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คูมือการปฏิบัตงิ าน
การติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนคุณภาพ
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อให มีแนวทางปฏิบั ติงาน วิ ธีการดําเนิ นการ กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทานใหมีการรักษามาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ โดยมุงเนนใหสอดคลองกับระบบการทํางานในหนาที่และการพัฒนา
ขาราชการในระบบผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเปนไปตามกฎเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลและภาพรวมของกรมชลประทาน
2. เพื่อใชเปนแนวทางการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหแกขาราชการในระบบขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใหแกกลุมกําลังคนคุณภาพ ใหเปนไปตามแนวทาง
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนากลุมกําลังคนคุณภาพของกรมชลประทาน และขาราชการ
ในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทานไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องมีศักยภาพ
มีความพรอมสําหรับตําแหนงระดับสูงในสํานัก/กองตาง ๆ ของกรมชลประทาน

2. ขอบเขต

การติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนคุณภาพ (Evaluating and Monitoring)
เปนการพัฒนาแนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับบุคคล ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์ใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในระดับ
ที่ สู ง ขึ้ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ รั ก ษามาตรฐานของการเป น ผู มี ศั ก ยภาพสู ง โดยข า ราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตองรักษาระดับผลการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ หากไมสามารถ
ดํ า เนิ น การได ตามเป า หมายจะต อ งออกจากระบบข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง นอกจากนี้ ก ารติ ด ตาม
และประเมิ น ผลยั ง เป น การพั ฒ นาคลั ง ข อ มู ล กลุ มกํ า ลั ง คนคุ ณ ภาพ (Talent
Pool) และคลั งข อ มู ล
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรมชลประทาน และสนับสนุนใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ไดรับการมอบหมายงานที่ทาทาย
ทั้ ง นี้ ขอบเขตการดํ า เนิ น การจัด ทํ าคู มื อครอบคลุ มการติ ด ตามประเมิ น ผลประกอบด ว ย
2 สวน คือ
1. ขอมูลการติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนคุณภาพ ตามแนวทางหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 รายละเอียดดังนี้
1.๑ การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
เพื่ อ เป น การสร า งเส น ทางความก า วหน า ให กั บ ข า ราชการในระบบข า ราชการ
ผูมีผลสั มฤทธิ์ สูงส วนราชการอาจปรั บปรุงการกําหนดตําแหนงของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงไดถึงระดับ
ชํานาญการพิเศษโดยใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด
1.๒ คาตอบแทน
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ เห็ น ชอบในหลั ก การ
และสาระสําคัญเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีขาราชการในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
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ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนในแตละสวนราชการ ไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติ
ในอัตรารอยละ ๑ ของฐานในการคํานวณตอรอบการประเมิน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติ
กั บ กรณี พิ เ ศษแล ว ต อ งไม เ กิ น ร อ ยละ ๖ ของฐานในการคํ า นวณ โดยในแต ล ะส ว นราชการจะมี จํ า นวน
ข า ราชการผูมี ผ ลสั ม ฤทธิ์สู งที่ ได รั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นกรณี พิเ ศษดั ง กล าวไม เ กิ น ร อยละ ๑๕ ของจํ านวน
ข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ในกรณี ที่ เ ศษการคํ า นวณจํ า นวนคนดั ง กล า ว เท า กั บ ๐.๕ หรื อ สู ง กว า
ใหปดเปน ๑ คน ยกเวนกรณีสวนราชการที่มีจํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงนอยกวา ๔ คน ใหมีโควตา
การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ คน
ตัวอยางการคํานวณ
กรมชลประทานมีขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS รุนที่ 3 - 13
รวมจํานวนทั้งสิ้น 6 คน
การคํานวณ (15 x 6) /100 = 0.90 ใหตัดเศษเปน 1 คน
ดังนั้น ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ควรใหไดรับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนปกติ อีก 1 % จํานวน 1 คน
ในการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง เพื่ อรั บ การพิ จ ารณา
บํ า เหน็ จ ความชอบเป น กรณี พิเ ศษนอกเหนือโควตาปกติ สว นราชการจะต องพิ จ ารณาเที ย บเคีย งผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการที่ ไ ด รั บ การประเมิ น ในระดั บ ดี เ ด น ทุ ก คน เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงจู ง ใจที่ เ ป น ธรรม
ในภาพรวมของส ว นราชการ และเมื่ อ พิ จ ารณาให ข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ได รั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
เปนกรณีพิเศษ ใหแจงผลใหสํานักงาน ก.พ. ทราบดวย
1.3 การเบิกจายงบประมาณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ
1.3.๑ ใหสวนราชการใชเงินงบประมาณของสวนราชการ โดยไมรวมอยูในวงเงิน
งบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติ
1.3.๒ กรณี ที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การได ต ามข อ 1.3.๑ ให ส ว นราชการนํ า เงิ น
เหลือจายจากงบรายจายอื่นๆ ที่สวนราชการไดรับการจัดสรร โดยปฏิบัติตามนัยของหนังสือสํานักงบประมาณ
ที่ นร ๐๗๐๒/ ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และหลักเกณฑและวิธีการ จัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
กรณี ที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การได ต ามข อ 1.3.๑ และ 1.3.๒ ให ส ว นราชการ
ขอจั ดสรรเงิ นงบประมาณ จากรายจายงบกลางรายการเงิ นเลื่ อนขั้ นเลื่ อนอั นดับ เงิน เดือนและเงิ นปรั บวุ ฒิ
ขาราชการจากกรมบัญชีกลาง
1.4 รอบการประเมิน
ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินปละ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของทุกป)
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. ของทุกป)
1.5 หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหออกระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
1.5.1 ในระหวางที่อยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง มีผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้
กรณีที่ ๑ ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ระดับปฏิบัติการ จะใหออกจากระบบหาก
๑) มีผลการปฏิบัติราชการต่ํากวาระดับดีมาก ๒ ครั้ง ติดตอกัน หรือ
๒) มีผลการปฏิบัติราชการต่ํากวาระดับดีมาก เปนครั้งที่ ๓ หรือ
๓) มีผลการปฏิบัติราชการต่ํากวาระดับดี
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กรณีที่ ๒ ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ระดับชํานาญการ จะใหออกจาก
ระบบหากมีผลการปฏิบัติราชการต่ํากวาระดับดีมาก
1.5.2 ลาออกจากระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
1.5.๓ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
1.5.๔ โอนไปสวนราชการอื่น

ทั้ งนี้ ในกรณี ที่มีเหตุผ ลและความจําเปน เพื่ อประโยชนข องทางราชการที่ ไมอาจ
ดําเนินการตามแนวทางของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงขางตน ใหสวนราชการขอทําความตกลงกับ ก.พ.
เปนกรณี ๆ ไป
6. สิ่งที่ประเมิน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านจะประเมิ น จาก 2 ส ว น ได แ ก ผลสํ า เร็ จ ของงาน
และสมรรถนะในสวนของผลสําเร็จของงานจะประกอบไดดวยความสําเร็จของงานตามยุทธศาสตรงานภารกิจ
ตามกฎหมาย ซึ่ ง เป น งานประจํ า ของส ว นราชการและงานอื่ น ซึ่ ง ผู รั บ การประเมิ น ได รั บ มอบหมาย
จากผู บั ง คั บ บั ญ ชา ตลอดจนงานซึ่ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายให ไ ปปฏิ บั ติ ใ นฐานะสมาชิ ก ของที ม งาน
หรือคณะทํางานอื่น ซึ่งมิใชงานประจําของหนวยงานตนสังกัดของผูรับการประเมินผูนั้น
ส ว นสมรรถนะที่ จํ า เป น ต อ ความสํ า เร็ จ ของงานประกอบด ว ยสมรรถนะหลั ก
ของการเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ สมรรถนะที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงต อ การปฏิ บั ติ ง านให สํ า เร็ จ
และคุ ณ ลั ก ษณะทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการทํ า งานเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ประสบความสําเร็จ
7. ผลการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมเปนการนําผลคะแนนในสวนตางๆ ที่ผูบังคับบัญชา/
ผูประเมินไดทําการคํานวณแลวนํามาจัดลําดับ ซึ่งกองการเงินและบัญชี ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อน
เงิ น เดื อ นข า ราชการ โดยให สํ า นั ก /กองที่ มี ข า ราช การผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ป ฏิ บั ติ ง านตามกรอบ
การสั่งสมประสบการณรายบุคคลของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (Individual Experience Accumulation
Framework : IEAF) กํ าหนดใหพี่เลี้ยง (Mentor) และผูสอนงาน (Coach) เป นผู ประเมิน และพิ จารณา
เลื่อนเงินเดือนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงสํานัก/กองที่ปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล
และนําเสนอคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงพิจารณา
โดยผานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
กรมชลประทาน กอนนําเสนอผู บริหารกรม (อธิบดี) พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติ ม โดยใชวงเงิ นที่กันไว
สําหรับผูบริหารของกรม
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ระดับและคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
คะแนน (รอยละ)
อัตรารอยละในการเลื่อนเงินเดือน
ดีเดน
90 – 100
4.0 ขึ้นไป
ดีมาก
80 – 89.99
2.8 ขึ้นไป
ดี
70 – 79.99
1.8 ขึ้นไป
พอใช
60 – 69.99
0.5 ขึ้นไป
ตองปรับปรุง
ต่ํากวา 60
ไมไดรับการเลื่อน
ทั้งนี้ กรณีที่สํานัก/กอง ที่มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑดีเดนและไดรับ
เลื่ อ นเงิ น เดื อ นเกิ น กว า ร อ ยละ 5 ขึ้ น ไป ต อ งแนบแบบแสดงผลงานหรื อ เหตุ ผ ลในการประเมิ น ดั ง กล า ว
เพื่อใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับกรมเปนผูพิจารณา
2. ขอบเขตการดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนคุณภาพ ประกอบดวย
การมอบหมายให ข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ปฏิ บั ติ ง านตามกรอบการสั่ ง สมประสบการณ ร ายบุ ค คล
แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รวบรวมผล
การปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จัดทําบันทึกเสนอเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติ
ราชการของข า ราชการฯ กรมชลประทาน และแจ ง ผลการพิ จ ารณาการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ
ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ

3. คําจํากัดความ
3.1 ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and Potential System :
HiPPS หมายถึง ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพภาคราชการ เพื่อสรางความพรอมใหกับขาราชการผูมีศักยภาพสูง
อยางเปนระบบ เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Workplace Learning) และเสริมดวยกลไกการสับเปลี่ยน
หมุ น เวี ย นงาน การสอนงาน และการเรี ย นรู ผ า นการฝ ก อบรม ที่ ส ง ผลให ส ามารถเติ บ โตเป น ข า ราชการ
ที่มีคุณภาพในระดับสูงในเวลาที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจคนเกง คนดี มีผลงานที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ใหอยูในระบบราชการ
2) เพื่อพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
3) เพื่อเตรียมผูนําซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ สําหรับตําแหนง
ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
3.2 ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง หมายถึง ผูที่มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษ เปนที่ยอมรับ
ของผูบั งคั บ บัญ ชาและเพื่อนร วมงาน และมีผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย ในระดับ ดีมาก เปน ผูที่มีศักยภาพ
ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเพื่อกาวไปสูตําแหนงในระดับสูงขึ้น เปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสม
ตามจรรยาบรรณของการเปนขาราชการที่ดี จนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 กรอบการสั่งสมประสบการณ (Experience Accumulation Framework) หมายถึง
การนําเทคนิคกระบวนการวิเคราะหงาน การวิเคราะหเสนทางกาวหนาในอาชีพ มาพิจารณาสรางแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงอยางมีเปาหมายชัดเจน
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3.4 การวิเคราะหเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path Analysis) หมายถึง กระบวนการ
ศึกษาและนํ า ข อมูล ของความก า วหน า ในการปฏิบัติหนาที่ร าชการที่จะไปสูตําแหนงสําคัญ ที่เปน ตํา แหนง
เปาหมายของหนวยงาน โดยมีการกําหนดและแสดงใหเห็นอยางชัดเจนในการสั่งสมประสบการณและผลงาน
ในแต ล ะตํ า แหน ง ที่ ค รองมาก อ นที่ จ ะเลื อ นไปดํ ารงตํ า แหน ง เป า หมาย ทั้ งจากระดั บ ล า งสู ร ะดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
หรือจากระดับตําแหนงเดียวกัน
3.๕ การติดตามผลการปฏิบัติงาน หมายถึง หลังจากที่มีการวางแผนกําหนดเปาหมาย
ในระดับบุคคลที่ตกลงไวในการทํางานแตละขอ และการวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานแลว ผูบังคับบัญชา
จะตองใช ชวงเวลาตลอดรอบการประเมินเป นโอกาสในการดู ผลงาน ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนําไปสูการสังเกตปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาดวย
การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาตองกระทําการอยางใกลชิด ตอเนื่อง
เหมาะสม ผูบังคับบัญชาสมควรใชชวงเวลานี้เพื่อใหคําชมเชย หรือสอนงานแกผูใตบังคับบัญชา
ระบบข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง เน น ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต น ทํ าหน า ที่ เ ป น พี่ เ ลี้ ย ง
(Mentor) และผู สอนงาน (Coach) โดยเน นให ปรับ ปรุ งพัฒ นาขาราชการผูมีผ ลสั มฤทธิ์สูงให สามารถ
สรางผลงานที่มีคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.6 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง การประเมิ น เพื่ อ ให ทั้ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
และผูใตบังคับบัญชาทราบวาผลการปฏิบัติงานเปนอยางไรอยูในระดับใด เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญประกอบ
พิจารณาดานตา ง ๆ เชน การให รางวัล ที่เหมาะสม การเลื่อนระดับตําแหนง การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
วิธีการทํางาน หรือเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการใหออกจากระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
นอกจากนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานยังชี้ใหเห็นถึงชองวางระหวางเปาหมายที่ตั้งไว กับผลการปฏิบัติงาน
จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการหาสาเหตุซึ่งอาจมาจากทั้งปจจัยในมิติบุคคล เชน สมรรถนะและความรู
ในงาน หรือปจจัยในมิติองคกร เชน กระบวนการทํางาน หรือเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการทํางาน เปนตน
3.7 สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เ ป น ผลมาจาก ความรู ทั ก ษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร
สมรรถนะเปนพฤติกรรมที่องคกรตองการเห็นจากผูปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากพฤติกรรมนั้น ๆ
จะทําใหผลการปฏิบัติงานโดยรวมขององคกรบรรลุตามเปาประสงคที่ตั้งไว ดังนั้นองคกรจะกําหนดไววางาน
ในลักษณะใด/ตําแหนงใด ตองการสรรถนะอะไร ในระดับใด
ระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านได กํ า หนดให ก ารประเมิ น สมรรถนะเป น ส ว นหนึ่ ง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่ องด วยสมรรถนะถื อเปน สิ่งที่ ผลักดันภายในตัวผู ปฏิบัติงานไดสํ าเร็ จ
และสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร นอกจากนั้น ระบบจําแนกตําแหนงของสํานักงาน ก.พ. ยังไดกําหนด
ใหสมรรถนะเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานกําหนดตําแหนงอีกดวย
สํ า นั ก งาน ก.พ. ได ศึ ก ษาและพั ฒ นาสมรรถนะของข า ราชการพลเรื อ น โดยจั ด แบ ง
สมรรถนะออกเปน 2 ประเภท คือ
1) สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อหลอหลอม
คานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ
2) สมรรถนะประจํ า กลุ ม งาน คื อ สมรรถนะที่ กํ า หนดเฉพาะสํ า หรั บ กลุ ม งาน
เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหขาราชการผูดํารงตําแหนงปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
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3.8 ตัวชี้วัด หมายถึง การกําหนดความสําเร็จในการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์
สูงตามกรอบการสั่งสมประสบการณ (Experience Accumulation Framework) ซึ่งตองสอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรของกรมและหนวยงาน ประกอบดวยมิติตัวชี้วัด จํานวน 2 มิติ ไดแก มิติดานคุณภาพ
และมิติดานความทันเวลา
3.9 ผูประเมิน หมายถึง ผูอํานวยการสํานัก/กอง และผูบังคับบัญชาระดับตน/หัวหนางาน
ที่ ผ า นการมอบหมายงานให ข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ปฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก /กอง โดยทํ า หน า ที่ ห ลั ก
ในการเปนพี่เลี้ยง (Mentor) และสอนงาน (Coach) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหเปนไปตามแผนความกาวหนาในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล
ตามที่กําหนดไว
3.10 ผลงาน หมายถึง การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ตามบันทึกขอตกลงในการทํางาน (Performance Agreement) ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
3.11 บันทึกขอตกลงในการทํางาน (Performance Agreement) ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
หมายถึง ขอตกลงรวมกันระหวางสวนราชการ สํานัก/กอง กับ ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อปฏิบัติงาน
ในสํานัก/กอง ที่ไปหมุนเวียนงาน โดยในระหวางการปฏิบัติงานจะตองทํางานตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
จะต อ งมี ก ารกํ า หนดการศึ ก ษาและเรี ย นรู หลั ก สู ต ร วิ ช าต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตํ า แหน ง เป า หมาย
และมีการกําหนดระยะเวลาการสงผลงานในแตละรอบการประเมิน

