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 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วางหลกัการปฏิบติัราชการว่า

ตอ้งเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุม้ค่า โดยมาตรา 76 ก าหนดให้

ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

แต่งตั้งและเล่ือนเงินเดือน รวมถึงการพฒันาและเพิ่มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวดัในการ

บริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือนน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ส่วนราชการระดบักรมและ

จงัหวดั มีความเขา้ใจแนวทางการบริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือน

สามญัโดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม/จงัหวดั DPIS/PPIS Version 5.0 ท่ีส านกังาน ก.พ. 

พฒันาข้ึน เป็นเคร่ืองมือในการบริหารผลการปฏิบติัราชการและน าผลการประเมินไปใชป้ระกอบการเล่ือน

เงินเดือนต่อไป 

 ส านกังาน ก.พ. หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือฉบบัน้ีจะสามารถช่วยให้ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งมี

ความรู้ ความเขา้ใจและสามารถเรียกใชเ้มนูต่าง ๆ ในระบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และหาก

มีปัญหาหรือข้อสงสัยตลอดจนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้ระบบฯ ประการใด โปรดติดต่อ                  

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังาน ก.พ. ไดท่ี้ dpis@ocsc.go.th 

   ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

    ส านกังาน ก.พ. 
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การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวดั 

ในการบริหารผลการปฏบิัติราชการและเลือ่นเงินเดือน 

ทีม่า 
สืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บญัญติัให ้ 

ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้ง และเล่ือนเงินเดือน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนด ส าหรับการประเมินผล การปฏิบติั
ราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2553  เป็นตน้ไป (ตามหนงัสือ
ส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว20 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2552) 

 ส านักงาน ก.พ. จึงได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/
จงัหวดั (Departmental Personnel Information System : DPIS / Provincial Personnel Information System : 
PPIS Version 5.0) ให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมจดัท าคู่มือ
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม/จงัหวดั (DPIS /PPIS Version 5.0) ในการ
บริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือนเพิ่มเติมข้ึนมา เพื่อให้ส่วนราชการระดบักรม/จงัหวดั สามารถ
บริหารผลการปฏิบัติราชการและเล่ือนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้กับโปรแกรม 
DPIS/PPIS Version 5.0 release 5.0.0.1 เป็นต้นไป 

ส าหรับเน้ือหาในคู่มือเล่มน้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 การบริหารผลการปฏิบติัราชการ และการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  
ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินการของส่วนราชการเพื่อประเมินผลการปฏิบติัราชการ และ        

        การเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการตาม กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
ส่วนท่ี 3 การใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม/จงัหวดั  
            (DPIS/PPIS Version 5.0) ในการบริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือน 
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ส่วนที ่1 การบริหารผลการปฏบิัติราชการ และการประเมนิผลการปฏบิัติราชการ1  
1. ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบติัราชการ หมายถึง กระบวนการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เพื่อผลกัดนั 
ให้ผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบติัราชการ           
ในระดบัองค์กร ระดบัหน่วยงาน จนถึงบุคคลเขา้ดว้ยกนั โดยผา่นกระบวนการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน             
การพฒันาผูป้ฏิบติังานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบติัราชการอยา่งต่อเน่ือง การประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดก้ าหนด และมีการน าผลการประเมินไปใชป้ระกอบการพิจารณา
ตอบแทนความดีความชอบแก่ผูป้ฏิบติังาน  

2. ความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบติัราชการเป็นกลยุทธ์หน่ึงของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเน้น  
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผูบ้งัคบับญัชากับผูป้ฏิบติังาน เพื่อผลักดันผลการปฏิบติัราชการ                
ใหสู้งข้ึน จึงนบัวา่มีความส าคญัและเป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วนราชการและผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งยิง่ สรุปได ้ดงัน้ี 

2.1 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
      1) การปฏิบติัราชการของผูป้ฏิบติังานทุกระดบัสอดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมายของ 

ส่วนราชการ 
        2) การบริหารผลการปฏิบติัราชการเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติังาน

ทุกระดบั ท างานเพื่อผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของส่วนราชการ 
      3) การน าตวัช้ีวดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator หรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่ KPI)  

มาใช้เป็นเคร่ืองมือก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบติังานระดบัองค์กร ท าให้ผูบ้ริหารสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล     
ผลการปฏิบติังานเพื่อน ามาสร้างเป็นขอ้มูลฐาน (Baseline) ส าหรับการเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุง
การปฏิบติัราชการส่วนราชการในอนาคต 

2.2 ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
                    1) การก าหนดให้มีการวางแผนปฏิบติัราชการเป็นรายบุคคล นอกจากจะช่วยให้ผูป้ฏิบติั    

แต่ละคนทราบเป้าหมายผลการปฏิบติัราชการของตนอย่างชดัเจนตั้งแต่ตน้รอบการประเมินแลว้ ยงัช่วยให้
เห็นภาพความเช่ือมโยงของงานท่ีตนรับผดิชอบกบัผลส าเร็จขององคก์รไดช้ดัเจนข้ึนอีกดว้ย 

     2) ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการพฒันาอย่างเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของแต่ละ 

                                                           

