(3)  ชื่อผู้รับการประเมิน    (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................  (4)  ตําแหน่ง  ............................................................   (5) ลงชื่อ ......................................   วันที่  ...................................... 

1
จําเป็นต้องพัฒนา

อย่างยิ่ง

2
ด้อยกว่าพนักงาน

ราชการอื่นใน
ตําแหน่งเดียวกัน

3
ทัดเทียมกับพนักงาน

ราชการอื่นในตําแหน่ง
เดียวกัน

4
สูงกว่าพนักงาน
ราชการอื่นใน

ตําแหน่งเดียวกัน

5
เป็นเลิศกว่า

พนักงานราชการอื่น
ในตําแหน่งเดียวกัน

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 20

2. บริการที่ดี 20

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 15

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 15

5. การทํางานเป็นทีม 15

6. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน 15

100%

หมายเหตุ   5      เป็นตัวหาร  หมายถึง    คะแนนเต็มของระดับพฤติกรรมที่แสดงออกจริง
             100   เป็นตัวคูณ   หมายถึง   การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน

(14)  คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน    =     คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค)                           =  

(13) รวม

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

(2)   รอบการประเมิน               รอบที่  1  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม ....................  ถึงวันที่  31  มีนาคม ......................              รอบที่  2  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน ...............   ถึงวันที่  30  กันยายน ...............  

ระดับที่แสดงออกจริง  (ก)  (10)       (11)       
 %

น้ําหนัก
(ข)

รายการพฤติกรรม  (9)
(12)

คะแนน  (ค)
(ค = กxข)

(6)  ชื่อผู้ประเมิน            (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ (7) ตําแหน่ง ................................................................  (8) ลงชื่อ ......................................   วันที่   .....................................

5
x 100



คําอธิบายแบบ 
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (ชป.137/2) 

หมายเลข  1  พนักงานราชการทั่วไป  ได้แก่  พนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ   กลุ่มงานเทคนิค 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ   และกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
หมายเลข  2   รอบการประเมิน  แบ่งเป็น  2  รอบ  คือ 

  รอบที่  1  ระยะเวลาต้ังแต่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคมของปีถัดไป 

  รอบที่  2  ระยะเวลาต้ังแต่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายนของปีเดียวกัน 

หมายเลข  3   ช่ือและนามสกุลของผู้รับการประเมิน 

หมายเลข  4   ช่ือตําแหน่งของผู้รบัการประเมิน   

หมายเลข  5   ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือ  และวันที่รับทราบผลการประเมิน 

หมายเลข  6   ช่ือและนามสกุลของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) 

หมายเลข  7   ช่ือตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) และระดับตําแหน่งของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา) 

หมายเลข  8   ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชา)  ลงลายมือช่ือวันที่แจ้งผลการประเมิน 

หมายเลข  9   รายการพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ใช้ในการประเมิน 
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง  ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
 2. บริการที่ดี  หมายถึง  ความต้ังใจและความพยายามในการให้บริการต่อประชาชน  

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
   3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้  สั่งสมความรู้ความสามารถ

ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษาค้นคว้า  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  หมายถึง การดํารงตนและประพฤติ

ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย  คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 5. การทํางานเป็นทีม  หมายถึง ความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน

หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
 6. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน  หมายถึง  ความรู้และความเข้าใจในภารกิจ  และ

ขั้นตอนการดําเนินงาน  รวมทั้งสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานของ
กรมชลประทาน  และภารกิจใหม่ๆ  ที่กรมชลประทานได้รับมอบหมาย 

หมายเลข  10 คะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  มีเกณฑ์ในการพิจารณา  ดังน้ี 

    1  คะแนน หมายถึง  จําเป็นต้องพัฒนาอย่างย่ิง   

    2  คะแนน หมายถึง  ด้อยกว่าพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน   

    3  คะแนน หมายถึง  ทัดเทียมกับพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน   

    4  คะแนน หมายถึง  สูงกว่าพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน   

    5  คะแนน หมายถึง  เป็นเลิศกว่าพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน 

   /การพิจารณา....
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  การพิจารณาให้คะแนนการประเมินมีข้อควรระวัง  2  ประการ  คือ 
  1)  การให้คะแนนระดับดี  (4  คะแนน)  ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าผู้รับการประเมินได้แสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานได้  สูงกว่าพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน 

  2)  การให้คะแนนระดับดีเย่ียม  (5  คะแนน)  ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่
ผู้รับการประเมินแสดงออกน้ัน  เด่นชัดจนถือได้ว่าเป็นเลิศกว่าพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน 

