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คํานํา 
    

 

 ตามคําสั่งสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี 3 /2560 แตงตั้งผูบริหารการจัดการความรู    
(Chief Knowledge Office หรือ CKO  และคณะทํางานจัดการความรู (Knowledge Management Team) 
หรือ  Km Team ซ่ึงไดกําหนดใหคณะทํางานไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนดกระบวนงานท้ังหมด           
ของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ศึกษาปรับปรุงกระบวนงานท้ังหมดของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล        
และดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานตามแนวทางท่ีคณะกรรมการจัดการความรู 
กรมชลประทานกําหนด  เพ่ือเปนองคความรูในคลังความรูของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางานจัดทํา
คูมือจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)   
โดยใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน ใหมีการประเมิน
ความสําเร็จของงานอันเปนผลมาจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน ดวยวิธีการท่ีองคกร
กําหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑมาตรฐานผลงาน 
ท่ีผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานกําหนดรวมกันไวตั้งแตตนรอบการประเมิน ซ่ึงจะนําไปใชประกอบการพิจารณา
เปนขอมูลในการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาตัวผูปฏิบัติงานแตละรายตอไป 

  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอผูรับผิดชอบในการพัฒนา
บุคลากรทุกหนวยงานภายในกรมชลประทาน ท่ีจะชวยใหมีความเขาใจในกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการวางแผน
พัฒนารายบุคคลท่ีสอดคลองกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบท่ีชัดเจนเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อันเปนการผลักดันใหบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถพัฒนาตนไปสูเปาหมายการเปนบุคลากร       
ท่ีมีสมรรถนะในระดับท่ีองคกรคาดหวังหรือสูงกวาเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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แนวทางการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
การวางแผนพัฒนารายบุคคล 

 กรมชลประทาน 

 
1. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหขาราชการกรมชลประทานมีแนวทางพัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหมีความรู 
ทักษะ สมรรถนะตามมาตรฐานท่ีสวนราชการกําหนดหรือท่ีจําเปนในตําแหนงงาน   

2. เพ่ือใหหนวยงานมีระบบการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลใหมีรูปแบบท่ีชัดเจน และเปน
มาตรฐานเดียวกันท่ีสามารถนําไปใชไดจริง 
 3. เพ่ือผลักดันใหขาราชการกรมชลประทานไดพัฒนาตนเองเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาผล 
การปฏิบัติงาน โดยดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนระบบ ตามยุทธศาสตรกรมชลประทานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
  คู มือการวางแผนพัฒนารายบุคคลเลมนี้ใชในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลสําหรับ
ขาราชการกรมชลประทาน ซ่ึงจะครอบคลุมตั้งแตขาราชการประเภทอํานวยการ (ระดับตน ระดับสูง) ประเภท
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ) 
ประเภทท่ัวไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ)  
  ในแตละปงบประมาณจะจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลใหสอดคลองกับการประเมินสมรรถนะ
ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 2 รอบ ดังนี้ 
  - รอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 
  - รอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน ถึง วันท่ี 30 กันยายน  

