
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองช้าราชการพลเรือนสามัญ 

สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตามหนังส ือสำน ักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑ ๐ ๑ ๒ /ว ๒๐ ลงวับที่ ๓ ก ันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ส่วนราชการ 
ระดับกรมหรือจังหวัดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

ดังบั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ ึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) สำหรับ 
การประเม ินรอบที่ ๒ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๙ เร ิ่มต ั้งแต่ว ันท ี่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ ์และวิธ ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราชการของช ้าราชการพลเร ือนสาม ัญ 
นื้[ห้โซในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๒. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ ๒ ชองหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒

๓. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังน้ี 
รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน ๗๐ คะแนน
องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ๒๐ คะแนน
องค์ประกอบที่ ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๑๐ คะแนน
องค์ไ]ระกอบที่ ๑ ผลลัมฤทธิ้ฃองงาน ร้อยละ ๗๐ พิจารณาจากผลสัมฤทธึ๋ฃองงาน 

โดยดูตามตัวชี้วัดปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กำหนด และความประหยัด 
หรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

องค์ใ]ระกอไเท่ี ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ร้อยละ ๒๐ พิจารณาจาก 
สมรรถนะหลัก ท่ี ก.พ. กำหนด ดังนี้

/®. การมุ่งผลสัมฤทธ...



- ๒-
๑ .  การมุ่งผลลัมถุทธี ๔ คะแนน
๒. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (ริแ คะแนน
๓. การบริการที่ดื ๔ คะแนน
๔. การมิคุณธรรมจริยธรรม คะแนน
๕. ความร่วมแรงร่วมใจ การทำงานเป็นทีม คะแนน

องค์ประกอบท่ี ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐ พิจารณาจาก 
คุณลักษณะของบุคคลในการปฏิบัติราชการใน ๒ ประการ ดังนี้

๑. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๕ คะแนน
๒. ความมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๕ คะแนน

๕. การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมิน 
ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมิลัดส่วนคะแนนแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐

๖. ระดับผลการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ดืเด่น ช่วงคะแนน ๙๐ - ๑๐๐
ดีมาก ช่วงคะแนน ๘๐ - ๘๙.๙๙
ด ี ช่วงคะแนน ๗๐ - ๗๙.๙๙
พอใช้ ช่วงคะแนน ๖๐ - ๖๙.๙๙
ต้องปรับปรุง ช่วงคะแนน ตํ่ากว่า ๖๐

๗. การกำห น ดจำน วน คเงของการลา และการมาทำงานสาย ให ้เป ็นไปตามประกาศ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลา 
แ ล ะก าร ม าท ำงาน ส าย ข อ งข ้าร าช ก ารพ ล เร ือ น ส าม ัญ  ส ังก ัด ส ำน ักงาน พ ระพ ุท ธศาส น าแห ่งช าต ิ 
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการชองข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ ทรงอารมณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



ประกาศสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งซาต
เร่ือง การกาหนดจำนวนคเงฃองการลา และการมาทำงานสายของข้าราซการพลเรือบสามัญ

สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพี่อประกอบภารพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราซการ

ด้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ (๘) ในครี่งปีที่แล้วมาตอง 
โม่สา หรือมาทำงาบสายเกินจำนวนครั้งที่ผู้บังคับบัญชาผู้ฆือำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผู้ชี่งได้รับมอบหมาย 
กำหนดเปีนหนังสือไว้ก่อนแล้วโดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อํนเปีนที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ 
หน่วยงาน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๗ (๕) (๖) (๙) และ(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ส. ๒๕:๕๑ และความใน ข้อ ๘ (๘) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ่.ศ. ๒๕:๕๒ สำนักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งขาติ จึงฃอประกาศการกำหนดจำนวนคเงของการลา และการมาทำงาบสายของ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด?เานักงาบ'พระ,พุทธศาสนาแห่ง'ขาติ เพี่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ของช้าราชการในสังกัด ดังน้ี

๑. ในครี่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาปีวยและลากิจ เกินจำนวน ๑๒ ดร้ัง .
๒. ในครื่งปีที่แล้วมาต้องไม่มาทำงานสาย เกินจำนวน ๑๕: คร้ัง
๓. ในครี่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาปวยและลากิจ เกินจำนวน ๒๓ วันทำการ แต่ไม่รวมถึงวันลา. 

ที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕:๕๒ ข้อ ๘ (๙)

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเปีนต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ^ วั' ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจโท เห่/ -
(พงศพร พราหมณ์เสน่ห์) :

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


