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คํานํา
ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ 3 /2560 แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารการจั ด การความรู
(Chief Knowledge Office หรือ CKO และคณะทํางานจัดการความรู (Knowledge Management Team)
หรือ Km Team ซึ่งไดกําหนดใหคณะทํางานไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหเพื่อกําหนดกระบวนงานทั้งหมด
ของสํ า นั กบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ศึ กษาปรั บ ปรุ ง กระบวนงานทั้ งหมดของสํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
และดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานตามแนวทางที่คณะกรรมการจัดการความรู
กรมชลประทานกําหนด เพื่อเปนองคความรูในคลังความรูของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางานจัดทํา
คูมือจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
โดยใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน ใหมีการประเมิน
ความสําเร็จของงานอันเปนผลมาจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน ดวยวิธีการที่องคกร
กําหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑมาตรฐานผลงาน
ที่ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานกําหนดรวมกันไวตั้งแตตนรอบการประเมิน ซึ่งจะนําไปใชประกอบการพิจารณา
เปนขอมูลในการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาตัวผูปฏิบัติงานแตละรายตอไป
คณะผูจั ดทํ าหวังเป นอยา งยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเป นประโยชน ตอผูรั บผิ ดชอบในการพั ฒนา
บุคลากรทุกหนวยงานภายในกรมชลประทาน ที่จะชวยใหมีความเขาใจในกระบวนการที่เกี่ยวของกับการวางแผน
พัฒ นารายบุ คคลที่ส อดคล องกั บ ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการในรูป แบบที่ ชัดเจนเปน มาตรฐาน
เดียวกัน อันเปนการผลักดันใหบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถพัฒนาตนไปสูเปาหมายการเปนบุคลากร
ที่มีสมรรถนะในระดับที่องคกรคาดหวังหรือสูงกวาเพื่อเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
การวางแผนพัฒนารายบุคคล
กรมชลประทาน
1. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหขาราชการกรมชลประทานมีแนวทางพัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหมีความรู
ทักษะ สมรรถนะตามมาตรฐานที่สวนราชการกําหนดหรือที่จําเปนในตําแหนงงาน
2. เพื่อใหหนวยงานมีระบบการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลใหมีรูปแบบที่ชัดเจน และเปน
มาตรฐานเดียวกันที่สามารถนําไปใชไดจริง
3. เพื่อผลักดันให ขาราชการกรมชลประทานไดพัฒนาตนเองเพื่อปรับ ปรุง และพัฒนาผล
การปฏิ บั ติ ง าน โดยดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งและเป น ระบบ ตามยุ ท ธศาสตร ก รมชลประทานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต

คู มื อ การวางแผนพั ฒ นารายบุ ค คลเล ม นี้ ใ ช ใ นการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายบุ ค คลสํ า หรั บ
ขาราชการกรมชลประทาน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแตขาราชการประเภทอํานวยการ (ระดับตน ระดับสูง) ประเภท
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ)
ประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ)
ในแตละปงบประมาณจะจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลใหสอดคลองกับการประเมินสมรรถนะ
ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม
- รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน
3. คําจํากัดความ
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) หมายถึง การประเมิน
ความสํ าเร็ จ ของงานอั น เป น ผลมาจากการปฏิบัติงานของผูป ฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน ดว ยวิธีการ
ที่ องค กรกํ า หนด โดยเปรี ย บเที ย บผลงานกับ เปาหมายที่กํ าหนดไวในแผนการปฏิ บัติ ร าชการ ตามเกณฑ
มาตรฐานผลงานที่ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานกําหนดรวมกันไวตั้งแตตนรอบการประเมิน
ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมาจากการพิจารณาองคประกอบหลักของการประเมิน
2 สวน ไดแก
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
(2) การประเมิ นพฤติ กรรมการปฏิ บั ติ งานหรื อสมรรถนะ ซึ่ งประกอบด วยสมรรถนะหลั ก
(สมรรถนะหลัก ก.พ. และสมรรถนะหลักกรมชลประทาน) สมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะขาราชการประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. สมรรถนะ (Competency) หมายถึ ง คุ ณลั กษณะเชิ งพฤติ กรรมที่ เป นผลมาจากความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทําใหบุคลากรสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร สมรรถนะหลักที่
กรมชลประทานกําหนดใหใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก
2.1 สมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด มี 5 สมรรถนะ
ไดแก
1

