แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการกรมประมง ในรอบการประเมินที่ 1/2555
(1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่ 1/2555 ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินถือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด ดังนี้
1. ต้ น รอบการประเมิ น ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในรอบการประเมิ น นี้ ใ ห้ ใ ช้
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในกรมประมง ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 สําหรับข้าราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดประเภททั่วไปและวิชาการ
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามประกาศของ
จังหวัด
2. ผู้อํานวยการระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท่า ถ่ายทอดตัวชี้วัดจนถึงผู้ปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 และให้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 นํ า ตัว ชี ้ว ัด ที ่ไ ด้ต กลงกับ ผู ้ป ระเมิน เรีย บร้อ ยแล้ว จัด ทํ า ลงในแบบฟอร์ ม
ข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์มที่ 5)
2.2 เสนอตัวชี้วัดรายบุคคลให้คณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ภายในสํานัก/กอง
2.3 บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลในรอบการประเมินที่ 1/2555 (1 ต.ค.54-31 มี.ค.
55) ลงในระบบ DPIS ซึ่งขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่เปิดระบบสําหรับรอบการประเมินนี้แล้ว อนึ่ง หากมีการ
แก้ไขตัวชี้วัดให้ทําหนังสือแจ้งมายังกองการเจ้าหน้าที่พร้อมแนบสําเนาแบบฟอร์มข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน
(แบบฟอร์มที่ 5) ที่แก้ไขแล้วจํานวน 1 ชุด
2.4 เผยแพร่ตัวชี้วัดรายบุคคลทางหนังสือเวียนและ/หรือเว็บไซด์ภายในของแต่ละ
สํานัก/กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน
2.5 เก็บเอกสารไว้ที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินคนละ 1 ชุด เพื่อใช้ในการประเมิน
ตอนสิ้นรอบ
3. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้คําปรึกษาแนะนําผู้รับการประเมิน เพื่อการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
4. เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินดําเนินการใน ระหว่างวันที่
1-15 มีนาคม 2555 ดังนี้
4.1 ผู้รับการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้ในต้นรอบการ
ประเมินในระบบ DPIS กรอกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์มที่ 2) และแบบประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (แบบฟอร์มที่ 3) และประเมินสมรรถนะตนเองตามแบบฟอร์มประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยตนเอง (แบบฟอร์มที่ 4) ก่อนสรุปผลการประเมินร่วมกับผู้
ประเมิน
4.2 ให้ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน (ให้คะแนน)
ตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์มที่ 2) และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ (แบบฟอร์มที่ 3) เมื่อให้คะแนนตามแบบฟอร์มที่ 2 และ 3 แล้ว นําผลการประเมินที่ได้ลงในระบบ
DPIS
/4.3 การประเมิน…

-24.3 การประเมิน ผลการปฏิ บัติ ร าชการของตํ า แหน่ง ประมงจั ง หวัด ให้ เ สนอผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดประเมินในฐานะผู้ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการประเมิน แล้วส่งเอกสารให้กองการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอให้อธิบดีเป็นผู้ประเมิน
4.4. ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ที่ไปปฏิบัติ
ราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นภายในกรมประมง ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ข้าราชการไปปฏิบัติ
ราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นภายในกรมประมง เป็นผู้ประเมิน
4.5 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการในส่วนราชการอื่น
หรือต่างกรม ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการในส่วนราชการอื่น หรือ
ต่างกรม ประเมินในฐานะผูใ้ ห้ข้อมูลและความเห็นประกอบการประเมิน ก่อนเสนอให้ผู้มีอาํ นาจในการประเมิน
ที่ต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน
5. กรมประมงจะจั ด สรรวงเงิ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ กั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด เพื่ อ ใช้ เ ลื่ อ น
เงินเดือนไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2555
6. สํานัก/กอง หรือเทียบเท่า กําหนดช่วงคะแนนและร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนแต่ละ
ระดับไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร จากนั้นนําช่วงคะแนนที่กําหนดลงในระบบ DPIS เพื่อใช้ในการบริหารวงเงิน
ค่าตอบแทน (A02 ระดับผลการประเมินย่อย) ในระหว่างวันที่ 5-15 มีนาคม 2555 โดยตั้งรหัสระดับผล
การประเมินย่อยของแต่ละหน่วยงานตามเอกสารแนบ
7. เมื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสํานัก/กองเสร็จแล้ว ให้เสนอผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการประเภทวิชาการและทั่วไปทุกระดับในสํานัก/กอง ระหว่างวันที่ 5-15 มีนาคม
2555
8. เมื่ อ คณะกรรมการกลั่ น กรองตั ว ชี้ วั ด และผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
หน่วยงาน พิจารณาผลการประเมินเสร็จแล้ว ผู้ประเมินตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ รวมทั้ง ร่ว มกับ ผู้รับ การประเมิน วิเ คราะห์ผ ลสํา เร็จ ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลในระบบ DPIS และให้ผู้รับการประเมิน สั่งพิมพ์แบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน จากนั้นเสนอผู้
ประเมินลงนามตามลําดับชั้น ในระหว่างวันที่ 5-15 มีนาคม 2555
9. สํานัก/กอง หรือเทียบเท่า จัดทําประกาศ ในระหว่างวันที่ 5-15 มีนาคม 2555
ดังนี้
9.1 ประกาศระดับคะแนนที่ใช้ในการประเมิน
9.2 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก
10. สํานัก/กอง หรือเทียบเท่า ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 15 มีนาคม
2555 ดังนี้
10.1 สําเนาประกาศตามข้อ 9
10.2 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดที่ตรงกับ
ข้อมูลในระบบ DPIS ให้กองการเจ้าหน้าที่
/11. กองการเจ้าหน้าที่…