1 “คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบติัราชการ” บทท่ี 1: 
หนา้ท่ี 1 – 5  ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล ส ำนักงำน ก.พ.  
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บุคคลมากข้ึน เน่ืองจากกระบวนการบริหารผลการปฏิบติัราชการก าหนดไวว้า่ ตอ้งมีการติดตามผลการปฏิบติั
ราชการเป็นรายบุคคลเพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งในการท างาน อนัจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทาง/วิธีการ
ปฏิบติังาน และการพฒันาตวัผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถท างานมุ่งเป้าสู่ความส าเร็จขององคก์รไดดี้ยิง่ข้ึน 

     3) การประเมินผลการปฏิบติัราชการจะมีความชดัเจนและเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน เพราะส่ิงท่ี 
ประเมินมาจากเป้าหมายของงาน ซ่ึงมอบหมายไวอ้ยา่งเป็นทางการ และผูรั้บการประเมินจะไดรั้บทราบแลว้
ตั้งแต่ตน้รอบการประเมิน 

3. กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
การบริหารผลการปฏิบติัราชการประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ (1) การวางแผนและ 

การก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบติัราชการ (2) การติดตาม (3) การพฒันา (4) การประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ และ (5) การใหร้างวลั  

แมเ้อกสารหรือต าราบางเล่มอาจจะระบุขั้นตอนกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานไว ้
แตกต่างกนัไป เช่น อาจล าดบัขั้นตอนดงัน้ี (1) การวางแผนและก าหนดเป้าหมาย (2) การพฒันา (3) การติดตาม 
(4) การประเมินผลการปฏิบติัราชการ หรือบางต าราอาจระบุจ านวนขั้นตอนไวม้าก/นอ้ยกวา่น้ี เช่น ไม่แยกเร่ืองการ
ให้รางวลัออกมาเป็นขั้นตอนหน่ึงโดยเฉพาะ แต่โดยรวมแลว้ถือได้ว่าสาระส าคญัของทั้งกระบวนการก็ไม่
แตกต่างกนั 

คู่มือเล่มน้ีจะเสนอกระบวนการบริหารผลการปฏิบติัราชการเป็น 5 ขั้นตอน ดงัสรุปไดต้าม 
รูปท่ี 1 โดยจะเนน้ความส าคญัของการประเมินผลการปฏิบติัราชการเป็นหลกั 

 
รูปที่ 1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบติัราชการ 

3.1 การวางแผนและก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ 
           เป็นการก าหนดผลส าเร็จของงานและเป้าหมายท่ีองคก์รคาดหวงัจากการปฏิบติังานและ

หน่วยงานระดบัต่างๆ ซ่ึงผลส าเร็จของงานโดยรวมของผูป้ฏิบติังานทุกระดบัจะส่งผลต่อความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์ร  

            ในขั้นตอนน้ีผูบ้ ังคบับญัชาและผูป้ฏิบติังานจะร่วมกันวางแผนและก าหนดขั้นตอน/
วิธีการปฏิบติัราชการ เพื่อให้สองฝ่ายเขา้ใจร่วมกนัในเป้าหมายขององค์กรว่าจะตอ้งท าอะไรให้ส าเร็จใน
เวลาใด เหตุใดจึงตอ้งท าส่ิงเหล่านั้น และผลส าเร็จคาดหวงัควรมีคุณภาพอยา่งไร 
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          การวางแผนและก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบติัราชการ อาจด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆดงัน้ี 

 1) ก าหนดปัจจยัช้ีวดัผลส าเร็จของงาน รวมทั้งมาตรฐานผลงาน ท่ีสามารถวดั ประเมิน  
เขา้ใจ ตรวจสอบได ้มีความเท่ียงธรรมและสามารถปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จไดจ้ริง 

     2) ก าหนดผลงานพื้นฐานท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งท าใหส้ าเร็จ 
                 3) ก าหนดแผนปฏิบติัราชการรายบุคคลท่ียืดหยุน่ ปรับเปล่ียนตามเป้าหมายและแผนงาน

ขององค์กรได้เม่ือจ าเป็น  โดยผูบ้งัคับบัญชาสามารถน าแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลน้ีมาใช้อ้างอิง
ประกอบการติดตามการปฏิบติังานเป็นระยะๆ ได ้

  3.2 การติดตาม 
               การปฏิบติัราชการตามแผนงาน/โครงการ/งานต่างๆ จ าเป็นตอ้งติดตามความกา้วหน้า

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในแต่ละช่วงเวลาวา่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
ทั้งน้ีนอกจากเพื่อเป็นการประเมินแนวโนม้ความเป็นไปไดค้วามส าเร็จของการปฏิบติัราชการแลว้ ยงัเป็นการ
ท าความเขา้ใจปัญหาขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และตอ้งการการปรับเปล่ียนแนววิธีการด าเนินงาน เพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมาย 

              แม้การติดตามผลการปฏิบัติราชการอาจใช้การประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้า             
อย่างเป็นทางการหรืออาจใช้การติดตามอย่างไม่เป็นทางการก็ได ้ แต่ส่ิงส าคญัก็คือการท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้ง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดรอบการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบผลงานกบัเป้าหมายเป็นระยะๆ หากพบ
สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลใหก้ารปฏิบติัราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ก็จะไดช่้วยแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงที เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีก าหนดภายในรอบการประเมินนั้น 

   3.3 การพฒันา 
               ผลท่ีไดจ้าการติดตามผลการปฏิบติัราชการในขั้นตอนท่ีผา่นมา จะช่วยให้ผูบ้งัคบับญัชา