3. คําจํากัดความ     
  1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) หมายถึง การประเมิน
ความสําเร็จของงานอันเปนผลมาจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน ดวยวิธีการ        
ท่ีองคกรกําหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ
มาตรฐานผลงานท่ีผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานกําหนดรวมกันไวตั้งแตตนรอบการประเมิน 
  ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมาจากการพิจารณาองคประกอบหลักของการประเมิน 
2 สวน ไดแก 
  (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ 
  (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ซ่ึงประกอบดวยสมรรถนะหลัก 
(สมรรถนะหลัก ก.พ. และสมรรถนะหลักกรมชลประทาน) สมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะขาราชการประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  2. สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคลากรสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร สมรรถนะหลักท่ี 
กรมชลประทานกําหนดใหใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก  
 2.1 สมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด มี 5 สมรรถนะ 
ไดแก 
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 (1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง หรือ
เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีอาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 
 (2) บริการท่ีดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการ 
ในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสม 
ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง    
จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 (4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การดํารงตน
และประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการ 
เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ 
 (5) การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผู อ่ืน       
เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะเปนหัวหนา
ทีม รวมท้ังความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 2.2 สมรรถนะหลักขาราชการกรมชลประทาน มี 2 สมรรถนะ ดังนี้ 
 (1) การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาส 
พรอมท้ังจัดการเชิงรุกกับปญหานั้น โดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชน 
ตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ เก่ียวกับงานดวย เพ่ือแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย 
 (2) ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน (Mission Acumen) หมายถึง ความรูและความ
เขาใจในภารกิจ และข้ันตอนดําเนินงานของกรมชลประทาน รวมท้ังความสามารถในการระบุไดถึงกลุมผูมีสวนไดเสีย 
ในการดําเนินงานของกรมชลประทาน และภารกิจใหม ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีกรมชลประทานไดรับมอบหมาย 
  3. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง คุณลักษณะ             
เชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ เพ่ือสนับสนุนใหขาราชการ  
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแกหนาท่ีความรับผิดชอบ      
และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน ประกอบดวยสมรรถนะ 6 สมรรถนะ คือ 
 (1) สภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง ความสามารถ หรือความตั้งใจท่ีจะรับบทในการเปน
ผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคของสวนราชการ 
 (2) วิสัยทัศน (Visioning) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมาย
การทํางานท่ีชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพ่ือใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
 (3) การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเขาใจวิสัยทัศนและ
นโยบายภาครัฐ และสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได 
 (4) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึง ความสามารถในการ
กระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนท่ีเปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผู อ่ืนรับรู เขาใจ และ
ดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดข้ึนจริง 
 (5) การควบคุมตนเอง (Self Control) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมในสถานการณท่ีอาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน 
รวมถึงความอดทนอดกลั้นเม่ืออยูในสถานการณท่ีกอความเครียดอยางตอเนื่อง 
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 (6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)  หมายถึง  
ความต้ังใจท่ีจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเชื่อม่ันวาจะสามารถมอบหมาย
หนาท่ีความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนได 
  4. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Unique Competency) หมายถึง  คุณลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมในแตละตําแหนง/ลักษณะงาน  ซ่ึงทําใหบุคลากรบางกลุม/บางคน  ในองคกรปฏิบัติงานไดผลงาน 
โดดเดนกวาคนอ่ืน ๆ  โดยบุคลากรเหลานี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. กําหนดให
ขาราชการแตละตําแหนงจะตองมีสมรรถนะดังกลาวไมนอยกวา 3 สมรรถนะ 
  5. พจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) หมายถึง การรวบรวมคําอธิบาย
เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีสะทอนสมรรถนะดานตาง ๆ และนําพฤติกรรมท่ีระบุนั้นมาใชเปนเกณฑประเมินสมรรถนะ   
ของบุคคล  
  6. ระดับสมรรถนะท่ีองคกรคาดหวัง เปนระดับสมรรถนะท่ีกรมชลประทาน ใชเปนเกณฑ       
ในการประเมินสมรรถนะของขาราชการ จําแนกตามประเภทและระดับตําแหนง โดยการประเมินสมรรถนะ         
ของขาราชการจะตองประเมินเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีขาราชการมีอยูจริงกับเกณฑระดับสมรรถนะท่ีองคกร
คาดหวังสําหรับแตละสมรรถนะ 
  7. มาตรวัดสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะของขาราชการกรมชลประทาน เพ่ือใชในการวาง
แผนการพัฒนารายบุคคล และการใหคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนของผลการประเมินพฤติกรรม     
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใชมาตรวัดแบบการพิจารณาจุดออนจุดแข็งเชิงพฤติกรรมของผูรับการประเมิน 
หมายถึง การประเมิน สมรรถนะของผูรับการประเมิน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูรับการประเมิน
วาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพจนานุกรมสมรรถนะในระดับใด มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงพัฒนามากนอยเพียงใด
และสิ่งท่ีทําไดนั้นดีเดนถึงระดับท่ีอาจถือเปนจุดแข็งของผูรับการประเมินไดหรือไม 
  8. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ แผนพัฒนา
ความสามารถการทํางานของบุคลากรท่ีเนนการสื่อสารแบบสองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  
เปนเสมือนเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ในระดับท่ีองคกรคาดหวัง 
  9. การพัฒนา หมายถึง การพัฒนางานและการพัฒนาผูปฏิบัติงาน ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะตอง
พิจารณาขอมูลท้ังสองสวนรวมกันเพ่ือนําไปใชเปนหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ   
การทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายองคกรเกิดข้ึนไดจริง ซ่ึงในการพัฒนา
สามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของแตละบุคคลและหนวยงาน 
 10. ผูใตบังคับบัญชา  หมายถึง ผูถูกประเมินท่ีปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน 
 11. ผูบังคับบัญชา  หมายถึง ผูประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ         

