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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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สํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงยุติธรรม 
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คํานํา 
 

 

 

 

 ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ไดนําระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System - DPIS) ซ่ึงเปน

โปรแกรมท่ีพัฒนาโดยสํานักงาน ก.พ. มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการเก่ียวกับขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ รวมท้ังใชเปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลและการวางแผนกําลังคนในสวนราชการ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงไดจัดทํา “คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน

คาตอบแทนพนักงานราชการ ดวยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 

Information System - DPIS)” เพ่ือใหขาราชการ พนักงานราชการ และผูปฏิบัติท่ีเก่ียวของ มีความเขาใจ

วิธีการใชโปรแกรมและสามารถดําเนินการตามกระบวนการตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชน ตอขาราชการ 

พนักงานราชการ และผูปฏิบัติ ท่ีเ ก่ียวของ ท่ีจะใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 

การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 

 

 

 

 

กองการเจาหนาท่ี 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

สิงหาคม 2557 

 



สารบัญ 
   

 

  หนา 

 

 ผังกระบวนงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 1 

 1. การมอบหมายตัวชี้วัด 2 

 2. การบันทึกขอมูลตัวชี้วัดรายบุคคล 2 

 3. การตรวจสอบการบันทึกขอมูลตัวชี้วัด 7 

 4. การอนุมัติตัวชี้วัด 8 

 5. การดําเนินงานตามตัวชี้วัด 8 

 6. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 8 

 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 10 

 8. การแจงผล/รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 12 

 9. การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 13 

 10. ผลการเลื่อนคาตอบแทน 16 

 เอกสารอางอิง 17 



 
คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

ไมใช
 

ใช
 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

ผังกระบวนงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(*) DPIS หมายถึง ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System) 

 

 

1. มอบหมายตัวช้ีวัดรายบุคคล 

9. การพิจารณาเลื่อน 
คาตอบแทนพนักงานราชการ 

2. บันทึกขอมูลตัวช้ีวัด ในระบบ DPIS * 

4. อนุมัตติัวช้ีวัด 

3. ตรวจสอบการบันทึกขอมลูตัวช้ีวัด 

6. บันทึกผลการปฏบัิติงาน ในระบบ DPIS 

10. ผลการเลื่อน
คาตอบแทนในระบบ 

DPIS 

5. การดาํเนินงานตามตัวช้ีวัด 
๕.1 แกไข/ปรับปรุง

ตัวช้ีวัด 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. แจง/รับทราบ 
ผลการประเมิน 

8.1. ลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 

8.2 ใหมีพนักงาน
ราชการอยางนอย 
1 คน ลงลายมือชื่อ
เปนพยานว าได มี
ก า ร แ จ ง ผ ล ก า ร
ประเมินแลว 

- รอบท่ี 1 ภายใน 1 – 20 ต.ค. 
- รอบท่ี 2 ภายใน 1 – 20 เม.ย.  

- รอบท่ี 1 ภายใน 1 – 10 มี.ค. 
- รอบท่ี 2 ภายใน 1 – 10 ก.ย.  

- รอบท่ี 1 ภายใน 11 – 20 มี.ค. 
- รอบท่ี 2 ภายใน 11 – 20 ก.ย.  

- รอบท่ี 2 ภายใน 21 – 30 ก.ย.  

- รอบท่ี 2 ภายใน 1 – 31 ต.ค.  

กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1 
 



 
คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

1. การมอบหมายตัวช้ีวัดรายบุคคล 

 ผูอํานวยการ กอง สํานัก หรือผูบังคับบัญชา และพนักงานราชการ รวมกันวางแผนการปฏิบัติงานกําหนด
ขอตกลงการปฏิบัติงาน โดยประกอบดวยภาระงาน เปาหมาย หรือระดับความสําเร็จของงานท่ีพนักงานราชการ
ตองรับผิดชอบในรอบการประเมิน รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ 

2. การบันทึกขอมูลตัวช้ีวัดรายบุคคล 

 พนักงานราชการจัดทําขอมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคลตามขอ 1 บันทึกลงในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) โดยใช Username เปนเลขท่ีบัตรประชาชน และ Password 
เปนวันเดือนปเกิดของตนเอง (ใหใชเลขอารบิก เชน เกิดวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2530 Password คือ 
01022530) ในการ Login เขาระบบ DPIS ปรากฏตามรูปท่ี 1 การ Login เขาระบบ 

 โดยพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิมพ http://dpis.moj.go.th:88 สวน
พนักงานราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม พิมพ http://dpis.moj.go.th:89  

 
รูปท่ี 1 การ Login เขาระบบ 

โดยเม่ือ Login เขาระบบแลว จะปรากฏหนาจอรายละเอียดขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน
ราชการ ตามรูปท่ี 2 รายละเอียดขอมูลพนักงานราชการ 

 
รูปท่ี 2 รายละเอียดขอมลูพนักงานราชการ 

พิมพวันเดือนปเกิด 
 (ไมตองเวนวรรค เลขตัวเดียวใหใช  

0 นําหนา เชน 01-09) 

พิมพเลขท่ีประจําตัวประชาชน 
 

2     กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
 

http://dpis.moj.go.th:88/
http://dpis.moj.go.th:89/


 
คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

ในการเพ่ิมรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลเขาระบบ ใหกดปุมเมนูการประเมิน> K08 การประเมิน KPI 
รายบุคคล จะปรากฏหนาจอการบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามรูปท่ี 3 การประเมินผล KPI รายบุคคล 

 
รูปท่ี 3 การประเมินผล KPI รายบุคคล 

ผูรับการประเมินตองกดปุม และบันทึกขอมูล 4 รายการ ดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อผูใหขอมูล คือ หัวหนาสวน กลุม หรือฝาย  
๒. ชื่อผูบังคับบัญชา/ ผูประเมิน คือ ผูอํานวยการ กอง สํานัก  
๓. ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป คือ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลกอง สํานัก 

หรือกลุมภารกิจ 
๔. ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง คือ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

 เม่ือทําการกดปุม จะปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี 4 การคนหาขอมูล 

 
รูปท่ี 4 การคนหาขอมูล 

1 

3 

2 

4 

กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 3 
 



 
คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

 พิมพชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขท่ีตําแหนง ของบุคคลท่ีตองการเลือก แลวกดปุม  เม่ือ
ปรากฏขอมูลบุคคลท่ีตองการเลือก ใหคลิกชื่อท่ีปรากฏนั้น ทําการเลือกแบบเดียวกันนี้จนครบท้ัง 4 รายการ 
หลังจากนั้น กดปุม  จะปรากฏรายการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปท่ี 5 รายการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี 5 รายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 เม่ือทําการเพ่ิมขอมูลเรียบรอยแลว ใหดําเนินการตรวจสอบ โดยการกดปุมเรียกดู ถา
ดําเนินการบันทึกขอมูลถูกตองตามข้ันตอนขางตน ในชองรายการ 1 – 4 จะตองปรากฏขอมูลท่ีไดทําการเลือก 
ครบทุกรายการ แตถามีขอมูลไมครบ หรือไมมีขอมูลใดๆ เลย ใหกดปุมแกไข  แลวทําการเลือกและบันทึก
ขอมูลรายการ 1 – 4 แลวกดปุม ตามรูปท่ี 6 การแกไขขอมูลรายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี 6 การแกไขขอมูลรายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เม่ือเพ่ิมขอมูลการประเมินผล ฯ ในปงบประมาณและรอบการประเมินท่ีตองการแลว ท่ีหนาจอคนหา
ขอมูล (รูปท่ี 5 รายการประเมินผลการปฏิบัติงาน) พนักงานราชการตองเพ่ิมขอมูลตัวชี้วัดในรอบการประเมิน
นั้น โดยกดปุมรายละเอียด  ปรากฏตามรูปท่ี 7 แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4     กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
 



