
 
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ดวยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก /กลุม : กองการเจาหนาท่ี กลุมงานระบบขอมูลบุคคล
คาตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หนาท่ี : 1/35 

วันท่ีเริ่มใช : 1 ตุลาคม ๒๕๕๖ แกไขครั้งท่ี : 2 

 
 

 
 
 

 

 

ผูจัดทํา  ผูตรวจสอบ 
  
 (ลงชื่อ)   อาณัติ นอยตําแย 

        (นายอาณัติ นอยตําแย) 
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
         11  กันยายน 2556 

        (ลงชื่อ)  สมศักดิ์ นิลวาส 
         (นายสมศักดิ์ นิลวาส) 
       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                  12 กันยายน 2556 

                                 

   ผูอนุมัติ 
  

         (ลงชื่อ)    ฉวีวรรณ แสนทวี 
         (นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี) 
      ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
                      4 ตุลาคม 2556 
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เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 2/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

สารบัญ 

หน�า 

๑. วัตถุประสงคE ๓ 

๒. ขอบเขต ๓ 

๓. คําจํากัดความ ๓ 

๔. ความรับผิดชอบ 4 

๕. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 5 – 33 

๖. เอกสารอ�างอิง 34 

๗. แบบฟอรEมท่ีใช� 34 

๘. เอกสารบันทึก 34 

๙. ระบบติดตามประเมินผล 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
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สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 3/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 
๑. วัตถุประสงคE 

เพ่ือให�ส2วนราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม มีความเข�าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือน
สามัญ โดยใช�โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  

๒. ขอบเขต 

 คู2 มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือนสามัญ 
โดยใช�โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) นี้ ถือเป>นเครื่องมือในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการและนําผลการประเมินดังกล2าว ไปใช�ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข�าราชการ 
พลเรือนสามัญ ประเภทตําแหน2งท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 
รวมท้ังข�าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทตําแหน2งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๓. คําจํากัดความ 

 DPIS = Departmental Personnel Information Systemหมายถึง ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(Performance Appraisal) หมายถึง การประเมินความสําเร็จของ
งานท่ีผู�ปฏิบัติงานรายบุคคลหรือผลงานกลุ2มท่ีปฏิบัติได�จริงตลอดรอบการประเมินตามวิธีการท่ีองคSกรกําหนด
เปรียบเทียบกับเปTาหมายผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการและมาตรฐานผลงานท่ีวางไว� 
เม่ือต�นรอบการประเมิน 

 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators – KPI) หมายถึง ดัชนีชี้วัด หรือหน2วยวัดความสําเร็จของ 
ผลการปฏิบัติราชการของผู�รับการประเมิน ซ่ึงใช�ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยผู�บังคับบัญชาหรือ 
ผู�ประเมิน และผู�รับการประเมินจะต�องกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการและค2าเปTาหมายร2วมกันต้ังแต2 
ต�นรอบการประเมิน และสิ่งท่ีกําหนดร2วมกันนี้จะใช�เป>นเกณฑSในการประเมิน โดยเม่ือทําการประเมิน 
ก็ให�นําผลการปฏิบัติราชการท่ีเกิดข้ึนจริงตามตัวชี้วัดนั้นๆ มาพิจารณาเทียบกับค2าเปTาหมายท่ีกําหนดไว�  
เพ่ือประเมินเป>นผลการประเมินหรือคะแนนการประเมิน 
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 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให�ดําเนินการป\ละ 2 รอบ ตามป\งบประมาณ ดังนี้ 
 (1) รอบท่ี 1 เป>นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว2างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม  
 (2) รอบท่ี 2 เป>นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว2างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน  

๔. ความรับผิดชอบ 

 ๔.๑ หัวหน�าส2วนราชการ มีหน�าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ในแต2ละรอบการประเมิน และพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน รวมท้ังพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนให�แก2
ข�าราชการในสังกัด ตลอดจนประกาศร�อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต2ละระดับผลการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ 

 ๔.๒ หัวหน�าหน2วยงานในสังกัดของส2วนราชการ มีหน�าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการ
พลเรือนสามัญในแต2ละรอบการประเมิน (โดยใช�ระบบ DPIS - การประเมิน KPI รายบุคคล) และพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนให�แก2ข�าราชการในสังกัด (โดยใช�ระบบ DPIS - การบริหารค2าตอบแทน) ตลอดจนประกาศร�อยละ 
การเลื่อนเงินเดือนในแต2ละระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ 

 ๔.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ 
มีหน�าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป>นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข�าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 

 ๔.๔ กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ2มงานระบบข�อมูลบุคคลฯ มีหน�าท่ีควบคุมบริหารระบบ DPIS และ
จัดเตรียมข�อมูลในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและกรอบวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน 
รวมท้ังจัดเตรียมคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข�าราชการ ตลอดจนประกาศร�อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต2ละระดับผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และหัวหน�า
ส2วนราชการพิจารณาต2อไป 
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ไม2ใช2

ไม2ใช2

ใช2

ใช2

๕. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕.1 มอบหมายตัวช้ีวัดรายบุคคล 

๕.2 บันทึกข�อมูลตัวช้ีวัด ในระบบ DPIS 

๕.4 อนุมัติตัวช้ีวัด 

๕.3 ตรวจสอบการบันทึกข�อมูลตวัช้ีวัด 

๕.6 บันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบ DPIS 

๕.7 จัดประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองฯ 

๕.8 จัดสรรวงเงิน 

A 

๕.5 การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
๕.5.1 แก�ไข/

ปรับปรุงตัวช้ีวัด 

๕.9 ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

- รอบท่ี 1 ภายใน 1 – 19 ต.ค. 
- รอบท่ี 2 ภายใน 1 – 19 เม.ย.  

