
 

 

แนวทางการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงาน 
และวิธกีารพิจารณาเลือ่นขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
------------------------------------ 

  เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึง
กำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังต่อไปนี้ 
  1. การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ 
      1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
พ.ศ. 2544 
      1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
      1.3 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑก์าร
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
  2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
      2.1 ผลงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ 
   (1) ปริมาณงาน 
   (2) คุณภาพของงาน 
   (3) ความทันเวลา 
   (4) ความคุ้มค่าของงาน 
   (5) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนำไปใช้ และประสิทธิผลของงาน 
      2.2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ 
   (1) ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
   (2) การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจำ 
   (3) ความรับผิดชอบ 
   (4) ความร่วมมือ 
   (5) สภาพการมาปฏิบัติงาน 
   (6) การวางแผน 
   (7) ความคิดริเริ่ม 
      2.3 องค์ประกอบอ่ืน ๆ (วินัย ขาด ลา มาสาย) 
 

ประเภท 
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย น้ำหนัก 

(ข) 1 2 3 4 5 
ลาป่วย/ลากิจ 23 วัน มากกว่า 23 วัน 20 – 23 วัน 15 – 19 วัน 8 – 14 วัน 0 – 7 วัน 20 
ลาป่วย/ลากิจ 10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง 9 – 10 ครั้ง 6 - 8 ครั้ง 3 - 5 ครั้ง 0 - 2 ครั้ง 20 
มาสาย 18 ครั้ง มากกว่า 18 ครั้ง 15 – 18 ครั้ง 11 - 14 ครั้ง 7 - 10 ครั้ง 0 – 6 ครั้ง 30 
โทษทางวินัย - ลดขั้นค่าจ้าง ตัดค่าจ้าง ภาคทัณฑ์ ไม่มี 30 

 
3. องค์ประกอบ... 
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  3. องค์ประกอบของการประเมิน และสัดส่วนขององค์ประกอบ 
      การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประเมิน  
3 องค์ประกอบ โดยผลงาน ร้อยละ 70 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 25 และองค์ประกอบอ่ืน ๆ (วินัย 
ขาด ลา มาสาย) ร้อยละ 5 
  4. กำหนดระดับผลการประเมินเป็นคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนนแต่ละระดับ คำอธิบาย 
ดีเด่น 90 - 100 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏบิัติงานสูงกวา่มาตรฐานหรือข้อกำหนดหรือ

ดีเด่น 
เป็นที่ยอมรับ

ได ้
60-89.99 ผลงานหรือคุณลักษณะการปฏบิัติงานไดต้ามมาตรฐาน หรือข้อกำหนด หรือ

ยอมรับได ้
ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 60 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏบิัติงานต่ำกวา่มาตรฐาน หรือข้อกำหนด หรือ

มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ 
 

  5. ให้รวมคะแนนผลการประเมินทั้งสิ้น และคิดเป็นร้อยละแล้วนำมาเปรียบเทียบกับระดับผล
การประเมินที่กำหนดไว้ 3 ระดับ เพ่ือสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนเต็ม 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเด่น 
(90-100%) 

เป็นที่ยอมรับได ้
(60-89.99%) 

ต้องปรับปรุง 
(ต่ำกว่า 60%) 

100 90 - 100 60 – 89.99 0 – 59.99 
 

  6. ให้ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 
  7. การประเมินหน่วยงานส่วนกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และสถาบัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ  ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วย
รับผิดชอบในการประสานการประเมินและเสนอพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
  8. การประเมินของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-25 เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อน
ขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ แบ่งออกเป็น 25 หน่วย โดยมีผู ้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น
ประธานคณะกรรมการในการพิจารณารายละเอียด ดังนี้  
      หน่วยที่ 1 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการเป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 1 สมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 
      หน่วยที่ 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 
          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 

หน่วยที่ 3... 
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      หน่วยที่ 3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุร ี
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 
      หน่วยที่ 4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 
          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 
      หน่วยที ่ 5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  5 นครราชสีมา เป็นหน่วยกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 
          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 
      หน่วยที่ 6 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 
          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 
          5. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 
      หน่วยที ่ 7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นหน่วยกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 
          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 
          5. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 
      หน่วยท่ี 8 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 
          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก 

หน่วยที่ 9... 
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หน่วยที่ 17... 