(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือ
เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
(2) บริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการ
ในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสม
ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การดํารงตน
และประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการ
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ
(5) การทํ างานเป นที ม (Teamwork) หมายถึ ง ความตั้ งใจที่ จะทํ างานร วมกั บผู อื่ น
เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะเปนหัวหนา
ทีม รวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
2.2 สมรรถนะหลักขาราชการกรมชลประทาน มี 2 สมรรถนะ ดังนี้
(1) การดําเนิ นงานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง การเล็ งเห็นป ญหาหรื อโอกาส
พรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้น โดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชน
ตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย
(2) ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน (Mission Acumen) หมายถึง ความรูและความ
เขาใจในภารกิจ และขั้นตอนดําเนินงานของกรมชลประทาน รวมทั้งความสามารถในการระบุไดถึงกลุมผูมีสวนไดเสีย
ในการดําเนินงานของกรมชลประทาน และภารกิจใหม ๆ ที่เกี่ยวของที่กรมชลประทานไดรับมอบหมาย
3. สมรรถนะทางการบริ ห าร (Managerial Competency) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
เชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ เพื่อสนับสนุนใหขาราชการ
ผู ดํ ารงตํ าแหน งประเภทบริ หารและประเภทอํ านวยการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ความรับผิดชอบ
และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น ประกอบดวยสมรรถนะ 6 สมรรถนะ คือ
(1) สภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปน
ผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคของสวนราชการ
(2) วิสัยทัศน (Visioning) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมาย
การทํางานที่ชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค
(3) การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเขาใจวิสัยทัศนและ
นโยบายภาครัฐ และสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได
(4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึง ความสามารถในการ
กระตุน หรือผลักดั นหน วยงานไปสู การปรับเปลี่ ยนที่เป นประโยชน รวมถึ งการสื่ อสารให ผู อื่นรั บรู เขาใจ และ
ดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
(5) การควบคุมตนเอง (Self Control) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน
รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง
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(6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) หมายถึง
ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะสามารถมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได
4. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Unique Competency) หมายถึง คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมในแตละตําแหนง/ลักษณะงาน ซึ่งทําใหบุคลากรบางกลุม/บางคน ในองคกรปฏิบัติงานไดผลงาน
โดดเดนกวาคนอื่น ๆ โดยบุคลากรเหลานี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกลาว ซึ่งสํานักงาน ก.พ. กําหนดให
ขาราชการแตละตําแหนงจะตองมีสมรรถนะดังกลาวไมนอยกวา 3 สมรรถนะ
5. พจนานุ กรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) หมายถึง การรวบรวมคํ าอธิ บาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะดานตาง ๆ และนําพฤติกรรมที่ระบุนั้นมาใชเปนเกณฑประเมินสมรรถนะ
ของบุคคล
6. ระดั บสมรรถนะที่ องคกรคาดหวั ง เป นระดั บสมรรถนะที่ กรมชลประทาน ใช เป นเกณฑ
ในการประเมิ นสมรรถนะของข าราชการ จํ าแนกตามประเภทและระดั บตํ าแหน ง โดยการประเมิ นสมรรถนะ
ของข าราชการจะต องประเมิ นเปรี ยบเที ยบสมรรถนะที่ ขาราชการมีอยู จริ งกับเกณฑระดับสมรรถนะที่องคกร
คาดหวังสําหรับแตละสมรรถนะ
7. มาตรวัดสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะของขาราชการกรมชลประทาน เพื่อใชในการวาง
แผนการพัฒนารายบุคคล และการใหคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนของผลการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใชมาตรวัดแบบการพิจารณาจุดออนจุดแข็งเชิงพฤติกรรมของผูรับการประเมิน