- รอบท่ี 1 ภายใน 10 – 15 มี.ค. 
- รอบท่ี 2 ภายใน 10 – 15 ก.ย.  

- รอบท่ี 1 ภายใน 16 – 19 มี.ค. 
- รอบท่ี 2 ภายใน 16 – 19 ก.ย.  

- รอบท่ี 1 ภายใน 20 – 30 มี.ค. 
- รอบท่ี 2 ภายใน 20 – 30 ก.ย.  
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ไม2ใช2
ใชช2 

ไม2ใช2

ใช2

เห็นด�วย 

ใช2

ไม2เห็นด�วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.13 เสนอคําสั่งให�ผู�มีอํานาจ
พิจารณาอนุมัต ิ

A 

๕.12 อนุมัติการบริหาร
วงเงินการเลื่อนเงินเดือน 

๕.15 ผลการเลื่อน
เงินเดือนในระบบ 

DPIS 

๕.14 อนุมัติคําสั่ง 

๕.11 บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 

๕.10 แจ�ง/รับทราบ 
ผลการประเมิน 

๕.10.1 ลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 

๕.10.2 ข�าราชการ
อย2 า งน�อย 1 คน 
ลงลายมือ ช่ือเป>น
พยานว2 าได� มีการ
แจ�งผลการประเมิน
แล�ว 

- รอบท่ี 1 ภายใน 20 – 30 มี.ค. 
- รอบท่ี 2 ภายใน 20 – 30 ก.ย.  

- รอบท่ี 1 ภายใน 1 – 19 เม.ย. 
- รอบท่ี 2 ภายใน 1 – 19 ต.ค.  

- รอบท่ี 1 ต้ังแต2 20 เม.ย. 
- รอบท่ี 2 ต้ังแต2 20 ต.ค. 
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๕.๑ มอบหมายตัวช้ีวัดรายบุคคล 

 ผู�อํานวยการ กอง สํานัก ศูนยS และยุติธรรมจังหวัด มอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ให�แก2ข�าราชการในสังกัด และให�ข�าราชการจัดทําข�อมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการรายบุคคลดังกล2าวลง Sheet 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงตัวชี้วัดแต2ละตัว จะประกอบด�วยชื่อตัวชี้วัด รายละเอียดระดับคะแนนของ 
แต2ละตัวชี้วัด และน้ําหนักตัวชี้วัดปรากฏตามรูปท่ี ๑ Sheet คํารับรอง ฯ 

 
รูปท่ี ๑ Sheet คํารับรอง ฯ 

๕.๒ บันทึกข�อมูลตัวช้ีวัดรายบุคคล 

 หลังจากท่ีข�าราชการได�จัดทํา Sheet คํารับรอง ฯ ของตนเองแล�ว ให�นําข�อมูลดังกล2าวบันทึก 
ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) โดยใช� Username เป>นเลขท่ีบัตรประชาชน 
และ Password เป>นวันเดือนป\เกิดของข�าราชการแต2ละคน (ให�ใช�เลขอารบิก เช2น เกิดวันท่ี 1 กุมภาพันธS พ.ศ. 
2530 Password คือ 01022530) ในการ Login เข�าระบบ DPIS ปรากฏตามรูปท่ี ๒ การ Login เข�าระบบ 

โดยข�าราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให�พิมพSเข�าไปท่ี http://dpis.moj.go.th:88 และ
ข�าราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมให�พิมพSเข�าไปท่ี http://dpis.moj.go.th:89  



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
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ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 8/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
รูปท่ี ๒ การ Login เข�าระบบ 

โดยเม่ือ Login เข�าระบบแล�ว จะปรากฏหน�าจอรายละเอียดข�าราชการ/ลูกจ�างประจํา ตามรูปท่ี ๓
รายละเอียดข�อมูลข�าราชการ 

 
รูปท่ี ๓ รายละเอียดข�อมลูข�าราชการ 

พิมพEวันเดือนป̂เกิด 
 (ไม�ต�องเว�นวรรค เลขตัวเดียวให�ใช�  

0นําหน�า เช�น 01-09) 

พิมพEเลขท่ีประจําตัวประชาชน 
 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
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หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 9/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

ในการเพ่ิมรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลเข�าระบบให�กดปุlมเมนูการประเมิน> K08 การประเมิน KPI 
รายบุคคล 

 
 จะปรากฏหน�าจอการบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามรูปท่ี ๔ การประเมินผล KPI รายบุคคล 

 
รูปท่ี ๔ รายละเอียดการประเมินผล KPI รายบุคคล 

ผู�รับการประเมินต�องกดปุlม และบันทึกข�อมูล 4 รายการ ดังต2อไปนี้ 

๑. ชื่อผู�ให�ข�อมูล คือ หัวหน�ากลุ2ม ฝlาย หรือผู�อํานวยการ กอง สํานัก ศูนยS และยุติธรรมจังหวัด 
แล�วแต2กรณี 

๒. ชื่อผู�บังคับบัญชา/ ผู�ประเมิน คือ ผู�อํานวยการ กอง สํานัก ศูนยS และยุติธรรมจังหวัด 
๓. ชื่อผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป คือ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลกอง สํานัก 