      หน่วยที่ 9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 
          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 
          5. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 
      หน่วยที่ 10 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 
      หน่วยที่ 11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 
      หน่วยที่ 12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
12 สงขลา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 
      หน่วยที่ 13 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื ่อนขั ้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 
กรุงเทพมหานคร 
      หน่วยที ่ 14 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  14 ปทุมธานี เป็นหน่วยกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
      หน่วยที่ 15 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 
          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 
      หน่วยที ่ 16 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  16 นครปฐม เป็นหน่วยกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 
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      หน่วยที่ 17 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 
      หน่วยท่ี 18 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 
          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 
          5. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 
      หน่วยที ่ 19 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  19 เช ียงใหม่ เป็นหน่วยกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 19 เชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 
      หน่วยที ่ 20 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  20 เช ียงราย เป็นหน่วยกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 
      หน่วยที่ 21 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เป็นหน่วยกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 
      หน่วยที่ 22 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ  
          1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 
          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 
          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
      หน่วยที่ 23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี กลั ่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 
      หน่วยที ่ 24 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา กลั ่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 
      หน่วยที่ 25 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 
  9. ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2-6 โดยกำหนดให้การพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดังต่อไปนี้ 

9.1 การเสนอ... 
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      9.1 การเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) 
   (1) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนผลการประเมิน 90.00 – 100% 
ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น หรือ 4% 
   (2) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับได้ มีคะแนนผลการประเมิน 60 – 89.99%  
ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น หรือ 2% 
   (3) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการประเมิน 0 – 59.99% 
ไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
   การเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น หรือ 4% ของแต่ละหน่วย กรมจะพิจารณาให้เลื่อนขั้น 1 ขั้น 
จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 โดยปัดเศษท่ี 0.75 คิดเป็น 1 คน ของจำนวนลูกจ้างประจำในหน่วยนั้น ๆ ณ วันที่ 
1 มีนาคม โดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญที่แต่ละหน่วยเสนอขอเลื่อนขั้น ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำผู้นั้นต้องอยู่
ในระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
   ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน) 
   (1) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนผลการประเมิน 90.00 – 100% 
ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1.5 ขั้น หรือ 6% หรือ 1 ขั้น หรือ 4% 
   (2) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับได้ มีคะแนนผลการประเมิน 60 – 89.99%  
ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น หรือ 2% 
   (3) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการประเมิน 0 – 59.99% 
ไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
   ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้น 1.5 ขั้น หรือ 6% ต้องเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
1 ขั้น ในครั้งที่ 1 มาแล้ว 
   การเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปี 2 ขั้น ของหน่วย กรมจะพิจารณาให้เลื่อนขั้นรวมทั้งปี 
2 ขั้น จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนลูกจ้างประจำในหน่วย ณ วันที่ 1 มีนาคม โดยพิจารณาจากลำดับ
ความสำคัญที่แต่ละหน่วยเสนอขอเลื่อนขั้น ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำผู้นั ้นต้องอยู่ในระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนด 
      9.2 ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อผู ้มีผลการประเมินอยู ่ในระดับดีเด่นและได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

      9.3 ให้หน่วยงานส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นส่งให้กองบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับกรม พิจารณากลั่นกรองเพ่ือ
เสนอเลื่อนขั้นค่าจ้าง ดังนี้ 
      ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) 
   (1) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี (แบบขอเลื่อน 0.5 ขั้น หรือ 2%) 
   (2) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี (แบบขอเลื่อน 1 ขั้น หรือ 4%) 
   (3) บัญชีไม่เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี ของลูกจ้างประจำ 
   (4) แบบสรุปสถิติวันลาของลูกจ้างประจำในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
ถึง 31 มีนาคม) 
   (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ครั้งที่ 2... 
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      ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน) 
   (1) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
   (2) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี (แบบขอเลื่อน 0.5 ขั้น หรือ 2%) 
   (3) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี (แบบขอเลื่อน 1 ขั้น หรือ 4%, 1.5 ขั้น 
หรือ 6%) 
   (4) บัญชีไม่เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี ของลูกจ้างประจำ 
   (5) แบบสรุปสถิติวันลาของลูกจ้างประจำในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  
ถึง 30 กันยายน) 
   (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

10. ให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่กรมกำหนด โดยสามารถเรียกดู และพิมพ์เอกสาร
ที่เกี ่ยวข้องกับการประเมินและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำได้ที่เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
http://home.dsd.go.th/hr 

11. ให้หน่วยงานส่งแบบบัญชีขอเลื่อน 0.5 ขั้น หรือ 2% และแบบบัญชีขอเลื่อน 1 ขั้น หรือ 
4% หรือ แบบบัญชีขอเลื่อน 1 ขั้น หรือ 4%, 1.5 ขั้น หรือ 6%  รูปแบบ File PDF ที่กรมกำหนดทุกแบบ 
ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลทางระบบเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - PAS) 
 

http://home.dsd.go.th/hr