 
คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

 

รูปท่ี 7 แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เปาหมายการปฏิบัติงาน โดยในสวน ใหผูรับการ
ประเมิน บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดท่ีไดทําขอตกลงไวกับผูอํานวยการ กอง สํานัก หรือผูประเมิน โดยมีข้ันตอนและ
รายละเอียดดังนี้  

๑. ทําการเลือกตัวชี้วัดอางอิง (KPI) ท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลของตนเอง โดยกดปุม 
 ซ่ึงจะปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี 8 ตัวชี้วัดอางอิง (KPI) 

 
รูปท่ี 8 ตัวช้ีวัดอางอิง (KPI) 

๒. บันทึกรายละเอียดขอมูลตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลของตนเอง 
๓. เลือกประเภทตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 
๔. บันทึกรายละเอียดคาน้ําหนักคะแนน (รอยละ) ของตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 
๕. บันทึกรายละเอียดหนวยวัด เชน (ตัวชี้วัด) “ระดับความสําเร็จ...” หนวยวัด คือ ระดับ, (ตัวชี้วัด)  

“รอยละความสําเร็จ...”หนวยวัด คือ รอยละ, (ตัวชี้วัด) “จํานวนกฎหมาย/เรื่องรองเรียน/โครงการ...”  
หนวยวัด คือ จํานวน 

กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 5 
 



 
คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

๖. ทําการเลือกผูกํากับดูแลตัวชี้วัด คือ ผูอํานวยการกอง สํานัก หรือหัวหนากลุม ฝาย แลวแตกรณี 
โดยกดปุม  จะปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี 4 การคนหาขอมูล  

๗. บันทึกรายละเอียดคาเปาหมายท่ี ๑ – เปาหมายท่ี ๕ แลวกดปุม   จะปรากฏ
รายละเอียดตามรูปท่ี 9 ตัวชี้วัดตามขอตกลงในสวนท่ี ๑ 

 
รูปท่ี 9 รายละเอียดตัวช้ีวัดตามขอตกลงในสวนท่ี ๑ 

8. ผูรับการประเมินสามารถแกไขรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลได โดยการกดปุมแกไข  
ท่ีตัวชี้วัดท่ีตองการแกไข ท้ังนี้ เม่ือทําการแกไขรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมายครบถวนเรียบรอยแลว ใหกด
ปุมแกไข  เพ่ือเปนการบันทึกขอมูล ปรากฏตามรูปท่ี 10 การแกไขรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 

 

รูปท่ี 10 การแกไขรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI) รายบุคคล 

 ในสวน   ใหกดปุมเลือก   เพ่ือทําการคนหาขอมูลและเลือกสมรรถนะ 
ท่ีตองใชในการประเมิน จากนั้นใหกดปุมเพ่ิมขอมูล    ท้ังนี้ ใหทําการเลือกสมรรถนะและเพ่ิมขอมูล
แบบเดียวกันนี้จนครบท้ัง 5 สมรรถนะ ปรากฏตามรูปท่ี ๑1 รายละเอียดคะแนนสมรรถนะท่ีคาดหวังในสวนท่ี ๑  
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

 
รูปท่ี ๑1 รายละเอียดคะแนนสมรรถนะท่ีคาดหวังในสวนท่ี ๑ 

  การคัดลอกตัวช้ีวัด  ผูรับการประเมินสามารถใชการคัดลอกตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลของตนเอง 
โดยกดปุมเมนู K08 การประเมินผล (KPI) รายบุคคล ท่ีหนาจอคัดลอก ระบุจากปงบประมาณ และรอบการ
ประเมิน ใหคัดลอกไปยังปงบประมาณ หรือรอบถัดไปท่ีตองการได แลวกดปุมคัดลอก และปุม OK ตามลําดับ 
ปรากฏตามรูปท่ี 12 การการคัดลอกตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 

