บันทึกข้ อความ
ส่ ว นราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๙๒-๓
ที่ ยธ๐๒๐๐๒/๖๖๔๓
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่ คราว
สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุตธิ รรม และสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ระหว่างวันที่
๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุตธิ รรม
ตามทีก่ องการเจ้าหน้าทีไ่ ด้มหี นังสือ ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/๑๔๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง คำสัง่ การมอบหมายผูใ้ ห้ความเห็นเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ หนังสือกองการ
เจ้าหน้าที่ ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/๑๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายผูใ้ ห้ความเห็นเบือ้ งต้น
เกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของสำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม ด่วนทีส่ ดุ ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/๕๑๑๕-๕๑๑๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธี
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ และการมอบตัวชีว้ ดั ในการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ และพนักงาน
ราชการ รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ด่วนทีส่ ดุ ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/
ว ๐๒๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ (ประจำปี :
ต่อสัญญาจ้าง) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ที่ ยธ ๐๒๐๒/ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างประจำของส่วน
ราชการ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ด่วนทีส่ ดุ ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๐๓๒ ลงวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราวฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน้
เนือ่ งจากใกล้ถงึ กำหนดเวลาการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ เลือ่ นเงินเดือนของ
ข้าราชการ เลือ่ นขัน้ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานราชการ และพิจารณาผลการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเห็นควรมีหนังสือแจ้งไปยัง
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุตธิ รรม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ ให้ดำเนิน
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชัว่ คราว
ตามประกาศ ฯ และแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนดข้างต้น พร้อมทัง้ ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ข้ า ราชการประเภทวิ ช าการ ระดั บ เชี ่ ย วชาญ และประเภทอำนวยการ ระดั บ ต้ น
และระดั บ สู ง ข้ า ราชการผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ใ นตำแหน่ ง ผู ้ อ ำนวยการกอง สำนัก และข้ า ราชการ
ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ใ นตำแหน่ งยุ ต ิ ธ รรมจั ง หวั ด นำร่ อ ง
๑.๑ ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน (แบบ ปข. ๑/๑)
๑.๒ ดำเนินการจัดทำแบบประเมินสมรรถนะ (แบบ ปข. ๑/๒)

/๑.๓ ดำเนินการ...

-๒๑.๓ ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ
(แบบ ปข. ๒/๑)
๑.๔ ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการและเอกสารประกอบผลงาน
ส่งไปยังผูบ้ งั คับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้ความเห็นเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ (แบบ คป.) แล้วจึงนำส่งไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด
กระทรวงยุตธิ รรม ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพือ่ ดำเนินการจัดทำเอกสารเสนอปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ต่อไป
๒. ข้ า ราชการประเภททั ่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ง าน ระดั บ ชำนาญงาน และระดั บ อาวุ โ ส
และประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ก าร ระดั บ ชำนาญการ และระดั บ ชำนาญการพิ เ ศษ
๒.๑ ให้ขา้ ราชการรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามตัวชีว้ ดั ในระบบ DPIS ที่เมนู
K๐๘ การประเมิน KPI รายบุคคล ส่วนที่ ๒ (ผลสำเร็จของงานจริง) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒.๒ ให้หวั หน้ากลุม่ /ฝ่าย เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ผอู้ ำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ และ
ยุติธรรมจังหวัด เป็นผูป้ ระเมินในระบบ DPIS ที่เมนู K๐๘ การประเมิน KPI รายบุคคล และแจ้งผลการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ให้แก่ขา้ ราชการหรือผูร้ บั การประเมินทราบ รวมทัง้ ประกาศรายชือ่ ข้าราชการ
ผูม้ ผี ลการปฏิบตั ริ าชการ อยูใ่ นระดับดีเด่น และดีมาก ให้ทราบโดยทัว่ กัน ภายในวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒.๓ ให้ผอู้ ำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ และยุตธิ รรมจังหวัด เป็นผูบ้ ริหารวงเงิน
งบประมาณเลือ่ นเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการในสังกัดในระบบ DPIS ที่เมนู A๐๕ การบริหารวงเงินงบประมาณ
เลือ่ นเงินเดือน (Username และ Password ทีใ่ ช้ในการบริหารวงเงินฯ รวมทัง้ วงเงินงบประมาณสำหรับ
การเลือ่ นเงินเดือน จะแจ้งให้ทราบ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒) โดยการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและ
การบริหารวงเงินการเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลและการเลือ่ นเงิน
เดือนของข้าราชการ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ด่วนทีส่ ดุ ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/ว๖ ลงวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ และการบริหารวงเงินการเลือ่ นเงินเดือน
ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุตธิ รรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
(เอกสารแนบ ๑)
๓. ลู ก จ้ า งประจำ
๓.๑ ให้สง่ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างประจำ
๓.๒ ให้สง่ บัญชีสถิตวิ นั ลาของลูกจ้างประจำ
ส่งไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เพือ่ นำมาตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ฯ และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเลือ่ นขัน้ ค่าจ้าง
ให้แก่ลกู จ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ซึง่ จะใช้สำหรับการพิจารณาเลือ่ นขัน้ ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำต่อไป
๔. พนั ก งานราชการ
๔.๑ ให้พนักงานราชการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั ในระบบ DPIS ที่เมนู K๐๘
การประเมิน KPI รายบุคคล ส่วนที่ ๒ (ผลสำเร็จของงานจริง) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