4. หนาที่และความรับผิดชอบ
ฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดําเนินการจัดทําคําสั่งโดยอธิบดี
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ดังนี้
4.1 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูที่ไดรับมอบหมายเปนประธานคณะทํางาน
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
4.2 คณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
บทบาทและหนาที่ ดังนี้
1) พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2) พิจารณาเสนอความเห็นตอกรม กรณีการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
สําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนใหไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
นอกเหนือกรณีปกติ ตามแนวทางที่กําหนด
3) สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เสนอกรมใหความเห็นชอบ
4.3 ผู อํ า นวยการสํ า นั ก /กอง เป น ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการที่ จ ะพิ จ ารณาผลการพั ฒ นา
ในภาพรวมของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเมื่ อข าราชการผู มีผ ลสัมฤทธิ์สู งหมุน เวียนมาที่สํานัก/กอง
และเริ่มปฏิบัติงาน ผูอํานวยการสํานัก/กองจะมีบทบาทและหนาที่ ดังนี้
1) ศึกษากรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงดังกลาว
เพื่ อจะได ท ราบข า วว า ข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง มี พื้ น ฐานความรู ง าน ทั ก ษะงาน และมี ป ระสบการณ
ในการสรางผลงานอะไรบางในสํานัก/กองอื่น ๆ ที่ผานมา และวิธีการที่ดีที่สุด คือ การจัดประชุมรวมระหวาง
หั ว หน า งานหรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต น และผู อํ า นวยการสํ า นั ก /กองเดิ ม ที่ ข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง
สังกัดอยูกับหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาระดับตนและผูอํานวยการสํานัก/กองที่ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
จะหมุนเวียนไปทํางาน
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2) ศึกษากรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับสํานัก/กอง เพื่อพิจารณา
วาในป จ จุ บั น มีงาน/โครงการใดบ า งที่ จะหมอบหมายใหขาราชการผูมีผ ลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติเพื่อใหมีโ อกาส
ได เ รี ย นรู ง าน ทั ก ษะการทํ า งาน รวมทั้ ง ได แ สดงพฤติ ก รรมบ ง ชี้ แ ละสมรรถนะที่ จํ า เป น ในการทํ า งาน
ตามที่ แ ผนความก า วหน า ในอาชี พ รายบุ ค คล หรื อ กรอบการสั่ ง สมประสบการณ ร ายบุ ค คลที่ กํ า หนดไว
ซึ่ ง ขั้ น ตอนนี้ เ ป น ขั้ น ตอนที่ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก /กองควรหารื อ กั บ หั ว หน า งานหรือ ผู บั ง คั บ บั ญชาระดั บ ต น
ของขาราชการ ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจะตองศึกษากอนที่จะมีการมอบหมายงาน
3) ศึกษากรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลในลําดับตอไปของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ไว ลว งหนาประมาณ 3 เดื อน ก อนระยะเวลาที่ขาราชการผูมีผ ลสัมฤทธิ์สูงจะตองหมุน เวียนไปปฏิบัติงาน
ในหน ว ยงานถั ด ไป เพื่ อ ความต อ เนื่ อ งของการเรี ย นรู ร ะหว า งงานในสํ า นั ก /กองที่ ป ฏิ บั ติ ง านในป จ จุ บั น
กับการทํางานในสํานัก/กองที่จะไปปฏิบัติในลําดับตอไป
4) กอนที่ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจะหมุนเวียนไปยัง สํานัก/กอง ตอไป ผูอํานวยการสํานัก/
กองจะเป นผู ลงนามเห็ น ชอบว าข าราชการผู มี ผ ลสั มฤทธิ์ สู งมี ความรู งาน ทั กษะการทํ างานรวมทั้ งผลงาน
ที่ ตรงตามที่ แผนความก าวหน าในอาชี พรายบุ คคล หรื อ กรอบการสั่ งสมประสบการณ รายบุ คคลกํ าหนดไว
อย างครบถวน ทั้งนี้ ผู อํานวยการสํ านั ก/กองอาจให ความเห็นเพิ่ มเติ มเพื่อประโยชนในการพั ฒนาข าราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตอไป
5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหเปนไป
ตามแผนความกาวหนาในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลกําหนดไว เพื่อนําไปใช
เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลสําเร็จของงานตอไป
4.4 ผูบังคับบัญชาระดับตน/หัวหนางานเปนผูอํานวยการเรียนรู (Facilitator) ผานการมอบหมาย
งานใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติงาน รวมทั้งทําหนาที่หลักในพี่เลี้ยง (Mentor) และการสอนงาน (Coach)
โดยจุด มุ งหมายในการสอนงานของผู บั งคับ บัญ ชาระดับตน จะมุงเนน ที่ความรู และทักษะที่จําเปน สําหรับ
การทํางาน ความรูดานเทคนิคในการทํางานเปนหลัก โดยผูบังคับบัญชาระดับตน/หัวหนางาน จะมีบทบาท
และหนาที่ ดังนี้
1) ใหคําปรึกษาและตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณการทํางาน
และผลงานที่ ผ า นมาของข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง กั บ กรอบการสั่ ง สมประสบการณ เพื่ อ วิ เ คราะห ว า
องคความรูงาน ทักษะ หรือพฤติกรรมบงชี้ใดที่กําหนดในกรอบการสั่งสมประสบการณตรงกับสิ่งที่ขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงไดเรียนรูครบถวนแลว และสามารถยกเวนไมตองเรียนรูเพิ่มเติมแลวเพื่อนําขอมูลดังกลาวมา
กําหนดเปนกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล
2) หารือกับผูอํานวยการสํานัก/กอง เกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ตามกรอบการสั่ งสมประสบการณ ร ายบุคคล รวมทั้ งตัด สิน ใจเกี่ย วกับ งาน/โครงการที่จ ะมอบหมายให แก
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตองคํานึงถึง คือ งาน/โครงการที่จะมอบหมาย ตองสรางโอกาส
ให ขา ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู งได แ สดงพฤติก รรมการทํา งานที่ ส ะทอ นวา มีค วามรู ทั กษะ สมรรถนะตาม
ที่กําหนดไว
3) มอบหมายงานใหกับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ของข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ที่ อยู ใ ต บั ง คับ บั ญ ชา ซึ่ ง การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการจะหมายความ
รวมถึงกระบวนการตั้งแต การวางแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหเปนไป ตามแผน
ความกาวหนาในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลกําหนดไว และเสนอผลการ
7

ประเมินตอผูบังคับบัญชาตนสังกัดของผูรับการประเมินนั้น เพื่อนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลสําเร็จ
ของงานตอไป
4.5 กองการเงินและบัญชี ทําหนาที่นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจากเลขานุการคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์
สูงสงใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
กรมชลประทานพิจารณา กอนนําเสนอผูบริหารกรม (อธิบดี) พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม และแจงผล
การพิจารณาดังกลาวของผูบริหาร สงใหเลขานุการคณะทํางานพิจารณาฯ ทราบ
4.6 ผูอํานวยการสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบระบบขาราชการ
ผูมีผ ลสัมฤทธิ์สูง ผูบ ริห ารงานดําเนิน การในภาพรวม โดยติดตามการพัฒนาของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
แตละคนวามีความสอดคลองกับกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลหรือไม อยางไร และนําเสนอขอมูล
กับฝายบริหารเมื่อเกิดปญหาในการดําเนินการ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ อีกดวย
4.7 หัวหนาฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ ทําหนาที่เปนผูบริหารงานดําเนินการในภาพรวม
โดยติ ด ตาม การพั ฒ นาของข า ราชการผูมี ผ ลสัม ฤทธิ์ สูง แต ล ะคนว ามี ความสอดคล องกับ กรอบการสั่ง สม
ประสบการณ ร ายบุ ค คลหรื อ ไม อย า งไร และนํ า เสนอข อ มู ล เมื่ อ เกิ ด ป ญ หาในการดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง
เปนที่ปรึกษาใหกับผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ อีกดวย
4.8 ผูปฏิบัติงาน ทําหนาที่ดําเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จัดทํา บัน ทึ ก
เสนอเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของขาราชการฯ กรมชลประทาน
และแจงผลการพิจ ารณาการประเมิ นการปฏิ บัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหสํานักงาน ก.พ.
ทราบการพัฒนาของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงแตละคนวามีความสอดคลองกับกรอบการสั่งสมประสบการณ
รายบุคคลหรือไม อยางไร และนําเสนอขอมูลเมื่อเกิดปญหาในการดําเนินการ
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สรุปกระบวนการติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนคุณภาพ
กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นากํ า ลั ง คนคุ ณ ภาพของข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ของ
กรมชลประทาน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. มอบหมายใหขาราชการผูมีผ ลสัมฤทธิ์ สูงปฏิบัติ งานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ
รายบุคคล
2. แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานพิ จ ารณาผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
๔. ประชุมคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
5. เสนอเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของขาราชการฯ
กรมชลประทาน
6. แจ ง ผลการพิ จ ารณาการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการผู มีผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง
ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ
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Work Flow กระบวนการติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนคุณภาพ
ลําดับที่
1.