หมายถึง การประเมิน สมรรถนะของผูรับการประเมิน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออกของผูรับการประเมิน
วาเปนไปตามที่กําหนดไวในพจนานุกรมสมรรถนะในระดับใด มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงพัฒนามากนอยเพียงใด
และสิ่งที่ทําไดนั้นดีเดนถึงระดับที่อาจถือเปนจุดแข็งของผูรับการประเมินไดหรือไม
8. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ แผนพัฒนา
ความสามารถการทํางานของบุคลากรที่เนนการสื่อสารแบบสองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
เปนเสมือนเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใหมีสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ในระดับที่องคกรคาดหวัง
9. การพั ฒนา หมายถึ ง การพั ฒนางานและการพัฒนาผูปฏิ บัติงาน ซึ่งผู บังคั บบั ญชาจะตอง
พิจารณาขอมู ลทั้งสองสวนรวมกันเพื่ อนําไปใชเป นหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ
การทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายองคกรเกิดขึ้นไดจริง ซึ่งในการพัฒนา
สามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของแตละบุคคลและหนวยงาน
10. ผูใตบังคับบัญชา หมายถึง ผูถูกประเมินที่ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน
11. ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูใตบังคับบัญชา วางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยพยายามพัฒนาความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะของตนเองเพื่อยกระดับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเองใหมีระดับ
ไมต่ํากวาที่องคกรคาดหวัง
ตนรอบการประเมิน นําผลการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปลายรอบ
การประเมินที่ผานมาใชเพื่อพิจารณาประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในรอบถัดไป พรอมทั้งบันทึก
การวางแผนพัฒนาในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio (EPP+)
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ระหวางรอบการประเมิน ตั้งใจปฏิบัติราชการใหเกิดผลตามเปาหมายโดยพยายามพัฒนา
ความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะของตนเอง รวมทั้ ง ให ค วามร ว มมื อ ในการรั บ การพั ฒ นา
ตามแผนพั ฒ นารายบุค คลเพื ่อ ยกระดับ ความรูความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะของตนเองใหมีร ะดับ
ไม ต่ํ า กว า ที่ อ งค ก รคาดหวั ง และปรึ ก ษา หารื อ ขอรั บ คํ า แนะนํ า และความช ว ยเหลื อ จากผู ป ระเมิ น /
ผูบังคับบัญชาหากเกิดขอขัดของในการดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
ปลายรอบการประเมิน บันทึกจํานวนชั่วโมงการพัฒนา (จริง) ตามที่ไดวางแผนพัฒนาตนเอง
ไวในรอบที่ผานมาในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio (EPP+) พรอมทั้ง
นําหลักฐานการพัฒนาตนเองเสนอผูบังคับบัญชา สําหรับยืนยันผลการพัฒนาตนเอง
ผูบังคับบัญชา สนับสนุนและสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดรับการพัฒนาความรู ความสามรถ
ทักษะ และสมรรถนะอยางตอเนื่อง
ตนรอบการประเมิน หารือรวมกับผูใตบังคับบัญชาในการระบุความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ที่ตองการพัฒนาเพื่อใหมีระดับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่องคกรคาดหวัง พรอมกับระบุ
วิธีการพัฒนาเพื่อบันทึกการวางแผนพัฒนาในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee Performance
Portfolio (EPP+)
ระหวางรอบการประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลในแตละรอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือผูรับการประเมิน/
ผูใตบังคับบัญชา ในกรณีเกิดขอขัดของในการดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล และบันทึกเหตุการณสําคัญ
ที่สังเกตพบระหวางรอบการประเมิน โดยการบันทึกเหตุการณที่สําคัญเกี่ยวกับความรูความสามารถ และทักษะ
ใชแบบ IDP1/1 สําหรับการบันทึกเหตุการณที่สําคัญเกี่ย วกับสมรรถนะใชแบบ ชป 135/3-1 (สําหรั บ
ตําแหนงประเภททั่วไปและวิชาการ) ชป 135/3-2 (สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ)
ปลายรอบการประเมิน ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา โดยพิจารณาจาก
หลัก ฐานการพัฒ นาที่ผูใ ตบัง คับ บัญ ชาเสนอ บัน ทึก ผลในระบบบริห ารผลการปฏิบัติง าน Employee
Performance Portfolio (EPP+)
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Work Flow กระบวนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

