
ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคลฯ โทร ๐๒ ๑๔๑ ๕๑๙๐ - ๑

ที่     ยธ๐๒๐๐๒/๗๓๒๙ วันที่    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื ่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว
สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รอบท่ี
๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม/ หัวหนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑.๓ ดำเนินการ...

บันทึกข้อความ

ตามหนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/๓๑๖๙ ลงวันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอส่งสำเนาคำส่ังการมอบหมายผู้ให้ความเห็นเบ้ืองต้นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที ่ยธ ๐๒๐๐๑/๕๖๔๘ ลงวันที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการมอบตัวช้ีวัดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และพนักงานราชการ รอบวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/
ว ๑๓ ลงวันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำคำม่ันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเอง
กรณีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ำ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนท่ีสุด ที ่ยธ
๐๒๐๐๒/ ว ๐๒๐ ลงวันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(ประจำปี : ต่อสัญญาจ้าง) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที ่ยธ ๐๒๐๒/ว ๓๙๖ ลงวันที ่๔
ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนท่ีสุด ท่ียธ ๐๒๐๐๒/ว ๐๓๒ ลง
วันที ่๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราวฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว 
น้ัน

เน่ืองจากใกล้ถึงกำหนดเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการ
เล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ และการพิจารณา
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือต่อสัญญาจ้าง รอบท่ี ๒/๒๕๖๓ (การประเมิน
ระหว่างวันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงเห็นควรมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ตามประ
กาศฯ และแนวทางปฏิบัติท่ีกำหนดข้างต้น พร้อมท้ังดำเนินการตามรายละเอียด ดังน้ี

๑. ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง
ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ (ส่วนกลาง) และประเภทอำนวยการ
ระดับต้น (ส่วนภูมิภาค)

๑.๑ ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (แบบ ปข. ๑/๑)
๑.๒ ดำเนินการจัดทำแบบประเมินสมรรถนะ (แบบ ปข. ๑/๒)



๑.๓ ดำเนินการ...

- ๒ -

๓. ลูกจ้างประจำ...

๑.๓ ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (แบบ ปข.
๒/๑)

๑.๔ ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการและเอกสารประกอบผลงาน ส่งไปยังผู้
บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ความเห็นเบ้ืองต้นเก่ียวกับการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ (แบบ คป.) (ถ้ามี) แล้วจึงนำส่งไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม ภายในวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ให้ส่งเฉพาะแบบประเมินดังกล่าวไปยังกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายในวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่ือดำเนินการจัด
ทำเอกสารเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม ต่อไป 
(เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโสและประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ส่วนกลาง)

๒.๑ ให้ข้าราชการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดในระบบ DPIS ที่เมน ูKo๘ การ
ประเมิน KPI รายบุคคล ส่วนที ่๒ (ผลสำเร็จของงานจริง) ภายในวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒.๒ ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นผู้ให้ข้อมูล และให้ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ เป็นผู้
ประเมินในระบบ DPIS ที่เมน ูKo๘ การประเมิน KPI รายบุคคล และแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่ข้าราชการหรือผู้รับการประเมินทราบ รวมท้ังประกาศรายช่ือข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ให้ทราบโดยท่ัวกัน ภายในวันที ่๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ท้ังน้ี หากมีข้าราชการรายใดท่ีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระดับพอใช้  คะแนน
๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ให้ระบุความเห็นประกอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่เมน ูKo๘ การประเมิน
KPI รายบุคคล ส่วนที ่๓ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

หากมีข้าราชการรายใดท่ีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระดับต้องปรับปรุง คะแนน
๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ให้ระบุความเห็นประกอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่เมน ูKo๘ การประเมิน
KPI รายบุคคล ส่วนที ่๓ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น และดำเนินการตามหนังสือสำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๑๓ ลงวันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัด
ทำคำม่ันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ำ

