แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
และวิธีการพิจารณาเลือ่ นขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-----------------------------------เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึง
กาหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังต่อไปนี้
1. การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ
1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้ างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2544
1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
1.3 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
2. การประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ให้ป ระเมิน จากผลงานและคุณ ลัก ษณะ
การปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ผลงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ความคุ้มค่าของงาน
(5) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนาไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
2.2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ
(1) ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
(2) การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจา
(3) ความรับผิดชอบ
(4) ความร่วมมือ
(5) สภาพการมาปฏิบัติงาน
(6) การวางแผน
(7) ความคิดริเริ่ม
3. องค์ประกอบของการประเมิน และสัดส่วนขององค์ประกอบ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา ประเมิน 2
องค์ประกอบ โดยผลงาน ร้อยละ 70 และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30
4. กาหนดระดับผลการประเมินเป็นคะแนน ดังนี้
ระดับ
ดีเด่น
เป็นที่ยอมรับ

คะแนนแต่ละระดับ
คาอธิบาย
90 - 100
ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานหรือข้อกาหนดหรือ
ดีเด่น
60-89.99
ผลงานหรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน หรือข้อกาหนด หรือ

2
ได้
ต้องปรับปรุง

ต่ากว่า 60

ยอมรับได้
ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานต่ากว่ามาตรฐาน หรือข้อกาหนด หรือ
มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ

5. ให้รวมคะแนนผลการประเมินทั้งสิ้น และคิดเป็นร้อยละแล้วนามาเปรียบเทียบกับระดับผล
การประเมินที่กาหนดไว้ 3 ระดับ เพื่อสรุปผลการประเมิน ดังนี้
คะแนนเต็ม
100

ดีเด่น
(90-100%)
90 - 100

ระดับผลการประเมิน
เป็นที่ยอมรับได้
(60-89.99%)

ต้องปรับปรุง
(ต่ากว่า 60%)

60 – 89.99

0 – 59.99

6. ให้ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
7. ให้หน่วยงานพิจารณาดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2-6 โดยกาหนดให้การ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาเป็น ดังต่อไปนี้
7.1 การเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง ดังนี้
ครั้งที่ 1
(1) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนผลการประเมิน 90.00 – 100%
ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น/4%
(2) ผลการปฏิบัติ งานที่ อยู่ในระดับเป็นที่ ยอมรั บได้ มีคะแนนผลการประเมิน 60 –
89.99% ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น/2%
(3) ผลการปฏิ บั ติ งานที่ อยู่ ในระดั บ ต้ องปรั บปรุ ง มี คะแนนผลการประเมิ น 0 –
59.99% ไม่มีสิทธิ์เลื่อนขั้นค่าจ้าง
การเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ของแต่ละหน่วยงาน กรมจะพิจารณาให้เลื่อนขั้น 1 ขั้น
จานวนไม่เกินร้อยละ 15 โดยปัดเศษที่ 0.75 คิดเป็น 1 คน ของจานวนลูกจ้างประจาในหน่วยงานนั้นๆ ณ
วันที่ 1 มีนาคม โดยพิจารณาจากลาดับความสาคัญที่แต่ละหน่วยเสนอขอเลื่อนขั้น ทั้งนี้ ลูกจ้างประจาผู้นั้น
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามระเบียบข้อ 1
ครั้งที่ 2
(1) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนผลการประเมิน 90.00 – 100%
ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1.5 ขั้น/6% หรือ 1 ขั้น/4%
(2) ผลการปฏิบัติ งานที่ อยู่ในระดับเป็นที่ ยอมรั บได้ มีคะแนนผลการประเมิน 60 –
89.99% ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น/2%
(3) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการประเมิน 0 – 59.99%
ไม่มีสิทธิ์เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้น 1.5 ขั้น /6% ต้องมีผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก
และครึ่งปีหลัง มีมาตรฐานสูงกว่าหนึ่งขั้นสาหรับปีนั้น และมีข้อจากัดเกี่ยวกับเรื่องเงินในครึ่งปีแรกเท่านั้น (ตก
โควตา 15% จากครึ่งปีแรก)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปี 2 ขั้น ของแต่ละหน่วยงาน กรมจะพิจารณาให้เลื่อนขั้น
รวมทั้งปี 2 ขั้น จานวนไม่เกินร้อยละ 15 โดยปัดเศษที่ 0.75 คิดเป็น 1 คน ของจานวนลูกจ้างประจาใน
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หน่วยงานนั้นๆ ณ วันที่ 1 มีนาคม โดยพิจารณาจากลาดับความสาคั ญที่แต่ละหน่วยเสนอขอเลื่อนขั้น ทั้งนี้
ลูกจ้างประจาผู้นั้นต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามระเบียบข้อ 1
7.2 ให้ห น่วยงานประกาศรายชื่อผู้มีผ ลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ให้เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน
7.4 ให้หน่วยงานส่ง เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น ส่งให้กองบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับกรม พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอ
เลื่อนขั้นค่าจ้าง ดังนี้
ครั้งที่ 1
(1) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาปี (แบบขอเลื่อน 0.5 ขั้น/2%)
(2) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาปี (แบบขอเลื่อน 1 ขั้น/4%)
(3) บัญชีไม่เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาปี ของลูกจ้างประจา
(4) แบบสรุปสถิติวันลาของลูกจ้างประจาในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
ถึง 31 มีนาคม)
ครั้งที่ 2
(1) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา
(2) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาปี (แบบขอเลื่อน 0.5 ขั้น/2%)
(3) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาปี (แบบขอเลื่อน 1 ขั้น/4%, 1.5 ขั้น/6%)
(4) บัญชีไม่เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาปี ของลูกจ้างประจา
(5) แบบสรุปสถิติวันลาของลูกจ้างประจาในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน
ถึง 30 กันยายน)
8. ให้หน่วยงานดาเนินการตามแนวทางที่กรมกาหนด โดยสามารถเรียกดู และพิมพ์เอกสารที่
เกี่ย วข้องกับ การประเมิน และการ เลื่ อนขั้ นค่าจ้างลู กจ้างประจาได้ที่เว็บไซต์กองบริห ารทรัพยากรบุคคล
http://home.dsd.go.th/hr
9. ให้ หน่ วยงานส่งแบบ บัญชีขอเลื่ อน 0.5 ขั้น/2% และแบบบัญชี ขอเลื่อน 1 ขั้น/4%
รูปแบบ File Excel ที่กรมกาหนดทุกแบบให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลทางอีเมล์ : dsdbumnet@hotmail.com
10. ให้หน่วยงานส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่ อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาให้กรม เพื่อ
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองระดับกรมพิจารณา ก่อนที่จะเสนอเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้น
ค่าจ้างต่อไป