 ผูใตบังคับบัญชา  วางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยพยายามพัฒนาความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะของตนเองเพื่อยกระดับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเองใหมีระดับ
ไมต่ํากวาท่ีองคกรคาดหวัง 

ตนรอบการประเมิน นําผลการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปลายรอบ
การประเมินท่ีผานมาใชเพ่ือพิจารณาประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในรอบถัดไป พรอมท้ังบันทึก
การวางแผนพัฒนาในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio (EPP+) 
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ระหวางรอบการประเมิน ตั้งใจปฏิบัติราชการใหเกิดผลตามเปาหมายโดยพยายามพัฒนา
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเอง รวมท้ังใหความรวมมือในการรับการพัฒนา            
ตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อยกระดับความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเองใหมีระดับ       
ไมต่ํากวาท่ีองคกรคาดหวัง และปรึกษา หารือ ขอรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากผูประเมิน/
ผูบังคับบัญชาหากเกิดขอขัดของในการดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล 

ปลายรอบการประเมิน บันทึกจํานวนชั่วโมงการพัฒนา (จริง) ตามท่ีไดวางแผนพัฒนาตนเอง
ไวในรอบท่ีผานมาในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio (EPP+) พรอมท้ัง
นําหลักฐานการพัฒนาตนเองเสนอผูบังคับบัญชา สําหรับยืนยันผลการพัฒนาตนเอง 

ผูบังคับบัญชา สนับสนุนและสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดรับการพัฒนาความรู ความสามรถ 
ทักษะ และสมรรถนะอยางตอเนื่อง 

ตนรอบการประเมิน หารือรวมกับผูใตบังคับบัญชาในการระบุความรู ทักษะ และสมรรถนะ  
ท่ีตองการพัฒนาเพ่ือใหมีระดับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามท่ีองคกรคาดหวัง พรอมกับระบุ
วิธีการพัฒนาเพ่ือบันทึกการวางแผนพัฒนาในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee Performance 
Portfolio (EPP+) 

ระหวางรอบการประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลในแตละรอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือผู รับการประเมิน/
ผูใตบังคับบัญชา ในกรณีเกิดขอขัดของในการดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล และบันทึกเหตุการณสําคัญ
ท่ีสังเกตพบระหวางรอบการประเมิน โดยการบันทึกเหตุการณท่ีสําคัญเก่ียวกับความรูความสามารถ และทักษะ 
ใชแบบ IDP1/1 สําหรับการบันทึกเหตุการณท่ีสําคัญเก่ียวกับสมรรถนะใชแบบ ชป 135/3-1 (สําหรับ
ตําแหนงประเภทท่ัวไปและวิชาการ) ชป 135/3-2 (สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ) 

ปลายรอบการประเมิน ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา โดยพิจารณาจาก
หลักฐานการพัฒนาที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอ บันทึกผลในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee 
Performance Portfolio (EPP+) 
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Work Flow กระบวนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

 
ลําดับท่ี 

 
 
 

1 
 

ผังกระบวนการ 
 

 

       เวลา 
        (วัน) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      
 
 

 
 

 

 

     
      
 

       
      

 
 
 

 

 

 

 

     
     
 
 
 
    

 
             

รวมเวลาท้ังหมด  190 วันทําการ 
   

   

นําผลการประเมินจากรอบท่ีผานมา 
เพ่ือกําหนดการวางแผนพัฒนารายบุคคล 

ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนินการตามแผนพฒันา
รายบุคคลของผูใตบังคับบัญชาและบันทึกเหตุการณ

