
แนวทางการประเมินผลการปฏบิตัิราชการของข้าราชการกรมประมง ในรอบการประเมนิที่ 2/2560   
(1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560) 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่ 2/2560 ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินถือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด  ดังนี้ 
1. ต้นรอบการประเมิน    

1.1 ผู้ประเมินประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ใช้ในรอบการประเมินนี้ให้
ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ซึ่งในการประเมินรอบนี้ใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สําหรับ
ข้าราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดประเภททั่วไปและวิชาการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามประกาศของจังหวัด   

1.2 ผู้อํานวยการระดับกองหรือเทียบเท่า ถ่ายทอดตัวช้ีวัดจนถึงผู้ปฏิบัติงานโดยจัดทําลงใน
แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  

1.3 หน่วยงานเสนอตัวช้ีวัดรายบุคคลให้คณะกรรมการกลั่นกรองตัวช้ีวัดและผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  พิจารณากลั่นกรองตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันภายในหน่วยงาน 

1.4 บันทึกตัวช้ีวัดรายบุคคลในรอบการประเมินที่ 2/2560 (1 เมษายน – 30 กันยายน 
2560) ลงในระบบ DPIS  

1.5 เผยแพร่ตัวช้ีวัดรายบุคคลทางหนังสือเวียนและ/หรือเว็บไซด์ภายในของหน่วยงาน  ให้
ทราบโดยทั่วกัน   

1.6 เก็บเอกสารไว้ที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินคนละ 1 ชุด เพื่อใช้ในการประเมินตอน
สิ้นรอบ   

2.  ในระหว่างรอบการประเมิน    
ให้ผู้ประเมินให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาไปสู่

ผลสัมฤทธ์ิของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
3. เมื่อสิ้นรอบการประเมิน   

3.1 ผู้รับการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้ในต้นรอบการ
ประเมินในระบบ DPIS โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานในผลสําเร็จของงาน ที่ K 08 ส่วนที่ 2 และประเมิน
สมรรถนะตนเองตามแบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะโดยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ที่ประเมินกับอธิบดีและรองอธิบดีให้
จัดทําแบบบันทึกพฤติกรรม (เพื่อประกอบการประเมินสมรรถนะ)   

3.2 ให้ผู้ประเมิน  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน (ให้คะแนนตัวช้ีวัดและ
สมรรถนะ) ในระบบ DPIS 

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของตําแหน่งประมงจังหวัดให้เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดประเมินในฐานะผู้ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการประเมิน  แล้วส่งเอกสารให้กองตรวจราชการ  

3.4 ผู้รับการประเมินที่โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม (สําหรับรอบการประเมินที่ 1 ใน
แต่ละปีงบประมาณ) หรือวันที่ 1 กันยายน (สําหรับรอบการประเมินที่ 2 ในแต่ละปีงบประมาณ) ให้
ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการเดิมก่อนการโอนหรือย้ายเป็นผู้ประเมิน 

 
 
 

3.5 ผู้รับ… 
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3.5 ผู้รับการประเมินที่โอนหรือย้ายก่อนวันที่ 1 มีนาคม (สําหรับรอบการประเมินที่ 1 ใน

แต่ละปีงบประมาณ) หรือวันที่ 1 กันยายน (สําหรับรอบการประเมินที่ 2 ในแต่ละปีงบประมาณ) ให้
ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการเดิมก่อนการโอนหรือย้ายเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการประเมิน แล้วส่งให้
ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการใหม่เป็นผู้ประเมิน  ทั้งนี้ เม่ือผู้รับการประเมินไปรายงานตัวที่ส่วนราชการใหม่ให้
นําผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการเดิมไปให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการใหม่ เพื่อเป็น
ความเห็นประกอบการประเมินตอนสิ้นรอบ 

3.6  ผู้รับการประเมินที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเกินกว่าก่ึงหนึ่ง
ของรอบการประเมิน  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการเกินกว่าก่ึงหนึ่งของ
รอบการประเมินเป็นผู้ประเมิน 

4. กรมประมงจะจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนให้กับหน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ประมาณต้นเดือนมีนาคม 

5. กองหรือเทียบเท่า  กําหนดช่วงคะแนนและร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนแต่ละระดับไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร และสามารถกําหนดระดับได้มากกว่าที่ประกาศไว้ในประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง  จากนั้นนําช่วงคะแนนที่กําหนดลงในระบบ 
DPIS เพื่อใช้ในการบริหารวงเงินค่าตอบแทน (A02 ระดับผลการประเมินย่อย) 