-311. กองการเจ้าหน้าที่เสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับกรม เพื่อพิจารณามาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมิน
12. ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นรายบุคคล
13. สํานัก/กอง หรือเทียบเท่า ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 12 เมษายน
2555 ดังนี้
13.1 ส่ ง ต้ นฉบับ แบบสรุ ป การประเมิ น ผลการปฏิบั ติร าชการ (แบบฟอร์ม ที่ 1)
และ/หรือ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ DPIS พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบผล
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์มที่ 2) และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
(แบบฟอร์มที่ 3) ของข้าราชการทุกคนในสังกัด เพื่อเก็บไว้ในแฟ้มประวัติหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสม
13.2 หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคให้ส่งสําเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของจังหวัดที่ใช้ในรอบการประเมินนี้ และสําเนาประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 1 ชุด
14. สํานัก/กอง หรือเทียบเท่า จัดเก็บเอกสารไว้ที่หน่วยงานอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน
ดังนี้
14.1 สํ า เนาแบบสรุ ป การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ (แบบฟอร์ ม ที่ 1)
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์มที่ 2) และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
(แบบฟอร์มที่ 3) ของข้าราชการทุกคนในสังกัด
14.2 ต้นฉบับแบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดย
ตนเอง (แบบฟอร์มที่ 4) และแบบฟอร์มข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์มที่ 5) ของข้าราชการทุกคน
ในสังกัด
15. สํานัก/กอง หรือเทียบเท่า เตรียมการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลสําหรับการประเมินใน
ปีงบประมาณ 2555 รอบ 2 (1 เมษายน – 30กันยายน 2555) ในเดือนมีนาคม 2555 และบันทึกใน
ระบบ DPIS ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2555

ตารางสรุปการดําเนินการในรอบการประเมินที่ 1/2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
ระยะเวลา
กิจกรรม
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลและบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
2555
ตามแบบฟอร์มที่ 5 ลงในระบบ DPIS
เสนอตัวชี้วัดรายบุคคลให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ระดับหน่วยงานพิจารณา
เผยแพร่ตัวชี้วัดรายบุคคลทางหนังสือเวียนและ/หรือ
เว็บไซด์ภายในของแต่ละสํานัก/กอง
วันที่ 4 มกราคม 2555
ให้คําปรึกษาแนะนําเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
- 15 มีนาคม 2555
ประมาณวันที่ 5 มีนาคม
กรมประมงจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนให้กับ
2555
หน่วยงาน
วันที่ 1-15 มีนาคม 2555 รายงานผลการประเมินลงในระบบ DPIS

จัดทําเอกสาร
แบบฟอร์มที่ 5
รายงาน
หนังสือเวียนและ/หรือเว็บไซด์
หนังสือแจ้งหน่วยงาน
เอกสารที่แสดงว่า
ได้ดําเนินการตามตัวชี้วัด
แบบฟอร์มที่ 2-3

บันทึกในระบบDPIS
ผู้รบั ผิดชอบ
บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 - ผู้รับการประเมิน
29 กุมภาพันธ์ 2555 (K08 ส่วนที่ 1)
สํานัก/กอง
-