1

นําผลการประเมินจากรอบที่ผานมา
เพื่อกําหนดการวางแผนพัฒนารายบุคคล

2

ผูบังคับบัญชา/ผูใตบังคับบัญชารวมกัน
ระบุความรู ทักษะ และสมรรถนะที่ตองการพัฒนา
และวิธีการพัฒนา

3

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

4

ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคลของผูใตบังคับบัญชาและบันทึกเหตุการณ
สําคัญที่สังเกตพบระหวางรอบการประเมิน

5

6

ผูใตบังคับบัญชารายงานผลการพัฒนา
รายบุคคลเสนอตอผูบังคับบัญชา

ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ
รายงานผลการพัฒนา
รายบุคคล
พัฒนาแลว

7

เก็บรวบรวมผลการพัฒนา
รายบุคคล

รวมเวลาทั้งหมด 190 วันทําการ

5

เวลา

(วัน)

ตนรอบ
การประเมิน

1

1

ระหวางรอบ
การประเมิน

180

5

ปลายรอบ
การประเมิน

1

1
ยังไมพัฒนา

1

5. Work Flow กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ: กระบวนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ: รอยละของการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา IDP
ระยะ
ลําดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
เวลา
1
1 วัน 1. นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่ผานมา
นําผลการประเมินรอบที่ผานมาเพือ่
เปนแนวทางเพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
กําหนดการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล

2

3

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชารวมกัน
กําหนดความรู ทักษะ และสมรรถนะที่ตอ งการ
พัฒนา และวิธกี ารพัฒนา

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคล

1 วัน 2. ผูใตบังคับบัญชารวมกับผูบังคับบัญชาระบุความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ตองการจะพัฒนา
พรอมทั้งบันทึกแผนการพัฒนาในระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio (EPP+)

มาตรฐานคุณภาพงาน
1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน
2.ดําเนินการตนรอบการประเมิน
1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน
2. ดําเนินการในตนรอบการ
ประเมิน ไมควรเกินเดือน ธ.ค.
ในรอบที่ 1 และไมควรเกินเดือน
มิ.ย ในรอบที่ 2

ผูรับผิด
ชอบ
ผูบังคับบัญชา/
ผูใตบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชา/
ผูใตบังคับบัญชา

180 3. ผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล 1. คูมือการวางแผนพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา
วัน ที่วางไวใหครบถวน
รายบุคคล กรมชลประทาน
2. ดําเนินการในระหวางรอบการ
ประเมิน

6

ลําดับ

4

5

ผังกระบวนการ
ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูใตบังคับบัญชา
และบันทึกเหตุการณสําคัญที่สังเกตพบระหวาง
รอบการประเมิน

ผูใตบังคับบัญชารายงานผลการพัฒนารายบุคคล
เสนอตอผูบังคับบัญชา

6
ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ
รายงานผลการพัฒนา
รายบุคคล

7
เก็บรวบรวมผลการพัฒนา
รายบุคคล

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิด
ชอบ

5 วัน 4. ผูบังคับบัญชาดําเนินการติดตามผล การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูใตบังคับบัญชา และ
บันทึกเหตุการณสําคัญที่สังเกตพบ

ผูบังคับบัญชา
1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน
2. ดําเนินการในระหวางรอบการ
ประเมิน

1 วัน 5. ผูใตบังคับบัญชารายงานผลการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคลตอผูบังคับบัญชา

1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน
2. ดําเนินการในปลายรอบการ
ประเมิน รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ผูใตบังคับบัญชา

1 วัน 6. ผูบังคับบัญชาตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองของ
ผูใตบังคับบัญชา และบันทึกยืนยันผลในระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio
(EPP+)

1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน
2. ดําเนินการในปลายรอบการ
ประเมิน รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ผูบังคับบัญชา