 
รูปท่ี 12 การการคดัลอกตัวช้ีวัด (KPI) รายบุคคล 

 หลังจากนั้นทําการคนหาขอมูลการประเมิน KPI รายบุคคล ท่ีหนาจอคนหาขอมูล ระบุปงบประมาณ 
และรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1 หรือ ครั้งท่ี 2 แลวกดปุมคนหาขอมูล ปรากฏตามรูปท่ี 13 การคนหาการ
ประเมิน KPI รายบุคคล 

 
ปรากฏตามรูปท่ี 13 การคนหาการประเมิน KPI รายบุคคล 

 ผูรับการประเมินสามารถแกไขรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล ท่ีทําการคัดลอกมาได โดยการ
กดปุมรายละเอียด   และในหนาจอแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สวนท่ี 1 ใหกดปุมแกไข  
ท่ีตัวชี้วัดท่ีตองการแกไข ตามข้ันตอนในสวนท่ี 1.1 ผลสําเร็จของงานท่ีคาดหวัง (หนา 5 - 6)  

3. การตรวจสอบการบันทึกขอมูลตัวช้ีวัด 

 หลังจากท่ีผูรับการประเมินไดบันทึกขอมูลตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลของตนเองเรียบรอยแลว ตอไปก็
จะเปนหนาท่ีของผูประเมิน (ผูอํานวยการกอง สํานัก หรือหัวหนาสํานักงาน) ท่ีจะตอง Login เขาระบบ เพ่ือ
ตรวจสอบวาผูรับการประเมินไดบันทึกขอมูลถูกตองครบถวนตามท่ีไดตกลงกันไวหรือไม ท้ังนี้หากไมถูกตอง 
ผูประเมินจะตองแจงผูรับการประเมินแกไขขอมูลใหถูกตอง (ระบบจะไมอนุญาตใหผูประเมินแกไขขอมูลของ
ผูรับการประเมินได) 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

4. การอนุมัติตัวช้ีวัด 

 ผูอํานวยการกอง สํานัก หรือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน เห็นชอบใหพนักงานราชการหรือผูรับการ
ประเมิน ดําเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล รวมท้ังใหคําปรึกษา/แนะนํา และติดตามผลการปฏิบัติงาน
เปนระยะ ๆ 

5. การดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

 พนักงานราชการหรือผูรับการประเมิน ดําเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 

 5.1 การแกไข/ปรับปรุงตัวช้ีวัด หากผูรับการประเมินมีสาเหตุตองแกไขปรับปรุงตัวชี้วัด (KPI) 
รายบุคคล ในระหวางรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการตามข้ันตอนในสวนท่ี 1.1 ผลสําเร็จของ
งานท่ีคาดหวัง (หนา 5 - 6) และหากไมสามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวชี้วัดในระบบ DPIS ใหติดตอ 
กองการเจาหนาท่ี กลุมงานระบบขอมูลบุคคล ฯ เพ่ือดําเนินการแกไขตอไป 

6. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

 ผูประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินได โดยผูรับการประเมินตองรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในสวนท่ี ๒ ผลการปฏิบัติงาน โดยกดปุม ปรากฏตามรูปท่ี ๑4 การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี ๑4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผูรับการประเมินสามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยกดปุมแกไข ของตัวชี้วัดท่ีตองการรายงาน
จะปรากฏตามรูปท่ี ๑5 การเพ่ิมรายละเอียดผลสําเร็จของงานจริงตามตัวชี้วัดรายบคุคล 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

 
รูปท่ี ๑5 การเพ่ิมรายละเอียดผลสําเรจ็ของงานจริงตามตัวช้ีวัดคาํรบัรอง ฯ รายบุคคล 

ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ผูรับการประเมินจะตองรายงานตามผลการปฏิบัติงานจริงตามท่ี 
ทําขอตกลงไวกับผูประเมิน ท้ังนี้สามารถ Upload หลักฐานการปฏิบัติงานได โดยกดปุมแนบไฟล  ปรากฏ
ตามรูปท่ี ๑6 การ Upload หลักฐานการปฏิบัติงาน (๑) 