๒.๓ ให้ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ เป็นผู้บริหารวงเงินงบประมาณการเล่ือนเงินเดือนให้
แก่ข้าราชการในสังกัด ในระบบ DPIS ที่เมน ูA๐๕ การบริหารวงเงินงบประมาณการเล่ือนเงินเดือน
(Username และ Password ท่ีใช้ในการบริหารวงเงินฯ รวมท้ังวงเงินงบประมาณสำหรับการเล่ือนเงินเดือน
จะแจ้งให้ทราบ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓) โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินการ
เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลและการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการ
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนท่ีสุด ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๑๐ ลงวันที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ด่วนท่ีสุด ที ่ยธ ๐๒๐๐๒/ว ๑๑ ลงวันที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนเงิน
เดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
(เอกสารแนบ ๒)



๓. ลูกจ้างประจำ...

- ๓ -

๖. ข้าราชการ...

๓. ลูกจ้างประจำ (ส่วนกลาง)
๓.๑ ให้ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
๓.๒ ให้ส่งบัญชีสถิติวันลาของลูกจ้างประจำ ส่งไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม ภายในวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่ือนำมาตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินฯ
และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเล่ือนข้ันค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ซ่ึงจะใช้สำหรับการพิจารณาเล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อไป
(เอกสารแนบ ๓)

๔. พนักงานราชการ (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
๔.๑ ให้พนักงานราชการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในระบบ DPIS ที่เมน ูKo๘ การ

ประเมิน KPI รายบุคคล ส่วนที ่๒ (ผลสำเร็จของงานจริง) ภายในวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔.๒ ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นผู้ให้ข้อมูล และให้ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ เป็นผู้

ประเมินในระบบ DPIS ที่เมน ูKo๘ การประเมิน KPI รายบุคคล ภายในวันที ่๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๔.๓ ให้ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ จัดทำแบบสรุปคะแนนเฉล่ียผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒ คร้ังติดต่อกัน รอบการประเมินระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓ และรอบการประเมินระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งไปยังกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท้ังน้ี หากมีพนักงานราชการรายใดท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ คร้ังติดต่อกันตามรอบการประเมินดังกล่าวต่ำกว่าระดับดี (ต่ำกว่า
๗๕ คะแนน) ให้ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ เสนอความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการดังกล่าว ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมใน
การส่ังเลิกจ้างต่อไป 
(เอกสารแนบ ๔)

๕. ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)

๕.๑ ให้ลูกจ้างช่ัวคราว จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราวและเสนอผู้
อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ท้ังน้ี ไม่ต้องส่งแบบประเมินฯ
ของลูกจ้างช่ัวคราวไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอให้เก็บไว้เป็นหลัก
ฐานท่ีกอง/สำนักงาน/ศูนย์ นั้นๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบต่อไป

๕.๒ ให้ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ เฉพาะท่ีปฏิบัติงานส่วนกลาง จัดทำแบบสรุปคะแนน
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว และบัญชีสถิติวันลาของลูกจ้างช่ัวคราว รอบการ
ประเมิน ระหว่างวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และรอบการประเมิน ระหว่างวันที ่๑
เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที ่๒๕ กันยายน
๒๕๖๓

๕.๓     ให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด จัดส่งสำเนาคำส่ังการจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราวของสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประวัติ ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวัน
ที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
(เอกสารแนบ ๕)
                    



๖. ข้าราชการ...

- ๔ -

๖. ข้าราชการสังกัดหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายให้มาช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ี
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ให้ข้าราชการสังกัดหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายให้มาช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ี
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเกินกว่าก่ึงหน่ึง (มากกว่า ๓
เดือน) ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระหว่างวันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓) ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบฟอร์มของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (แบบ
ปข.๑/๑ แบบ ปข.๑/๒ และแบบ ปข.๒/๑) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พร้อมท้ังคำส่ังช่วยราชการหรือหนังสือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ภายในวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
(เอกสารแนบ ๖)

สำหรับพนักงานราชการหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับคำส่ังให้มาปฏิบัติงานท่ีสำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม หรือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รอบการประเมินระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มของหน่วยงานท่าน ไปยังกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมท้ังคำส่ังให้มาปฏิบัติงาน ภายในวันที ่๕
ตุลาคม ๒๕๖๓
                    

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)




