
บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๙๐ – 3 

ที ่ ยธ  ๐๒๐๐๒/6476 วันที่   19  กันยายน  ๒๕61 

เร่ือง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 256๑ ถึง ๓๐ กันยายน 2561  

เรียน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล – ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 

ตามท่ีกองการเจาหนาท่ีไดมีหนังสือ ท่ี ยธ 02002/1412 ลงวันท่ี 3 เมษายน 25๖๑ เรื่อง 
คําสั่งการมอบหมายผูใหความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หนังสือกองการเจาหนาท่ี 
ท่ี ยธ 02002/1554 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2561 เรื่อง การมอบหมายผูใหความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 02002/4102 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ และการมอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของขาราชการ และพนักงานราชการ รอบวันท่ี 
1 ตุลาคม 2561 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 02002/ว 020 ลงวันท่ี 
27 มีนาคม 2555 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ประจําป : ตอสัญญาจาง) 
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ี ยธ 0202/ว 396 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําของสวนราชการ และหนังสือ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 02002/ว 032 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวฯ ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เนื่องจากใกลถึงกําหนดเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ 
เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ และพิจารณาผลการประเมินผล 
การปฏิบัติ งานของลูกจางชั่ วคราว รอบวัน ท่ี  1 ตุลาคม 2561 จึง เห็นควร มีหนั งสือแจ งไปยั ง 
สํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรม และหนวยงานในสัง กัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและ 
ลูกจางชั่วคราว ตามประกาศ ฯ และแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขางตน พรอมท้ังดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับตน และระดับสูง
ขาราชการผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการกอง สํานัก และขาราชการผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
ยุติธรรมจังหวัดนํารอง 

1.1 ดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปข. 1/1) 
1.2 ดําเนินการจัดทําแบบประเมินสมรรถนะ (แบบ ปข. 1/2) 
1.3  ดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ (แบบ ปข. 2/1) 
1.4 ดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการและเอกสารประกอบผลงาน 

สงไปยังผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ คป.) แลวจึงนําสงไปยังกองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 เพ่ือดําเนินการจัดทําเอกสารเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม ตอไป 

2. ขาราชการ...



- 2 - 
 

 2 .  ขาราชการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส  
และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
  2.1 ใหขาราชการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดในระบบ DPIS ท่ีเมนู K08  
การประเมิน KPI รายบุคคล สวนท่ี 2 (ผลสําเร็จของงานจริง) ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  2.2 ใหหัวหนากลุม/ฝาย เปนผูใหขอมูล และใหผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย และยุติธรรมจังหวัด 
เปนผูประเมินในระบบ DPIS ท่ีเมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล และแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ใหแกขาราชการหรือผูรับการประเมินทราบ รวมท้ังประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการ 
อยูในระดับดีเดน และดีมาก ใหทราบโดยท่ัวกัน ภายในวันท่ี 1 - 4 ตุลาคม 2561 
  2.3 ใหผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย และยุติธรรมจังหวัด เปนผูบริหารวงเงินงบประมาณ
เลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการในสังกัดในระบบ DPIS ท่ีเมนู A05 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน 
(Username และ Password ท่ีใชในการบริหารวงเงินฯ รวมท้ังวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน 
จะแจงใหทราบ ภายในเดือนตุลาคม 2561) โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงิน 
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือน 
ของขาราชการ ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 02002/ว6 ลงวันท่ี  
30 มีนาคม 2561 เรื่อง เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(เอกสารแนบ ๑) 

  ท้ังนี้ ไมตองสงแบบประเมิน ฯ ของขาราชการไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ขอใหเก็บไวเปนหลักฐานท่ีกอง/สํานัก/ศูนย และยุติธรรมจังหวัด นั้น ๆ เพ่ือใชเปนขอมูล
สําหรับการตรวจสอบตอไป 

 3. ลูกจางประจํา 
  3.1 ใหสงแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 
  3.2 ใหสงบัญชีสถิติวันลาของลูกจางประจํา  
สงไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายในวันท่ี 4 ตุลาคม 2561  
เพ่ือนํามาตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ฯ และเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการเลื่อนข้ันคาจาง
ใหแกลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงจะใชสําหรับการพิจารณาเลื่อนข้ันคาจาง
ลูกจางประจําตอไป 

