
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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หลักเกณฑในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทในคราวประชุมสามัญฯ ประจําป 2542 วันที่ 18  
พฤษภาคม  2542 ไดใหความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 นั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 ตามระเบียบดังกลาว 
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท จึงไดกําหนดกลักเกณฑในการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังนี้  
 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจาง ใหเปนไปตามแบบประเมินตามทายประกาศนี้ 

 

 
(นายธรรมรักษ  การพิศิษฎ) 
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
วันที่ 23 กันยายน 2542 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาไท 
ประจําป ………………………………. 

ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนผูรับการประเมินเปนผูกรอก 

 
1. ชื่อ   สกุล   

2. ตําแหนง   ระดับ   เงินเดือน  บาท 

3. สังกัด   ฝาย   

4. หนาที่ความรบัผิดชอบ    
  
  
  
  

4.1 ผลการปฏิบัติงานกรณีปกติ      
  
  
  
  

4.2 ผลการปฏิบัติงานกรณีพิเศษ   
  
  
  

ขอรับรองวารายงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และมีหลักฐานตรวจสอบได 

  

 ลงชื่อ   ผูรับการประเมิน 
 ( ) 
 ตําแหนง    
 วันที่    
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ตอนที่ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ก. การประเมิน 
 (1) ใหประเมินทุกขอ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. ผลงาน 120  

  1.1 คุณภาพของงาน : ความสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายและผลลัพธ์ิที่กําหนดความรวดเร็ว  
 ความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ ตลอดจนความประณีตเรียบรอยของผลงาน 

30  

1.2 ปริมาณงาน : มีผลผลิตตรงตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 30  
1.3 การนําผลงานไปใช : ประโยชนที่เกิดข้ึนจากงานหรือผลที่ไดจากงาน 30  
1.4 เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน : ความรวดเร็วและทันเวลา 30  

2. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 80  
2.1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามที่มอบหมายโดยประหยัด 

 ทรัพยากรตางๆ ทั้งดานเวลา งบประมาณการเงิน กําลังคนและแรงงาน ตลอดจนมีความ 
 สามารถพิเศษอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับงาน 

20  

2.2 การรักษาวินัย : ความประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน และขอบังคับ 
 ของทางราชการ ฯลฯ 

20  

2.3 ความอุตสาหะ : ความพยายาม ความตั้งใจท่ีจะทํางานใหสําเร็จ และความมานะบากบั่น 
 ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา 

10  

2.4 ความรบัผิดชอบ : การยอมรบัในภาระหนาที่ หรอืงานของตนโดยไมเกี่ยงงาน ดําเนนิงาน
ใหลุลวง โดยคํานึงถึงเปาหมายและความสําเร็จของงานหลัก ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน
อยางมีเหตุผล 

20  

2.2 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนเจาหนาที่มูลนิธิฯ : การปฏิบัติตนอยูในกรอบของขอบังคับ 
 วาดวยจรรยาบรรณของมูลนิธิ 

10  

รวมคะแนน (ขอ 1+ 2) 200  

ข. สรุปผลการประเมินระบุวาคะแนนที่ประเมินไดอยูระดับใด 

คะแนน ระดับดีเดน 
(90-100%) 

ระดับดี 
(80-89%) 

ระดับปกติ 
(60-79%) 

ควรปรับปรุง 
(50-59%) 

ตองปรับปรุง 
(ต่ํากวา50%) 

รวม       
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ตอนที่ 3  ขอเสนอ/ความเห็นของผูประเมิน 

1. การประเมิน 
(1) งานสําคัญที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ และความสําเร็จในผลงานที่ผูรับการประเมินทําได 

ความเห็นของผูประเมิน ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
  
  
  
  
  

(2) ความสามารถหรือลักษณะเดนในการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน 
ความเห็นของผูประเมิน ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

  
  
  
  
  

(3) ผูรับการประเมินควรปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางไร ควรไดรับการฝกอบรมหรือพัฒนาในดานใด 
หรือควรปฏิบัติงานดานใดที่ตรงตามความถนัด 

ความเห็นของผูประเมิน ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
  
  
  
  
  

 

ลงชื่อ ………………………..……. 

ตําแหนง ………………….………. 

วันที่ ……………………..……….. 

 

ลงชื่อ …………………………..………. 

ตําแหนง ………………………………. 

วันที่ ………………………..………….. 
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2. ขอเสนอในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

(   ) ไมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน (ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง คือ ต่ํากวา 50%) 
(   ) สมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน  (ผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุง คือ 50-59%) 
(   ) สมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน  (ผลการประเมินอยูในระดับปกติ คือ 60-79%) 
(   ) สมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 1.5 ข้ัน  (ผลการประเมินอยูในระดับดี คือ 80-89%) 
(   ) สมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 2 ข้ัน  (ผลการประเมินอยูในระดับดีเดน คือ 90-100%) 

  
  
  

  

 ลงชื่อ   

         ตําแหนง 
 วันที่        /            /          
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