จะไดรั้บทราบขอ้มูลส าคญั 2 ส่วน คือ 

1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน อนัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคืบหนา้ของเน้ืองานวา่ 
ผูป้ฏิบติังานไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดดี้เพียงไร 

2) พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ เป็นการพิจารณาวา่ในการปฏิบติังานนั้น ผูป้ฏิบติังาน 
ไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีคาดหวงัมากนอ้ยเพียงไร 

                ดังนั้ นการพัฒนาจึงหมายรวมถึงทั้ ง การพัฒนางาน และการพัฒนาผู ้ปฏิบัติงาน            
ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะต้องพิจารณาขอ้มูลทั้งสองส่วนร่วมกันเพื่อน าไปใช้เป็นหลกัในการก าหนดแนวทาง           
การพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพการท างานและตวับุคคลผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมาย
ขององคก์รเกิดข้ึนไดจ้ริง 
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   3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
               การประเมินผลการปฏิบติัราชการ หมายถึง การประเมินความส าเร็จของงานอนัเป็นผล

มาจากการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติัตลอดรอบการประเมิน ดว้ยวิธีการท่ีองคก์รก าหนด โดยเปรียบเทียบผลงาน
กับเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนการปฏิบติัราชการ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานท่ีผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูป้ฏิบติังานก าหนดร่วมกนัไว ้ตั้งแต่ตน้รอบการประเมิน 

               การประเมินผลการปฏิบติัราชการเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารผลการปฏิบติั
ราชการซ่ึงเป็นวงจรท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยการประเมินเป็นการวดัผลส าเร็จของงานในช่วงเวลาท่ีก าหนด
ไว ้แน่ชัด เพื่อเปรียบเทียบผลส าเร็จของงานกบัเป้าหมายในการปฏิบติัราชการของแต่ละบุคคลหรือของ
องคก์รวา่เป็นอยา่งไร 

 3.5 การให้รางวลั 

             การให้รางวลัตามแนวทางการบริหารผลการปฏิบติัราชการ ไดแ้ก่ การให้ส่ิงตอบแทน 
แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบติัราชการไดผ้ลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตกลงร่วมกนัเพื่อ (1) จูงใจให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดงักล่าวทุ่มเทในการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีต่อไป และ (2) จูงใจใหบุ้คคลอ่ืนไดเ้ห็นวา่ผูท่ี้ตั้งใจ
ปฏิบติังานจนมีผลการปฏิบติัราชการออกมาดีก็จะไดรั้บรางวลัเป็นส่ิงตอบแทน ก็จะเกิดแรงจูงใจพฒันาผล
การปฏิบติัราชการของตนเองใหดี้ข้ึนในอนาคต 

            หลกัส าคญัของการให้รางวลั คือ รางวลันั้นจะตอ้งท าให้ผูรั้บรู้สึกวา่ตนเองไดก้ารปฏิบติั
ท่ีพิเศษแตกต่างจากผูอ่ื้นท่ีไม่ไดรั้บรางวลั และรางวลันั้นมีคุณค่าพอเหมาะพอสมกบัส่ิงท่ีตนเองเสียสละไป
เพื่อใหไ้ดร้างวลันั้นมา เช่น การอุทิศเวลาส่วนตวัท างานนอกเวลาราชการเพื่อใหง้านส าเร็จ 

      โดยรางวลัท่ีผูบ้งัคบับญัชาสามารถมอบใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลงานและพฤติกรรมท่ีดี 

อาจเป็นไดท้ั้งรางวลัท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตวัอยา่งรางวลัอยา่งเป็นทางการ ไดแ้ก่ การพิจารณาให้
ได้รับการเล่ือนเงินเดือนในอตัราท่ีสูงเป็นพิเศษ ส่วนตวัอย่างของรางวลัท่ีไม่เป็นทางการ ได้แก่ การกล่าว
ชมเชยผูมี้พฤติกรรมในการท างานท่ีพึงประสงค ์ 

       ทั้งน้ีเน้ือหาใน “คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงาน 
และระบบประเมินผลการปฏิบติัราชการ” ได้เน้นการอธิบายเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
(Performance Appraisal) เป็นส าคญั และให้ความส าคญักบัการน าผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการไปใช้
ประกอบการเล่ือนเงินเดือน อนัเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีก าหนดความในวรรคหน่ึงว่า “ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติัราชการของ             
ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และการเล่ือนเงินเดือน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ี ก.พ. ก าหนด” 
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4. ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการในเชิงปฏิบัติ 

การด าเนินการตามขั้นตอนทั้ง 5 ของกระบวนการบริหารผลการปฏิบติัราชการจะพบวา่                   
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามระบบการบริหารผลการปฏิบติัราชการ ก็คือการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
งานตามท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงจะมีการก าหนดตวัช้ีวดัผลงานและค่าเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ในการปฏิบติัราชการซ่ึงก าหนดโดยสมรรถนะ (Competency)  
คะแนนการประเมินผลการปฏิบติัราชการจะมาจากพิจารณาองคป์ระกอบหลกัของการประเมิน           

2 ส่วนไดแ้ก่  
- คะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (สัดส่วน >=  70 %) 
- คะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ (สัดส่วน <= 30 %) 
คะแนนการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีได้มาจากผลรวมของคะแนนทั้ง 2 ส่วนน้ีจะ