สํานัก/กอง

-

ผู้ประเมิน

-

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการปฏิบัติราชการ (K08
ส่วนที่ 2)
-

ผู้รับการประเมิน

กรอกแบบประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน และแบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ประเมินสมรรถนะตนเอง

แบบฟอร์มที่ 4

-

ผู้รับการประเมิน

ให้คะแนนตามแบบฟอร์มที่ 2 – 3

แบบฟอร์มที่ 2-3

-

ผู้ประเมิน

นําผลการประเมินบันทึกลงในระบบ DPIS

-

ให้คะแนนตามผลการประเมิน (K08
ส่วนที่ 2)

ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน

ระยะเวลา
วันที่ 5-15 มีนาคม 2555

วันที่ 5-15 มีนาคม 2555
วันที่ 5-15 มีนาคม 2555

วันที่ 16 – 30 มีนาคม
2555

กิจกรรม
จัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลใน
ระบบ DPIS
กําหนดช่วงคะแนนและร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
และบันทึกลงในระบบ DPIS พร้อมทั้งบริหารวงเงิน
ค่าตอบแทนในระบบ
เสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ระดับหน่วยงานพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับหน่วยงานกับ
ผลการประเมินในระบบ DPIS
พิมพ์แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการจาก
ระบบ DPIS พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบผล
จัดทําเอกสาร ดังนี้
1. ประกาศระดับคะแนนที่ใช้ในการประเมินของ
หน่วยงาน
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น
และดีมาก
3. สรุปผลการประเมินของข้าราชการในสังกัด
และส่งสําเนาประกาศพร้อมทั้งผลสรุปการประเมินให้
กองการเจ้าหน้าที่
เสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ใน
ระดับกรมพิจารณา

จัดทําเอกสาร
รายงานการประชุม
-

บันทึกในระบบDPIS
กําหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล (K08 ส่วนที่ 4)
- กําหนดช่วงคะแนนและร้อยละ
- บริหารวงเงินค่าตอบแทน (A02–
A05)
-

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมิน
ผู้มีอํานาจในการ
บริหารวงเงิน
สํานัก/กอง
สํานัก/กอง

แบบสรุปการประเมินผลการ
พิมพ์แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ ผู้รับการประเมิน
ปฏิบัติราชการ
ราชการ (K08 ที่พิมพ์ใหม่)
ประกาศและผลสรุปการประเมิน
สํานัก/กอง

รายงานการประชุม

-

กองการเจ้าหน้าที่

ระยะเวลา

ภายในวันที่ 30 เมษายน
2555

วันที่ 2 เมษายน -31
พฤษภาคม 2555

กิจกรรม
จัดทําเอกสาร
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศร้อยละการเลื่อน 1. ประกาศ
เงินเดือน ออกคําสั่งการเลื่อนเงินเดือน
2. คําสั่ง
แจ้งผลการเลือ่ นเงินเดือนเป็นรายบุคคล
เอกสารแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. ต้นฉบับแบบฟอร์มที่ 1-3
2. สําเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในรอบ
การประเมินนี้ และสําเนาประกาศร้อยละการเลื่อน
เงินเดือน สําหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค

สํานัก/กอง จัดเก็บเอกสารของข้าราชการทุกคนใน
สังกัดไว้ที่หน่วยงานอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน
ดังนี้
1. สําเนาแบบฟอร์มที่ 1-3 /สรุปผลการประเมิน
จากระบบ DPIS
2. ต้นฉบับแบบฟอร์มที่ 4 -5
บันทึกตัวชี้วัดรอบ 2 ปีงบประมาณ 2555 ลงใน
ระบบ DPIS

1. ต้นฉบับแบบฟอร์มที่ 1-3
เฉพาะข้าราชการประเภทบริหาร
และอํานวยการ
2. สําเนาประกาศ
3. สรุปผลการปฏิบัติราชการจาก
ระบบ DPIS และลงนามเรียบร้อย
แล้วของข้าราชการประเภท
วิชาการและทั่วไป ยกเว้น ระดับ
เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
1. สําเนาแบบฟอร์มที่ 1-3
2. ต้นฉบับแบบฟอร์มที่ 4 -5

-

บันทึกในระบบDPIS
-

ผู้รบั ผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

สํานัก/กอง

-

สํานัก/กอง

บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลตั้งแต่ 2
เมษายน – 31 พฤษภาคม 2555
(K08 ส่วนที่ 1)

ผู้รับการประเมิน

