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แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและวิธีการพิจารณา 

เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  
รอบการประเมินที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) 

------------------------------------ 
เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําประจําปี งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 

ตุลาคม 2557 ถึ ง 31 มีนาคม 2558) ดํ าเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จึงกําหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังต่อไปนี้ 

 1. การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ 
1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2544 
1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
1.3 คําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 63/2551 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง 

แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจําในส่วนภูมิภาค 

1.4 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  

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 

3. องค์ประกอบของการประเมิน และสัดส่วนขององค์ประกอบ 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา ประเมิน 

2 องค์ประกอบ โดยผลงาน ร้อยละ 70 และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30  
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  4. กําหนดระดับผลการประเมินเป็นคะแนน ดังนี้ 

ระดับ คะแนนแต่ละระดบั คําอธบิาย 
ดีเด่น 90 - 100 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏบิัติงานสูงกว่ามาตรฐานหรือข้อกําหนดหรือ

ดีเด่น 
เป็นที่ยอมรับ

ได้ 
60-89.99 ผลงานหรือคุณลักษณะการปฏบิัติงานได้ตามมาตรฐาน หรือขอ้กําหนด หรือ

ยอมรับได ้
ต้องปรับปรงุ ต่ํากว่า 60 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏบิัติงานต่ํากว่ามาตรฐาน หรือขอ้กําหนด หรือ

มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ 
5. ให้รวมคะแนนผลการประเมินทั้งสิ้น และคิดเป็นร้อยละแล้วนํามาเปรียบเทียบกับระดับผล

การประเมินที่กําหนดไว้ 3 ระดับ เพื่อสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

คะแนนเต็ม 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเด่น 
(90-100%) 

เป็นที่ยอมรับได ้
(60-89.99%) 

ต้องปรับปรงุ 
(ต่ํากว่า 60%) 

100 90 - 100 60 – 89.99 0 – 59.99 
6. ใหใ้ช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา ตาม

แบบฟอร์มดังแนบ 
7. หน่วยงานส่วนกลาง  

7.1 ให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในการประสานและพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ 

(1) สํานักงานเลขานุการกรม 
(2) กองคลัง 
(3) กองแผนงานและสารสนเทศ 
(4) กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
(5) สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมอืแรงงาน 
(6) สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 
(7) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 

7.2 ให้แต่ละหน่วยงาน ตามข้อ 7.1 พิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ในข้อ 2-6 โดยกําหนดให้การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําเป็นดังต่อไปนี้ 

(1) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนผลการประเมิน 90.00 – 100%  
ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น/4%  

 (2) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับได้ มีคะแนนผลการประเมิน 
60 – 89.99% ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น/2% 

(3) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ ในระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการประเมิน  
0 – 59.99% ไม่มีสิทธ์ิเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

7.3 ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

7.4. การเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ของแต่ละหน่วยงาน กรมจะพิจารณาให้เลื่อนขั้น 1 ขั้น 
จํานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนลูกจ้างประจําในหน่วยงานนั้นๆ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยให้ปัด
เศษที่ขึ้นที่ 0.75  (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2556 
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วันที่ 27 มิถุนายน  2556) โดยพิจารณาจากลําดับความสําคัญที่แ ต่ละหน่วยเสนอขอเลื่อนขั้น 
ทั้งนี้ ลูกจ้างประจําผู้นั้นต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามระเบียบข้อ 1 

7.5 ให้หน่วยงานตามข้อ 7.1 ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นที่ต้องส่งให้
กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับกรม พิจารณากลั่นกรอง
เพื่อเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้าง มีจํานวน 4 รายการ คือ 

(1) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปี (แบบขอเลื่อน 0.5 ขั้น/2%) 
(2) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปี (แบบขอเลื่อน 1 ขั้น/4% ) 
(3) บัญชีไม่เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปี ของลูกจ้างประจํา 
(4) แบบสรุปสถิติวันลาของลูกจ้างประจําในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  

2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) 
8. หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1-12 เป็นหน่วยพิจารณา

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจําในเครือข่าย  
แบ่งออกเป็น 12 หน่วย โดยมีผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเป็นประธานคณะกรรมการใน 
การพิจารณา ตามคําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 63/2551 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเม ินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื ่อนขั ้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  
ในส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังนี้  

หน่วยที่ 1 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการเป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานกรุงเทพมหานคร 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนนทบุรี 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดปทุมธานี 