 
รูปท่ี ๑6 การ Upload หลักฐานการปฏิบัติงาน (๑) 

 ผูรับการประเมินสามารถเตรียมแฟมขอมูลผลงานในรูปแบบ .DOC, .PDF, .XLS ฯลฯ แลวกดปุม 
Browse เพ่ือเลือกแฟมขอมูลท่ีเตรียมไว จากนั้นกดปุมนําเขาขอมูลหรือหลักฐานการปฏิบัติงาน ท้ังนี้สามารถ
นําเขาไดมากกวา 1 แฟมขอมูล ปรากฏตามรูปท่ี ๑6 การ Upload หลักฐานการปฏิบัติงาน (๒) 

 
รูปท่ี ๑6 การ Upload หลักฐานการปฏิบัติงาน (๒) 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูประเมิน (ผูอํานวยการ กอง สํานัก หัวหนาสํานักงาน หรือ
ผูบังคับบัญชา) และ/หรือผูใหขอมูล (หัวหนาสวน กลุม ฝาย) ใช Username และ Password ของตนเอง
Login เขาระบบ DPIS เพ่ือใหคะแนนประเมิน ท้ังในสวนขององคประกอบผลการปฏิบัติงาน องคประกอบ
สมรรถนะ และองคประกอบอ่ืนๆ (หากมี) รวมท้ังใหความเห็นในการปฏิบัติงานแกผูรับการประเมิน ปรากฏ
ตามรูปท่ี 17 การประเมิน KPI รายบุคคล 

 
รูปท่ี 17 การประเมิน KPI รายบุคคล 

 กดปุม รายละเอียดของผูรับการประเมินท่ีตองการ แลวกดปุม   จะปรากฏ
ตามรูปท่ี 18 ผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน 

 
รูปท่ี 18 ผลการปฏิบัติงานของผูรบัการประเมิน 

 กดปุมแกไข ตัวชี้วัดท่ีตองการใหคะแนนผลการปฏิบัติงาน (คลิกท่ีชองผลการประเมิน 1 - 5) เม่ือ

ใหคะแนนเรียบรอยแลว  ใหกดปุมแกไข   เพ่ือบันทึกขอมูล ปรากฏตามรูปท่ี 19 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี 19 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

 ผูประเมินจะตองใหคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัดของผูรับการประเมิน จากนั้นจะตอง
ใหคะแนนสมรรถนะ โดยกดปุม แลวใหคะแนนการประเมินสมรรถนะจนครบทุกตัว 
และกดปุมบันทึก ปรากฏตามรูปท่ี 20 การใหคะแนนสมรรถนะท่ีแสดงจริง  

 
รูปท่ี 20 การใหคะแนนสมรรถนะท่ีแสดงจริง 

 กดปุมสวนท่ี ๓ ระบบจะแสดงคะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวม ปรากฏ
ตามรูปท่ี 21 คะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวม 

 
รูปท่ี 21 คะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวม 

 ผูประเมินจะตองใหความเห็น โดยกดปุม  ปรากฏตามรูปท่ี ๒2 ความเห็นของ
ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

 
รูปท่ี 22 ความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

8. การแจงผล/รับทราบผลประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ผูประเมิน (ผูอํานวยการ กอง สํานัก หัวหนาสํานักงาน หรือผูบังคับบัญชา) แจงผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหผูรับการประเมินทราบ  

8.1 การลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินตองพิมพแบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานจากระบบ DPIS เพ่ือลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน โดยกดปุมพิมพ (PDF) หรือพิมพ
(RTF) ปรากฏตามรูปท่ี 23 การพิมพแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รูปท่ี 24 รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล และรูปท่ี 25 การลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 

