
ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐๒ ๑๔๑ ๔๙๔๒

ที่     ยธ๐๒๐๐๑/๕๖๔๘ วันที่    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื ่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการมอบตัวช้ีวัดในการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ และพนักงานราชการ รอบวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม/ หัวหนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ในการน้ี...

บันทึกข้อความ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที ่๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ส่วนราชการ
ระดับกรม หรือจังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน และในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กำหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ท้ังน้ี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ และพนักงานราชการ ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว ดังน้ี

๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๑๐ ลงวันที ่๑๗ มีนาคม
๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๑๑ ลงวันที ่๑๗ มีนาคม
๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๓. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนท่ีสุด ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๒๘๕ ลงวันที ่
๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการด้วย
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System - DPIS)

๔. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนท่ีสุด ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๒๙ ลงวันที ่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ การเล่ือน
ข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ และการพิจารณาต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว

๕. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนท่ีสุด ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๔๔ ลงวันที ่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
การเล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำการเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ และการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว



ในการน้ี...

- ๒ -

ในการน้ี เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรอบวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
เป็นไปตามท่ี ก.พ. และส่วนราชการกำหนด จึงขอให้ท่าน ดำเนินการมอบตัวช้ีวัดให้แก่ข้าราชการ และ
พนักงานราชการ พร้อมท้ังให้ข้าราชการ และพนักงานราชการบันทึกข้อมูลตัวช้ีวัด ในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System - DPIS) ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยพิจารณาถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผน
ปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกอง/ 
สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ดังปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
ท้ังน้ี สำหรับข้าราชการสังกัดหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายให้มาช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ท่ีสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมให้แจ้งรายช่ือพร้อมแนบสำเนาคำส่ังช่วยราชการ หรือสำเนาหนังสือ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือจะได้ดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)



 

สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ 
 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง กพร./ กค./ ตน./ ศปท./ บค./ กม./ พบ./ ยผ./ สผต./ ศท./ กย./ กส. 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงานและโครงการสำคัญ (Flagship Projects) 

๑. ระดับความสำเร็จของการ 
    บริหารจัดการองค์การที่ดี 

เป็นองค์การที่มศีักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ 

1. แผนงานด้านการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารองค์การด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ (กพร.) 
- โครงการจัดทำระบบมาตรฐานการบริหารการคลังของ สป.ยธ. (กค.) 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน (ตน.) 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม (ศปท.) 
- โครงการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม (ศปท.) 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.) 
- การพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย “Regulatory Impact Assessment : 
RIA” (กม.) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ทักษะ และความรู้ที่จำเป็นในงาน (พบ.) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรม (กย.) 
- โครงการเสริมสร้างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม/ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.) 
- โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม/ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.) 
- โครงการติดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (สผต.) 
- จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศท.) 
- โครงการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องกับกองทุนยุติธรรม (กย.) 
- พัฒนาปรับปรุง จัดทำกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการแก้ไข เยียวยา และฟ้ืนฟผูู้ได้รับผลกระทบ (กม./ยผ.(นค.)) 



 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงานและโครงการสำคัญ (Flagship Projects) 

๒. ร้อยละความสำเร็จ 
    ของการปฏิบัติงาน 
    ตามมาตรฐาน 

ยกระดับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตามระบบ 
ราชการ ๔.๐ 

2. แผนงานด้านการเสริมสร้างและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

- โครงการห้องสมุดกฎหมาย : สร้างสรรค์อนาคต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (กม.) 
- การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์แทนการใช้สำเนาบัตรประชาชน (กม.) 
- โครงการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บค.) 
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือสนับสนุนการกำหนดนโยบาย 
วางแผน และวิเคราะห์งบประมาณ (ยผ.) 

๓. ร้อยละของหน่วยงาน 
    ที่นำเทคโนโลยี 
    สารสนเทศมาเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพในการ 
    ปฏิบัติงาน 
 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

3. แผนงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุม่ภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยกระทรวงยุติธรรม (ศท.) 
- โครงการพัฒนาและจัดหาซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน E-document (ศท.) 
- โครงการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม (ศท.) 
- โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (กย.) 
- โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานสำคัญกระทรวงยุติธรรม (Performance Monitoring System : PMS) 
(ยผ.(ตผ.)) 
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านคลังและพัสดุ (กค.) 