น าไปใชใ้นการพิจารณาความดีความชอบของผูป้ฏิบติั และเป็นขอ้มูลในการปรึกษาหารือร่วมระหวา่งผูป้ฏิบติั
กบัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพฒันาปรับปรุงการปฏิบติัราชการ ตลอดจนการพฒันาตวัผูป้ฏิบติัแต่ละรายต่อไป 
อยา่งไรก็ตาม ส่วนราชการอาจก าหนดใหมี้องคป์ระกอบอ่ืนเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตามรูปท่ี 2  

 
รูปที ่2 สรุปภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

5. ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการใหด้ าเนินการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดงัน้ี  

 - รอบการประเมินท่ี 1  1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปีถดัไป  
 - รอบการประเมินท่ี 2  1 เม.ย. – 30 ก.ย. ของปีเดียวกนั 
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ทั้งน้ี ก่อนรอบการประเมินท่ี 1 ของปีถดัไป ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
 -  เดือนกรกฎาคม  ก าหนดและส่ือสารถึงทิศทางการบริหารผลการปฏิบติังานประจ าปี 

-  เดือนสิงหาคม   ก าหนดและถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบติังานจากองคก์รสู่หน่วยงาน 
-  เดือนกนัยายน วางแผนเพื่อหาขอ้ตกลงผลการปฏิบติังานรายบุคคล และก าหนดแผนพฒันา 

ผลการปฏิบติังานรายบุคคล 
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โดยมีขั้นตอนตามกระบวนการบริหารผลการปฏิบติัราชการตามรูปท่ี 3  

 
รูปที ่3 สรุปภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
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ส่วนที ่2 ขั้นตอนการด าเนินการของส่วนราชการเพือ่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลือ่นเงินเดือน  
ข้าราชการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลือ่นเงินเดือน พ.ศ. 2552 

ส าหรับรอบการประเมินท่ี 1 (1 ต.ค.  - 31 มี.ค.) และรอบการประเมินท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
ประกอบดว้ย 10 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1:  การเตรียมการ (รอบ 1 ภายใน 30 ก.ย.) (รอบ 2 ภายใน 31 มี.ค.) 

1. ฝ่ายบริหาร   
- ทบทวนงานในปีท่ีผา่นมา มอบหมายงานใหฝ่้ายบริหารระดบัรองลงมา 
- ก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงานและแนวทางเบ้ืองต้นของดัชนีช้ีวดั (ตามค ารับรอง)              

เพื่อถ่ายทอดลงระดบัส านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน/ส่วนงาน 
- ผอ.ส านกั/กอง/ศูนย ์ตกลงดชันีช้ีวดัและค่าเป้าหมายร่วมกบัฝ่ายบริหาร โดยมีการเจา้หน้าท่ี /

กลุ่มแผนงาน/ก.พ.ร. เป็นผูส้นบัสนุนขอ้มูล 
- อาจจดัตั้งคณะท างานท่ีประกอบดว้ยขา้ราชการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมเสนอความเห็น

เก่ียวกบัแนวทางการประเมินผลร่วมกบัการเจา้หนา้ท่ี 

2. การเจา้หนา้ท่ี   
- ศึกษารายละเอียดหนงัสือเวยีน ว 20/2552  
- จดัท าแผนการด าเนินการ “การประเมินผลการปฏิบติัราชการส าหรับรอบการประเมินท่ี 1      

(1 ต.ค. – 31 มี.ค.) และรอบการประเมินท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)” และแจง้เวียนให้ส านกั/กอง/
ศูนย/์หน่วยงาน/ส่วนงาน ทราบ 

- จดัท าประเด็นและรายละเอียดเพื่อเสนอฝ่ายบริหารของส่วนราชการหรือผูว้่าราชการจงัหวดั
พิจารณาก าหนดกรอบหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่                   
1) องคป์ระกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนแต่ละองคป์ระกอบ 2) ระดบัผลการประเมิน 
3) แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 4) จดัตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองผล
การประเมิน เป็นตน้ 

ขั้นตอนที ่2:  การประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  แจง้เวียนให้
ขา้ราชการทราบ (รอบ 1 ภายใน 20 ต.ค.)  (รอบ 2 ภายใน 20 เม.ย.) 

1.  การเจา้หนา้ท่ี   
- น าหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีฝ่ายบริหารเห็นชอบแลว้ จดัท าเป็น

ประกาศฯ 
2. การเจา้หนา้ท่ี  
 

เอกสาร
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-     แจง้เวยีนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการฯ ใหข้า้ราชการทราบ และจดัประชุมช้ีแจงให้ขา้ราชการทราบ
ถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีจะใชส้ าหรับการประเมินในรอบการ
ประเมินท่ี 1 และ 2 

ขั้นตอนที ่3:  การจดัท าดชันีช้ีวดัรายบุคคล 
1. ผอ.ส านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน ( รอบ 1 ภายใน 30 ต.ค.) (รอบ 2 ภายใน 30  เม.ย.) 