1 วัน 7. เก็บรวบรวมผลการพัฒนาเปนฐานขอมูลในภาพรวม
ของสํานัก/กอง

1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน
2. ดําเนินการในปลายรอบการ
ประเมิน รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ผูบังคับบัญชา
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผูรับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
1.1 แบบสรุปการประเมินผล ผูบังคับบัญชา/
การปฏิบัติราชการของ
ผูใ ตบังคับบัญชา
ขาราชการ (ชป.135)
(ภาคผนวก 5)
1.2 ตารางสรุปผลการ
ประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ IDP 1
(ภาคผนวก 1)
ผูบังคับบัญชา/
ผูใตบังคับบัญชา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. นําผลการประเมินการปฏิบัติ 1.นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่ผานมา
ราชการรอบที่ผานมาเปน
เปนแนวทางเพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
แนวทางเพื่อวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

2. ผูใตบังคับบัญชารวมกับ
ผูบังคับบัญชาระบุความรู
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีต่ องการจะพัฒนา
พรอมทั้งบันทึกแผนการพัฒนา
ในระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Employee
Performance Portfolio (EPP+)

2.1 ผูใตบังคับบัญชารวมกับผูบังคับบัญชาระบุความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ตองการจะพัฒนาใน
ประเด็นที่มีผลการประเมินที่ผานมาไมเปนไปตามระดับที่
องคกรคาดหวัง และเพื่อตองการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง ตอง
ระบุความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหชัดเจนวา
จะตองพัฒนาในเรื่องใด
2.2 บันทึกแผนการพัฒนาในระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
Employee Performance Portfolio (EPP+)
ดําเนินการโดย เพิม่ รายละเอียดการพัฒนา ไดแก
1. ความรู/ ทักษะ/สมรรถนะ
2. หัวขอ ประเด็น เรื่องที่จะพัฒนา
3. วิธีการพัฒนา
4. จํานวนชั่วโมง
5. บันทึกผล

เงื่อนไข
ผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา ตองดําเนินการ
วางแผนพัฒนารายบุคคลตั้งแต
ตนรอบการประเมิน

1. ผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา ตองดําเนินการ
วางแผนพัฒนารายบุคคลตั้งแต
ตนรอบการประเมิน ไมควรเกิน
เดือน ต.ค. ในรอบที่ 1 และไม
ควรเกินเดือน เม.ย. ในรอบที่ 2

2. การกําหนดวิธีการพัฒนาเพื่อปด
ชองวางและเสริมสรางจุดแข็งของ
ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตองสอดคลอง ครบถวน
และครอบคลุม
3. ดําเนินการในระบบบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงาน Employee Performance
Portfolio (EPP+)
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รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
3.1 หลักฐานประกอบการ
พัฒนา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.1 ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามแผนพัฒนา
รายบุคคลที่วางไวใหครบถวน
3.2 ตั้งใจปฏิบัติใหเกิดผลตามเปาหมาย โดยพยายาม
พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ของตนเอง รวมทั้งใหความรวมมือในการรับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อยกระดับความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเองใหมี
ระดับที่องคกรคาดหวัง
3.3 ปรึกษา หารือ ขอรับคําแนะนําและความ
ชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา หากเกิดขอขัดของในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
3.4 รวบรวมและเก็บหลักฐานประกอบการพัฒนา
4.1 ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของ
4. ผูบังคับบัญชาดําเนินการ
ผูใตบังคับบัญชาใหไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ติดตามผล การดําเนินการ
รายบุคคล ในแตละรอบ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล
ของผูใตบังคับบัญชา และบันทึก 4.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือ
เหตุการณสําคัญที่สังเกตพบ
ผูใตบังคับบัญชาในกรณีเกิดขอขัดของในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
4.3 บันทึกเหตุการณสําคัญที่สังเกตพบระหวางรอบ
การประเมิน โดยการบันทึกเหตุการณที่สําคัญเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถ และทักษะ ใชแบบ IDP1/1
สําหรับการบันทึกเหตุการณที่สําคัญเกี่ยวกับสมรรถนะ
3. ผูใตบังคับบัญชาดําเนินการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล
ที่วางไวใหครบถวน

4.1 แบบ IDP 1/1
(ภาคผนวก 2)
4.2 แบบ ชป 135/3-1
(ภาคผนวก 3)
4.3 แบบ ชป 135/3-2
(ภาคผนวก 4)
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไข

ผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติตนตามแผนใหครบถวน
ในระหวางรอบการประเมิน