หน่วยที่ 2 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดลพบุรี 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสระบุรี 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอ่างทอง 
หน่วยที่ 3 ใหส้ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุร ีเป็นหน่วยกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ 
(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จังหวัดชลบุรี 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดจันทบุรี 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดตราด 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานระยอง 
(7) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานสระแก้ว 
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หน่วยที่ 4 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี เป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุร ี
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครปฐม 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
(7) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 

หน่วยที่ 5 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา เป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครนายก 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสุรินทร ์

หน่วยที่ 6 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น เป็นหน่วยกล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน่ 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเลย 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสกลนคร 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดหนองคาย 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
(7) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอุดรธานี  
(8) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 
(9) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 

หน่วยที่ 7 ใหส้ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครพนม 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดยโสธร 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 
(7) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ   

หน่วยที่ 8 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ เป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดกําแพงเพชร 
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(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชัยนาท 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดตาก 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพิจิตร 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอุทัยธานี 

หน่วยที่ 9 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  9 พิษณุโลก เป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดน่าน 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดแพร่ 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสุโขทัย 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

หน่วยที่ 10 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลําปาง เป็นหน่วยกล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลําปาง 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงราย 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพะเยา 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดลําพูน 

หน่วยที่ 11 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี  เป็นหน่วยกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดกระบี่ 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชุมพร 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพังงา 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภูเก็ต 
(7) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดระนอง 

หน่วยที่ 12 โดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12  สงขลา เป็นหน่วยกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ 

(1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12  สงขลา 
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดตรัง 
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนราธิวาส 
(4) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดปัตตานี 
(5) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพัทลุง 
(6) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดยะลา 
(7) ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสตูล 
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8.1 ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1.4 พิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 2-6 โดยกําหนดให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําเป็นดังต่อไปนี้ 

(1) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนผลการประเมิน 90.00 - 100% 
ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น/4% 

 (2) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับได้ มีคะแนนผลการประเมิน  
60 – 89.99% ให้เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น/2% 

(3) ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  มีคะแนนผลการประเมิน  
0 – 59.99% ไม่มีสทิธ์ิเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

8.2 ใหส้ถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (หน่วยรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรอง
การประเมิน) ประกาศรายช่ือผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากและดีเด่นในภาพรวมให้หน่วยงานในเครือข่าย
ทราบโดยทั่วกัน 

8.3 การเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (หน่วยรับผิดชอบ
ในการพิจารณากลั่นกรองการประเมิน) กรมจะพิจารณาให้เลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวนไม่เกินร้อยละ 15  
ของจํานวนลูกจ้างประจําในหน่วยนั้นๆ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยให้ปัดเศษขึ้นที่ 0.75 (ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2556 วันที่ 27 มิถุนายน 2556) โดยพิจารณา
จากลําดับความสําคัญที่แต่ละหน่วยเสนอขอเลื่อนขั้น ทั้งนี้ ลูกจ้างประจําผู้นั้นต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ตามระเบียบข้อ 1 

8.4  ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (หน่วยรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองการประเมิน) 
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นในภาพรวมของหน่วย ให้กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 รายการ คือ 

(1) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปี (แบบขอเลื่อน 0.5 ขั้น/2%) 
(2) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปี (แบบขอเลื่อน 1 ขั้น/4%) 
(3) บัญชีไม่เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปี ของลูกจ้างประจํา 
(4) แบบสรุปสถิติวันลาของลูกจ้างประจําในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 

2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) 
(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ของหน่วย 

9. ให้แต่ละหน่วยงาน/หน่วยประเมิน ดําเนินการตามแนวทางที่กรมกําหนดข้างต้น โดย
สามารถเรียกดูและพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําได้ที่เว็บไซต์
กองการเจ้าหน้าที่ http://home.dsd.go.th/hr 

10. ให้แต่ละหน่วยงาน/หน่วยที่รับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองการประเมิน ส่งแบบ 
บัญชีขอเลื่อน 0.5 ขั้น/2% และแบบบัญชีขอเลื่อน 1 ขั้น/4% ในรูป File Excel ที่กรมกําหนดทุกแบบให้
กองการเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ : dsdbumnet@hotmail.com  

11. ให้แต่ละหน่วยงาน/หน่วยรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองการประเมิน ส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้กรมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองระดับกรม
พิจารณา ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558  

 
 

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


