
ประเดน็ถาม-ตอบเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 2557 

ครัง้ท่ี 1 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 - 30 มีนาคม 2557) 

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

1. ค ำถำม : กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและกำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในของกรมสง่เสริมกำรเกษตร จำก 6 เขต  

เป็น 9 เขต และกำรประเมินผลกำรปฏิบตัริำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีในสงักดัส ำนกัสง่เสริมและพฒันำกำรเกษตร

เขตท่ี 7-9 จะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ค ำตอบ :  

1.1 ค ำสัง่กรมฯ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) แตง่ตัง้ข้ำรำชกำรไปปฏิบตังิำนท่ีส ำนกัสง่เสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 7-9 ตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกรำคม 2557 เป็นต้นไป (ค ำสัง่กรมฯ ท่ี 32/2557 ลงวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2556)และค ำสัง่โอน/ย้ำย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2) กำรปรับปรุงกำรแบง่งำนภำยในและแบง่ขอบเขตควำมรับผิดชอบของส ำนกัส่งเสริมและพฒันำ 

กำรเกษตรเขต (ค ำสัง่กรมฯ ท่ี 1006/2556 ลงวนัท่ี 9 ธันวำคม 2556) 

3) กำรจดัตัง้ส ำนกัสง่เสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 7-9 (ค ำสัง่กรมฯ ท่ี 1007/2556 ลงวนัท่ี 9 

ธนัวำคม 2556) 

1.2 กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของส ำนกังำน ก.พ. (หนงัสือส ำนกังำน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/ว 12  

ลงวนัท่ี 30 สิงหำคม 2555) และหนงัสือกรมฯ ดว่นท่ีสดุท่ี กษ 1002/ว 197 ลงวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2557 

ข้อ 5.1.2 (ไปชว่ยรำชกำร/ปฏิบตัริำชกำรเทำ่กบัก่ึงหนึง่ของรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัริำชกำร /

ปฏิบตังิำนหนว่ยงำนละ 3 เดือน)  

1.3 ผู้ประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของผู้ปฏิบตัริำชกำรในสงักดัเขต 7-9 

1) เขตเดมิเป็นผู้ประเมิน และบริหารวงเงนิการเล่ือนเงินเดือน 

2) เขตใหม่เป็นผู้ส่งข้อมูลเพ่ือประกอบผลการประเมิน 

1.4 กำรบนัทกึข้อมลูผู้บงัคบับญัชำในระบบโปรแกรม DPIS  

1) ผู้ให้ข้อมลู  

- หวัหน้ำกลุม่/ฝ่ำยในเขตเดมิ เป็นผู้ให้ข้อมลู 

- กรณีกลุม่/ฝ่ำยในเขตเดมิ ยบุรวมเป็นฝ่ำยใหมต่ำมนโยบำย ได้แก่ กลุม่สง่เสริมและพฒันำ

เกษตรกร ยบุรวมเป็นกลุม่วิชำกำรสง่เสริมกำรเกษตร (ณ ขณะนีย้งัไมไ่ด้ออกค ำสัง่แตง่ตัง้ 

อยำ่งเป็นทำงกำร) ให้หวัหน้ำกลุม่ใหม ่(กลุม่วิชำกำรสง่เสริมกำรเกษตร) เป็นผู้ให้ข้อมลู  
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- กรณีหวัหน้ำกลุม่/ฝ่ำยในเขตเดมิเป็นต ำแหนง่ว่ำง ให้ผู้อ ำนวยกำรเขต/ผู้ รักษำกำรแทนฯ  

เป็นผู้ให้ข้อมลู    

2) ผู้บงัคบับญัชำ/ผู้ประเมิน เป็นผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนกัต้นสงักดัเดมิ 

3) ผู้บงัคบับญัชำเหนือขึน้ไป เป็นรองอธิบดีท่ีก ำกบัดแูล 

หมายเหตุ หำกบนัทกึข้อมลูผู้ให้ข้อมลูในระบบโปรแกรม DPIS เรียบร้อยแล้ว สำมำรถกลบัไปแก้ไขได้  

1.5 กำรจดัท ำบนัทกึข้อตกลงตวัชีว้ดัฯ (เอกสำร) และสง่ผลกำรประเมินผลรำยตวัชีว้ดั 

1) กำรจดัท ำตวัชีว้ดัและบนัทึกข้อตกลงกำรปฏิบตัริำชกำรฯ ให้จดัท ำรวมให้ครบ 100% ทัง้หนว่ยงำน

เดมิและหนว่ยงำนใหม ่(สอดคล้องกบัข้อ 1.6 กำรบนัทกึข้อมลูตวัชีว้ดัฯ ในระบบ DPIS ให้ได้รวม 

100% )  

2) จดัสง่ตวัชีว้ดัและบนัทกึข้อตกลงฯ ให้เขตเดมิประเมินผล/บริหำรวงเงิน 

3) ตวัอยำ่งกำรจดัท ำตวัชีว้ดัและบนัทกึข้อตกลงในเขตเดมิและเขตใหม่ 

- กรณีมีตวัชีว้ดัทัง้ 2 หน่วยงำน เช่น สงักดัเดิมปฏิบตัิงำน 3 เดือน ตวัชีว้ดั 4 ตวั = 50 % และสงักดั

ใหม่ 3 เดือน ตวัชีว้ดั 3 ตวั = 50 %) ให้จดัท ำ/สง่บนัทึกข้อตกลงฯ อย่ำงละชดุๆ ละ 3 เดือน  

- กรณีมีตวัชีว้ดัเฉพำะในหนว่ยงำนเดมิ เช่น สงักดัเดิมปฏิบตัิงำน 3 เดือน ตวัชีว้ดั 4 ตวั = 100 % 

และสงักดัใหม่ 3 เดือน ตวัชีว้ดั - ตวั = 0 %) ให้จดัท ำ/สง่บนัทกึข้อตกลงฯ 1 ชดุ (อำจระบุ

ระยะเวลำปฏิบตัิรำชกำรจ ำนวน 3 เดือน เพ่ือประกอบกำรประเมินด้วย) 

- กรณีมีตวัชีว้ดัเฉพำะในหนว่ยงำนใหม่ เช่น สงักดัเดิมปฏิบตังิำน 3 เดือน ตวัชีว้ดั - ตวั = 0 % และ

สงักดัใหม่ 3 เดือน ตวัชีว้ดั 5 ตวั = 100 %) ให้จดัท ำ/สง่บนัทกึข้อตกลงฯ 1 ชดุ (อำจระบรุะยะเวลำ

ปฏิบตัริำชกำรจ ำนวน 3 เดือน เพ่ือประกอบกำรประเมินด้วย) 

4) ผู้บงัคบับญัชำในเขตเดมิและเขตใหมป่ระเมินผลฯ ในตวัชีว้ดัท่ีท ำบนัทึกข้อตกลงฯ ไว้  

1.6 กำรบนัทกึข้อมลูตวัชีว้ดัในระบบโปรแกรม DPIS  

1) บนัทกึตวัชีว้ดัของท่ีท ำงำนเขตเดมิและเขตใหมใ่ห้ครบ 100 %  

2) ผู้บงัคบับญัชำเขตเดมิประเมิน โดยผู้บงัคบับญัชำเขตใหม่สง่ผลกำรประเมิน (เอกสำร) 

เพ่ือประกอบกำรประเมินในภำพรวมให้เขตเดมิ 

 

 

 

 