ผูบังคับบัญชา ดําเนินการในระหวางรอบ
การประเมิน

รายละเอียดงาน

5. ผูใตบังคับบัญชารายงานผล
การพัฒนาตนเองตามแผน
พัฒนารายบุคคลตอ
ผูบังคับบัญชา

6. ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ
ผลการพัฒนาตนเองของ
ผูใตบังคับบัญชา และบันทึก
ยืนยันผลในระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน Employee
Performance Portfolio (EPP+)
7. เก็บรวบรวมผลการพัฒนา
เปนฐานขอมูลในภาพรวม
ของสํานัก/กอง

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใชแบบ ชป 135/3-1 (สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป
และวิชาการ) ชป 135/3-2 (สําหรับตําแหนงประเภท
อํานวยการ)
5.1 จัดทําบันทึกเสนอผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล พรอมแนบหลักฐานประกอบการพัฒนา
5.2 ดําเนินการในปลายรอบการประเมิน ไมควรเกิน
เดือน เม.ย. ในรอบที่ 1 และไมควรเกินเดือน ก.ย.
ในรอบที่ 2

5.1 บันทึกขอความเสนอ
ผูบังคับบัญชา
5.2 หลักฐานประกอบการ
พัฒนา เชน ประกาศนียบัตร
ผานการฝกอบรม/สัมมนา
(ถามี)

6.1 ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยพิจารณาจากหลั กฐาน
การพั ฒ นาที่ ผูใตบังคับบัญชาเสนอ
6.2 บันทึกยืนยันผลในระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio
(EPP+)
7. เก็บรวบรวมผลการพัฒนาเปนฐานขอมูลในภาพรวม แบบ ชป.135 สวนที่ 3
ของสํานัก/กอง
(ภาคผนวก 5)
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไข

ผูใตบังคับบัญชา 1. ปลายรอบการประเมิน ไมควร
เกินเดือน เม.ย. ในรอบที่ 1 และ
ไมควรเกินเดือน ก.ย. ในรอบที่ 2
2. บันทึกผลในระบบระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน
Employee Performance
Portfolio (EPP+)
ผูบังคับบัญชา 1. ดําเนินการในปลายรอบการ
ประเมิน
2. บันทึกยืนยันผลในระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน
Employee Performance
Portfolio (EPP+)
ผูบังคับบัญชา ดําเนินการในปลายรอบ
การประเมิน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. นําผลการประเมินรอบที่ผานมาเพื่อ
กําหนดการวางแผนพัฒนารายบุคคล

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

1.รายงานผลการประเมินรอบที่ผานมาที่นํามาใช
สําหรับวางแผนพัฒนาตองมีความถูกตองตรง
ตามรอบการประเมิน
2. ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 2.1 จํานวนของความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่ตองการพัฒนา มีความครบถวน
รวมกันกําหนดความรู ทักษะ และ
ถูกตอง
สมรรถนะที่ตองการพัฒนา และวิธี
2.2 กําหนดหัวขอ ประเด็น เรื่องที่จะพัฒนา
การพัฒนา
ใหครอบคลุม
2.3 เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม
2.4 วางแผนจํานวนชั่วโมงที่สามารถปฏิบัติไดจริง
2.5 บันทึกในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
Employee Performance Portfolio (EPP+)
ใหถูกตอง และครบถวน
3. ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนพัฒนา 3. ปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคลครบถวน
รายบุคคล
ทุกกิจกรรมตามที่วางแผนไว และเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
4. ผูบังคับบัญชาติดตามผลการ
4. สามารถปฏิบัติตามแผนพัฒนาไดครบ
ดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
ทุกกิจกรรม
ของผูใตบังคับบัญชาและบันทึก
เหตุการณสําคัญที่สังเกตพบระหวาง
รอบการประเมิน
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วิธีการติดตามประเมินผล
1.ตรวจสอบความถูกตองของรายงาน
ผลการประเมินที่นํามาใชประกอบ
การวางแผน
2.1 ตรวจสอบรายละเอียดและ
องคประกอบของการวางแผนพัฒนา
รายบุคคลใหมีความครบถวน ถูกตอง
2.2 ตรวจสอบการบันทึกผลการ
วางแผนพัฒนาในระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Employee Performance
Portfolio (EPP+) ใหถูกตอง และ
ครบถวน
3. เก็บขอมูลผลการพัฒนาและ
หลักฐานการพัฒนาใหครบถวน

