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ซักซ้อมความเข้าใจ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามญั และพนักงานราชการ  
ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

1. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 1.1 ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
 โดยตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ 431/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  
เรื ่อง คำสั่งการมอบหมายผู้ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้อ ๓ ได้มอบหมาย
ผู ้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู ้ให้ความเห็น เบื้องต้นเกี ่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของยุติธรรมจังหวัดนำร่อง 
 และหนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 02002/2085 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง ไดม้อบหมาย
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
เป็นผู้ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของยุติธรรมจังหวัด โดยให้ส่งผลความเห็น
เบื้องต้นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมายังกระทรวงยุติธรรม เพื่อจะได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้
ประกอบการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป 
 1.2 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  
ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด 

2. รปูแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2.1 ข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ให้ใช้ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System – DPIS) ในการบันทึกตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการแนบไฟล์เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 2.2 ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จัดส่งแบบฟอร์มการประเมิน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน (แบบ ปข.1/๑) และแบบประเมินสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (แบบ ปข.๑/๒) แบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปข.๒/๑) พร้อมบัญชีรายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการ (แบบ ปข.๒/๒) พร้อมเอกสารที่เกี ่ยวข้อง ส่งให้ผู ้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็น  
ผู้ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของยุติธรรมจังหวัด ก่อนเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2.3 ข้าราชการผู ้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด 
 กรณีที่ใช้แบบฟอร์มการประเมินจากระบบ DPIS สามารถสั่งพิมพ์ในรูปแบบไฟล์ RTF หรือไฟล์ .doc  
ซึ่งสามารถแก้ไขรายละเอียดได ้ตามภาพด้านล่าง 
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3. การบริหารวงเงินและการเลื่อนเงินเดือน 
  3.1 ปลัดกระทรวงยุติธรรม บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน และสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
  3.2 ผู ้ว่าราชการจังหวัด บริหารวงเงินการเลื ่อนเงินเดือน และสั ่งเลื ่อนเงินเดือนของข้าราชการ  
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 
    โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด แจ้งจำนวนข้าราชการและคำนวณวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในอัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการในสังกัด ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพ่ือโปรดพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 
    เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรม 
(ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) แล้วให้จัดส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
พนักงานราชการ 

1. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 
 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02002/ว 285 ลงวันที่ 22 กันยายน 
2557 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System - DPIS) 
 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02002/ว 44 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 
เรื ่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ การเลื ่อนขั ้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ และการพิจารณาต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

2. รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2.1 พนักงานราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ให้ใช้ระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System – DPIS) ในการบันทึก
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแนบไฟล์เอกสารประกอบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 2.2 ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จัดส่งแบบสรุปคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2 ครั้งติดต่อกัน ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 

เลือกพิมพ์แบบ RTF 
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   2.2.1 รอบที่ 1/2563 ได้แก่ ผลคะแนนเฉลี่ยของรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2563 
   2.2.2 รอบที่ 2/2563 ได้แก่ ผลคะแนนเฉลี่ยของรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กัน ยายน 
2563 

   ทั้งนี้ หากมีพนักงานราชการรายใด ที่มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเนผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต่อกัน ตามรอบประเมินดังกล่าว ต่ำกว่าระดับดี (๗๕ คะแนน) ให้ ผู ้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
เสนอความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการดังกล่าว ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมในการสั่งเลิกจ้างต่อไป 

3. การบริหารวงเงินและการเลื่อนเงินเดือน 
  ผู ้อำนวยการสำนักงานยุต ิธรรมจังหวัด บริหารวงเง ินการเลื ่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
ด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System – DPIS) 
  ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02002/ว 7 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2561 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารวงเงินการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  
ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้สั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรว ง
ยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
ลูกจ้างชั่วคราว 

  ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02002/4010 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การจัดทำประวัติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการขออนุญาตทำบัตรแสดงตน
ผ่านเข้า – ออก กระทรวงยุติธรรม ของลูกจ้างชั่วคราว 