หมายเลข  11  ค่านํ้าหนักของแต่ละรายการสมรรถนะสําหรับพนักงานราชการทั่วไป  กําหนดไว้ดังน้ี 
  1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ      กําหนดค่านํ้าหนัก   20 

  2. บริการที่ดี      กําหนดค่านํ้าหนัก   20 

    3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     กําหนดค่านํ้าหนัก   15 

  4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   กําหนดค่านํ้าหนัก   15 

  5. การทํางานเป็นทีม       กําหนดค่านํ้าหนัก   15 

  6. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน   กําหนดค่านํ้าหนัก   15 

หมายเลข  12  ผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  โดยใช้มาตรวัดตามที่กําหนด
ในหมายเลข  10  ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน  ดังน้ี 

        คะแนน  1   หมายถึง  จําเป็นต้องพัฒนาอย่างย่ิง   

    คะแนน  2   หมายถึง  ด้อยกว่าพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน   

    คะแนน  3   หมายถึง  ทัดเทียมกับพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน   

    คะแนน  4   หมายถึง  สูงกว่าพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน   

    คะแนน  5   หมายถึง  เป็นเลิศกว่าพนักงานราชการอ่ืนในตําแหน่งเดียวกัน   

  (รายละเอียดคําอธิบายนิยามตามหมายเลข  10)  โดยคํานวณจาก 

  ระดับที่แสดงออกจริง  (ก)  x  น้ําหนัก  (ข)  =  คะแนน  (ค) 

หมายเลข  13  ผลรวมคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานแต่ละรายการในหมายเลข  12   ทั้ง  6  รายการ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน   

หมายเลข  14  คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  คํานวณจาก 

  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (13) 

 

5  เป็นตัวหาร  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับพฤติกรรมที่แสดงออกจริง   

100  เป็นตัวคูณ  หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนน  

    ที่มฐีานคะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 

x 100 
5 

= 



แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 

ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ  
ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม ของปีถัดไป และ   
ครั้งที่  2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน ของปีเดียวกัน และ
ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนปีละ  1  ครั้ง  (1  ตุลาคม  ของปีงบประมาณน้ันๆ)  ซึ่งในหน่ึงรอบการประเมิน          
จะแบ่งออกเป็น  3  ช่วงการประเมิน  คือ  ช่วงที่  1  ต้นรอบการประเมิน  ช่วงที่  2  ระหว่างรอบการประเมิน  
และช่วงที่  3  ครบรอบการประเมิน  ซึ่งในแต่ช่วงการประเมินมีกิจกรรมที่ผู้ประเมิน  และผู้รับการประเมิน
จะต้องปฏิบัติ  ดังน้ี 

 
ช่วงที่  1  ต้นรอบการประเมิน 

ผู้รับการประเมินตกลงกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของงานที่ผู้รับ          
การประเมินต้องปฏิบัติให้เกิดผลในช่วงรอบการประเมินน้ัน  โดยต้องกําหนดตัวช้ีวัดผลงานและค่าเป้าหมาย  
ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหวังในตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ  และเมื่อได้ข้อตกลงแล้ว  ให้กรอกข้อมูล        
ลงในแบบฟอร์มทั้ง  3  แบบ  ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ชป.137 

  1.  ให้ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลในแบบ  
ชป.137  ส่วนท่ี  1  ข้อมูลของผู้รับการประเมินให้
ครบถ้วน 
 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงต้นรอบการประเมินจึง
ให้ผู้ รับการประเมินกรอกเพียงข้อมูลในส่วนท่ี  1  
ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  เท่านั้น  โดยยังไม่ต้อง
กรอกข้อมูลใดๆ ในส่วนท่ี  2 - 9  เพราะยังไม่มีข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานเกิดข้ึน  



 
            2.  ใน  “แบบมอบหมายงานของพนักงาน
ราชการท่ัวไป  (ชป.137/1)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3. ใน “แบบประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  (ชป.137/2)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 

         1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  2. บริการที่ดี 
  3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
  4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  5. การทํางานเป็นทีม 
  6. ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน 
(ในการพิจารณาพฤติกรรมบ่งช้ี อนุโลมให้ใช้สมรรถนะของข้าราชการ ซึ่งมีค่าคาดหวังอยู่ในระดับที่ 1 ของทุก
สมรรถนะ รายละเอียดตามท่ีระบุในคู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ) 
 