ศูนยS หรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
๔. ชื่อผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง คือ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

เม่ือทําการกดปุlม จะปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี ๕ การค�นหาข�อมูล 

1 

3 

2 

4 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 10/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
รูปท่ี ๕ การค�นหาข�อมูล 

 พิมพSชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขท่ีตําแหน2ง ของบุคคลท่ีต�องการเลือก แล�วกดปุlม  
เม่ือปรากฏข�อมูลบุคคลท่ีต�องการเลือก ให�คลิกท่ีชื่อท่ีปรากฏนั้น ทําการเลือกแบบเดียวกันนี้จนครบท้ัง 4 
รายการ หลังจากนั้น กดปุlม จะปรากฏรายการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามรูปท่ี ๖ 
รายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
รูปท่ี ๖ รายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 เม่ือทําการเพ่ิมข�อมูลเรียบร�อยแล�ว ให�ดําเนินการตรวจสอบ โดยการเรียกดู  ถ�าดําเนินการบันทึก
ข�อมูลถูกต�องตามข้ันตอน ในช2องรายการ 1 – 4 จะต�องปรากฏข�อมูลท่ีได�ทําการเลือก ครบทุกรายการ แต2ถ�า 
มีข�อมูลไม2ครบ หรือไม2มีข�อมูลใดๆ เลย ให�กดปุlมแก�ไข แล�วทําการเลือกและบันทึกข�อมูลรายการ 1 – 4

แล�วกดปุlม ตามรูปท่ี ๗ การแก�ไขข�อมูลรายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
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หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 11/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
รูปท่ี ๗ การแก�ไขข�อมูลรายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เม่ือเพ่ิมข�อมูลการประเมินผลของข�าราชการในป\งบประมาณและรอบการประเมินท่ีต�องการแล�ว 
ท่ีหน�าจอค�นหาข�อมูล (รูปท่ี ๖ รายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ข�าราชการต�องเพ่ิมข�อมูลตัวชี้วัดใน 

รอบการประเมินนั้น โดยกดปุlมรายละเอียด ปรากฏตามรูปท่ี ๘ แบบฟอรSมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

รูปท่ี ๘ แบบฟอรSมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
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หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 12/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 

เปTาหมายการปฏิบัติงานโดยในส2วน ให�ผู�รับการ
ประเมินกรอกรายละเอียดตัวชี้วัดท่ีได�ทําคํารับรองกับผู�อํานวยการ/ผู�ประเมิน โดยมีข้ันตอนแลรายละเอียดดังนี้  

๑. ทําการเลือกตัวชี้วัดอ�างอิง (KPI) ท่ีสอดคล�องกับตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลของตนเองโดยกดปุlม 
 ซ่ึงจะปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี ๙ ตัวชี้วัดอ�างอิง (KPI) 

 
รูปท่ี ๙ ตัวช้ีวัดอ�างอิง (KPI) 

๒. กรอกรายละเอียดข�อมูลตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลของตนเอง  
๓. เลือกประเภทตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 
๔. กรอกรายละเอียดค2าน้ําหนักคะแนน (ร�อยละ) ของตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 
๕. กรอกรายละเอียดหน2วยวัด เช2น (ตัวชี้วัด) “ระดับความสําเร็จ...” หน2วยวัด คือ ระดับ, (ตัวชี้วัด)  

“ร�อยละความสําเร็จ...”หน2วยวัด คือ ร�อยละ, (ตัวชี้วัด) “จํานวนกฎหมาย/เรื่องร�องเรียน/โครงการ...”  
หน2วยวัด คือ จํานวน 

๖. ทําการเลือกผู�กํากับดูแลตัวชี้วัด คือ ผู�อํานวยการกอง สํานัก ศูนยS /ยุติธรรมจังหวัด หรือหัวหน�ากลุ2ม 
ฝlายแล�วแต2กรณี โดยกดปุlม จะปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี ๕ การค�นหาข�อมูล  

๗. กรอกรายละเอียดค2าเปTาหมายท่ี ๑ – เปTาหมายท่ี ๕ แล�วกดปุlม จะปรากฏ
รายละเอียดตามรูปท่ี ๑๐ ตัวชี้วัดตามคํารับรองในส2วนท่ี ๑ 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
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ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 13/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
รูปท่ี ๑๐ รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองในส2วนท่ี ๑ 

8. ผู�รับการประเมินสามารถแก�ไขรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลได� โดยการกดปุlมแก�ไข  
ท่ีตัวชี้วัดท่ีต�องการแก�ไข ท้ังนี้ เม่ือทําการแก�ไขรายละเอียดตัวชี้วัด ค2าเปTาหมายครบถ�วน เรียบร�อยแล�ว  

ให�กดปุlมแก�ไข  เพ่ือเป>นการบันทึกข�อมูล ปรากฏตามรูปท่ี 11 การแก�ไขรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) 
รายบุคคลปรากฏตามรูปท่ี 11 การแก�ไขรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 

 

รูปท่ี 11 การแก�ไขรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI) รายบุคคล 

 ในส2วน ระบบจะดึงค2าคะแนนสมรรถนะท่ีคาดหวังข้ึนมาแสดงให�ผู�รับ
การประเมินปรากฏตามรูปท่ี ๑2 รายละเอียดคะแนนสมรรถนะท่ีคาดหวังในส2วนท่ี ๑ 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
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สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 14/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
รูปท่ี ๑2 รายละเอียดคะแนนสมรรถนะท่ีคาดหวังในส2วนท่ี ๑ 