สําคัญที่สังเกตพบระหวางรอบการประเมิน  

ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ
รายงานผลการพัฒนา

รายบุคคล 
 

เก็บรวบรวมผลการพัฒนา
รายบุคคล 

 

3 

4 

5 

ตนรอบ 
การประเมิน 

ผูบังคับบัญชา/ผูใตบังคับบัญชารวมกัน 
ระบุความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีตองการพัฒนา 

และวิธีการพัฒนา 

 

2 

ผูใตบังคับบัญชาปฏบัิติตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 

ระหวางรอบ 
การประเมิน 

ผูใตบังคับบัญชารายงานผลการพัฒนา
รายบุคคลเสนอตอผูบังคับบัญชา 

 

ปลายรอบ 
การประเมิน 

พัฒนาแลว 

ยังไมพัฒนา 

6 

7 

1 

1 

180 

5 

1 

1 

1 
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5. Work  Flow  กระบวนการ  
ช่ือกระบวนการ: กระบวนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ: รอยละของการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา IDP 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบท่ีผานมา
เปนแนวทางเพ่ือวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน     
2.ดําเนินการตนรอบการประเมิน 

ผูบังคับบัญชา/
ผูใตบังคับบัญชา  

 

2  
 
 
 

1 วัน 
 

2. ผูใตบังคับบัญชารวมกับผูบังคับบัญชาระบุความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีตองการจะพัฒนา 
พรอมท้ังบันทึกแผนการพัฒนาในระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio (EPP+)  
 

1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน   
2. ดําเนินการในตนรอบการ
ประเมิน ไมควรเกินเดือน ธ.ค.    
ในรอบท่ี 1 และไมควรเกินเดือน 
มิ.ย ในรอบท่ี 2 
 

ผูบังคับบัญชา/
ผูใตบังคับบัญชา  

3  180 
วัน 

3. ผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
ท่ีวางไวใหครบถวน 
 
 

1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน    
2. ดําเนินการในระหวางรอบการ
ประเมิน 
 
 

ผูใตบังคับบัญชา 

นําผลการประเมนิรอบที่ผานมาเพ่ือ
กําหนดการวางแผนพัฒนา

รายบุคคล 

 

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชารวมกนั 
กําหนดความรู ทกัษะ และสมรรถนะที่ตองการ

พัฒนา และวิธกีารพัฒนา 
 

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคล 
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ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

 
4 

 
 
 
 

 
5 วัน 

 
4. ผูบังคับบัญชาดําเนินการติดตามผล การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูใตบังคับบัญชา และ
บันทึกเหตุการณสําคัญท่ีสังเกตพบ 

 
1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน    
2. ดําเนินการในระหวางรอบการ
ประเมิน 

 
ผูบังคับบัญชา  

 
5 

  
1 วัน 

 
5. ผูใตบังคับบัญชารายงานผลการพัฒนาตนเอง          
ตามแผนพัฒนารายบุคคลตอผูบังคับบัญชา 

 
1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน  
2. ดําเนินการในปลายรอบการ
ประเมิน รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2  

 
ผูใตบังคับบัญชา 

6  
 
 
 
 
 

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

1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน     
2. ดําเนินการในปลายรอบการ
ประเมิน รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 

ผูบังคับบัญชา 
 

7  
 

1 วัน 7. เก็บรวบรวมผลการพัฒนาเปนฐานขอมูลในภาพรวม
ของสํานัก/กอง 

1. คูมือการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล กรมชลประทาน     
2. ดําเนินการในปลายรอบการ
ประเมิน รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 

ผูบังคับบัญชา 

ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนนิการ            
ตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูใตบังคับบัญชา   
และบันทึกเหตุการณสําคัญที่สังเกตพบระหวาง 

รอบการประเมนิ  
 
 

ผูใตบังคับบัญชารายงานผลการพัฒนารายบุคคล
เสนอตอผูบังคับบัญชา 

 
 

ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ
รายงานผลการพัฒนา

รายบุคคล 
 

เก็บรวบรวมผลการพัฒนา
รายบุคคล 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

1. นําผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการรอบท่ีผานมาเปน
แนวทางเพ่ือวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

1.นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบท่ีผานมา
เปนแนวทางเพ่ือวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