แบบ ชป.137/1 

 
   ผู้รับการประเมินเลือกกลุ่มงาน และกรอก
ข้อมูลรอบการประเมิน (รอบที่  1 หรือ 2)   
ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง พร้อมลงลายมือชื่อในช่อง 5.1 
เพ่ือรับมอบหมายงาน 
   ผู้ประเมินกรอกชื่อ-สกุล ตําแหน่ง  พร้อม 
ลงลายมือชื่อในช่อง 8.1 เพ่ือมอบหมายงาน 

   ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชา/   
ผู้ประเมินร่วมกันระบุหน้าท่ี/ภารกิจ/ผลงาน
ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 
พร้อมท้ังน้ําหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยน้ําหนัก
รวมของทุกตัวต้องเท่ากับ 100% 

   ผู้รับการประเมินเลือกกลุ่มงาน และกรอก
ข้อมูลรอบการประเมิน (รอบท่ี 1 หรือ 2) ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่ง พร้อมลงลายมือชื่อในช่อง 5 
   ผู้ประเมินกรอกชื่อ-สกุล ตําแหน่ง พร้อมลง
ลายมือชื่อในช่อง 8 
 

   ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชา/   
ผู้ประเมินร่วมกันระบุสมรรถนะท่ีจะประเมิน 
พร้อมท้ังน้ําหนักของสมรรถนะแต่ละตัว  โดย
น้ําหนักรวมของทุกตัวต้องเท่ากับ 100% 

แบบ ชป.137/2 



  เมื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทั้ง  3  แล้ว  ให้ผู้รับการประเมินนํา  แบบมอบหมาย
งานของพนักงานราชการทั่วไป  (ชป.137/1) และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการทั่วไป  (ชป.137/2) แนบท้ายรวมไว้กับ แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการทั่วไป (ชป.137) ซึ่งเป็นเอกสารหลัก เพ่ือให้ผู้ประเมินเก็บไว้เมื่อครบรอบการประเมิน 

  อย่างไรก็ดี  ผู้รับการประเมินควรสําเนาเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เองหน่ึงชุด  เพ่ือใช้อ้างอิง          
เมื่อจําเป็น 
 
  ช่วงที่  2  ระหว่างรอบการประเมิน 

  ในระหว่างรอบการประเมินเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับการประเมินจะต้องปฏิบัติราชการให้เกิดผล
ตามท่ีได้ตกลงร่วมกันไว้กับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน   
  ผู้รับการประเมินในฐานะผู้ปฏิบัติ  พึงติดตามงานที่ตนรับผิดชอบ  พิจารณาปัญหาและ     
หาหนทางแก้ไข  โดยปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้ปฏิบัติราชการได้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตกลงโดยมี
พฤติกรรมตามที่คาดหวัง 
  เน่ืองจากงานในภาคราชการเป็นงานที่อาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงสูง  หลายคร้ังอาจต้อง
มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการปฏิบัติราชการที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน  หากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินต้องให้คําปรึกษาช้ีแนะแก่ผู้รับการประเมิน  และร่วมกันหารือ
ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดผลงาน  และ/หรือค่าเป้าหมาย  รวมทั้งนํ้าหนักของตัวช้ีวัด  แล้วจึงแก้ไขข้อมูลใน          
แบบมอบหมายงานของพนักงานราชการทั่วไป  (ชป.137/1) ให้สอดคล้องกันด้วย  ดังน้ี 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   การปรับเปลี่ยนตัวชี้ วัดผลงาน และ/หรือ   
ค่าเป้าหมาย รวมท้ังน้ําหนักตัวชี้ วัดผลงาน   
เพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของงานในระหว่าง
รอบการประเมิน อาจทําได้ ดังนี้ 
   1. ตัดตัวชี้วัดผลงานท่ีไม่เกี่ยวข้องออกไป 
  2. คงตัวชี้วัดผลงานเดิมไว้ แต่ปรับค่าเป้าหมาย
ใหม่ให้เหมาะสม 
    3. เพ่ิมตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายท่ีสามารถ
สะท้อนงานท่ีเพ่ิมเข้ามา 

แบบ ชป.137/1 



  ช่วงที่  3  ครบรอบการประเมิน 

  เมื่อครบรอบการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมิน  จากการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ให้อ้างอิงตัวช้ีวัดผลงานและค่าเป้าหมายที่ระบุใน        
แบบมอบหมายงานของพนักงานราชการทั่วไป  (ชป.137/1) และให้กรอกข้อมูลดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
พิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงานจากองค์ประกอบ  ดังต่อไปน้ี 
 1. ปริมาณผลงาน 
 2. คุณภาพผลงาน 
 3. ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
 4. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ชป.137/1 