- ถ่ายทอดดชันีช้ีวดัผลส าเร็จของงาน โดยตกลงดชันีช้ีวดัผลส าเร็จของงานกบัหวัหนา้ฝ่าย/งาน/
กลุ่มระดบัรองลงมา และอาจมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองลงไป
เป็นผูป้ระเมินแทน 

2. หวัหนา้ฝ่าย/งาน  (รอบ 1 ภายใน 15 พ.ย.) (รอบ 2 ภายใน 15  พ.ค.) 
- ตกลงดัชนีช้ีวดัผลส าเร็จของงานกับผู ้รับการประเมิน (จัดท าดัชนีช้ีวดัและค่าเป้าหมาย      

ระดบับุคคล) 
หมายเหตุ  :  กรณีท่ีการถ่ายทอดดชันีช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากค ารับรองการปฏิบติัราชการท่ีหวัหนา้ส่วนราชการ
ตอ้ง ลงนาม ช้ากว่าวนัท่ี 15 พ.ย.  หรือไม่สามารถด าเนินการได้ทนัในรอบการประเมินท่ี 1 ก็ให้พิจารณา           
เ น้ืองานท่ีก าหนดจะท าค ารับรองนั้ นเป็นแนวทางในการจัดท าดัชนี ช้ีว ัดผลส าเ ร็จของงานไปก่อน                   
แลว้จึงปรับปรุงเพิ่มเติมดชันีช้ีวดัและค่าเป้าหมายนั้นใหม่ใหเ้หมาะสมต่อไป 

ขั้นตอนที ่4:  ผูป้ระเมินแต่ละระดบั ติดตามและใหค้ าปรึกษาแนะน าการปฏิบติังาน 
                  (ส านกั/กอง/ศูนย/์ หน่วยงาน/ส่วนงาน) (รอบ 1 พ.ย. – ก.พ.) (รอบ 2 พ.ค.-ส.ค.) 

1. ผอ.ส านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน  
- อาจใหมี้การจดัประชุมติดตามผลการปฏิบติังานตามค ารับรองเป็นระยะเพื่อติดตามความคืบหนา้

ของการปฏิบติัราชการ และใหค้  าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
ขั้นตอนที่ 5:  การประเมินผลการปฏิบติังานและให้คะแนน (รอบ 1 ภายในสัปดาห์ท่ี 1-2 ของ     
เดือน มี.ค.) (รอบ 2 ภายในสัปดาห์ท่ี 1-2 ของเดือน ก.ย.) 
1. ผอ.ส านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน  

- ประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการในสังกดั 

ขั้นตอนที ่6:  พิจารณาผลคะแนนกบัวงเงินงบประมาณ (รอบ 1สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมี.ค.)           
(รอบ 2 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน ก.ย.) 

1. การเจา้หนา้ท่ี  
- ค านวณกรอบวงเงิน 3% ของเงินเดือนขา้ราชการส าหรับการเล่ือนเงินเดือน โดยค านวณจากเงินเดือน 

ท่ีจ่ายใหข้า้ราชการ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม และวนัท่ี 1 กนัยายน เพื่อจดัสรรให ้ส านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน 
2.  หวัหนา้ส่วนราชการ 

-  จดัสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือนใหส้ านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน/ส่วนงาน 
3.  ส านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน  
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- น าคะแนนผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกบัวงเงินเล่ือนเงินเดือน เพื่อจดัสรรว่าขา้ราชการใน
สังกดัจ านวนเท่าใดจะไดเ้ล่ือนเงินเดือนเป็นร้อยละเท่าใด และส่งผลการพิจารณาให้การเจา้หนา้ท่ี
เสนอผูบ้งัคบับญัชาระดบัเหนือข้ึนไป 

ขั้นตอนที ่7: เสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการกลัน่กรองฯ (รอบ 1 สัปดาห์ท่ี 3-4 ของเดือนมี.ค.) 
(รอบ 2 สัปดาห์ท่ี 3-4 ของเดือน ก.ย.) 

1. การเจา้หนา้ท่ี  
- น าผลการประเมินและผลการเล่ือนเงินเดือนเสนอผูบ้งัคบับญัชาท่ีก ากบัดูแล เช่น รองหวัหน้า

ส่วนราชการ พิจารณา เพื่อเตรียมประกาศผลการประเมินผูท่ี้อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
(ระดบัส านกั/กอง หรือระดบักรม) 

- รวบรวมผลการประเมินของทุกส านกั/กอง/ศูนย/์ ส่งคณะกรรมการกลัน่กรองฯ 
2. คณะกรรมการกลัน่กรองฯ 

- เสนอความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของผลการประเมินทั้ งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ/            
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ขั้นตอนที ่8: แจง้ผลการประเมิน 
ส านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน/ส่วนงาน  

1. ผอ.ส านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน  
- แจง้ผลการประเมินรายบุคคล และใหผู้รั้บการประเมินลงช่ือรับทราบในแบบสรุป                       

การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

ขั้นตอนที ่9: การประกาศรายช่ือ และร้อยละการเล่ือนเงินเดือน 
- ประกาศรายช่ือผูมี้ผลงานดีเด่น ดีมาก หรือผูมี้ผลงานเกินกวา่ระดบัค่าเฉล่ียข้ึนไป                        

หากส่วนราชการก าหนดระดบัการประเมินมากกวา่ 5 ระดบั 
-  ประกาศร้อยละการเล่ือนเงินเดือนในแต่ระดบัผลการประเมิน 

ขั้นตอนที ่10: ออกค าสั่งเล่ือนเงินเดือนและแจง้ผลเล่ือนเงินเดือน 
- ผูส้ั่งเล่ือน  ออกค าสั่งเลือนเงินเดือน 