1.1 แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ (ชป.135) 
(ภาคผนวก 5) 
1.2 ตารางสรุปผลการ
ประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ IDP 1 
(ภาคผนวก 1) 

ผูบังคับบัญชา/
ผูใตบังคับบัญชา  

ผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา ตองดําเนินการ
วางแผนพัฒนารายบุคคลตั้งแต 
ตนรอบการประเมิน 

2. ผูใตบังคับบัญชารวมกับ
ผูบังคับบัญชาระบุความรู
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีตองการจะพัฒนา 
พรอมท้ังบันทึกแผนการพัฒนา
ในระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Employee 
Performance Portfolio (EPP+)  
 

2.1 ผูใตบังคับบัญชารวมกับผูบังคับบัญชาระบุความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีตองการจะพัฒนาใน
ประเด็นท่ีมีผลการประเมินท่ีผานมาไมเปนไปตามระดับท่ี
องคกรคาดหวัง และเพ่ือตองการพัฒนาเพ่ือเสรมิจุดแข็ง ตอง
ระบุความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหชัดเจนวา
จะตองพัฒนาในเรื่องใด 
2.2 บันทึกแผนการพัฒนาในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
Employee Performance Portfolio (EPP+)  
ดําเนินการโดย เพ่ิมรายละเอียดการพัฒนา ไดแก  
1. ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ  
2. หัวขอ ประเด็น เรื่องท่ีจะพัฒนา 
3. วิธีการพัฒนา 
4. จํานวนช่ัวโมง 
5. บันทึกผล 

 ผูบังคับบัญชา/
ผูใตบังคับบัญชา 

1. ผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา ตองดําเนินการ
วางแผนพัฒนารายบุคคลตั้งแต 
ตนรอบการประเมิน ไมควรเกิน
เดือน ต.ค.  ในรอบท่ี 1 และไม
ควรเกินเดือน เม.ย. ในรอบท่ี 2 
2. การกําหนดวิธีการพัฒนาเพ่ือปด
ชองวางและเสริมสรางจุดแข็งของ
ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตองสอดคลอง ครบถวน 
และครอบคลุม  
3. ดําเนินการในระบบบริหาร  ผลการ
ปฏิบัติงาน Employee Performance 
Portfolio (EPP+)  
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

3. ผูใตบังคับบัญชาดําเนินการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล       
ท่ีวางไวใหครบถวน 
 

3.1 ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามแผนพัฒนา
รายบุคคลท่ีวางไวใหครบถวน  
3.2 ตั้งใจปฏิบัติใหเกิดผลตามเปาหมาย โดยพยายาม
พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
ของตนเอง รวมท้ังใหความรวมมือในการรับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือยกระดับความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเองใหมี
ระดับท่ีองคกรคาดหวัง 
3.3 ปรึกษา หารือ ขอรับคําแนะนําและความ
ชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา หากเกิดขอขัดของในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล 
3.4 รวบรวมและเก็บหลักฐานประกอบการพัฒนา 

3.1 หลักฐานประกอบการ
พัฒนา 

ผูใตบังคับบัญชา 
 

 

ปฏิบัติตนตามแผนใหครบถวน  
ในระหวางรอบการประเมิน 
 

4. ผูบังคับบัญชาดําเนินการ
ติดตามผล การดําเนินการ    
ตามแผนพัฒนารายบุคคล    
ของผูใตบังคับบัญชา และบันทึก
เหตุการณสําคัญท่ีสังเกตพบ 

4.1 ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาใหไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล ในแตละรอบ 

4.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือ 
ผูใตบังคับบัญชาในกรณีเกิดขอขัดของในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล 

4.3 บันทึกเหตุการณสําคัญท่ีสังเกตพบระหวางรอบ
การประเมิน โดยการบันทึกเหตุการณท่ีสําคัญเก่ียวกับ
ความรูความสามารถ และทักษะ ใชแบบ IDP1/1 
สําหรับการบันทึกเหตุการณท่ีสําคัญเก่ียวกับสมรรถนะ

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) 

ผูบังคับบัญชา ดําเนินการในระหวางรอบ       
การประเมิน 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