ผูติดตาม/
ประเมินผล
ผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชา/
ผูใตบังคับบัญชา

ผูใตบังคับบัญชา

4. ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนให ผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามแผน พรอม
ทั้งบันทึกเหตุการณสําคัญที่ตรวจพบ

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล
ผูใตบังคับบัญชา

5. ผูใตบังคับบัญชารายงานผล
การพัฒนารายบุคคลเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา

5. รายละเอียดในรายงานมีความครบถวนถูกตอง
และบันทึกผลการพัฒนาในระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน Employee Performance
Portfolio (EPP+)

5. ตรวจสอบการบันทึกผลในระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน Employee
Performance Portfolio (EPP+)

6. ผูบังคับบัญชาตรวจสอบรายงานผล
การพัฒนารายบุคคล

6. ผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติไดตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

6. ตรวจสอบและยืนยันผลการพัฒนา
ในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
Employee Performance Portfolio
(EPP+)

ผูบังคับบัญชา

7. เก็บรวบรวมผล จํานวน 2 ครั้ง/ป

ผูบังคับบัญชา

7. เก็บรวบรวมผลการพัฒนารายบุคคล 7. ขอมูลการพัฒนา ถูกตอง และครบถวน
ตามจํานวนของผูใตบังคับบัญชา

12

ขอเสนอแนะ

8. เอกสารอางอิง
7.1 แบบฟอรมที่ 1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ชป.135
7.2 แบบฟอรมที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ IDP 1
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

9. แบบฟอรมที่ใช
8.1 แบบฟอรมที่ 1 แบบบันทึกเหตุการณสําคัญที่สังเกตพบระหวางรอบการประเมิน IDP 1/1
8.2 แบบฟอรมที่ 2 แบบบันทึกเหตุการณสําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน
สําหรับขาราชการประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ชป.135/3-1
8.3 แบบฟอรมที่ 3 แบบบันทึกเหตุการณสําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน
สําหรับขาราชการประเภทอํานวยการ ชป.135/3-2
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ
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ภาคผนวก

14

แบบ IDP 1

ตารางสรุปการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 25......... ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25.........
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน 25........ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25........

ชื่อผูรับการประเมิน ......................................ตําแหนงประเภท..............................ชื่อตําแหนงในสายงาน.............................................................ตําแหนงเลขที่.........................ระดับ......................
สวน / โครงการ / สํานักงานกอสราง / สถาบัน / ศูนย / กลุมงาน / ฝาย....................................................................................... สํานัก / กอง..............................................................................
(2) ระดับความรู
(3) ผลการประเมินความรู
(4) ผลการประเมินความรู
(9) ผลการประเมินความรู
ความสามารถ ความสามารถ ทักษะตามระดับที่ ความสามารถ ทักษะตนรอบการ ความสามารถ ทักษะ ปลายรอบ
และทักษะที่
องคกรคาดหวัง (ตนเองประเมิน )
ประเมิน ตามระดับที่องคกร
การประเมิน ตามระดับที่องคกร
องคกรคาดหวัง
คาดหวัง(ผูบังคับบัญชาประเมิน ) คาดหวัง(ผูบังคับบัญชาประเมิน )
(1) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
1
2
3
1
2
3

ความรูความสามารถดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ

1. การใชคอมพิวเตอร
2. การใชภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการขอมูล
1
2
3

ทักษะที่ ก.พ.กําหนด

ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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แผนที่ 1/2

ตารางสรุปการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคลของขาราชการ (ตอ)

(1) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
องคกรคาดหวัง

(3) คะแนนประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรวัด
(ตนเองประเมิน )

(4) คะแนนประเมินสมรรถนะตน
รอบการประเมิน ตามมาตรวัด
(ผูบังคับบัญชาประเมิน )