 

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๒ เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง กก./ กย./ พธ./ ศบร./ ยผ.(สชจ.)(นค.)/ สฉ./ สมภพ. 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงานและโครงการสำคัญ (Flagship Projects) 

๑. ร้อยละของประชาชน 
    ที่ได้รับการอำนวยความ 
    ยุติธรรมตามมาตรฐาน 
    ที่กำหนด 

ประชาชนได้รับการ 
อำนวยความยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

๑. แผนงานด้านการส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน 

- โครงการส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ยผ.(นค. สชจ.)) 
- โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม (กย.) 
- โครงการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน (กย.) 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานบริการของกองทุนยุติธรรม (กย.) 
- โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม (ยผ.(นค.)) 
- โครงการประมวลผลข้อมูลข่าวสารด้านงานยุติธรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์ (กก.) 

๒. ร้อยละความพึงพอใจ 
    ของประชาชนที่มารับ 
    การบริการงานยุติธรรม 

ประชาชนได้รับการ 
อำนวยความยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๓. ร้อยละของประชาชน 
    และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี 
    ความรู้ทางกฎหมาย 
    กระบวนการยุติธรรม 
    และสิทธิเสรีภาพ และ 
    สามารถปกป้องสิทธิ 
    เสรีภาพของตัวเองโดย 
    ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมีความรู้และเข้าใจ
กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ 
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

๒. แผนงานด้านการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

- โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและงานยุติธรรม (กก.) 
- โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน (กก.) 
- โครงการสร้างการรับรู้ การใช้ Application Justice Care เพ่ือเข้าถึงการใช้บริการในกระบวนการยุติธรรม (ยผ.(สชจ.)) 
- โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม (กย.) 
- โครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเคลื่อนที่ (สยจ./ศบร.) 
- โครงการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัด (ยผ.(สชจ.)) 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมลงสู่ภูมิภาค (ยผ.(สชจ.)) 
- โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน (พธ.) 
- โครงการสร้างความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย (สฉ.) 
- โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ (สฉ.) 
- โครงการสร้างการรับรู้เพ่ือส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคมของผู้พ้นโทษ “สมภพเสวนา” (สมภพ) 
- โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (กก.) 



 

แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๓ บูรณาการและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง พธ./ กต./ ยผ.(สชจ.)(นค.)(นย.)/ กย./ สฉ. 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงานและโครงการสำคัญ (Flagship Projects) 

๑. ร้อยละของเครือข่าย 
    ยุติธรรมสามารถ 
    ขับเคลื่อนภารกิจ 
    ได้ตามท่ีกำหนด 

เครือข่ายยุติธรรมมีความ
เข้มแข็งสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๑. แผนงานด้านการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนภารกิจได้ 

- โครงการขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของ ศยช. และการจัดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้กรอบภารกิจ 
๕ ด้าน (ยผ.(สชจ.)) 
- โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ของกระทรวงยุติธรรม (ยผ.(นค.)) 
- โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและสถานศึกษาเพ่ือปลูกฝังสันติวัฒนธรรม 
ที่เข้มแข็ง (สฉ.) 
- โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ (กต.) 

๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของภาคี 
    เครือข่ายที่มีส่วนร่วมและ 
    สามารถขับเคลื่อน 
    ภารกิจงานยุติธรรม 

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนภารกิจ 
งานยุติธรรมเพิ่มขึ้น 

2. แผนงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรมเพ่ิมข้ึน 

- โครงการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของรัฐ ๘ กระทรวง (ยผ.(นย.)) 
- โครงการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การอำนวยความยุติธรรมเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียม (กย.) 
- โครงการศึกษาแนวทางให้ภาคเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน (พธ.) 
- โครงการพัฒนารูปแบบโครงการกำลังใจไปยังเรือนจำ/ ทัณฑสถานแห่งใหม่ (พธ.) 

 