 หากค2าระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังไม2ของผู�รับการประเมินไม2ถูกต�อง ให�ผู�รับการประเมินกดปุlมแก�ไข 
เพ่ือทําการเปลี่ยนค2าระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังให�ถูกต�องตรงกับระดับตําแหน2งของตนเองได� แล�วกดปุlม 

ปรากฏตามรูปท่ี ๑3 การแก�ไขค2าระดับคะแนนสมรรถนะท่ีคาดหวังในส2วนท่ี ๑ 

 

รูปท่ี ๑3 การแก�ไขค2าระดับคะแนนสมรรถนะท่ีคาดหวังในส2วนท่ี ๑ 

 การคัดลอกตัวช้ีวัด  ผู�รับการประเมินสามารถใช�การคัดลอกตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลของตนเอง โดย
กดปุlมเมนู k08 การประเมินผล (KPI) รายบุคคล ท่ีหน�าจอคัดลอก ระบุจากป\งบประมาณ และรอบการ
ประเมิน ให�คัดลอกไปยังป\งบประมาณ หรือรอบถัดไปท่ีต�องการได� แล�วกดปุlมคัดลอก และปุlม OK ตามลําดับ 
ปรากฏตามรูปท่ี 14 การการคัดลอกตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 

 

 
รูปท่ี 14 การการคัดลอกตัวช้ีวัด (KPI) รายบุคคล 
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 หลังจากนั้นทําการค�นหาข�อมูลการประเมิน KPI รายบุคคล ท่ีหน�าจอค�นหาข�อมูล ระบุป\งบประมาณ 
และรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1 หรือ ครั้งท่ี 2 แล�วกดปุlมค�นหาข�อมูล ปรากฏตามรูปท่ี 15 การการค�นหาการ
ประเมิน KPI รายบุคคล 

 
ปรากฏตามรูปท่ี 15 การการค�นหาการประเมิน KPI รายบุคคล 

 ผู�รับการประเมินสามารถแก�ไขรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล ท่ีทําการคัดลอกมาได� โดยการกด

ปุlมรายละเอียด   และในหน�าจอแบบฟอรSมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส2วนท่ี 1 ให�กดปุlมแก�ไข
ท่ีตัวชี้วัดท่ีต�องการแก�ไข ตามข้ันตอนในส2วนท่ี 1.1 ผลสําเร็จของงานท่ีคาดหวัง (ข�อ 8. หน�า 13)  

๕.๓ ตรวจสอบการบันทึกข�อมูลตัวช้ีวัด 

 หลังจากท่ีผู�รับการประเมินได�บันทึกข�อมูลตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลของตนเองเรียบร�อยแล�ว ต2อไปก็จะ
เป>นหน�าท่ีของผู�ประเมิน (ผู�อํานวยการ กอง สํานัก ศูนยS และยุติธรรมจังหวัด) ท่ีจะต�อง Login เข�ามา
ตรวจสอบว2าผู�รับการประเมินได�บันทึกข�อมูลถูกต�องครบถ�วนตามท่ีได�ตกลงกันไว�หรือไม2หากไม2ถูกต�อง 
ผู�ประเมินจะต�องแจ�งผู�รับการประเมินแก�ไขข�อมูลให�ถูกต�อง (ระบบจะไม2อนุญาตให�ผู�ประเมินแก�ไขข�อมูลของ
ผู�รับการประเมินได�) 

๕.๔ อนุมัติตัวช้ีวัด 

 ผู�อํานวยการกอง สํานัก ศูนยS และยุติธรรมจังหวัด เห็นชอบให�ข�าราชการหรือผู�รับการประเมิน 
ดําเนินการตามตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล รวมท้ังให�คําปรึกษา/แนะนํา และติดตามผลการปฏิบัติงานเป>นระยะ ๆ 
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๕.๕ การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 ข�าราชการหรือผู�รับการประเมิน ดําเนินงานตามตัวชี้วัด(KPI)รายบุคคล 
 5.5.1 แก�ไข/ปรับปรุงตัวช้ีวัด หากผู�รับการประเมินมีสาเหตุต�องแก�ไขปรับปรุงตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 
ในระหว2างรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให�ดําเนินการตามข�อ 5.1 – 5.4 และหากไม2สามารถ
ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงตัวชี้วัดในระบบ DPIS ให�ติดต2อกองการเจ�าหน�าท่ี กลุ2มงานระบบข�อมูลบุคคล ฯ เพ่ือ
ดําเนินการแก�ไขต2อไป 

๕.6 บันทึกผลการปฏิบัติราชการ 

 ผู�ประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผู�รับการประเมินได� โดยผู�รับการประเมินต�องรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในส2วนท่ี ๒ ผลการปฏิบัติงานโดยกดปุlม ปรากฏตามรูปท่ี ๑6 การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี ๑6 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผู�รับการประเมินสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานโดยกดปุlมแก�ไข ของตัวชี้วัดท่ีต�องการรายงาน
จะปรากฏตามรูปท่ี ๑7 การเพ่ิมรายละเอียดผลสําเร็จของงานจริงตามตัวชี้วัดคํารับรอง ฯ รายบุคคล 
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รูปท่ี ๑7 การเพ่ิมรายละเอียดผลสําเรจ็ของงานจริงตามตัวช้ีวัดคํารบัรองฯรายบุคคล 