แบบ IDP 1
(9) คะแนนประเมินสมรรถนะ
ปลายรอบการประเมิน
ตามมาตรวัด (ผูบังคับบัญชา
ประเมิน )

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน

สมรรถนะทางการบริหาร

(เฉพาะขาราชการประเภทอํานวยการ)

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

สภาวะผูนํา
วิสัยทัศน
การวางกลยุทธภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
การควบคุมตนเอง
การสอนงานและการมอบหมายงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1
2
3
4

(ลงชื่อ)......................................................................ผูประเมินตนเอง
(.................................................................)
ตําแหนง ....................................................................
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แผนที่ 2/2

แบบบันทึกเหตุการณสําคัญที่สังเกตพบระหวางรอบการประเมิน

แบบ IDP 1/1

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 25....... ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25.........
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน 25........ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25.........
ชื่อผูรับการประเมิน ....................................................ตําแหนงประเภท........................ชื่อตําแหนงในสายงาน...................................ตําแหนงเลขที่..........ระดับ................................
สวน / โครงการ / สํานักงานกอสราง / สถาบัน / ศูนย / กลุมงาน / ฝาย.......................................................................... สํานัก / กอง ......................................................................

ความรูความสามารถ

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
1 ...............................................................................................................

ความรูความสามารถดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ
1 ...............................................................................................................

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

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

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

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

1 การใชคอมพิวเตอร

ทักษะ (ทักษะที่ก.พ. กําหนด และทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต)ิ
5 .................................................................(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)

2 การใชภาษาอังกฤษ

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

3 การคํานวณ

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

4 การจัดการขอมูล

8 อื่น ๆ (ถามี)

หมายเหตุ : คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมอยูหนาที่ 50 (ขั้นที่ 4)
: ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมตามคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หนาที่ 67
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เฉพาะผูบังคับบัญชาเทานั้น

ชป.135/3-1

แบบบันทึกเหตุการณสําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน
สําหรับขาราชการประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
รายการสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน
8. อื่น ๆ ระบุ

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

บันทึกเหตุการณสําคัญ

เฉพาะผูบังคับบัญชาเทานั้น

ชป.135/3-2

แบบบันทึกเหตุการณสําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน
สําหรับขาราชการประเภทอํานวยการ
รายการสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
6. การดําเนินงานเชิงรุก
7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน
8. อื่น ๆ ระบุ

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.
2.
3.

สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

บันทึกเหตุการณสําคัญ

ชป.135

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน
รอบการประเมิน
รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ................ ถึงวันที่ 31 มีนาคม ..................

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

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย / นาง / นางสาว)
ประเภทตําแหนง
ตําแหนง / ระดับ
สังกัด (สวน / กลุม / ฝาย / โครงการ)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)
ระดับ
สวนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
กรณีที่ 1 สําหรับขาราชการทั่วไป
องคประกอบการประเมิน
องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
รวม

สํานัก / กอง
ออกใหเมื่อวันที่

คะแนน (ก)

ตําแหนงเลขที่
ถึงวันที่

น้ําหนัก (ข)
70%
30%
100%

รวมคะแนน (ก x ข)

กรณีที่ 2 สําหรับขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวาง
รอบการประเมิน
องคประกอบการประเมิน
คะแนน (ก)
น้ําหนัก (ข)
รวมคะแนน (ก x ข)
องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
50%
องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
50%
รวม
100%
สวนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู / ทักษะ / สมรรถนะ
ที่ตองไดรับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาที่ตองการ

การพัฒนา

สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผูรับการประเมิน :
ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว
ลงชื่อ :
ตําแหนง :
วันที่ :
ผูประเมิน :
ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงลายมือชื่อรับทราบ
ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่
แตผูรับการประเมินไมลงลายมือชื่อรับทราบ
โดยมี
ลงชื่อ :
ตําแหนง :
วันที่ :

เปนพยาน

ลงชื่อ :
ตําแหนง :
วันที่ :

สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :
เห็นดวยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้
ลงชื่อ :
ตําแหนง :
วันที่ :
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) :
เห็นดวยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้
ลงชื่อ :
ตําแหนง :
วันที่ :
หมายเหตุ : แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหใชในรอบการประเมินแตละครั้ง เทานั้น