   3. ประเมินและให้คะแนนโดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมการปฏิบั ติราชการของผู้ รับการ
ประเมินท่ีแสดงออกตลอดช่วงรอบการประเมิน
เปรียบเทียบแนวทางการประเมินสมรรถนะ  ซ่ึงมี 
ค่าคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5    

   1. ประเมินและให้คะแนนโดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเกิดข้ึนจริง กับค่าเป้าหมาย 
หากผลงานตรงกับเป้าหมายใด ก็ได้คะแนนไป
ตามนั้น 
   ท้ังนี้ คะแนนการประเมินอาจมีค่าระหว่าง 1 ถึง 5 

   2. คํานวณคะแนนการประเมินของตัวชี้วัด
ผลงานแต่ละตัว ดังนี ้

คะแนน (ค) = คะแนน (ก) X น้ําหนัก (ข) 
                                         

รวมคะแนนผลสัมฤทธ์ิของงาน = คะแนนรวมทุกตัวชี้วัด (ค) 
          5 

   4. คํานวณคะแนนการประเมินพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานแต่ละตัว ดังนี ้

คะแนน (ค) = คะแนน (ก) X น้ําหนัก (ข) 

รวมคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  =  คะแนนรวมทุกตัวชี้วัด (ค) 
          5 

แบบ ชป.137/2 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละ 
รอบการประเมินให้ผู้ประเมนิแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ 
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รบัการประเมิน 
ลงลายมือช่ือ และวันที่ที่รับทราบผลการประเมิน  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
   
 

  แบบ ชป.137 (หน้า 1) 
   5. ระบุจํานวนวันลาในรอบการประเมิน  และ
ให้นําคะแนนจาก แบบมอบหมายงานของ
พนักงานราชการทั่วไป (ชป.135/1) และแบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการท่ัวไป (ชป.137/2) มากรอกในแบบ
สรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป   
(ชป.137) จากนั้นจึงคํานวณคะแนนประเมินผล  
การปฏิบัติงาน และระบุระดับผลการประเมิน   
ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ  คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้และ 
ต้องปรับปรุง 

แบบ ชป.137 (หน้า 2) 

     ในกรณีท่ีผู้ รับการประเมินไม่ลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมินให้บันทึกวันท่ีท่ีได้แจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และให้
ข้าราชการอย่างน้อย  1 คนในสํานัก/กอง   
ลงลายมือชื่ อ เป็นพยานว่าไ ด้ มีการแจ้ งผล   
การประเมินดังกล่าวแล้ว  

    6.  ให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบ ชป.137     
ส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5 อันประกอบด้วย 
ผู้รับการ
ประเมิน 

ผู้ประเมิน/
ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป
อีกชั้นหน่ึง 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

หัวหน้าฝ่าย
บริการท่ัวไป 

ผู้อํานวยการ
สํานัก/กอง 

- 

นายช่าง
เคร่ืองกล 

หัวหน้าฝ่าย
ช่างกล 

ผู้อํานวยการ
โครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษาฯ 

ผู้อํานวยการ
สํานักฯ 

     10.  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
กรมชลประทานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ประเมิน

 9 .  คณะกรรมการก ล่ันกรองการประเ มินการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการประเมิน 

    8. ให้ผู้มีอํานาจเก่ียวกับค่าตอบแทน แสดงความ
คิดเห็นและลงลายมือชื่อในส่วนท่ี 6 และส่วนท่ี 7

    7.  ให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบ ชป.137     
ส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5 อันประกอบด้วย 
ผู้รับการ
ประเมิน 

ผู้ประเมิน/
ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป
อีกชั้นหน่ึง 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

หัวหน้าฝ่าย
บริการท่ัวไป 

ผู้อํานวยการ
สํานัก/กอง 

- 

นายช่าง
เคร่ืองกล 

หัวหน้าฝ่าย
ช่างกล 

ผู้อํานวยการ
โครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษาฯ 

ผู้อํานวยการ
สํานักฯ 

 



  จากน้ันให้ผู้ประเมินส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมเอกสารแนบไปยัง
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของทุกปี  เพ่ือรวบรวมไว้กับแฟ้มประวัติของ
พนักงานราชการแต่ละคนสําหรับการอ้างอิงในกรณีจําเป็น และเก็บสําเนาข้อมูลไว้ที่สํานัก/กอง เป็นเวลา        
อย่างน้อย 2 รอบการประเมิน  
 

 การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทน  เลิกจ้าง  และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการทั่วไป 

  