2.

3.

4.

ผังกระบวนการ

เวลา

มอบหมายใหขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติงานตามกรอบ
การสั่งสมประสบการณรายบุคคล

18 วัน

7 วัน

แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมผี ลสัมฤทธิ์สูง

20 วัน

รวบรวมผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

ประชุมคณะทํางาน
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ
ของขาราชการผูมผี ลสัมฤทธิ์สูง

7 วัน
NO

YES
5.

เสนอเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการฯ ของกรมชลประทาน

6.

3 วัน

5 วัน
แจงผลการพิจารณาการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ
รวมเวลาทั้งหมด 60 วัน
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5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : ระดับความสําเร็จของการติดตามและประเมินผลการพัฒนาใหแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ระยะ
เวลา
18
วัน

มอบหมายใหขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติงานตาม
กรอบการสั่งสมประสบการณ
รายบุคคล

รายละเอียดงาน
1. กรมมอบหมายใหขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติงานตามกรอบการ
สั่งสมประสบการณ
2. แตงตั้งพี่เลี้ยง (Mentor) และผูสอนงาน
(Coach) ใหแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
3. จัดทําบันทึกขอตกลงในการทํางาน
(Performance Agreement) ของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. จัดทําบันทึกจะตองถูกตองเปนไปตาม
หัวหนาฝายพัฒนา
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
กําลังคนคุณภาพ/
2. มีการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับตน
ผูป ฏิบัติงาน /
ที่ทําหนาที่เปนผูสอนงาน (Coach & Mentor)
คณะทํางาน
ใหแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ครบถวน
พิจารณาวาง
3. จัดทําบันทึกขอตกลงในการทํางาน
แผนการพัฒนา
(Performance Agreement) ของขาราชการ
ขาราชการผูมี
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (MOU) มีความชัดเจน
ผลสัมฤทธิ์สูง

ลําดับ

ผังกระบวนการ

2.
แตงตั้งคณะทํางานพิจารณา
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
7 แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการประเมิน
วัน การปฏิบตั ิราชการของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
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มาตรฐานคุณภาพงาน
1. การจัดทําคําสั่งจะตองถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2. องคประกอบของคณะทํางานตองมี
คุณสมบัติตามที่กรมกําหนด
3. มีการทบทวนและแตงตั้งคณะกรรมการ
ใหม ใหเหมาะสมเปนปจจุบัน อยางตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาฝายพัฒนา
กําลังคนคุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน

ลําดับ

ผังกระบวนการ

3.
รวบรวมผลการปฏิบตั ิงานของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
20 ฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ ดําเนินการ
วัน ดังนี้
1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2. ขอผลคะแนนการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จากกองการเงิน
และบัญชี
3. สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงทั้งหมด

NO
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. จัดทําบันทึกจะตองถูกตองเปนไปตาม
หัวหนาฝายพัฒนา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร กําลังคนคุณภาพ/
บรรณงาน พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ผูปฏิบัติงาน
2. ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงเปนไปตามบันทึกขอตกลงในการ
ทํางาน (Performance Agreement)

ลําดับ

ผังกระบวนการ

4.

NO
ประชุมคณะทํางาน
พิจารณาผลการประเมิน
การปฏิบัตริ าชการ
ของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
7 ฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ ดําเนินการ
วัน จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ประสานกับประธานคณะทํางาน
พิจารณาฯ เพื่อกําหนดวันที่จะประชุม
2. จัดทําระเบียบวาระการประชุม
คณะทํางานพิจารณาฯ
3. จัดทําหนังสือเชิญคณะทํางานพิจารณาฯ
เขารวมประชุม
4. ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน
พิจารณาฯ
5. จัดทํารายงานการประชุมและแจงเวียนให
คณะทํางานฯ ทราบ

YES
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. ผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามขอตกลง
ในการทํางาน (Performance Agreement)
ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเปนไปตามแนวทาง
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

หัวหนาฝายพัฒนา
กําลังคนคุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน/
คณะทํางาน
พิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการของ
ขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ลําดับ

ผังกระบวนการ

5.
YES
เสนอเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการฯ ของ
กรมชลประทาน

6.

แจงผลการพิจารณาการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
3 ฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ ทําหนังสือถึง
วัน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการฯ กรม
ชลประทาน เรื่อง รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเสนอกรมอนุมัติ ตอไป

5
วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1. จัดทําบันทึกจะตองถูกตองเปนไป
หัวหนาฝายพัฒนา
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน กําลังคนคุณภาพ/
สารบรรณงาน พ.ศ. 2526 และที่แกไข
ผูปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนไปตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด

ฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ จัดทําหนังสือ 1. จัดทําบันทึกจะตองถูกตองเปนไปตาม
เสนออธิบดีลงนาม เรื่อง แจงรายงานผลการ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง แจงใหสํานักงาน ก.พ.ทราบ
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ผูรับผิดชอบ

หัวหนาฝายพัฒนา
กําลังคนคุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. มอบหมายใหขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติงานตามกรอบ
การสั่งสมประสบการณรายบุคคล

1. กรมมอบหมายใหขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติงานตามกรอบ
การสั่งสมประสบการณ
2. แตงตั้งพี่เลี้ยง (Mentor) และผูสอนงาน
(Coach) ใหแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2.1 ฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพรวมจัดประชุม
คณะทํางานพิจารณาวางแผนการพัฒนา
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของสํานัก/กอง
2.2 จัดทํารายงานการประชุม
2.3 สํานัก/กอง ออกคําสั่งมอบหมายให
ขาราชการ ทําหนาที่ พี่เลี้ยง (Mentor) และ
ผูสอนงาน (Coach) ใหแกขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง
3. จัดทําบันทึกขอตกลงในการทํางาน
(Performance Agreement) ของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 มีการมอบหมายงานตามสาระสําคัญของ
การพัฒนาและการเรียนรูของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง
3.2 มีตัวบงชี้พฤติกรรม

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

1. คําสั่งมอบหมายใหขาราชการผู หัวหนาฝายพัฒนา
มีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติตามกรอบ
กําลังคนคุณภาพ/
การสั่งสมประสบการณ
ผูปฏิบัติงาน
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. รายงานการประชุม
4. คําสั่งมอบหมายใหขาราชการ
ทําหนาที่พี่เลี้ยง (Mentor) และ
ผูสอนงาน (Coach) ใหแก
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
5. บันทึกขอตกลงในการทํางาน
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เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
การมอบหมายพี่เลี้ยง
(Mentor) และผูสอนงาน
(Coach) และบันทึก
ขอตกลงในการทํางาน
(Performance
Agreement) ตองเปนไป
ตามแนวทางที่สํานักงาน
ก.พ. กําหนด

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการ แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการประเมิน
ประเมินการปฏิบัติราชการของ
การปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ผลสัมฤทธิ์สูง ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง เสนอกรมใหความเห็นชอบ
แตงตั้งโดยองคประกอบดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานคณะทํางาน
2. ผูบังคับบัญชาระดับตน (Mentor) ของ
ขาราชการคณะทํางานผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
คณะทํางาน
3. ผูอํานวยการสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะทํางานและเลขานุการ
4. หัวหนาฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ
ผูชวยเลขานุการ
5. นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการขึ้นไป
หรือเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
ฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ ผูชวยเลขานุการ