ส่วนที ่3 การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวดั (DPIS/ PPIS Version 5.0)  
ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลือ่นเงินเดือน 
 

การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ 

การใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม/จงัหวดั (DPIS/ PPIS Version 5.0)  
ในการบริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือนส่วนราชการจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

1. เตรียมทีมบุคลากรผูรั้บผดิชอบ 
2. ศึกษากระบวนการบริหารผลการปฏิบติัราชการและเลือนเงินเดือนจากคู่มือของส านกังาน ก.พ.  
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3. ศึกษากฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ว 20/2552 
4. ส่วนราชการตอ้งเตรียมฐานขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระดบักรม/จงัหวดั DPIS/PPIS Version 5.0 ตั้งแต่ release 5.0.0.1 เป็นต้นไป ท่ีส านกังาน ก.พ. 
พฒันา และส่วนราชการจะตอ้งปรับปรุงขอ้มูลขา้ราชการ/พนกังานราชการ/ลูกจา้งประจ า
ใหค้รบถว้น ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัพร้อมใชง้าน 

5.  ส่วนราชการตอ้งมีความพร้อมในเร่ืองของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
6. ส่วนราชการตอ้งไดรั้บการถ่ายทอดความรู้พร้อมการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการบริหาร

ผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือนจากส านกังาน ก.พ. 
7. ผูผ้่านการฝึกอบรมจากส านกังาน ก.พ. จะตอ้งสามารถเป็นวิทยากรตวัคูณเพื่อให้ความรู้

กบัขา้ราชการในหน่วยงานตน้สังกดัได ้
8. ส่วนราชการจะตอ้งวางแผนการปฏิบติังานและก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้

ค  าปรึกษาแนะน าในส่วนราชการ 
9. ผูบ้ริหารจะต้องก าหนดสัดส่วนองค์ประกอบการประเมิน และสมรรถนะในแต่ละ

ต าแหน่งและระดบั 
 

การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวดัในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ                 
และเลือ่นเงินเดือน มีขั้นตอนท่ีตอ้งด าเนินการดงัน้ี  

1. ส่วนราชการตอ้งมีการจดัท าแผนการปฏิบติังาน 
ในเร่ืองการบริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือนโดยกลุ่มงานการเจา้หน้าท่ี

ตอ้งจดัท าแผนการปฏิบติังานฯ และเสนอให้ฝ่ายบริหารของส่วนราชการอนุมติัแผนปฏิบติังาน และจดัประชุม
ช้ีแจงแผนดงักล่าวใหทุ้กคนในส่วนราชการรับทราบ 

2.  ฝ่ายบริหารตอ้งก าหนดสัดส่วนองคป์ระกอบผลการปฏิบติังาน  
องคป์ระกอบผลสัมฤทธ์ิของงาน (>=70%) องคป์ระกอบพฤติกรรมสมรรถนะ (<=30%)  
และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  (<30%) ปรากฏตามรูปท่ี 4 การบริหารผลการปฏิบติัราชการตาม
แนวทางของส านกังาน ก.พ. และรูปท่ี 5 การก าหนดสัดส่วนองคป์ระกอบการประเมินใน
โปรแกรม DPIS/PPIS 
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รูปท่ี 4  การบริหารผลการปฏิบติัราชการตามแนวทางของส านกังาน ก.พ.  

 

 
รูปท่ี 5 การก าหนดสัดส่วนองคป์ระกอบการประเมินในโปรแกรม DPIS/PPIS 

3. ฝ่ายบริหารของส่วนราชการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการกบั ก.พ.ร. 
4. ฝ่ายบริหารของส่วนราชการก าหนดค่าคะแนนสมรรถนะ 
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ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
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- โดยจะตอ้งก าหนดค่าคะแนนสมรรถนะของต าแหน่งในสายงานทุกต าแหน่งและ        
ทุกระดบัในส่วนราชการ 

5. เตรียมระบบฐานขอ้มูลและอุปกรณ์ของส่วนราชการ 
- มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานของ

ขา้ราชการท่ีจะ Login เขา้มาใชร้ะบบไดพ้ร้อม ๆ กนั 
- ใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม/จงัหวดัท่ีพฒันาโดย

ส านกังาน ก.พ. 
- มีขอ้มูลบุคคลและต าแหน่งท่ีถูกตอ้งครบถว้นและทนัสมยั 
- มีระบบเครือข่ายท่ีใชง้านในลกัษณะ Internet หรือ Intranet แลว้แต่กรณีการใชง้าน

ของส่วนราชการ 
- มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะใหข้า้ราชการทุกคนในส่วนราชการใชง้าน  ในการ

คียค์  ารับรองการปฏิบติัราชการ(KPI)รายบุคคล/การประเมินผลการปฏิบติังานผา่นระบบ 
6.  เตรียมความพร้อมดา้นองคค์วามรู้ 

- หน่วยงานจะต้องส่งข้าราชการท่ีรับผิดชอบเข้ารับการอบรมองค์ความรู้เก่ียวกับ         
การบริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือนจากส านกังาน ก.พ. 

- จะตอ้งมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดงักล่าวสู่ทุกหน่วยงานและทุกคนในส่วนราชการ   
- ศึกษาองคค์วามรู้จากคู่มือการบริหารผลการปฏิบติัราชการของส านกังาน ก.พ. 