ในการรายงานผลการปฏิบัติงานผู�รับการประเมินจะต�องรายงานตามผลการปฏิบัติงานจริงตามท่ี 
ทําคํารับรองไว�กับผู�ประเมิน ท้ังนี้สามารถ Upload หลักฐานการปฏิบัติงานได�โดยคลิกปุlมแนบไฟลS ปรากฏ
ตามรูปท่ี ๑8 การ Upload หลักฐานการปฏิบัติงาน (๑) 

 
รูปท่ี ๑8 การ Upload หลักฐานการปฏิบัติงาน (๑) 
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รูปท่ี ๑8 การUpload หลักฐานการปฏิบัติงาน (๒) 

 ผู�รับการประเมินสามารถเตรียมแฟTมข�อมูลผลงานในรูปแบบ .DOC,.PDF,.XLS ฯลฯ แล�วกดปุlม 
Browse เพ่ือเลือกแฟTมข�อมูลท่ีเตรียมไว�จากนั้นเลือกแฟTมข�อมูลแล�วกดปุlมนําเข�าการนําเข�าหลักฐานการ
ปฏิบัติงานสามารถนาเข�าได�มากกว2า 1 แฟTมข�อมูลในแต2ละรอบการประเมินปรากฏตามรูปท่ี ๑8 การ Upload 
หลักฐานการปฏิบัติงาน (๒) 

๕.7 จัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ2มงานระบบข�อมูลบุคคล ฯ จัดเตรียมข�อมูลข�าราชการท่ีได�รับการพิจาณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน และคํานวณกรอบวงเงินร�อยละ 3 ของเงินเดือน
ข�าราชการสําหรับการเลื่อนเงินเดือนโดยคํานวณจากเงินเดือนท่ีจ2ายให�ข�าราชการ ณ วันท่ี 1 มีนาคม และ 
วันท่ี 1 กันยายน นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและกรอบวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน เสนอหัวหน�าส2วนราชการพิจารณาจัดสรรให�กอง สํานัก 
ศูนยS และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ต2อไป 

๕.8 หัวหน�าส�วนราชการพิจารณาจัดสรรวงเงินการเล่ือนเงินเดือน 

 หัวหน�าส2วนราชการจัดสรรวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนให� กอง สํานัก ศูนยS และสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 

๕.9 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู�ประเมิน(ผู�อํานวยการ กอง สํานัก ศูนยS และยุติธรรมจังหวัด) 
อาจให�ผู�ให�ข�อมูล (หัวหน�ากลุ2ม ฝlาย) ให�ความเห็นในการให�คะแนนประเมินท้ังในส2วนขององคSประกอบผลการ
ปฏิบัติงานองคSประกอบสมรรถนะและองคSประกอบอ่ืนๆ (หากมี) แต2อย2างไรก็ตามผู�ประเมินจะต�องเป>นผู�อนุมัติ
การให�คะแนนอีกครั้งหนึ่ง 
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 การให�คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานผู�ประเมินหรือผู�ให�ข�อมูลต�อง Login โดยใช� Username 
และ Password ของผู�ประเมินแล�วกดปุlมเมนูการประเมินผล> K08 การประเมิน KPI รายบุคคลจะปรากฏ
ข�อมูลผู�รับการประเมินตามรูปท่ี ๑9 ข�อมูลผู�รับการประเมิน 

 
รูปท่ี ๑9 ข�อมลูผู�รับการประเมิน 

กดปุlม รายละเอียดของผู� รับการประเมินท่ีต�องการแล�วกดปุlม  
จะปรากฏตามรูปท่ี 20 ผลการปฏิบัติงานของผู�รับการประเมิน 

 
รูปท่ี 20 ผลการปฏิบัติงานของผู�รบัการประเมิน 

กดปุlม แก�ไขตัวชี้วัดท่ีต�องการให�คะแนนผลการปฏิบัติงานปรากฏตามรูปท่ี 21 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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รูปท่ี 21 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ผู�ประเมินให�คะแนนแล�วกดปุlมบันทึก ปรากฏตามรูปท่ี 22 ผลการประเมินของผลการ
ปฏิบัติงานจริง 
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รูปท่ี 22 ผลการประเมินของผลการปฏิบัติงานจริง 

 ผู�ประเมินจะต�องให�คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัดของผู�รับการประเมินจากนั้นจะต�องให�
คะแนนสมรรถนะโดยกดปุlม แล�วให�คะแนนการประเมินสมรรถนะจนครบทุกตัว 
(ผู�ประเมินสามารถให�คะแนนเป>นเลขทศนิยม ได�ไม2เกิน 2 ตําแหน2ง เช2น 4.99) ปรากฏตามรูปท่ี 23 การให�
คะแนนสมรรถนะท่ีแสดงจริง และรูปท่ี ๒4 ผลรวมของคะแนนคุณลักษณะของสมรรถนะ 

 
รูปท่ี 23 การให�คะแนนสมรรถนะท่ีแสดงจริง 
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ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 
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วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
รูปท่ี ๒4 ผลรวมของคะแนนคุณลกัษณะของสมรรถนะ 

 

 กดปุlมส2วนท่ี ๓ ระบบจะแสดงคะแนนและระดับผลการประเมิน โดยรวม
ปรากฏตามรูปท่ี ๒5 คะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวม 