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณงาน พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. แบบฟอรมคําสั่ง แตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณาการประเมิน
การปฏิบัติราชการของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร. 1003/ว42
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

หัวหนาฝายพัฒนา 1. คณะทํางานพิจารณา
กําลังคนคุณภาพ/ ผลการประเมินการปฏิบัติ
ผูปฏิบัติงาน
ราชการของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงตองเปนผูมี
ความรู ความเขาใจ และให
ความสําคัญก็ระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมชลประทาน
2. ตองมีการทบทวน หรือ
แกไขคําสั่งใหมใหเปน
ประจําทุกปอยางตอเนื่อง

รายละเอียดงาน
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ดําเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยจัดทํา
บันทึกแจงเวียนสํานัก/กอง ของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง แจงใหสงผลการปฏิบัติราชการ
ซึ่งจัดทํารายงานผลสําเร็จของงานเปนรูปเลม
ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองผลงานจากพี่
เลี้ยง และผูสอนงาน (Mentor & Coach)
และผูอํานวยการสํานัก/กอง รวมทั้งจัดทํา
สรุปผลปฏิบัติราชการ และจัดทํารายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ชป. 135) สงให
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามเวลาที่กําหนด
2. ประสานงานกองการเงิน และจัดทําบันทึก
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จากกองการเงินและบัญชี
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการประชุม
คณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
3. สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงทั้งหมด

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา หัวหนาฝายพัฒนา
ดวยงานสารบรรณงาน พ.ศ.
กําลังคนคุณภาพ/
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
ผูปฏิบัติงาน
2. แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ
3. รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
เปนไปตามบันทึกขอตกลง
ในการทํางาน(Performance
Agreement)

รายละเอียดงาน
4. ประชุมคณะทํางานพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบตั ิราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์
สูง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ประสานกับประธานคณะทํางานพิจารณาฯ
เพื่อกําหนดวันประชุม
2. จัดทําระเบียบวาระการประชุม
2.1 ระเบียบหลักเกณฑการเลือนเงินเดือน
กรณีพิเศษขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2.2. ผลงานขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของ
แตละคน
2.3 สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงทั้งหมด
2.4 คะแนนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจาก
กองการเงิน
3. จัดทําหนังสือเชิญคณะทํางานพิจารณาฯ
เขารวมประชุม
4. ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานพิจารณาฯ
5. จัดทํางานรายงานการประชุมและแจง
เวียนใหคณะทํางานฯ ทราบ โดยสรุปผลการ
เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามมติคณะทํางาน
พิจารณาฯ

1. ระเบียบวาระการประชุม
คณะทํางานพิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2. หนังสือเชิญคณะทํางาน
พิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง
3. รายงานการประชุมคณะทํางาน
พิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง

หัวหนาฝายพัฒนา
กําลังคนคุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน/
คณะทํางาน
พิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการของ
ขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง

การประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการเปนไปตาม
แนวทางที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
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รายละเอียดงาน
5.เสนอเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการฯ ของกรม
ชลประทาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

1. ระเบียบสารบรรณ
จัดทําหนังสือถึงเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม
ขาราชการฯ
กรมชลประทาน เรื่อง
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อเสนอกรมอนุมัติ ตอไป

1. ระเบียบสารบรรณ
6. แจงผลการพิจารณาการประเมิน จัดทําหนังสือถึง
การปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี 1. จัดทําบันทึก ถึง กองการเงิน เรื่องขอผล พ.ศ. 2526 และฉบับแกไข
ผลสัมฤทธิ์สูงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ เพิ่มเติม
2. จัดทําหนังสือเสนออธิบดีลงนาม เรื่อง แจง
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง แจงใหสํานักงาน
ก.พ.ทราบ
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เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

หัวหนาฝายพัฒนา
กําลังคนคุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน

หัวหนาฝายพัฒนา เมื่อพิจารณาใหขาราชการ
กําลังคนคุณภาพ/ ผูมผี ลสัมฤทธิ์สูงไดรับการ
เลื่อนเงินเดือนเปนกรณี
ผูปฏิบัติงาน
พิเศษ ใหแจงผลให
สํานักงาน ก.พ. ทราบดวย

๗. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. มอบหมายใหขาราชการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

1. จัดทําบันทึกจะตองถูกตองเปนไปตาม
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติงานตาม ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
กรอบการสั่งสมประสบการณ 2. มีการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับ
ตนที่ทําหนาที่เปนผูสอนงาน (Coach &
รายบุคคล
Mentor) ใหแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ครบถวน
3. จัดทําบันทึกขอตกลงในการทํางาน
(Performance Agreement) ของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (MOU) มีความ
ชัดเจน

วิธีการติดตามประเมินผล
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ
ผูบังคับบัญชาระดับตนที่ทําหนาที่เปน
ผูสอนงาน (Coach & Mentor) ใหแก
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ใหถูกตอง
ครบถวน
2. ตรวจสอบการมอบหมายให
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติงานจริง
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ
3. ตรวจสอบการทําบันทึกขอตกลงใน
การทํางาน (Performance
Agreement) ของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง (MOU) ถูกตองตามกรอบ
การสั่งสมประสบการณ

1. ตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ
และคุณสมบัติของคณะทํางาน ยืนยันผูที่
21

ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนาฝาย
พัฒนากําลังคน
คุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน

หัวหนาฝาย
พัฒนากําลังคน

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

ผูติดตาม/
ประเมินผล

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

1. การจัดทําคําสั่งจะตองถูกตองเปนไป
ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2. องคประกอบของคณะทํางานตองมี
คุณสมบัติตามที่ กรม กําหนด
3. มีการทบทวนและแตงตั้งคณะกรรมการ
ใหม ใหเหมาะสมเปนปจจุบัน อยาง
ตอเนื่อง

มีคุณสมบัติครบตามที่ กรม กําหนด
2. ตรวจสอบการจัดทําคําสั่งใหถูกตอง
ตามระเบียบฯ
3. แกไขหรือยกเลิกคําสั่งเดิม หากจําเปน
ตองมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ใหมใหเปนปจจุบันทุกป

คุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน

3. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน 1. จัดทําบันทึกจะตองถูกตองเปนไปตาม
ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2. ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงเปนไปตามบันทึกขอตกลงใน
การทํางาน (Performance Agreement)
3. สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงทั้งหมด

1. ตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ
และคุณสมบัติของคณะทํางาน ยืนยันผูที่
ตรวจสอบความถูกตองของผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ถูกตองครบถวนและเปนไปตามบันทึก
ขอตกลง

หัวหนาฝาย
พัฒนากําลังคน
คุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน

2. แตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
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ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

ผูติดตาม/
ประเมินผล

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

4. ประชุมคณะทํางาน
พิจารณาผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ
ของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

1. ผลการปฏิบัติราชการเปนไปตาม
ขอตกลงในการทํางาน (Performance
Agreement) ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิส์ ูง
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเปนไปตาม
แนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

1. ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
เปนไปตามบันทึกขอตกลงในการทํางาน
(Performance Agreement) ของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2. ตรวจสอบและจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะคณะทํางานพิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

หัวหนาฝาย
พัฒนากําลังคน
คุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน

5.เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการฯ กรม
ชลประทาน

1. จัดทําบันทึกจะตองถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนไปตาม
แนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

1. ตรวจสอบการจัดทําบันทึกตองให
ถูกตองตามรูปแบบของระเบียบงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526
2. ตรวจสอบตามเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนตรงตามมติที่ประชุม
คณะทํางานฯ และเปนไปตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด

หัวหนาฝาย
พัฒนากําลังคน
คุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน
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ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

6. แจงผลการพิจารณาการ
1. จัดทําบันทึกจะตองถูกตองเปนไปตาม
ประเมินการปฏิบัติราชการของ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงให
สํานักงาน ก.พ. ทราบ

วิธีการติดตามประเมินผล
1. ตรวจสอบการจัดทําบันทึกตองให
ถูกตองตามรูปแบบของระเบียบงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526
2. ตรวจสอบตามเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนตรงตามมติที่ประชุม
คณะทํางานฯ และเปนไปตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด
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ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนาฝาย
พัฒนากําลังคน
คุณภาพ/
ผูปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ

๘. เอกสารอางอิง
๘.1 หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว 42 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2553 เรื่ อ ง ระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
๘.2 หนังสือสํานักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๒/ ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องระเบียบวา
ดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑและวิธีการ จัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ
๙. แบบฟอรมที่ใช
๙.1 แบบฟอรมบันทึกขอตกลงในการทํางาน (Performance Agreement) ของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง
๙.2 แบบฟอรมบัญชีรายละเอียดการมอบหมายงานใหขาราชการทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและผูสอนงาน
สําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตามบันทึกขอตกลง
๙.3 แบบฟอร มคํ า สั่งมอบหมายใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงไปปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณรายบุคคล
๙.4 แบบฟอรมคําสั่งมอบหมายใหขาราชการทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและผูสอนงานใหแกขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง
๙.5 แบบฟอรมสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
9.6 แบบฟอรมแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
9.7 ตัวอยางรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

25

ภาคผนวก
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บันทึกขอตกลงในการทํางาน (Performance Agreement) ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (ปที่.............)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............
ตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลของ
................................................ (HiPPS รุนที่ ................)
ตําแหนงปจจุบัน : ....................................... ตําแหนงเปาหมาย : ......................................
 รอบที่ 1 : ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 25................ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 25..............
(รอบ 6 เดือนแรก)
 รอบที่ 2 : ระหวางวันที่ 1 เมษายน 25................ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 25..............
(รอบ 6 เดือนหลัง)
สวนที่ 1 : การปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล
งานที่ปฏิบัติ /งานที่มอบหมาย
ลําดับ
ที่ ( พื้นฐาน  สูง  เปนเลิศ)

หนวยงานที่
ปฏิบัติ

ชื่อผูสอนงาน

ระยะเวลาการ
เรียนรูงาน/
การสอนงาน

ตัวชี้วัดของผลงาน

(วันเริ่มตน -วันสิ้นสุด )

สํานัก.........................
(หัวขอวิชาที่เรียนรู)

สวน................... ..............................

เปาหมายการปฏิบัติงาน
(คาเปาหมายการปฏิบัติงาน
ไมต่ํากวาระดับ 4)

น้ําหนัก

(รวม
100
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ คะแนน)
4
5
1
2
3

1. คุณภาพของรายงาน.........................
...............................................................
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2. ระดับความสําเร็จของการสงรายงาน
...............................................................
...............................................................
ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
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เครื่องมือที่ใชใน
การประเมิน

หมายเหตุ

การมอบหมายงาน/
การประเมินความ
สําเร็จของงานที่ได
รับมอบหมาย

หมายเหตุ รายละเอียดเปาหมายการปฏิบัติงาน 5 ระดับ ตามเอกสารที่แนบ

100

รวมน้ําหนัก (คะแนนเต็ม)

-1***สามารถ download แบบฟอรมไดที่เว็บไซต สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
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ตารางเวลาการสอนงานตามแผนงานปฏิบัติการตามกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS รุนที่ ..........)
ชื่อ-นามสกุล : ................................. ตําแหนงเปาหมาย : .................................
 รอบที่ 1 : ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 25...... จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 25....... (รอบ 6 เดือนแรก)
 รอบที่ 2 : ระหวางวันที่ 1 เมษายน 25...... จนถึงวันที่ 30 กันยายน 25....... (รอบ 6 เดือนหลัง)
ลําดับ
ที่

งานที่ตองเรียนรู / วิชา / หลักสูตร
สํานัก........................................
(หัวขอวิชาที่จะเรียนรู)

ตุลาคม 25... พฤศจิกายน 25... ธันวาคม 25... มกราคม 25... กุมภาพันธ 25... มีนาคม 25...
เมษายน 25... พฤษภาคม 25... มิถนุ ายน 25... กรกฎาคม 25... สิงหาคม 25... กันยายน 25...
สัปดาหที่
สัปดาหที่
สัปดาหที่
สัปดาหที่
สัปดาหที่
สัปดาหที่
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระและตารางเวลาไดตามความจําเปนและเหมาะสม
แตจะตองสอดคลองกับกรอบการสั่งสมประสบการณ กรณีที่ปฏิบัติงานไมตรง
กับกรอบ EAF สามารถชี้แจงได

-2-
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ชื่อผูสอนงาน

(ลงชื่อ).................................................................
ผูกําหนดวิชาที่ตองเรียนรู
(..........................................)
ตําแหนง .......................................................................
สวน............................................สํานัก..........................
ทําหนาที่เปน  Mentor
วันที่ .............เดือนกันยายน พ.ศ. 25..............

เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงาน
การกําหนดความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของ.................................... ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุนที่ ...................
 รอบที่ 1 : ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 25............ - 31 มีนาคม 25............
 รอบที่ 2 : ระหวางวันที่ 1 เมษายน 25............ - 31 กันยายน 25............
************************************
งานที่มอบหมาย : การจัดทํารายงาน...........................................................................
ตัวชี้วัดตาม 3คํารับรองกรม 3คํารับรองของสํานัก..................................... ที่ไดรับมอบหมายตามกรอบ EAF ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของกรมและหนวยงาน
ตัวชี้วัดผลงาน

คาเปาหมายต่ําสุด
ที่รับได
1

คาเปาหมายในระดับ
ต่ํากวามาตรฐาน
2

(76-80 คะแนน)
ภายใน
.............. มีนาคม 25.......
.............. กันยายน 25.......
(76-80 คะแนน)

คาเปาหมาย
ที่เปนคามาตรฐาน
3

1. คุณภาพของรายงาน ......................... รายงาน............................. รายงาน.............................
............................................................. ............................................ ............................................
มีความถูกตองเปนรูปเลม
มีเนื้อหาถูกตองครบถวน

2. ระดับความสําเร็จของการสงรายงาน
.............................................................
ทันตามระยะเวลาที่กําหนด

กําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้

คาเปาหมาย
ที่มีความยากปานกลาง
4

คาเปาหมายในระดับทาทาย
มีความยากคอนขางมาก
5

รายงาน.............................
............................................
มีความถูกตองครบถวน
สมบูรณ

รายงาน.............................
............................................
มีความถูกตองครบถวนสมบูรณ
และเสนอแนวคิดในการแกไข
ปญหาอุปสรรคได

รายงาน.............................
............................................
มีความถูกตองครบถวนสมบูรณ
สามารถวิเคราะหขอมูลและ
นําไปใชประโยชนได

(81-85 คะแนน)
ภายใน
.............. มีนาคม 25.......
.............. กันยายน 25.......

( 86-90 คะแนน)
ภายใน
.............. มีนาคม 25.......
.............. กันยายน 25.......

(91-95 คะแนน)
ภายใน
.............. มีนาคม 25.......
.............. กันยายน 25.......

(96-100 คะแนน)
ภายใน
.............. มีนาคม 25.......
.............. กันยายน 25.......

(81-85 คะแนน)

( 86-90 คะแนน)

(91-95 คะแนน)

(96-100 คะแนน)

น้ําหนัก
(คิดเปนรอยละ)
80
20
100

คะแนนที่ได

คะแนนถวงน้ําหนัก
(คิดเปนรอยละ)

มิติตัวชี้วัด
1. มิติดานคุณภาพ
(ตัวชี้วัดที่ 1)
2. มิติดานความทันเวลา (ตัวชี้วัดที่ 2)
รวม (คะแนนเต็ม)
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คําอธิบายตัวชี้วัดที่ 1 : สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. คําอธิบาย
3. หนวยวัด
4. ประเภทตัวชี้วัด
5. กลุมตัวชี้วัด
6. น้ําหนัก
7. ผูครองตัวชี้วัด
8. สูตรคํานวณ

คุณภาพของรายงาน................................................................................มีความถูกตอง
เปนการวัดระดับคุณภาพของการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว
คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual KPI) ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ผลลัพธ (Outcome) สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรของกรม
รอยละ 80
............................................. ตําแหนง........................................... สวน.............................. สํานัก..................................
พิจารณาเปนลําดับขั้นตอน ตามเกณฑการใหคะแนน
1. รายงานเกี่ยวกับรายงาน ...............................................................................มีความถูกตองเปนรูปเลม
2. รายงานเกี่ยวกับรายงาน ...............................................................................มีเนื้อหาถูกตองครบถวน
3. รายงานเกี่ยวกับรายงาน ...............................................................................มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
4. รายงานเกี่ยวกับรายงาน...............................................................................มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเสนอแนวคิดในการแกไขปญหา-อุปสรรคได
5. รายงานเกี่ยวกับรายงาน...............................................................................มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ สามารถวิเคราะหขอมูลและนําไปใชประโยชนได