โดยสรุปอาจก าหนดบทบาทผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอนไดด้งัน้ี 
1) การเตรียมขอ้มูลขา้ราชการในฐานขอ้มูล  กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี 
    (ขอ้มูลขา้ราชการ/สมรรถนะ/ตวัช้ีวดั) 
2) การเตรียมจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  หน่วยงานท่ี    

รับผดิชอบตวัช้ีวดั/ก.พ.ร. 

3) การเตรียมจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ (KPI) รายบุคคล  ขา้ราชการ/ผูรั้บการ  
    ประเมิน 
4) การประเมินผลการปฏิบติัราชการ  ผอ.ส านกั/กอง/ศูนย/์ผูป้ระเมิน 
5) การบริหารค่าตอบแทน  ผอ.ส านกั/กอง/ศูนย/์ 
6) การเล่ือนเงินเดือน  กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี 

 7. การเตรียมขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านส าหรับการประเมินผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือน 
   กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ีตอ้งก าหนด กลุ่มผูใ้ชง้านในการประเมินผลการปฏิบติัราชการและ

เล่ือนเงินเดือนระดบัต่าง ๆ พร้อม User และ Password ในการเขา้ใชร้ะบบ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

      Login เป็น User ของกลุ่มผูบ้ริหารระบบ (admin) ดงัรูปท่ี 6 หนา้จอ Login เขา้ระบบ 
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รูปท่ี 6 หนา้จอ Login เขา้ระบบ 

และเพิ่มเติมกลุ่มผูใ้ชง้านโดยใชเ้มนู C02 กลุ่มผู้ใช้งาน 

      C02 กลุ่มผู้ใช้งาน 
 เป็นเมนูส าหรับเพิ่ม-ลบ ปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งก าหนดกลุ่มผูใ้ชง้าน และผูใ้ชง้านระบบ  จากเมนู  

  ใชเ้มาส์คลิกท่ีรายการ กลุ่มผู้ใช้งาน จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 7 C02 กลุ่มผูใ้ชง้าน  

 
รูปท่ี 7 C02 กลุ่มผูใ้ชง้าน 

การเพิ่มกลุ่มผูใ้ชง้าน 

 รหัส:  ป้อนรหสัประจ ากลุ่มผูใ้ชร้ะบบ 
 ช่ือกลุ่ม:  ป้อนช่ือกลุ่มผูใ้ชร้ะบบท่ีตอ้งการ 

กดปุ่ม    เพื่อเพิ่มรายการกลุ่มผูใ้ชง้านหรือกดปุ่ม    เม่ือตอ้งการลา้งขอ้มูลท่ี
หนา้จอ หลงัจากเพิ่มรายการกลุ่มผูใ้ชง้านแลว้จะปรากฏตารางรายการขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้าน 

 รหัส:  แสดงช่ือรหสัประจ ากลุ่มผูใ้ชง้าน 
 ช่ือกลุ่ม:  แสดงช่ือกลุ่มผูใ้ชง้าน 
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  :  เม่ือตอ้งการแกไ้ขกลุ่มผูใ้ช้งานท่ีสร้างข้ึนให้ใช้เมาส์คลิกท่ี    ดา้นหลงัรายการ                
ท่ีต้องการระบบจะเรียกข้อมูล เ ดิม ข้ึนมาท่ีหน้าจอเพื่อท าการแก้ไข กดปุ่ม                  
เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขใหม่ หรือกดปุ่ม    เพื่อยกเลิกการแกไ้ข/กลบัสู่หนา้จอเดิม 

  :  เม่ือตอ้งการลบกลุ่มผูใ้ช้งานท่ีสร้างข้ึนให้ใช้เมาส์คลิกท่ี    ดา้นหลงัรายการ                

ท่ีต้องการ จะปรากฏหน้าจอยืนยนัการลบข้อมูล กดปุ่ม    เพื่อลบข้อมูล      

หรือกดปุ่ม    เพื่อยกเลิกการลบ/กลบัสู่หนา้จอเดิม  
 เม่ือตอ้งการเพิ่มรายช่ือผูใ้ช้ระบบภายใตก้ลุ่มผูใ้ช้งานใด ให้คลิกท่ี   ด้านหลัง          

ช่ือกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการจะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 8 รายช่ือผูใ้ชง้าน 

 

รูปท่ี 8 รายช่ือผูใ้ชง้าน 

ในการเพิ่มรายช่ือผู ้ใช้ระบบส าหรับกลุ่มผู ้ใช้งาน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ               
เล่ือนเงินเดือน ใหค้ลิกท่ี  ของกลุ่มขา้ราชการสามารถท าได ้2 วธีิ คือ 

1) การน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ 
 กดปุ่ม  เม่ือตอ้งการน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล              

เขา้สู่ระบบ 
 กดปุ่ม  เม่ือตอ้งการลบขอ้มูลท่ีน าเขา้จากฐานขอ้มูล 

2) การเพิม่ผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลสามารถท าได้โดย 
 กลุ่มผู้ใช้งาน:  แสดงช่ือกลุ่มผูใ้ชง้าน 
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 ช่ือผู้ใช้งาน:  ป้อนช่ือผูใ้ชร้ะบบท่ีตอ้งการเพิ่มหรือเลือกช่ือขา้ราชการจากรายการ  โดยกดปุ่ม 
 จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 9 การเพิ่มผูใ้ชง้านเป็นรายบุคคล 