6. หน่วยงานเสนอผลการประเมินของข้าราชการในสังกัดให้คณะกรรมการกลั่นกรองตัวช้ีวัด
และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน  และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อคณะกรรรมการฯ พิจารณาแล้ว 
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตามผลการพิจารณา 

7. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวิเคราะห์ผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมตาม
สมรรถนะ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลในระบบ DPIS (K08 ส่วนที่ 4) 

8. ผู้รับการประเมินสั่งพิมพ์แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ DPIS (พิมพ์ 
PDF) พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและเสนอผู้ประเมินลงนามตามลําดับช้ัน ซึ่งเอกสารที่สั่งพิมพ์
ประกอบด้วย 

- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (ที่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด
แล้ว)  

- แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ  
- แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  

9.  กองหรือเทียบเท่า  จัดทําประกาศระดับคะแนนและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ในการ
ประเมิน และประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก 

10. กองหรือเทียบเท่า ส่งสําเนาประกาศตามข้อ 9  และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัดที่ตรงกับข้อมูลในระบบ DPIS  ให้กองการเจ้าหน้าที่  

11. กองการเจ้าหน้าที่เสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินระดับกรม  
เพื่อพิจารณามาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมิน 
  12. ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน  ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นรายบุคคล 

13. หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคให้ส่งสําเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการของจังหวัดที่ใช้
ในรอบการประเมินนี้และสําเนาประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 1 ชุด และสําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
จํานวน 6 ชุด 

14. กอง... 
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14. กองหรือเทียบเท่า จัดเก็บแบบประเมินตามข้อ 8 รวมทั้งแบบฟอร์มการประเมิน
สมรรถนะโดยตนเอง และแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของข้าราชการทุกคนในสังกัดไว้ที่
หน่วยงานอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน 



ตารางสรปุการดาํเนินการในรอบการประเมินที่ 2/2560 (1 เมษายน – 30 กนัยายน 2560) 
 

ระยะเวลา กิจกรรม จัดทาํเอกสาร บนัทกึในระบบDPIS ผู้รบัผดิชอบ 
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 
2560 

จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลตามแบบฟอร์มข้อตกลงการ
ประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน  

แบบฟอร์มข้อตกลงการ
ประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน 

- ผู้รับการประเมิน 

 บันทึกตัวชี้วัดลงในระบบ DPIS  และตรวจสอบข้อมูล
สมรรถนะทีใ่ชใ้นการประเมินให้ตรงกับตําแหน่งและ
ระดับที่คาดหวัง 

- บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลและตรวจสอบ
ข้อมูลสมรรถนะ (K08 ส่วนที ่1 ข้อ 
1.1 และข้อ 1.2) 

ผู้รับการประเมิน 

 เสนอตัวชี้วัดรายบุคคลให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ระดับหน่วยงานพิจารณา 

รายงานการประชุม - กองหรือเทียบเท่า 

 เผยแพร่ตัวชี้วัดรายบุคคลทางหนังสือเวียนและ/หรือ
เว็บไซด์ภายในของแต่ละสํานัก/กอง 

หนังสือเวียนและ/หรือเว็บไซด์ - 
 

กองหรือเทียบเท่า 

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
2560 

ให้คําปรึกษาแนะนําเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน - - ผู้ประเมิน 

ภายในวันที่ 1 กันยายน 
2560 

กรมประมงจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนให้กับ
หน่วยงาน 

หนังสือแจ้งหน่วยงาน - กองการเจ้าหน้าที่ 

วันที่ 4 - 7 กันยายน 2560 รายงานผลการประเมินตามผลการปฏิบัติงานจริง   
ลงในระบบ DPIS 

เอกสารที่แสดงว่าได้ดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด  

รายงานผลการประเมินตามผลการ
ปฏิบัติงานจริง (K08 ส่วนที่ 2) 

ผู้รับการประเมิน 

 ประเมินสมรรถนะตนเอง 
 

แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะ
โดยตนเอง  
 

- 
 

ผู้รับการประเมิน 

วันที่ 8 - 13 กันยายน 
2560 

ให้คะแนนการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและ
ประเมินสมรรถนะในระบบ DPIS 
 

- ให้คะแนนตามผลการประเมนิ (K08  
ส่วนที่ 2) 

ผู้ประเมิน 
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ระยะเวลา กิจกรรม จัดทาํเอกสาร บนัทกึในระบบDPIS ผู้รบัผดิชอบ 
 เสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

ระดับหน่วยงานพิจารณา 
รายงานการประชุม - กองหรือเทียบเท่า 

 กําหนดช่วงคะแนนและร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน 
และบันทึกลงในระบบ DPIS พร้อมทั้งบริหารวงเงิน
ค่าตอบแทนในระบบ 

