ประเด็นถาม-ตอบเรื่องการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2557
ครัง้ ที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 มีนาคม 2557)
--------------------------------------------------------------------------------1. คำถำม : กำรปรับปรุงโครงสร้ ำงและกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของกรมส่งเสริมกำรเกษตร จำก 6 เขต
เป็ น 9 เขต และกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ในสังกัดสำนักส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร
เขตที่ 7-9 จะดำเนินกำรอย่ำงไร
คำตอบ :
1.1 คำสัง่ กรมฯ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) แต่งตังข้
้ ำรำชกำรไปปฏิบตั งิ ำนที่สำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 7-9 ตังแต่
้ วนั ที่ 1

มกรำคม 2557 เป็ นต้ นไป (คำสัง่ กรมฯ ที่ 32/2557 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2556)และคำสัง่ โอน/ย้ ำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) กำรปรับปรุงกำรแบ่งงำนภำยในและแบ่งขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำนักส่งเสริ มและพัฒนำ

กำรเกษตรเขต (คำสัง่ กรมฯ ที่ 1006/2556 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2556)
3) กำรจัดตังส
้ ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 7-9 (คำสัง่ กรมฯ ที่ 1007/2556 ลงวันที่ 9

ธันวำคม 2556)
1.2 กำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขของสำนักงำน ก.พ. (หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12
ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2555) และหนังสือกรมฯ ด่วนที่สดุ ที่ กษ 1002/ว 197 ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557
ข้ อ 5.1.2 (ไปช่วยรำชกำร/ปฏิบตั ริ ำชกำรเท่ำกับกึ่งหนึง่ ของรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำร /
ปฏิบตั งิ ำนหน่วยงำนละ 3 เดือน)
1.3 ผู้ประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรของผู้ปฏิบตั ริ ำชกำรในสังกัดเขต 7-9
1) เขตเดิมเป็ นผู้ประเมิน และบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
2) เขตใหม่ เป็ นผู้ส่งข้ อมูลเพื่อประกอบผลการประเมิน

1.4 กำรบันทึกข้ อมูลผู้บงั คับบัญชำในระบบโปรแกรม DPIS
1) ผู้ให้ ข้อมูล
- หัวหน้ ำกลุม่ /ฝ่ ำยในเขตเดิม เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
- กรณีกลุม่ /ฝ่ ำยในเขตเดิม ยุบรวมเป็ นฝ่ ำยใหม่ตำมนโยบำย ได้ แก่ กลุม่ ส่งเสริ มและพัฒนำ

เกษตรกร ยุบรวมเป็ นกลุม่ วิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร (ณ ขณะนี ้ยังไม่ได้ ออกคำสัง่ แต่งตัง้
อย่ำงเป็ นทำงกำร) ให้ หวั หน้ ำกลุม่ ใหม่ (กลุม่ วิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร) เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
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- กรณีหวั หน้ ำกลุม่ /ฝ่ ำยในเขตเดิมเป็ นตำแหน่งว่ำง ให้ ผ้ อู ำนวยกำรเขต/ผู้รักษำกำรแทนฯ

เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
2) ผู้บงั คับบัญชำ/ผู้ประเมิน เป็ นผู้อำนวยกำรกอง/สำนักต้ นสังกัดเดิม
3) ผู้บงั คับบัญชำเหนือขึ ้นไป เป็ นรองอธิบดีที่กำกับดูแล

หมายเหตุ หำกบันทึกข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูลในระบบโปรแกรม DPIS เรี ยบร้ อยแล้ ว สำมำรถกลับไปแก้ ไขได้
1.5 กำรจัดทำบันทึกข้ อตกลงตัวชี ้วัดฯ (เอกสำร) และส่งผลกำรประเมินผลรำยตัวชี ้วัด
1) กำรจัดทำตัวชี ้วัดและบันทึกข้ อตกลงกำรปฏิบตั ริ ำชกำรฯ ให้ จดั ทำรวมให้ ครบ 100% ทังหน่
้ วยงำน

เดิมและหน่วยงำนใหม่ (สอดคล้ องกับข้ อ 1.6 กำรบันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัดฯ ในระบบ DPIS ให้ ได้ รวม
100% )
2) จัดส่งตัวชี ้วัดและบันทึกข้ อตกลงฯ ให้ เขตเดิมประเมินผล/บริ หำรวงเงิน
3) ตัวอย่ำงกำรจัดทำตัวชี ้วัดและบันทึกข้ อตกลงในเขตเดิมและเขตใหม่
- กรณีมีตวั ชี ้วัดทัง้ 2 หน่วยงำน เช่น สังกัดเดิมปฏิบตั ิงำน 3 เดือน ตัวชี ้วัด 4 ตัว = 50 % และสังกัด

ใหม่ 3 เดือน ตัวชี ้วัด 3 ตัว = 50 %) ให้ จดั ทำ/ส่งบันทึกข้ อตกลงฯ อย่ำงละชุดๆ ละ 3 เดือน
- กรณีมีตวั ชี ้วัดเฉพำะในหน่วยงำนเดิม เช่น สังกัดเดิมปฏิบตั ิงำน 3 เดือน ตัวชี ้วัด 4 ตัว = 100 %

และสังกัดใหม่ 3 เดือน ตัวชี ้วัด - ตัว = 0 %) ให้ จดั ทำ/ส่งบันทึกข้ อตกลงฯ 1 ชุด (อำจระบุ
ระยะเวลำปฏิบตั ิรำชกำรจำนวน 3 เดือน เพื่อประกอบกำรประเมินด้ วย)
- กรณีมีตวั ชี ้วัดเฉพำะในหน่วยงำนใหม่ เช่น สังกัดเดิมปฏิบตั งิ ำน 3 เดือน ตัวชี ้วัด - ตัว = 0 % และ

สังกัดใหม่ 3 เดือน ตัวชี ้วัด 5 ตัว = 100 %) ให้ จดั ทำ/ส่งบันทึกข้ อตกลงฯ 1 ชุด (อำจระบุระยะเวลำ
ปฏิบตั ริ ำชกำรจำนวน 3 เดือน เพื่อประกอบกำรประเมินด้ วย)
4) ผู้บงั คับบัญชำในเขตเดิมและเขตใหม่ประเมินผลฯ ในตัวชี ้วัดที่ทำบันทึกข้ อตกลงฯ ไว้

1.6 กำรบันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัดในระบบโปรแกรม DPIS
1) บันทึกตัวชี ้วัดของที่ทำงำนเขตเดิมและเขตใหม่ให้ ครบ 100 %
2) ผู้บงั คับบัญชำเขตเดิมประเมิน โดยผู้บงั คับบัญชำเขตใหม่สง่ ผลกำรประเมิน (เอกสำร)

เพื่อประกอบกำรประเมินในภำพรวมให้ เขตเดิม