 
รูปท่ี ๒5 คะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวม 

 ผู�ประเมินจะต�องให�ความเห็นโดยกดปุlม ปรากฏตามรูปท่ี ๒6 ความเห็น
ของผู�บังคับบัญชาชั้นต�น 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 23/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
รูปท่ี ๒6 ความเห็นของผู�บังคับบัญชาช้ันต�น 

 จากนั้นผู�บังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไปจะต�อง Login เข�ามาโดยใช� Username ของตนเองเพ่ือพิจารณา

ว2าเห็นชอบตามท่ีผู�บังคับบัญชาชั้นต�นประเมินไว�หรือไม2โดยกดปุlม ปรากฏตามรูปท่ี 
๒7 ความเห็นของผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 
รูปท่ี ๒7 ความเห็นของผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

๕.10 แจ�ง/รับทราบผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ผู�ประเมิน (ผู�อํานวยการ กอง สํานัก ศูนยS และยุติธรรมจังหวัด)แจ�งผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให�ผู�รับการประเมินทราบ  
 ๕.10.1 ลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินผู�รับการประเมินต�องพิมพSแบบประเมินผล 

การปฏิบัติงานออกมา เพ่ือลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน โดยกดปุlม ปรากฏตามรูปท่ี ๒8 การ
พิมพSแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รูปท่ี ๒9 รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และรูปท่ี 30 การลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 24/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
รูปท่ี 28 การพิมพSแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี ๒9 รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
รูปท่ี 30 การลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 25/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

๕.10.2 กรณีผู�รับการประเมินไม�ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให�ข�าราชการ 
อย2างน�อย 1 คน ในหน2วยงานลงลายมือชื่อเป>นพยานว2าได�มีการแจ�งผลการประเมินดังกล2าวแล�วด�วย ปรากฏ
ตามรูปท่ี 31 กรณีผู�รับการประเมินไม2ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 

 
รูปท่ี 31 กรณผีู�รับการประเมินไม2ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 

๕.11 บริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือน 

 ผู�ใช�งานระดับกอง สํานัก ศูนยS และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด (ใช� Username และ Password ท่ีกอง
การเจ�าหน�าท่ี กลุ2มงานระบบข�อมูลบุคคล ฯ จัดเตรียมให�) เพ่ิมข�อมูลระดับผลการประเมินย2อย โดยกดปุlมเมนู
การบริหารค2าตอบแทน> A02 ระดับผลการประเมินย2อยปรากฏตามรูปท่ี 32 ระดับผลการประเมินย2อยของ
สํานัก กอง ศูนยS และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

 

 
รูปท่ี 32 ระดับผลการประเมินย2อยของกอง สํานักศูนยS และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 26/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

การกําหนดระดับผลการประเมินย�อย มีรายละเอียดและข้ันตอนดังนี้ 
1. ระบุป\งบประมาณ และรอบการประเมิน 
2. ระบุชื่อระดับผลการประเมินย2อย เช2น ต�องปรับปรุง, พอใช�, ดี, ดีมาก, ดีเด2น ท้ังนี้ อาจแบ2งระดับดี 

หรือดีมาก หรือดีเด2น ออกเป>นหลายระดับได�อีก เช2น ดี 1, ดี 2 หรือ ดีมาก 1, ดีมาก 2 หรือ ดีเด2น 1, ดีเด2น 
2 เป>นต�น 

3. ระบุช2วงคะแนนของระดับผลการประเมินย2อย เช2น ต�องปรับปรุง คือ 0 – 59.99, พอใช� คือ 
60.00 – 69.99,  ดี คือ 70.00 – 79.99, ดีมาก 2 คือ 80.00 – 84.99, ดีมาก 1 คือ 85.00 – 
89.99, ดีเด2น 2 คือ 90.00 – 94.99, ดีเด2น 1 คือ 95.00 – 100 เป>นต�น 

4. ระบุประเภทบุคลากร คือ ข�าราชการ 
5. การระบุระดับผลการประเมินย2อย ให�สอดคล�องกับระดับผลการประเมินหลัก เช2น ถ�าชื่อระดับผล

ระดับผลการประเมินย2อยเป>น “ดีมาก 1” ระดับผลการประเมินหลักก็คือ “ดีมาก”, ถ�าชื่อระดับผลระดับผล
การประเมินย2อยเป>น “ดีมาก 2” ระดับผลการประเมินหลักก็คือ “ดีมาก” เป>นต�น 

6. ระบุร�อยละท่ีได�เลื่อนเงินเดือน คือ ต�องปรับปรุง (คะแนนต�องน�อยกว2า 60 คะแนน) ร�อยละท่ีได�
เลื่อนต�องเท2ากับ 0 เท2านั้น ส2วนระดับผลการประเมินย2อยในระดับอ่ืนๆ ให�กอง สํานัก ศูนยS และสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร แต2ท้ังนี้ การเลื่อนเงินเดือนข�าราชการในแต2ละครั้ง ให�เลื่อนได�ใน
อัตราไม�เกินร�อยละ 6 

7.กดปุlม เพ่ิมข�อมูล จากนั้นทําตามข้ันตอนท่ี 1 – 7 จนครบทุกระดับการประเมินผลย2อย หากมีการ
แก�ไขระดับผลการประเมินย2อยใดๆ ให�กดปุlมแก�ไข 