- -  กําหนดช่วงคะแนนและร้อยละ 
-  บริหารวงเงินค่าตอบแทน (A02–
A05) 

ผู้มีอํานาจในการ
บริหารวงเงิน 

 จัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลใน
ระบบ DPIS (IDP) 

- กําหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล (K08 ส่วนที่ 4) 

ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมิน 

 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับหน่วยงานกับ 
ผลการประเมนิในระบบ DPIS   

- - 
 

กองหรือเทียบเท่า 

 พิมพ์แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการจาก
ระบบ DPIS (พิมพ์ PDF) พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ
ผล ประกอบดว้ย 
- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้
รายงานผลการผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแล้ว  
- แบบสรุปการประเมนิสมรรถนะ  
- แบบสรุปการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน  

อาจใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
(เพื่อประกอบการประเมิน
สมรรถนะ) ร่วมด้วย  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ประเมิน 

พิมพ์แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ
และแบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน (K08 ที่พิมพ์ PDF) 

ผู้รับการประเมิน 

 จัดทําแบบบันทึกพฤติกรรม (เพื่อประกอบการ
ประเมินสมรรถนะ) เฉพาะผูป้ระเมนิกบัอธบิดแีละ
รองอธบิด ี 

แบบบันทึกพฤติกรรม (เพื่อ
ประกอบการประเมินสมรรถนะ) 

 ผู้รับการประเมิน 
เฉพาะผูป้ระเมินกบั
อธบิดีและรองอธบิด ี

วันที่ 13 - 15 กันยายน 
2560 

จัดทําเอกสาร  ดังนี้ 
1. ประกาศระดับคะแนนและร้อยละการเลื่อน
เงินเดือนที่ใช้ในการประเมินของหน่วยงาน 
 

1. ประกาศและผลสรุปการ
ประเมิน 
 
 

- กองหรือเทียบเท่า 
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ระยะเวลา กิจกรรม จัดทาํเอกสาร บนัทกึในระบบDPIS ผู้รบัผดิชอบ 
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น
และดีมาก 
3. สรุปผลการประเมินของข้าราชการในสังกัด 
4. นําแบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
แบบสรปุการประเมนิสมรรถนะ และแบบสรปุการ
ประเมนิผลสัมฤทธิข์องงานจากระบบ DPIS ที่มี
ลายเซ็นจริงของข้าราชการในสงักดั Scan ใน
รปูแบบไฟล ์PDF และบันทกึลงในแผ่น CD 
(หน่วยงานจดัเกบ็ไฟลส์าํรองไว้ด้วย) 

โดยส่งสําเนาประกาศ  ผลสรปุการประเมิน 
พร้อมทั้งแผ่น CD ให้กองการเจ้าหน้าที่  

2. Scan แบบประเมินในรูปแบบ
ไฟล์ PDF และบันทึกลงในแผน่ 
CD 

วันที่ 18 – 19 กันยายน 
2560 

ติดตาม รวบรวมเอกสารที่ใชใ้นการประเมินจาก
หน่วยงานต่างๆ 

  กองการเจ้าหน้าที่ 

ภายในวันที่ 27 - 29 
กันยายน 2560 

เสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ใน
ระดับกรมพิจารณา 

รายงานการประชุม - 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 

วันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศร้อยละการเลื่อน
เงินเดือน  ออกคําสั่งการเลื่อนเงินเดือน 

1. ประกาศ  
2. คําสั่ง 

- กองการเจ้าหน้าที่ 

 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นรายบุคคล 
 

เอกสารแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน - กองการเจ้าหน้าที่ 
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ระยะเวลา กิจกรรม จัดทาํเอกสาร บนัทกึในระบบDPIS ผู้รบัผดิชอบ 
ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 

สําหรับข้าราชการในส่วนภูมภิาคส่งเอกสารให้     
กองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. สําเนาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในรอบ
การประเมินนี้ 
2. สําเนาประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
3. สําเนาคําสัง่เลื่อนเงินเดือน  

1. สําเนาประกาศ 
2. สําเนาคําสัง่ 
 

- สํานักงานประมง
จังหวัด 

 กองหรือเทียบเท่า จัดเก็บเอกสารของข้าราชการ   
ทุกคนในสังกัดไว้ที่หน่วยงานอย่างน้อย 2 รอบ    
การประเมิน  ดังนี้ 
1. แบบประเมนิจากระบบ DPIS 
2. แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิ์ของ
งาน และแบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะโดยตนเอง  

1. แบบประเมนิจากระบบ DPIS 
2. แบบฟอร์มข้อตกลงการ
ประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน และ
แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะ
โดยตนเอง  

- 
 

กองหรือเทียบเท่า 
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