
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐๒๑๔๑ ๕๑๙๐ – 3

ท่ี ยธ  ๐๒๐๐๒/ วันท่ี      เมษายน 2563

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว

สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระหวางวันท่ี 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓   

เรียน หัวหนาสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม/ หัวหนาหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ตามท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๑๐ ลงวันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ียธ ๐๒๐๐๒/ว๑๑ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ียธ ๐๒๐๐๒/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง 
แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการมอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ และพนักงานราชการ รอบวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ (การประเมินระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ ๐๒๐๐๒/ ว ๐๒๐ 
ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ประจำป : ตอสัญญา
จาง) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ียธ ๐๒๐๒/ว ๓๙๖ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจำของสวนราชการ และหนังสือ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ียธ ๐๒๐๐๒/ว ๐๓๒ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวฯ ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เนื่องจากใกลถึงกำหนดเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ 
เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจำ และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราว รอบวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเห็นควรมีหนังสือแจงไปยัง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 
และหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว ตามประกาศ ฯ และแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีกำหนดขางตนพรอมท้ังดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับตนและ
ระดับสูง ขาราชการผูปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงผูอำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย 

๑.๑ ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปข. ๑/๑) 
๑.๒ ดำเนินการจัดทำแบบประเมินสมรรถนะ (แบบ ปข. ๑/๒) 
๑.๓ ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของขาราชการ 

(แบบ ปข. ๒/๑) 

1.๔ ดำเนินการ... 



 
- 2 - 

 
 ๑.๔ ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการและเอกสารประกอบผลงาน สงไปยัง

ผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา หรือผู ท่ี ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ คป.) แลวจึงนำสงไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ภายในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ สำหรับผูอำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใหสง 
แบบประเมินดังกลาวไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายในวันท่ี  
๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือดำเนินการจัดทำเอกสารเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม ตอไป 

๒. ขาราชการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโสและประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติงานสวนกลาง) 

 ๒.๑ ใหขาราชการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดในระบบ DPIS ท่ีเมนู K๐๘  
การประเมิน KPI รายบุคคล สวนท่ี ๒ (ผลสำเร็จของงานจริง) ภายในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ๒.๒ ใหหัวหนากลุม/ฝาย เปนผู ใหขอมูล และใหผูอำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย  
เปนผูประเมินในระบบ DPIS ท่ีเมนู K๐๘ การประเมิน KPI รายบุคคล และแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ใหแกขาราชการหรือผูรับการประเมินทราบ รวมท้ังประกาศรายชื่อขาราชการ ผูมีผลการปฏิบัติ
ราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ใหทราบโดยท่ัวกัน ภายในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ๒.๓ ใหผูอำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย เปนผูบริหารวงเงินงบประมาณการเลื่อนเงินเดือน
ใหแกขาราชการในสังกัด ในระบบ DPIS ท่ีเมนู A๐๕ การบริหารวงเงินงบประมาณการเลื่อนเงินเดือน 
(Username และ Password ท่ีใชในการบริหารวงเงินฯ รวมท้ังวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 
จะแจงใหทราบ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓) โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ การบริหารวงเงินการ
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ 
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ียธ ๐๒๐๐๒/ว๑๐ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด 
ท่ียธ ๐๒๐๐๒/ว๑๑ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ในสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 ๓. ลูกจางประจำ 
 ๓.๑ ใหสงแบบประเมินประสิทธิภาพและประสทิธผิลการปฏิบัติงานลูกจางประจำ 
 ๓.๒ ใหสงบัญชีสถิติวันลาของลูกจางประจำ สงไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม ภายในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือนำมาตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ฯ 
และเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการเลื่อนข้ันคาจาง ใหแกลูกจางประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ซ่ึงจะใชสำหรับการพิจารณาเลื่อนข้ันคาจาง ลูกจางประจำตอไป 

๔. พนักงานราชการ 
 ๔.๑ ใหพนักงานราชการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในระบบ DPIS ท่ีเมนู K๐๘  

การประเมิน KPI รายบุคคล สวนท่ี ๒ (ผลสำเร็จของงานจริง) ภายในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 ๔.๒ ใหหัวหนากลุม/ฝาย เปนผู ใหขอมูล และใหผูอำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย  

เปนผูประเมินในระบบ DPIS ท่ีเมนู K๐๘ การประเมิน KPI รายบุคคล ภายในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
๔.๓ ใหผูอำนวยการ... 
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๔.๓ ใหผูอำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย จัดทำแบบสรุปคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒ ครั้งติดตอกัน รอบการประเมินระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และรอบการประเมินระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สงไปยัง 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ท้ังนี้ หากมีพนักงานราชการรายใดท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดตอกันตามรอบการประเมินดังกลาวต่ำกวาระดับ ดี 
(๗๕ คะแนน) ใหผูอำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย เสนอความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการดังกลาว ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ในการสั่งเลิกจางตอไป 

๕. ลูกจางช่ัวคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

 ๕.๑ ใหลูกจางชั่วคราวจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวและเสนอ
ผูอำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว 

 ๕.๒ ใหผูอำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย จัดทำแบบสรุปคะแนนของผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐กันยายน ๒๕๖๒ และ
รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สงไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายในวนัท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ท้ังนี้ไมตองสงแบบประเมิน ฯ ของลูกจางชั่วคราวไปยังกองบริหารทรัพยากร
บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอใหเก็บไวเปนหลักฐานท่ีกอง/สำนักงาน/ศูนย นั้น ๆ เพ่ือใชเปน
ขอมูลสำหรับการตรวจสอบตอไป 

๖. ขาราชการสังกัดหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายใหมาชวยราชการหรือปฏิบัติหนาท่ี
ราชการท่ีสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 ใหขาราชการสังกัดหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายใหมาชวยราชการหรือปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ท่ีสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเกินกวาก่ึงหนึ่ง (มากกวา ๓ เดือน) 
ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) สงแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบฟอรมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (แบบ ปข. ๑/๑ แบบ ปข. 
๑/๒ และแบบ ปข. ๒/๑) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมพรอมท้ังคำสั่งชวย
ราชการหรือหนังสือมอบหมายใหปฏิบัติราชการ ภายใน วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ สำหรับพนักงานราชการ
หนวยงานอ่ืนท่ีไดรับคำสั่งใหมาปฏิบัติงานท่ีสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมหรือสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ใหสงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบฟอรมของหนวยงานทาน ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พรอมท้ังคำสั่งใหมาปฏิบัติงาน ภายในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 

(ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ) 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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