 4. พนักงานราชการ 
  4.1 ใหพนักงานราชการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในระบบ DPIS.ท่ีเมนู.K08             
การประเมิน KPI รายบุคคล สวนท่ี 2 (ผลสําเร็จของงานจริง) ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  4.2 ใหหัวหนากลุม/ฝาย เปนผูใหขอมูล และใหผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย และยุติธรรมจังหวัด 
เปนผูประเมินในระบบ DPIS ท่ีเมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ภายในวันท่ี 1 - 4 ตุลาคม 2561 
  4.3 ใหผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย ทําแบบสรุปคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผล                
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2 ครั้งติดตอกัน รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2560 ถึง  
30 กันยายน 2560 และรอบการประเมิน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 สงไปยัง               
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 ท้ังนี้ หากมีพนักงานราชการรายใด ท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดตอกัน ตามรอบประเมินดังกลาว ต่ํากวาระดับดี  
(75 คะแนน) ใหผูอํานวยการกอง / สํานัก / ศูนย และยุติธรรมจังหวัด เสนอความเห็นประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการดังกลาว ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือดําเนินการเสนอ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมในการสั่งเลิกจางตอไป 

๔.๔ ใหผูอํานวยการ… 
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 ๔.๔ ใหผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย และยุติธรรมจังหวัด เปนผูบริหารวงเงินงบประมาณ
เลื่อนคาตอบแทนใหแกพนักงานราชการในสังกัด ในระบบ DPIS ท่ีเมนู A07 การบริหารวงเงินงบประมาณการ
เลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ) (Username และ Password ท่ีใชในการบริหารวงเงินฯ รวมท้ังวงเงิน
งบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จะแจงใหทราบ ภายในเดือนตุลาคม 2561) โดยการประเมินผล 
การปฏิบัติงานและการบริหารวงเงินการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารวงเงินการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการ ตามหนังสือ 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ี  ยธ 02002/ว๗ ลงวันท่ี  30 มีนาคม 2561 เรื่อง 
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารวงเงินการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการในสังกัด
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (เอกสารแนบ ๒) 

5. ลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๕.1 ใหลูกจางชั่วคราวจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว และเสนอ

ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว 
 ๕.๒ ใหผู อํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย จัดทําแบบสรุปคะแนนของผลการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 
และรอบการประเมิน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 256๑ สงไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายในวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 

 ท้ังนี้  ไมตองสงแบบประเมิน ฯ ของลูกจางชั่วคราวไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอใหเก็บไวเปนหลักฐานท่ีกอง/สํานัก/ศูนย นั้น ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับ 
การตรวจสอบตอไป 

๖. ขาราชการสังกัดหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายใหมาชวยราชการหรือปฏิบัติหนาท่ี
ราชการท่ีสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 ใหขาราชการสังกัดหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายใหมาชวยราชการหรือปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ท่ีสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเกินกวาก่ึงหนึ่ง (มากกวา 3 
เดือน) ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 256๑ ถึง 30 กันยายน 2561) 
ส งแบบประเ มินผลการปฏิบั ติ ร าชการ  ตามแบบฟอร มของสํ านั กงานปลั ดกระทรวงยุ ติ ธ ร รม 
(แบบ ปข. 1/1 แบบ ปข. 1/2 และแบบ ปข. 2/1) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พรอมท้ังคําสั่งชวยราชการหรือหนังสือมอบหมายใหปฏิบัติราชการ ภายในวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 

 สําหรับพนักงานราชการหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานท่ีสํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 256๑ ถึง 
3๐ กันยายน 2561 ใหสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมของหนวยงานทาน ไปยัง 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมท้ังคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน ภายในวันท่ี 
4 ตุลาคม 2561 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

(ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ) 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 



สําเนาสง 
 

๑. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 
๓. ผูอํานวยการกองกลาง 
๔. ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
๕. ผูอํานวยการกองการตางประเทศ 
๖. ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง 
๗. ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
๘. ผูอํานวยการกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม 
๙. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
๑๐. ผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง 
๑๑. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
๑๓. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนยุติธรรม 
๑๔. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
๑๕. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม 
๑๖. หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
๑๗. หัวหนาสํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
๑๘. หัวหนาศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม 
๑๙. หัวหนาสํานักงานกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย 
๒๐. หัวหนาสํานักงานกลุมภารกิจอํานวยความยุติธรรม 
๒๑. หัวหนาสํานักงานกลุมภารกิจบริหารความยุติธรรม 
๒๒. ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๓. ยุติธรรมจังหวัดขอนแกน 
๒๔. ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
๒๕. ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
๒๖. ยุติธรรมจังหวัดปตตานี 
๒๗. ยุติธรรมจังหวดันครปฐม 
๒๘. ยุติธรรมจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
๒๙. ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
๓๐. ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
๓๑. ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 
๓๒. ยุติธรรมจังหวัดชลบุร ี
๓๓. ยุติธรรมจังหวัดสงขลา  
๓๔. ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 
๓๕. ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี 
๓๖. ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร 
๓๗. ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
๓๘. ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
๓๙. ยุติธรรมจังหวดันครสวรรค 
๔๐. ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 

 



เอกสารแนบ ๑







เอกสารแนบ ๒
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