10. แหลงขอมูล /วิธีการเก็บขอมูล ศึกษาจากเอกสาร และสอบถามผูที่เกี่ยวของ
11. ผูกํากับตัวชี้วัด
.......................................... ตําแหนง........................................... ผูอํานวยการสวน................................. สํานัก....................................
.......................................... ตําแหนง........................................... สวน........................................... สํานัก....................................
12. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด

=
=
=
=
=

76 - 80 คะแนน
81 - 85 คะแนน
86 - 90 คะแนน
91 - 95 คะแนน
96 - 100 คะแนน

คําอธิบายตัวชี้วัดที่ 2 : สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1
ระดับความสําเร็จของการสง................................................................................ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
เปนการวัดความทันเวลาในการจัดสงรายงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ระดับความสําเร็จในการสงรายงานทันเวลาที่กําหนด ซึ่งพิจารณาจากวันที่จัดสงรายงาน
ตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual KPI) ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ผลลัพธ (Outcome) สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรของกรม
รอยละ 20
............................................. ตําแหนง........................................... สวน.............................. สํานัก..................................
พิจารณาตามลําดับขั้นตอนของการกําหนดวันที่สงรายงาน และเกณฑการใหคะแนน
1. ภายในวันที่ ......... มีนาคม/กันยายน 25......
= 76 - 80 คะแนน
4. ภายในวันที่ ......... มีนาคม/กันยายน 25......
2. ภายในวันที่ ......... มีนาคม/กันยายน 25......
= 81 - 85 คะแนน
5. ภายในวันที่ ......... มีนาคม/กันยายน 25......
3. ภายในวันที่ ......... มีนาคม/กันยายน 25......
= 86 - 90 คะแนน
10. แหลงขอมูล /วิธีการเก็บขอมูล วันที่จัดสงเลมรายงานตามที่ระบุในบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติงาน
11. ผูกํากับตัวชี้วัด
.......................................... ตําแหนง........................................... ผูอํานวยการสวน................................. สํานัก....................................
.......................................... ตําแหนง........................................... สวน........................................... สํานัก....................................
12. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. คําอธิบาย
3. หนวยวัด
4. ประเภทตัวชี้วัด
5. กลุมตัวชี้วัด
6. น้ําหนัก
7. ผูครองตัวชี้วัด
8. สูตรคํานวณ
9. เกณฑการใหคะแนน
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= 91 - 95 คะแนน
= 96 - 100 คะแนน

สวนที่ 2 : ลงชื่อรับทราบแผนการปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล
ลงชื่อ....................................................ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS รุนที่ ......)
(................................................)
ตําแหนง .....................................................
สวน............................ สํานัก...............................
วันที่..................เดือน กันยายน พ.ศ. 25...............

ลงชื่อ.....................................................ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูสอนงาน (Coach)
(................................................)
ตําแหนง .....................................................
สวน............................ สํานัก...............................
วันที่..................เดือน กันยายน พ.ศ. 25...............

ลงชื่อ.....................................................ผูไดรับมอบหมายใหเปนพี่เลี้ยง (Mentor)
(................................................)
ตําแหนง .....................................................
ผูอํานวยการสวน..................................... สํานัก...............................
วันที่..................เดือน กันยายน พ.ศ. 25...............

ลงชื่อ.....................................................ผูไดรับมอบหมายใหเปนพี่เลี้ยง (Mentor)
(................................................)
ตําแหนง .....................................................
ผูอํานวยการสวน..................................... สํานัก...............................
วันที่..................เดือน กันยายน พ.ศ. 25...............

ลงชื่อ......................................................ผูอํานวยการสํานัก / กอง ที่เจาตัวสังกัด
(................................................)
ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ...........................................
วันที่..................เดือน กันยายน พ.ศ. 25...............
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(แบบฟอรม)
บัญชีรายละเอียดการมอบหมายงานใหขาราชการทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและผูสอนงานสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตามบันทึกขอตกลง
แนบทายคําสั่ง สวนราชการระดับสํานัก ที.่ ...................../..............
รายชื่อขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ลําดับ
(HiPPS) รุนที่ ..... ซึ่งปฏิบัติงานตาม
ที่
บันทึกขอตกลง
สํานัก....................................
1 นาย/นาง/นางสาว.......................
ตําแหนง...............
สวน.....................
สํานัก...................

ผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อดูแล
และใหคําปรึกษาในภาพรวมของการพัฒนาความกาวหนา
ในอาชีพ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / สังกัด
สํานัก/กอง.......................................

ระยะเวลาระหวาง

1 ตุลาคม ........ 31 มีนาคม .........
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ลงวันที.่ ..........................
ผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนผูสอนงาน (Coach) ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการทํางาน เพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคความรู และ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / สังกัด
สํานัก/กอง...........................................

ระยะเวลาระหวาง

1 ตุลาคม....... 31 มีนาคม ..........

บัญชีรายละเอียดการมอบหมายงานใหขาราชการทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและผูสอนงานสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตามบันทึกขอตกลง
แนบทายคําสั่ง สวนราชการระดับาสํานัก ที.่ ...................../............
รายชื่อขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ลําดับ
(HiPPS) รุนที่ ........ ซึ่งปฏิบัติงาน
ที่
ตามบันทึกขอตกลง
สํานัก....................................
1 นาย/นาง/นางสาว.......................
ตําแหนง...............
สวน.....................
สํานัก...................

ผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อดูแล
และใหคําปรึกษาในภาพรวมของการพัฒนาความกาวหนา
ในอาชีพ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / สังกัด
ระยะเวลาระหวาง
สํานัก/กอง.......................................

1 เมษายน ...... 30 กันยายน .......
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ลงวันที.่ .............................
ผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนผูสอนงาน (Coach) ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการทํางาน เพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคความรู และ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / สังกัด
ระยะเวลาระหวาง
สํานัก/กอง...........................................

1 เมษายน ......... 30 กันยายน .............

(แบบฟอรม - คําสั่งมอบหมายใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงไปปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล)

คําสั่ง...-สวนราชการระดับกรม-.....
ที่......................./..................
เรื่อง มอบหมายใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุน ..... ไปปฏิบัติงาน
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล (Individual EAF)
ตามที่กรมชลประทานไดเห็นชอบกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล (Individual EAF)
ของ นาย/นาง/นางสาว..................................................... รุนที่ .......... ไวแลว นั้น
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์
สูงเปนไปอยางมีร ะบบและตอเนื่องตามกรอบการสั่งสมประสบการณร ายบุคคล ดังกลาว จึงมอบหมายให
นาย/นาง/นางสาว.......................................... ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ..... ตําแหนง ...............................
สํากัด..................................... สํานัก.................................. ไปปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ
รายบุคคลดังกลาว
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ .............................. เปนตนไป
สั่ง ณ วันที…่ …….. เดือน..................... พ.ศ. ...................

(............................................)
….-หัวหนาสวนราชการระดับกรม-.....
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(แบบฟอรม - คําสั่งมอบหมายใหขาราชการทําหนาทีเ่ ปนพี่เลี้ยงและผูสอนงานใหแกขา ราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สงู )

คําสั่ง...-สวนราชการระดับสํานัก-.....
ที่ ................./.....................
เรื่อง มอบหมายใหขาราชการทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและผูสอนงานใหแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
รุนที่ ........ ตามบันทึกขอตกลงในการทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...................

ตามที่ไดมีการประชุมคณะทํางานจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณและเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพรายบุคคลของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ ......./............. เมื่อวันที่...................................เพื่อ
พิ จ ารณาการปรั บ ปรุ ง กรอบการสั่ ง สมประสบการณ แ ละดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงในการทํ า งาน
(Performance Agreement) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ............... และประโยชน ในการมอบหมายงาน
การสอนงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
(HiPPS) ดังกลาว
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงดําเนินไปอยางเปนระบบ จึงเห็นสมควร
ออกคําสั่งมอบหมายใหขาราชการทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและผูสอนงานใหแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
รุนที่ ....... ตามที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงการทํางานตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ
รายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............. รอบที่ ….. : ระหวางวันที่ .............................. จํานวน .... ราย
ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ ….. เดือน ..................... พ.ศ. ...............