การคัดลอกระดับผลการประเมินย�อย  ท่ีเมนูการบริหารค2าตอบแทน> A02 ระดับผลการประเมินย2อย 
ในหน�าจอคัดลอก โดยระบุจากป\งบประมาณ และรอบการประเมิน  ให�คัดลอกไปยังป\งบประมาณ และรอบ
การประเมินท่ีต�องการ แล�วกดปุlมคัดลอก และกดปุlม OK ปรากฏตามรูปท่ี 33 การคัดลอกระดับการ
ประเมินผลย2อย 

 

 
รูปท่ี 33 การคัดลอกระดับการประเมินผลย2อย 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 27/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

ผู�อํานวยการระดับกอง สํานัก ศูนยS และยุติธรรมจังหวัดหรือผู�ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดการผล
การปฏิบัติราชการของข�าราชการในกอง สํานักศูนยS และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ีสังกัด (ตรวจสอบรายชื่อ
ข�าราชการในสังกัด และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนว2า “เลื่อน” หรือ “ไม2เลื่อน”) โดยกดปุlมท่ีเมนูการบริหาร
ค2าตอบแทน> A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข�าราชการปรากฏตามรูปท่ี 34 ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของข�าราชการ 

 

 
รูปท่ี 34 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข�าราชการ 

ผู�บริหารวงเงินระดับกอง สํานัก ศูนยS และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดต�องบริหารวงเงินงบประมาณ
เลื่อนเงินเดือนโดยกดปุlมเมนูการบริหารค2าตอบแทน> A05 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน
ปรากฏตามรูปท่ี35การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน 

 
รูปท่ี 35 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 28/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
 รูปท่ี 35 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน 

ในการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือนในระดับกองสานักศูนยS และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
ผู�อํานวยการหรือผู�บริหารวงเงินงบประมาณสามารถทดลองการให�เงินเดือนตามการแจกแจงการเลื่อนเงินเดือน
โดยต�องกรอกชื่อแบบทดสอบการบริหารค2าตอบแทนในช2อง และ
จํานวนเงินท่ีได�รับจัดสรรในช2อง  และกําหนดระดับตําแหน2งท่ีนํามา
คํานวณ (โดย � ท่ีระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ) จากนั้นกดปุlม เพ่ือให�ระบบคํานวณการบริหารวงเงินงบประมาณ ปรากฏ
รายละเอียดตามรูปท่ี 36 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 29/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 

 
รูปท่ี 36 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน 



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 
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 หากในการทดสอบการบริหารวงเงินงบประมาณวงเงินท่ีกอง สํานักศูนยSและสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
อาจจะเหลือหรือไม2พอจ2ายผู� อํานวยการหรือผู�บริหารวงเงินสามารถทดสอบใหม2ได�โดยการเพ่ิมหรือ 
ลดเปอรSเซ็นตSการให�เงินรายละเอียด ปรากฏตามรูปท่ี ๓7 เปอรSเซ็นตSการบริหารวงเงิน 

 
รูปท่ี ๓7 เปอรSเซ็นตSการบริหารวงเงิน 

ในการทดสอบแต2ละแบบทดสอบผู�บริหารวงเงินงบประมาณสามารถเลือกเง่ือนไขในการคํานวณได�
ตามประเภทตําแหน2ง และระดับ ปรากฏตามรูปท่ี ๓8 การเลือกเง่ือนไขประเภทตําแหน2ง 

 
รูปท่ี ๓8 การเลือกเง่ือนไขประเภทตําแหน2ง 

การทดสอบแต2ละครั้งผู�อํานวยการหรือผู�บริหารวงเงินงบประมาณสามารถเก็บผลการทดสอบแต2ละ
ครั้งได�โดยกดปุlมปุlม ปรากฏตามรูปท่ี 39 การจัดเก็บผลการทดสอบ 

 
รูปท่ี 39 การจัดเก็บผลการทดสอบ 
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เม่ือจัดเก็บผลการทดสอบการบริหารวงเงินงบประมาณแล�วสามารถเรียกดูรายละเอียดข�อมูลการเลื่อน
เงินเดือนรายบุคคลคนใน Model การเลื่อนได�โดยกดปุlม รายละเอียดของแบบทดสอบท่ีต�องการปรากฏ
ตามรูปท่ี 40 รายละเอียดการคํานวณรายบุคคล 

 
รูปท่ี 40 รายละเอียดการคํานวณรายบุคคล 

 ผู�บริหารวงเงินงบประมาณสามารถจัดทํารายงานการเลื่อนเงินเดือนของกอง สํานัก ศูนยS และ

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดได�โดยการกดปุlมพิมพS จะปรากฏตามรูปท่ี 41 หน�าจอบันทึกข�อมูล 

 
รูปท่ี 41 หน�าจอบันทึกข�อมูล 

 กดปุlม Save เพ่ือบันทึกรายงานลงแฟTมข�อมูลบัญชีแนบท�ายคําสั่งเลื่อนเงินเดือน.XLS ในรูปแบบ 
Excel File ซ่ึงจะได�รายงานปรากฏตามรูปท่ี 42 รายงานแบบทดสอบการบริหารค2าตอบแทน 
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รูปท่ี 42 รายงานแบบทดสอบการบริหารค2าตอบแทน 

๕.12 อนุมัติการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือน 

 ผู�ประเมิน (ผู�อํานวยการกอง สํานัก ศูนยS และยุติธรรมจังหวัด) ยืนยันการบริหารวงเงินการเลื่อน
เงินเดือน (A๐๕ การบริการค2าตอบแทน) 
 ในการยืนยันแบบการเลื่อนเงินเดือนสามารถทําได�โดยการกดปุlม ยืนยันแบบทดสอบ

