
 

 

 
 

ประกาศกรมป่าไม้ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจําป ี

ของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม ้

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

 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ราชการ 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 5 ให้

ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้หลักการที่จะประเมินผล

การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยส่วนราชการกําหนดตัวช้ีวัดผลการ

ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน  จึงกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเล่ือน

ค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ดังนี้ 

 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้” 

 2. ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ 

และประกาศกรมป่าไม้ ลงวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 เรื่อง แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ 

 3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 

ที่จะใช้เป็นเครื่องมือการบริหารพนักงานราชการและนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ 

การพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

   (๑) การเล่ือนค่าตอบแทน 

   (๒) การเลิกจ้าง 

   (๓) การต่อสัญญาจ้าง 

   (๔) อ่ืน ๆ  

 

3.2 กําหนด... 
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  3.2 กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปีละ ๒ ครั้ง คือ  

   ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ปีถัดไป 

   ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยายน ปีเดียวกัน 

  3.๓ “หน่วยงาน” หมายถึง หน่วยงานตามที่ทําสัญญาจ้าง ได้แก่ 

   (๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

   (๒) สํานักกฎหมาย 

   (๓) สํานักการอนุญาต 

   (๔) สํานักบริหารกลาง 

   (๕) สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

   (๖) สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 

   (๗) สํานักจัดการป่าชุมชน 

   (๘) สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

   (๙) สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

   (๑0) สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 

   (๑1) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) 

   (๑2) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย) 

   (๑3) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลําปาง) 

   (๑4) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก) 

   (๑5) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี) 

   (๑6) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี) 

   (๑7) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ (ขอนแก่น) 

   (๑8) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา) 

   (19) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) 

   (๒0) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี) 

   (๒1) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 

   (๒2) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) 

   (๒3) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) 

 

 

3.4 “พนักงาน... 
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  3.4 “พนักงานราชการทั่วไป” หมายถึง  พนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม้  ได้แก่  

พนักงานราชการกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  

และกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

  3.๕ “ผู้ประเมิน” คือ ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นที่เป็นผู้มอบหมายงานและ/หรือผู้กํากับดูแล

พนักงานราชการทัว่ไปเปน็ผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และให้ผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือข้ึนไปอีก ๑ ระดับ 

หรือ ๒ ระดับ เป็นผู้กล่ันกรองผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

  3.๖ “ผู้รับการประเมิน” คือ พนักงานราชการทั่วไป ตามข้อ 3.๔ ทุกคน 

  3.๗ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้

ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน จึงกําหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปของหน่วยงาน โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑)  ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง/ เป็นประธานกรรมการ 

    หัวหน้ากลุ่มงานที่รายงานตรงต่ออธิบดี 

   (๒)  ผู้อํานวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เป็นกรรมการ 

    ที่มีพนักงานราชการปฏิบัติงานอยู่ 

   (๓)  ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มีมาตรฐาน ความโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้

ประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปของ

หน่วยงาน ก่อนเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

  3.8 องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนในการประเมิน 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้ประเมินจากผลงาน

ของพนักงานราชการทั่วไปผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดย

กําหนดให้มีสัดส่วนการประเมินเป็น ๒ องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นร้อยละ ๘๐ และ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นร้อยละ ๒๐ 

   (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้พิจารณาจาก “ความสําเร็จของงาน” ตาม

ตัวช้ีวัด และ/หรือหลักฐานที่บ่งช้ีผลผลิตและผลลัพธ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยการประเมิน

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานให้พิจารณา ๔ ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว

หรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

การประเมิน... 
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    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กําหนดตัวช้ีวัดในลักษณะใด ปัจจัยใด  

ด้วยน้ําหนักคะแนนใด ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ตกลงร่วมกับพนักงานราชการผู้รับการประเมิน โดย

ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่

ได้รับมอบหมาย และให้มีการกําหนดน้ําหนักของแต่ละตัวช้ีวัดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงลําดับ

ความสําคัญของแต่ละตัวชี้วัด โดยการกําหนดค่าเป้าหมายและค่าคะแนน ให้กําหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับค่าเป้าหมาย 

๑ คะแนน  ต่ําสุดที่ยอมรบัได้ 

๒ คะแนน  ต่ํากว่ามาตรฐาน 

๓ คะแนน  มาตรฐาน 

๔ คะแนน  ยากปานกลาง 

๕ คะแนน  ยากมาก 
 

   (๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ พิจารณาจากพฤติกรรม

ที่แสดงออกในการปฏิบัติงานในระหว่างรอบการประเมิน และส่งผลต่อความสําเร็จของงานจาก

สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ีที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย

กําหนดสมรรถนะ ๕ ด้าน และค่าน้ําหนักคะแนนของสมรรถนะแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

สมรรถนะ ค่านํ้าหนักคะแนน(ร้อยละ) 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 20 

2. การบริการที่ดี 20 

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 20 

4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 20 

5. การทํางานเปน็ทีม 20 
 

    และกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง แยกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
 

กลุ่มงาน ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

กลุ่มงานบริการ และ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ระดับ 1 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 2 

 

 

การให้... 
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    การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะ กําหนดระดับของพฤติกรรมที่แสดงออก 

เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับที่แสดงออกจริง 

๑ คะแนน  ต่ํากว่ากําหนดมาก 

๒ คะแนน  ต่ํากว่ากําหนด 

๓ คะแนน  ตามกําหนด 

๔ คะแนน  สูงกว่าทีก่ําหนด 

๕ คะแนน  สูงกว่าทีก่ําหนดมาก 

 

  3.9 ระดับผลการประเมิน 

   ในแต่ละรอบการประเมินให้หน่วยงานนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานราชการทั่วไปมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕  ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้  

ต้องปรับปรุง โดยกําหนดระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 

ดีเด่น ๙๕.00 - ๑๐๐ 

ดีมาก ๘๕.00 – ๙๔.99 

ดี ๗๕.00 – ๘๔.99 

พอใช้ ๖๕.00 – ๗๔.99 

ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔.99 

   

  3.10 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานราชการทั่วไปให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

   3.10.1 ช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

    ให้ผู้ประเมิน ในข้อ 3.๕ และพนักงานราชการผู้รับการประเมิน ร่วมกัน

กําหนดเป้าหมายผลสําเร็จของงาน และวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือ

ความสําเร็จของงานท่ีพนักงานราชการต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดตัวช้ีวัดหรือ

หลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง รวมทั้งระบุ

พฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวังด้วย 

 

3.10.2 ในระหว่าง... 
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   3.10.2 ในระหว่างรอบประเมิน 

    ให้ผู้ประเมิน ในข้อ 3.5 ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตาม

แผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จของงานที่กําหนด 

   3.10.3 เมื่อครบรอบการประเมิน 

    (1) ให้ผู้ประเมิน ในข้อ 3.๕ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการ (ตามข้อ 3.10.๑) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่กรมป่าไม้กําหนด และจัดทําบัญชี

รายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมิน เสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส 

และเป็นธรรมของการประเมิน  

    (2) ให้ผู้ประเมิน ใน (๑) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ

ผู้รับการประเมิน พร้อมให้คําปรึกษาช้ีแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการ

เป็นรายบุคคล 

    (3) ให้พนักงานราชการลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณี

พนักงานราชการรายใดไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงาน

ราชการในสังกัดอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 

    (๔)  ให้หน่วยงาน ประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 

หลังจากที่อธิบดีมีคําส่ังเล่ือนค่าตอบแทนประจําปี ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง

ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน 

    (๕) ให้หน่วยงาน บันทึกผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการในสังกัด ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) และ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ในระบบ DPIS และจัดส่งเอกสารรายงานผล

การพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แบบฟอร์มข้อ 4.6.1) ให้กรมป่าไม้ ภายในกําหนดเวลา 

   สําหรับพนักงานราชการที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่วยงานอ่ืน ให้หัวหน้าหน่วยงาน

ที่ผู้รับการประเมินไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดําเนินการตามข้อ 3.10.1- 3.10.2 และเป็นผู้ให้ข้อมูลและ

ความเห็นประกอบ พร้อมส่งเอกสารการมอบหมายงานและเอกสารหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงาน 

อย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดตามสัญญาจ้างของผู้รับการประเมิน

ดําเนินการตามข้อ 3.10.๓ 

  3.11 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   ให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ตามแบบประเมินและ

เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 

4. การพิจารณา... 
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 4. การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการทั่วไป 

  4.1 คุณสมบัติผู้ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี 

   พนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน

ประจําป ีณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกป ีตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

   (1) ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติงานอยู่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีที่เล่ือน 

   (๒) ในรอบปีที่แล้วมา (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ของปีที่เล่ือน) ต้องมีระยะเวลา

การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘ เดือน 

   (๓) ในรอบปีท่ีแล้วมา (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ของปีที่เล่ือน) ต้องไม่เป็นผู้ที่

ถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษใน

ความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่ง

หน้าที่ราชการของตน ซ่ึงมิใช่ความผิดที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (4) ในรอบปีที่แล้วมา (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ของปีที่เล่ือน) ต้องไม่ถูกส่ัง

พักราชการเกินกว่าสองเดือน 

   (5) ในรอบปทีี่แล้วมา (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ของปทีี่เล่ือน) ต้องไม่ขาดราชการ 

   (6) ในรอบปทีี่แล้วมา (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ของปทีี่เล่ือน) ต้องไม่มีวันลาป่วย

เกินกว่า 30 วันทําการ และวันลากิจเกินกว่า 1๐ วันทําการ แต่ไม่รวมถึงวันลา ดังต่อไปนี้ 

    ก. ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน 

    ข. ลาป่วยซ่ึงจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวกันหรือ 

หลายคราว ซ่ึงเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 6๐ วันทําการ 

    ค. ลาป่วย เพราะประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยในขณะปฏิบัติงานตาม

หน้าที่หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

    ง. ลาพักผ่อน 

    จ. ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

    ฉ. ลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ 

   (7)  ในแต่ละรอบการประเมิน ต้องไม่มาทํางานสายเกินกว่า 23 ครั้ง โดยไม่มีเหตุ

อันสมควร 

   (8) มีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

รวมกัน ไม่ต่ํากว่า ระดับดี และให้เล่ือนค่าตอบแทนได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทนตาม

ผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินเล่ือนค่าตอบแทนของหน่วยงานตามที่ได้รับจัดสรร (ข้อ 2.3) 

 

 

4.2 ในการ... 
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  4.2 ในการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนประจําปี ให้นําข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน 

การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นมาประกอบ 

การพิจารณาด้วย 

  4.3 วงเงินเลื่อนค่าตอบแทน 

   วงเงินเล่ือนค่าตอบแทนของหน่วยงาน  ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปของหน่วยงาน ณ วันที่ ๑ กันยายน  

  4.4 อัตราร้อยละที่ได้รับเพ่ือเล่ือนค่าตอบแทนของแต่ละช่วงคะแนนประเมิน ให้เป็นไป

ตามที่กรมป่าไม้กําหนด 

  4.5 ในกรณีที่มีการคํานวณเงินเพ่ือปรับค่าตอบแทน หรือเล่ือนค่าตอบแทน หาก

คํานวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท 

  4.6 เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

   4.6.1 การส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทน ให้ทุกหน่วยงาน

เสนอกรมป่าไม้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานราชการทั่วไปของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 

     (๑) แบบบัญชีรายช่ือพนักงานราชการประกอบการเล่ือนค่าตอบแทน (แบบ๑) 

     (๒) แบบบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมิน (แบบ ๒)  

    (๓) แบบบัญชีรายช่ือพนักงานราชการที่ขาดคุณสมบัติและไม่ได้เลื่อน

ค่าตอบแทน (แบบ 3) 

    (๔) แบบบัญชีรายช่ือพนักงานราชการท่ีถูกส่ังลงโทษทางวินัยฯ และถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาฯ แล้ว (แบบ 4) 

    (5) แบบสรุปเหตุผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงาน

ราชการ (แบบ 5) 

   4.6.2 ให้หน่วยงาน จัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง

ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน (แบบประเมินผล

การปฏิบัติงาน) เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ของพนักงาน

ราชการดังกล่าว และเพ่ือกรมป่าไม้สามารถเรียกตรวจสอบได้ในภายหลัง 

 5. การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ 

  สําหรับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการนําไปใช้เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

5.1 การเล่ือน... 
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  5.1 การเลื่อนค่าตอบแทน 

  5.2 การพิจารณาเลิกจ้าง  

   พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมี

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ํากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทํา

ความเห็นเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมแจ้งให้พนักงานราชการ

ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น 

  5.3 การพิจารณาเพื่อต่อสญัญาจ้าง 

   กรณีที่มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ให้หน่วยงานดําเนินการ

ดังต่อไปนี้ 

   (๑) หน่วยงานจะต้องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ จึงจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างได้ 

   (๒) หน่วยงานจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า นโยบาย แผนงาน 

หรือโครงการที่ดําเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการปฏิบัติงาน

ต่อไป หากหน่วยงานไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จาํเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ก็

ให้เลิกจ้างพนักงานราชการ 

   (๓) พนักงานราชการผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีคะแนน

เฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ํากว่าระดับดี 

  5.4 อ่ืน ๆ  

 6. นอกเหนือจากกรณีท่ีระบุไว้ข้างต้นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560  

เป็นต้นไป 

  

     
    

 