(......................................)
….-หัวหนาสวนราชการระดับสํานัก-......
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แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... ครั้งที่ ….. (1 ตุลาคม 25...... – 31 มีนาคม 25.......)
ชือ่ .......................................................สกุล......................................................HiPPS รุนที่....................................
สํานัก/กอง.......................................................................................................
การนําไปใชประโยชน
ที่

งานที่มอบหมาย

ตัวชี้วัดผลงาน

ความสําเร็จของงาน

ระดับสํานัก/กอง
(5 คะแนน)

ตามตัวชี้วัด MOU (60 %)

งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ
(40 %)
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ระดับกรม
(10 คะแนน)

เอกสารผลงาน
(รูปเลม)
มี
(10 คะแนน)

ไมมี
(0 คะแนน)

หมายเหตุ

(แบบฟอรม แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิส์ ูง)

คําสั่ง..สวนราชการระดับกรม...
ที่ .............. / ...............
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

ตามที่กรมไดมีคําสั่งที่ ข ....../.......... ลงวันที่ .......................... แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ไวแลว นั้น
เนื่องจากขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงไดมีการหมุนเวียนงานไปยังสํานัก/กองตาง ๆ เพื่อไปเรียนรู
งานตามกรอบการสั่ งสมประสบการณ ร ายบุ คคล ดั งนั้ น เพื่ อ ให ส อดคล องกั บ การปฏิ บั ติ งานของข า ราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในปจจุบัน และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
กําหนดแนวทางเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ และกองการเงิน
และบัญชี ได กํา หนดหลักเกณฑ และวิ ธี การเลื่อนเงินเดือน โดยใหสํานัก/กอง ที่มีขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลอยู กําหนดใหผูสอนงาน (Coach) เปนผูประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงสํานัก/กอง ที่ปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณรายบุคคล และนําเสนอคณะทํางานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
พิจารณา โดยผานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการ กรมชลประทาน กอนนําเสนอผูบริหารกรม (อธิบดี) พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม โดยใชวงเงินที่กันไว
สําหรับผูบริหารของกรม จึงใหยกเลิกคําสั่งกรมชลประทานที่ ข ............../................. ลงวันที่ ...........................
และแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงชุดใหม เพื่อใหการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติ
ราชการเพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
องคประกอบ
1. ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ผูบังคับบัญชาระดับตน (Mentor) ของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
3. ผูสอนงาน (Coach) ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
4. ผูอํานวยการสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
5. หัวหนาฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
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ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
6. นักทรัพยากรบุคคล...

-26. นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
หรือเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
ฝายพัฒนากําลังคนคุณภาพ
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2. พิจารณาเสนอความเห็นตอกรม กรณีการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษสําหรับ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนใหไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือกรณี
ปกติ ตามแนวทางที่กําหนด
3. สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เสนอกรมใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่ ............................... พ.ศ. ................

(....................................)
หัวหนาสวนราชการระดับกรม
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ตัวอยาง
รายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
เมื่อวันจันทรที่ 30 เมษายน 2561
ณ หองประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนยวิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------

ผูมาประชุม

๑. นางศิวพร ภมรประวัติ
๒. นายสวาง จอมวุฒิ
3. นายประวิณ จาภา
4. นายอภิวิชญ นากดิลก
5. นายอัตถศรณ เรืองสะอาด
6. นายจํานงค เมตตาจิตร

ผชช.บค. แทน ผส.บค.
ผชช.ผภ. แทน ผทภ.สธ.
ผอร.อส.
อร.8 อส.
ตว.คก.
ผพบ.บค.

7. วาที่ ร.ต.ยุทธนา จันทโรภาส
8. นางสาวปาณิสรา แกวคํา
9. นายสุธา รอดนําพา
10. นายธวัฒน แสนภักดี
11. นางสาวพรเพ็ญ เพชรรุง

พค.บค.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
และเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผง.ชป.11
จน.1 บอ.

คณะทํางาน
คณะทํางาน

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. นายนิติ พานิชการ
2. นายสันติ เต็มเอี่ยม
ผูเขารวมประชุม
1. นาย ก
2. นาย ข
3. นาย ค
4. นาง ง

วิศวกรไฟฟาชํานาญการ
HiPPS รุนที่ ....
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
HiPPS รุนที่ ....
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
HiPPS รุนที่ ....
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการ HiPPS รุนที่ ....

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นางศิวพร ภมรประวัติ ผชช.บค. (ประธานฯ) แจงใหที่ป ระชุมทราบวา ผส.บค. ติด ภารกิจ
เรงดวน จึงมอบหมายให ผชช.บค. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน
ที่ประชุมรับทราบ
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-2ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
1) คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 667/2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
วา ที่ ร.ต.ยุ ทธนา จั นทโรภาส (ผู ชว ยเลขานุก าร) แจงใหที่ป ระชุม ทราบวา กรมไดมีคํา สั ่ง ที่
ข 667/2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2. พิจารณาเสนอความเห็นตอกรม กรณีการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษสําหรับ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนใหไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือกรณี
ปกติ ตามแนวทางที่กําหนด
3. สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเสนอกรมใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จํานวน 6 คน ดังนี้
1) นาย ก
วิศวกรไฟฟาชํานาญการ
2) นาย ข
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
3) นาย ค
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
4) นาย ง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการ
5) นาง จ
6) นาย ฉ
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
วาที่ ร.ต.ยุทธนา จันทโรภาส (ผูชว ยเลขานุการ) แจงที่ประชุมวา นาย ข วิศวกรชลประทาน
ชํานาญการ และนาย ฉ วิศวกรชลประทานชํานาญการ ไมสงผล การประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง ตามบันทึก สบค 06/515 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 และไมเขานําเสนอผลการปฏิบัติราชการตอ
คณะทํางานฯ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรใหนําผลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผูสอนงาน (Coach) ที่
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามความเป น จริ ง และการนํ า เสนอผลงานมาใช ใ นการพิ จ ารณาประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีมติเสนอเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมโดยใชโควตากรม ดังนี้
1. นาย ค มีคะแนนของผูสอนงาน (Coach) เทากับ 90.10 คะแนน คณะทํางานพิจารณาผลงาน
จากการนํ าเสนอแล วเห็ นว า มี ผลงานโดดเด นเป น ที่ ประจั กษ จึ งให คะแนนเท ากั บ 89.50 คะแนนและมี ม ติ
เห็นสมควรเสนอกรมขอเพิ่มอัตรารอยละ 1
2. นาย ก มีคะแนนของผูสอนงาน (Coach) เทากับ 92.00 คะแนน คณะทํางานพิจารณาผลงานจาก
การนํ าเสนอแล วเห็น วา มีผลงานอยูในเกณฑดี มากและมี ผลงานที่ไดรับ มอบหมายพิ เศษ จึงใหคะแนนเทากั บ
89.50 คะแนน และมีมติเห็นสมควรเสนอกรมขอเพิ่มอัตรารอยละ 0.9
3. นาย ง มีคะแนนของผูสอนงาน (Coach) เทากับ 91.00 คะแนน คณะทํางานพิจารณาผลงานจาก
การนําเสนอแลวเห็นวา มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษ จึงใหคะแนนเทากับ 90.00 คะแนนและมีมติเห็นสมควร
เสนอกรมขอเพิ่มอัตรารอยละ 0.7
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-34. นาง จ มีคะแนนของผูสอนงาน (Coach) เทากับ 88.50 คะแนนคณะทํางานพิจารณาผลงานจาก
การนําเสนอแลวเห็นวา มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษ เปนผลงานที่คิดริเริ่มสรางสรรค จึงใหคะแนนเทากับ
91.00 คะแนน และมีมติเห็นสมควรเสนอกรมขอเพิ่มอัตรารอยละ 0.5
สรุปผลการพิจารณาตามตาราง ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

คะแนนของ รอยละของ คะแนนของ คะแนนของ รอยละของ ขอโควตา
สํานัก/กอง สํานัก/กอง ผูสอนงาน(Coach) คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ กรมเพิ่มเติม

1 นาย ค

81.00

2.90

90.10

89.50

3.90

+1.0 %

2 นาย ก

82.00

3.00

92.00

89.50

3.90

+0.9 %

3 นาย ง

85.80

3.30

91.00

90.00

4.00

+0.7 %

4 นาง จ

88.50

3.70

88.50

91.00

4.20

+0.5 %

สํ าหรั บกรณี นาย ข วิ ศวกรชลประทานชํ านาญการ และนาย ฉ วิ ศวกรชลประทานชํ านาญการ
เนื่องจากไมมานําเสนอผลงาน ที่ประชุมจึงมีมติใหคะแนนตามที่สํานักตนสังกัดเสนอ และไมขออัตรารอยละการเพิ่ม
เงินเดือนเพิ่มเติมจากโควตากรม
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)....................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายธวัฒน แสนภักดี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)........................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(วาที่ร.ต.ยุทธนา จันทโรภาส)
พค.บค.
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