 
รูปท่ี 23 การพิมพแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี 24 รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
รูปท่ี 25 การลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 

8.2 กรณีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานราชการ 
อยางนอย 1 คน ในหนวยงานลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย ปรากฏ
ตามรูปท่ี 26 กรณีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

 
รูปท่ี 26 กรณผีูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 

9. การพิจารณาการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

9.1 การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหกองการเจาหนาท่ี 
กลุมงานระบบขอมูลบุคคล ฯ จัดเตรียมขอมูลพนักงานราชการท่ีไดรับการพิจาณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทน และคํานวณกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนคาตอบแทน
พนักงานราชการ จํานวนรอยละ 4 ของผลรวมอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันท่ี 1 กันยายน ของทุกป 
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล ฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและกรอบ
วงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนคาตอบแทน เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาจัดสรรใหกอง สํานักตอไป 

9.2 การบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเล่ือนคาตอบแทน ใหผูใชงานระดับกอง สํานัก  
(ใช Username และ Password ท่ีกองการเจาหนาท่ี กลุมงานระบบขอมูลบุคคล ฯ จัดเตรียมให) เพ่ิมขอมูล
ระดับผลการประเมินยอย โดยกดปุมเมนูการบริหารคาตอบแทน> A02 ระดับผลการประเมินยอยปรากฏตาม
รูปท่ี 27 ระดับผลการประเมินยอยของสํานัก กอง  

 
รูปท่ี 27 ระดับผลการประเมินยอยของสํานัก กอง  

การกําหนดระดับผลการประเมินยอย มีรายละเอียดและข้ันตอน ดังนี้ 
1. ระบุปงบประมาณ และรอบการประเมิน 
2. ระบุชื่อระดับผลการประเมินยอยและชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 

 ดีเดน 95 - 100  คะแนน 
 ดีมาก 85 - 94  คะแนน 
 ดี 75 - 84 คะแนน 
 พอใช 65 - 74 คะแนน 
 ตองปรับปรุง นอยกวา 65  คะแนน  
4. ระบุประเภทบุคลากร คือ พนักงานราชการ 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

5. ระบุรอยละท่ีไดเลื่อนคาตอบแทน คือ ตองปรับปรุง (คะแนนตองนอยกวา 65 คะแนน) รอยละ 
ท่ีไดเลื่อนตองเทากับ 0 เทานั้น สวนระดับผลการประเมินยอยในระดับอ่ืนๆ ใหกอง สํานัก พิจารณาตามผลการ
ปฏิบัติงาน แตท้ังนี้ การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการในแตละครั้ง ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกินรอยละ 6 
ของฐานคาตอบแทน 

6. กดปุมเพ่ิมขอมูล จากนั้นทําตามข้ันตอนท่ี 1 – 5 จนครบทุกระดับการประเมินผลยอย หากมีการ
แกไขระดับผลการประเมินยอยใดๆ ใหกดปุมแกไข 

 ผูอํานวยการระดับกอง สํานัก ผูประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในกอง สํานัก ท่ีสังกัด (ตรวจสอบรายชือ่พนักงานราชการในสังกัด และเง่ือนไขการเลื่อนคาตอบแทนวา 
“เลื่อน” หรือ “ไมเลื่อน”) โดยกดปุมท่ีเมนูการบริหารคาตอบแทน> A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการ ปรากฏตามรูปท่ี 28 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

 
รูปท่ี 28 ผลการประเมินการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ 

 ผูบริหารวงเงินระดับกอง สํานัก ตองบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนคาตอบแทน โดยกดปุมเมนูการ
บริหารคาตอบแทน> A05 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือนปรากฏตามรูปท่ี 29 การบริหารวงเงิน
งบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ) 

 

รูปท่ี 29 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ) 

 ในการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนคาตอบแทนในระดับกอง สํานัก ผูอํานวยการหรือผูบริหาร
วงเงินงบประมาณสามารถทดลองการใหคาตอบแทนตามการแจกแจงการเลื่อนคาตอบแทน โดยตองบันทึกชื่อ
แบบทดสอบการบริหารคาตอบแทนในชอง   และจํานวนเงินท่ีไดรับ

จัดสรรในชอง  และกําหนดกลุมงานท่ีนํามาคํานวณ (โดย  ท่ีกลุมงาน

บริการ กลุมงานเทคนิคท่ัวไป กลุมงานบริหารท่ัวไป) จากนั้นกดปุม เพ่ือใหระบบคํานวณการบริหาร
วงเงินงบประมาณ ปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี 30 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนคาตอบแทน 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

 
รูปท่ี 30 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนคาตอบแทน 

 การทดสอบแตละครั้งผูอํานวยการหรือผูบริหารวงเงินงบประมาณสามารถเก็บผลการทดสอบแตละ
ครั้งไดโดยกดปุมเพ่ิมบัญชี  ปรากฏตามรูปท่ี 31 การจัดเก็บผลการทดสอบ 

 
รูปท่ี 31 การจัดเก็บผลการทดสอบ 

 เม่ือจัดเก็บผลการทดสอบการบริหารวงเงินงบประมาณแลว สามารถเรียกดูรายละเอียดขอมูลการ
เลื่อนคาตอบแทนรายบุคคลคนใน Model การเลื่อนไดโดยกดปุม  รายละเอียดของแบบทดสอบท่ีตองการได 
ปรากฏตามรูปท่ี 32 รายละเอียดการคํานวณรายบุคคล 

 
รูปท่ี 32 รายละเอียดการคํานวณรายบุคคล 

 ผูบริหารวงเงินงบประมาณสามารถจัดทํารายงานการเลื่อนคาตอบแทนของกอง สํานักได โดยการกด
ปุมพิมพ จะปรากฏตามรูปท่ี 33 หนาจอบันทึกขอมูล 

 (ท้ังนี้ทุกกอง สํานัก จะตองบริหารวงเงินงบประมาณใหแลวเสร็จ เพ่ือท่ีกองการเจาหนาท่ี กลุมงาน
ระบบขอมูลบุคคลฯ จะไดดําเนินการจัดทําบัญชีการเลื่อนคาตอบแทนระดับสวนราชการตอไป) 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

 
รูปท่ี 33 หนาจอบันทึกขอมูล 

 กดปุม Save เพ่ือบันทึกรายงานลงแฟมขอมูลบัญชีแนบทายคําสั่งเลื่อนเงินเดือน.XLS ในรูปแบบ 
Excel File ซ่ึงจะไดรายงานปรากฏตามรูปท่ี 34 รายงานแบบทดสอบการบริหารคาตอบแทน 

 
รูปท่ี 34 รายงานแบบทดสอบการบริหารคาตอบแทน  

9.3 เสนอคําส่ังใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

 กองการเจาหนาท่ี กลุมงานระบบขอมูลบุคคล ฯ จัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ ตามท่ี
แตละกอง สํานัก ไดบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ ภายในวงเงินท่ี
ไดรับการจัดสรร  เสนอผูมีอํานาจพิจารณาสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ  

10. ผลการเล่ือนคาตอบแทนในระบบ DPIS 

 พนักงานราชการ สามารถใช Username และ Password ของตนเอง Login เขาระบบ DPIS เพ่ือ
รับทราบผลการเลื่อนคาตอบแทนประจําปได โดยกดปุมเงิน ปรากฏตามรูปท่ี 35 ผลการ
เลื่อนคาตอบแทน 

 
รูปท่ี 35 รายงานแบบทดสอบการบริหารคาตอบแทน 
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คูมือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

เอกสารอางอิง   

 1.  โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System - DPIS) 
 2.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 3.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

4.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

5.  หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 02002/ว 020 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2555
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ประจาํป : ตอสัญญาจาง)   
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