ใชแบบ ชป 135/3-1 (สําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป
และวิชาการ) ชป 135/3-2 (สําหรับตําแหนงประเภท
อํานวยการ) 

5. ผูใตบังคับบัญชารายงานผล
การพัฒนาตนเองตามแผน 
พัฒนารายบุคคลตอ
ผูบังคับบัญชา 

5.1 จัดทําบันทึกเสนอผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล พรอมแนบหลักฐานประกอบการพัฒนา 
5.2 ดําเนินการในปลายรอบการประเมิน ไมควรเกิน
เดือน เม.ย. ในรอบท่ี 1 และไมควรเกินเดือน ก.ย.    
ในรอบท่ี 2 

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

ผูใตบังคับบัญชา 1. ปลายรอบการประเมิน ไมควร
เกินเดือน เม.ย. ในรอบท่ี 1 และ
ไมควรเกินเดือน ก.ย. ในรอบท่ี 2 
2. บันทึกผลในระบบระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 
Employee Performance 
Portfolio (EPP+) 

6. ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ   
ผลการพัฒนาตนเองของ
ผูใตบังคับบัญชา และบันทึก
ยืนยันผลในระบบบริหาร      
ผลการปฏิบัติงาน Employee 
Performance Portfolio (EPP+) 

6.1 ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยพิจารณาจากหลักฐาน        
การพัฒนาท่ีผูใตบังคับบัญชาเสนอ  
6.2 บันทึกยืนยันผลในระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio 
(EPP+) 

 ผูบังคับบัญชา 
 

1. ดําเนินการในปลายรอบการ
ประเมิน 
2. บันทึกยืนยันผลในระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 
Employee Performance 
Portfolio (EPP+) 

7. เก็บรวบรวมผลการพัฒนา
เปนฐานขอมูลในภาพรวม    
ของสํานัก/กอง 

7. เก็บรวบรวมผลการพัฒนาเปนฐานขอมูลในภาพรวม
ของสํานัก/กอง  

แบบ ชป.135 สวนท่ี 3 
(ภาคผนวก 5)              

ผูบังคับบัญชา 
 

ดําเนินการในปลายรอบ         
การประเมิน 
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7. ระบบติดตามประเมินผล   

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผูติดตาม/ 
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 

1. นําผลการประเมินรอบท่ีผานมาเพ่ือ
กําหนดการวางแผนพัฒนารายบุคคล 
 

1.รายงานผลการประเมินรอบท่ีผานมาท่ีนํามาใช
สําหรับวางแผนพัฒนาตองมีความถูกตองตรง   
ตามรอบการประเมิน 

1.ตรวจสอบความถูกตองของรายงาน
ผลการประเมินท่ีนํามาใชประกอบ   
การวางแผน 

ผูบังคับบัญชา  

2. ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
รวมกันกําหนดความรู ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีตองการพัฒนา และวิธี   
การพัฒนา 
 

2.1 จํานวนของความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ท่ีตองการพัฒนา มีความครบถวน 
ถูกตอง 
2.2 กําหนดหัวขอ ประเด็น เรื่องท่ีจะพัฒนา       
ใหครอบคลุม 
2.3 เลือกวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
2.4 วางแผนจํานวนชั่วโมงท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 
2.5 บันทึกในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
Employee Performance Portfolio (EPP+)     
ใหถูกตอง และครบถวน 

2.1 ตรวจสอบรายละเอียดและ
องคประกอบของการวางแผนพัฒนา
รายบุคคลใหมีความครบถวน ถูกตอง  
2.2 ตรวจสอบการบันทึกผลการ
วางแผนพัฒนาในระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Employee Performance 
Portfolio (EPP+) ใหถูกตอง และ
ครบถวน 
 

ผูบังคับบัญชา/
ผูใตบังคับบัญชา 

 

3. ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 
 

3. ปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคลครบถวน         
ทุกกิจกรรมตามท่ีวางแผนไว และเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. เก็บขอมูลผลการพัฒนาและ
หลักฐานการพัฒนาใหครบถวน  

ผูใตบังคับบัญชา  

4. ผูบังคับบัญชาติดตามผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
ของผูใตบังคับบัญชาและบันทึก
เหตุการณสําคัญท่ีสังเกตพบระหวาง
รอบการประเมิน 