หากแบบทดสอบใดได�รับการยืนยันจะปรากฏสัญลักษณSสีเขียว หน�าแบบทดสอบปรากฏตามรูปท่ี 43 
การยืนยันแบบทดสอบการเลื่อนเงินเดือน 

 
รูปท่ี 43 การยืนยันแบบทดสอบการเลื่อนเงินเดือน 

  



 
 

 

คู�มือการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ด�วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

สํานัก/กลุ�ม : กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ�มงานระบบข�อมูลบุคคล
ค�าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ 

หมายเลขเอกสาร : WI-PN-PM-01 หน�าท่ี : 33/35 

วันท่ีเริ่มใช� : 16 กันยายน ๒๕๕๖ แก�ไขครั้งท่ี : 2 
 
 ท้ังนี้ทุกกองสํานักศูนยSและสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จะต�องบริหารวงเงินงบประมาณให�แล�วเสร็จ
เพ่ือท่ีกองการเจ�าหน�าท่ี กลุ2มงานระบบข�อมูลบุคคลฯ จะได�ดําเนินการจัดทําบัญชีการเลื่อนเงินเดือนระดับ 
ส2วนราชการต2อไป 

๕.๑3 เสนอคําส่ังให�ผู�มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

 กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ2มงานระบบข�อมูลบุคคล ฯ เสนอคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข�าราชการ และ/หรือคําสั่ง
ให�ข�าราชการได�รับเงินตอบแทนพิเศษ และประกาศอัตราร�อยละท่ีใช�ในการเลื่อนเงินเดือน ให�ผู�มีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติ 

๕.๑4 อนุมัติคําส่ัง 

 ผู� มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข�าราชการ และ/หรือคําสั่งให�ข�าราชการได�รับ
ค2าตอบแทนพิเศษ และประกาศอัตราร�อยละท่ีใช�ในการเลื่อนเงินเดือน 

๕.๑5 ผลการเล่ือนเงินเดือน ในระบบ DPIS 

 กองการเจ�าหน�าท่ี กลุ2มงานระบบข�อมูลบุคคลฯ ทําการปรับปรุงข�อมูลข�าราชการท่ีได�รับการเลื่อน
เงินเดือน และ/หรือได�รับค2าตอบแทนพิเศษ ในระบบ DPIS โดยผู�รับการประเมินหรือข�าราชการสามารถใช� 
Username และ Password ของของตนเอง Login เข�าไปดูผลการเลื่อนเงินเดือน และผลการปฏิบัติราชการ

ได�ท่ีข�อมูลหลัก ตามรูปท่ี 44 รายละเอียดข�อมูลข�าราชการ 

 
รูปท่ี 44 รายละเอียดข�อมูลข�าราชการ 
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๖.  เอกสารอ�างอิง   

 6.1  โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS 
 6.2  กฎ ก.พ. ว2าด�วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
 6.3  ระเบียบกระทรวงการคลังว2าด�วยการเบิกจ2ายค2าตอบแทนพิเศษของข�าราชการและลูกจ�างประจํา
ผู�ได�รับเงินเดือนหรือค2าจ�างถึงข้ันสูงหรือใกล�ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน2ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

6.4  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด2วนท่ีสุด ท่ี นร 0503/17724 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 
6.5  หนังสือสํานักงานก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

 6.6  หนังสือสํานักงานก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ 
 6.7  หนังสือสํานักงานก.พ. ด2วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 6.8  หนังสือสํานักงานก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 6.9  หนังสือสํานักงานก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 6.10 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ี ยธ 0202/ว 80 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 

6.11 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด2วนท่ีสุด ท่ี ยธ 02002/ว 052 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 

๗.  แบบฟอรEมท่ีใช� 

แบบคํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล (F-PN-PM-01) 

๘. เอกสารบันทึก 

 การจัดเก็บข�อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน โดยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มีกลุ2มงานระบบข�อมูลบุคคล ค2าตอบแทนและบําเหน็จความชอบ กองการ
เจ�าหน�าท่ี เป>นผู�รับผิดชอบ 
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๙. ระบบติดตามประเมินผล 

ข�อกําหนด ตัวชี้วัด เปaาหมาย ความถี่ 
เอกสารที่ใช� หน�วยงาน 
ในการจัดเก็บ ที่รับผิดชอบ 

1. ถูกต�อง 1.ร�อยละความผิดพลาดของ
การเลื่อนเงินเดือน 

ร�อยละ ๒ ภ า ย ใ น ช2 ว ง
ระยะเวลาของ
แต2ละรอบการ
ประเมินผล 

ระบบ DPIS กองการเจ�าหน�าที่
ก ลุ2 ม ง า น ร ะบ บ
ข�อมูลบุคคลฯ 

2. รวดเร็ว 2.ร�อยละความสําเร็จในการ
เลื่ อน เ งิ น เดื อน เส ร็ จทั น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ร� อ ย ล ะ 
๑๐๐ 

ภายใน 30 วัน 
นับตั้ งแต2วันที่ 
1 เม.ย. ของทุก
ป\ และวันที่  1 
ต.ค. ของทุกป\ 

ระบบ DPIS กองการเจ�าหน�าที่
ก ลุ2 ม ง า น ร ะบ บ
ข�อมูลบุคคลฯ 

      
 