/๔.๒ ให้หวั หน้า...

-๓๔.๒ ให้หวั หน้ากลุม่ /ฝ่าย เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ผอู้ ำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ และ
ยุติธรรมจังหวัด เป็นผูป้ ระเมินในระบบ DPIS ที่เมนู K๐๘ การประเมิน KPI รายบุคคล ภายในวันที่ ๑ - ๔
ตุลาคม ๒๕๖๒
๔.๓ ให้ผอู้ ำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ ทำแบบสรุปคะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ ๒ ครัง้ ติดต่อกัน รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และรอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ส่งไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทัง้ นี้ หากมีพนักงานราชการรายใด ทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ๒ ครัง้ ติดต่อกัน ตามรอบประเมินดังกล่าว ต่ำกว่าระดับ
ดี (๗๕ คะแนน) ให้ผอู้ ำนวยการกอง / สำนัก / ศูนย์ และยุตธิ รรมจังหวัด เสนอความเห็นประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการดังกล่าว ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ ดำเนินการ
เสนอปลัดกระทรวงยุตธิ รรมในการสัง่ เลิกจ้างต่อไป
๔.๔ ให้ผอู้ ำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ และยุตธิ รรมจังหวัด เป็นผูบ้ ริหารวงเงิน
งบประมาณเลือ่ นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานราชการในสังกัด ในระบบ DPIS ที่เมนู A๐๗ การบริหารวงเงิน
งบประมาณการเลือ่ นเงินเดือน (พนักงานราชการ) (Username และ Password ทีใ่ ช้ในการบริหารวงเงินฯ
รวมทัง้ วงเงินงบประมาณสำหรับการเลือ่ นเงินเดือน จะแจ้งให้ทราบ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒) โดยการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการบริหารวงเงินการเลือ่ นค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการบริหารวงเงินการเลือ่ นค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ด่วนทีส่ ดุ ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/ว๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการบริหารวงเงินการเลือ่ นค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุตธิ รรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม (เอกสารแนบ ๒)
๕. ลู ก จ้ า งชั ่ ว คราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม และสำนั ก งานปลั ด
กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม
๕.๑ ให้ลกู จ้างชัว่ คราวจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว และ
เสนอผูอ้ ำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว
๕.๒ ให้ผอู้ ำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ จัดทำแบบสรุปคะแนนของผลการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
และรอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่งไปยังกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ทัง้ นี้ ไม่ตอ้ งส่งแบบประเมิน ฯ ของลูกจ้างชัว่ คราวไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ขอให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทีก่ อง/สำนัก/ศูนย์ นัน้ ๆ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับ
การตรวจสอบต่อไป
๖. ข้ า ราชการสั ง กั ด หน่ ว ยงานอื ่ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายให้ ม าช่ ว ยราชการหรื อ ปฏิ บ ั ต ิ
หน้าที่ราชการที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม และสำนั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม
ให้ขา้ ราชการสังกัดหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มาช่วยราชการหรือปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการทีส่ ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุตธิ รรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรมเกินกว่ากึง่ หนึง่

/(มากกว่า...

-๔(มากกว่า ๓ เดือน) ของรอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ตามแบบฟอร์มของสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม (แบบ ปข. ๑/๑ แบบ ปข. ๑/๒ และแบบ ปข. ๒/๑) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม พร้อมทัง้ คำสัง่ ช่วยราชการหรือหนังสือมอบหมายให้ปฏิบตั ริ าชการ ภายใน
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
สำหรับพนักงานราชการหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ด้รบั คำสัง่ ให้มาปฏิบตั งิ านทีส่ ำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงยุตธิ รรม หรือสำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ให้สง่ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานท่าน ไปยัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม พร้อมทัง้ คำสัง่ ให้มาปฏิบตั งิ าน ภายในวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาดำเนินการต่อไป

(ศาสตราจารย์พเิ ศษวิศษิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ)
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