4. สามารถปฏิบัติตามแผนพัฒนาไดครบ         
ทุกกิจกรรม 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามแผน พรอม
ท้ังบันทึกเหตุการณสําคัญท่ีตรวจพบ 

ผูบังคับบัญชา  
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กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผูติดตาม/ 
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 

5. ผูใตบังคับบัญชารายงานผล        
การพัฒนารายบุคคลเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา 
 

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

5. ตรวจสอบการบันทึกผลในระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน Employee 
Performance Portfolio (EPP+) 

ผูใตบังคับบัญชา  

6. ผูบังคับบัญชาตรวจสอบรายงานผล
การพัฒนารายบุคคล 
 

6. ผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติไดตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 

6. ตรวจสอบและยืนยันผลการพัฒนา    
ในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
Employee Performance Portfolio 
(EPP+) 

ผูบังคับบัญชา  

7. เก็บรวบรวมผลการพัฒนารายบุคคล 
 

7. ขอมูลการพัฒนา ถูกตอง และครบถวน         
ตามจํานวนของผูใตบังคับบัญชา 

7. เก็บรวบรวมผล จํานวน 2 ครั้ง/ป ผูบังคับบัญชา  
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8. เอกสารอางอิง 

      7.1  แบบฟอรมท่ี 1  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ชป.135 
 7.2  แบบฟอรมท่ี 2  ตารางสรุปผลการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ IDP 1 

        รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ   

9.  แบบฟอรมที่ใช   

      8.1  แบบฟอรมท่ี 1   แบบบันทึกเหตุการณสําคัญท่ีสังเกตพบระหวางรอบการประเมิน IDP 1/1 
 8.2  แบบฟอรมท่ี 2   แบบบันทึกเหตุการณสําคัญท่ีแสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ีประเมิน  
      สําหรับขาราชการประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการ ชป.135/3-1 
 8.3  แบบฟอรมท่ี 3   แบบบันทึกเหตุการณสําคัญท่ีแสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ีประเมิน  
      สําหรับขาราชการประเภทอํานวยการ ชป.135/3-2 

        รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ   
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ภาคผนวก 



 55

ชื่อผูรับการประเมิน ......................................ตําแหนงประเภท ..............................ชื่อตําแหนงในสายงาน.............................................................ตําแหนงเลขที่.........................ระดับ......................

สวน / โครงการ / สํานักงานกอสราง / สถาบัน / ศูนย / กลุมงาน / ฝาย.......................................................................................  สํานัก / กอง..............................................................................

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี

1

ตารางสรุปการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

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

(1) ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ

(2) ระดับความรู

ความสามารถ 

และทักษะที่

องคกรคาดหวัง

(3) ผลการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะตามระดับที่

องคกรคาดหวัง (ตนเองประเมิน)

(4) ผลการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะตนรอบการ

ประเมิน ตามระดับที่องคกร

คาดหวัง(ผูบังคับบัญชาประเมิน )

(9) ผลการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ ปลายรอบ

การประเมิน ตามระดับที่องคกร

คาดหวัง(ผูบังคับบัญชาประเมิน )

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

1

2

3

ความรูความสามารถดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ

แผนที่ 1/2

2

3

ทักษะที่ ก.พ.กําหนด

1. การใชคอมพิวเตอร

2. การใชภาษาอังกฤษ

3. การคํานวณ

4. การจัดการขอมูล

ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1

2

3

แบบ IDP 1 
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1. สภาวะผูนํา

2. วิสัยทัศน

3. การวางกลยุทธภาครัฐ

4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน

5. การควบคุมตนเอง

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

 (ลงชื่อ)......................................................................ผูประเมินตนเอง

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

ตําแหนง ....................................................................

5. การทํางานเปนทีม

ตารางสรุปการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคลของขาราชการ (ตอ)

(1) ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ

(2) ระดับ

สมรรถนะที่

องคกรคาดหวัง

(3) คะแนนประเมินสมรรถนะ 

ตามมาตรวัด 

(ตนเองประเมิน)

(4) คะแนนประเมินสมรรถนะตน

รอบการประเมิน ตามมาตรวัด

(ผูบังคับบัญชาประเมิน )

(9) คะแนนประเมินสมรรถนะ

ปลายรอบการประเมิน

ตามมาตรวัด (ผูบังคับบัญชา

ประเมิน)

สมรรถนะหลัก

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. บริการที่ดี

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม

3

4

แผนที่ 2/2

6. การดําเนินงานเชิงรุก

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน

สมรรถนะทางการบริหาร 
(เฉพาะขาราชการประเภทอํานวยการ)

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1

2

แบบ IDP 1
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        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 ......................................................................

1 ............................................................................................................... 1 ...............................................................................................................

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

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

1 การใชคอมพิวเตอร 5 .................................................................(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)

2 การใชภาษาอังกฤษ 6 .................................................................(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)

3 การคํานวณ 7 .................................................................(ทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)

4 การจัดการขอมูล 8 อื่น ๆ (ถาม)ี

หมายเหตุ   :  คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมอยูหนาที่  50  (ขั้นที่ 4)

 :  ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมตามคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน หนาที่ 67

แบบบันทึกเหตุการณสําคัญที่สังเกตพบระหวางรอบการประเมิน

ความรูความสามารถ   

ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ทักษะ (ทักษะที่ก.พ. กําหนด และทักษะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต)ิ

แบบ IDP 1/1 



เฉพาะผูบังคับบัญชาเทานั้น ชป.135/3-1

รายการสมรรถนะ บันทึกเหตุการณสําคัญ

สมรรถนะหลัก

  1. การมุงผลสัมฤทธิ์    

  2. บริการที่ดี    

  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

  4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม   

  5. การทํางานเปนทีม   

  6. การดําเนินงานเชิงรุก  

  7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน

  8. อื่น ๆ  ระบุ  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1.

  2.

  3.

  4.

แบบบันทึกเหตุการณสําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน

สําหรับขาราชการประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ



เฉพาะผูบังคับบัญชาเทานั้น ชป.135/3-2

รายการสมรรถนะ บันทึกเหตุการณสําคัญ

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

แบบบันทึกเหตุการณสําคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะที่ประเมิน

สําหรับขาราชการประเภทอํานวยการ



ชป.135

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 ตําแหนงเลขที่

สังกัด  (สวน / กลุม / ฝาย / โครงการ) สํานัก / กอง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) ระดับ  ออกใหเมื่อวันที่ ถึงวันที่

สวนที่  2 :  การสรุปผลการประเมิน

กรณีที่ 1  สําหรับขาราชการทั่วไป

องคประกอบที่  1  :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน

องคประกอบที่  2  :  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

กรณีที่ 2  สําหรับขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวาง

               รอบการประเมิน

องคประกอบที่  1  :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน

องคประกอบที่  2  :  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

สวนที่  3  :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  

70%

   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

องคประกอบการประเมิน คะแนน  (ก) น้ําหนัก  (ข) รวมคะแนน  (ก x ข)

30%

รวม 100%

องคประกอบการประเมิน คะแนน  (ก) น้ําหนัก  (ข) รวมคะแนน  (ก x ข)

50%

50%

รวม 100%

ความรู / ทักษะ / สมรรถนะ
วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาที่ตองการ

ที่ตองไดรับการพัฒนา การพัฒนา



สวนที่  4  :  การรับทราบผลการประเมิน

ผูรับการประเมิน  :

ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว

ลงชื่อ  :

ตําแหนง  :

วันที่  :

ผูประเมิน  :

ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงลายมือชื่อรับทราบ

ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่                                                  

แตผูรับการประเมินไมลงลายมือชื่อรับทราบ  

โดยมี                                                                                       เปนพยาน

ลงชื่อ  :                                                             ลงชื่อ  :

ตําแหนง  : ตําแหนง  :

วันที่  :  วันที่  :

สวนที่  5  :  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  :

เห็นดวยกับผลการประเมิน

มีความเห็นตาง  ดังนี้ 

ลงชื่อ  :

ตําแหนง  :

วันที่  :

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง  (ถามี)  :

เห็นดวยกับผลการประเมิน

มีความเห็นตาง  ดังนี้ 

ลงชื่อ  :

ตําแหนง  :

วันที่  :

หมายเหตุ :  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหใชในรอบการประเมินแตละครั้ง เทานั้น