 
รูปท่ี 9 การเพิ่มผูใ้ชง้านเป็นรายบุคคล 

- คลิกเลือกรายช่ือท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีผูใ้ชส้ามารถคน้หารายช่ือโดยการป้อนค า คน้หา ไดจ้าก 
ช่ือ หรือ นามสกุล หรือ เลขท่ีต าแหน่งอย่างใดอย่างหน่ึงหรือเลือกคน้หาจากประเภท
ของขอ้มูลบุคคล ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ ลูกจา้งชัว่คราว หรือทั้งหมด 
หรือสถานภาพ ปกติ รอบรรจุ พน้จากส่วนราชการ หรือทั้งหมด 

 รหัสผ่านใหม่:  ป้อนรหสัผา่น 
 ยนืยนัรหัสผ่าน:  ยนืยนัรหสัผา่น โดยป้อนรหสัผา่นเดิมซ ้ าอีกคร้ัง 

 
 ช่ือ - นามสกุล:  ป้อนช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
 ส านัก / กอง:  ป้อนช่ือหน่วยงานของผูใ้ชร้ะบบ 
 อ-ีเมล์:  ป้อนอี-เมลข์องผูใ้ชร้ะบบ 
 เบอร์โทร:  ป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ชร้ะบบ 

 เบอร์แฟกซ์:  ป้อนหมายเลขโทรสารของผูใ้ช้ระบบกดปุ่ม   เพื่อเพิ่มช่ือผูใ้ช้
ระบบ หรือกดปุ่ม   เม่ือตอ้งการลา้งขอ้มูลท่ีหนา้จอ หลงัจากเพิ่มช่ือผูใ้ชร้ะบบแลว้                  
จะปรากฏตารางรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 ช่ือผู้ใช้งาน:  แสดงช่ือส าหรับล็อกอินของผูใ้ชร้ะบบ 
 ช่ือ - นามสกุล:  แสดงช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
  :  เม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ีสร้างข้ึนใหใ้ชเ้มาส์คลิกท่ี    ดา้นหลงัรายการ             

ท่ีตอ้งการระบบจะเรียกขอ้มูลเดิมข้ึนมาท่ีหนา้จอเพื่อท าการแกไ้ข กดปุ่ม                 
เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขใหม่ หรือกดปุ่ม    เพื่อยกเลิกการแกไ้ข/กลบัสู่หนา้จอเดิม 
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  :  เม่ือตอ้งการลบช่ือผูใ้ชง้านท่ีสร้างข้ึนใหใ้ชเ้มาส์คลิกท่ี    ดา้นหลงัรายการท่ีตอ้งการ 

จะปรากฏหนา้จอยนืยนัการลบขอ้มูล กดปุ่ม    เพื่อลบขอ้มูล หรือกดปุ่ม  

  เพื่อยกเลิกการลบ/กลบัสู่หนา้จอเดิม 
 

 สิทธิเมนู:  ก าหนดสิทธิในการใชโ้ปรแกรมไดแ้ก่ แสดง  เพิ่ม  แกไ้ข ลบหรือออกรายงาน 
ของรายการเมนูหลักต่างๆ เม่ือต้องการก าหนดสิทธิของกลุ่มผู ้ใช้งานใด ให้คลิกท่ี  

  ดา้นหลงั ช่ือกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการจะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 10  สิทธิการใชง้าน 
 

 
รูปท่ี 10 สิทธิการใชง้าน 

 
 ช่ือเมนู:  แสดงรายช่ือรายการเมนูหลกั-ยอ่ย ของระบบ 
 แสดง:  ก าหนดให้ผูใ้ช้ระบบสามารถเรียกดูขอ้มูลของเมนูหลกั-ย่อย นั้นๆ ได ้โดยท า

เคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหลงัรายการเมนูยอ่ยท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม     
 เพิ่ม:  ก าหนดให้ผู ้ใช้ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลของเมนูหลัก -ย่อย นั้ นๆ ได้ โดยท า

เคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหลงัรายการเมนูยอ่ยท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม     
 แก้ไข:  ก าหนดให้ผูใ้ช้ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลของเมนูหลัก-ย่อย นั้ นๆ ได้ โดยท า

เคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหลงัรายการเมนูยอ่ยท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม     
 ลบ:  ก าหนดให้ผูใ้ชร้ะบบสามารถลบขอ้มูลของเมนูหลกั-ยอ่ย นั้นๆ ได ้โดยท าเคร่ืองหมาย

ถูกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหลงัรายการเมนูยอ่ยท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม   
  รายงาน:  ก าหนดให้ผูใ้ช้ระบบสามารถออกรายงานหรือเรียกดูรายงานของเมนูหลกั-ย่อย 

นั้ นๆ ได้ โดยท าเคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียมด้านหลังรายการเมนูย่อยท่ีต้องการ             
แลว้กดปุ่ม   

 ยืนยันค าส่ัง:  ก าหนดให้ผูใ้ช้ระบบสามารถยืนยนับญัชีแนบทา้ยค าสั่งของเมนูหลกั-ย่อย 
นั้ นๆ ได้ โดยท าเคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียมด้านหลังรายการเมนูย่อยท่ีต้องการ             
แลว้กดปุ่ม   

 กดปุ่ม    เพื่อยกเลิกการก าหนดสิทธิ/กลบัสู่หนา้จอเดิม 
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 คลิกท่ีรายการ กลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อกลบัสู่หนา้จอ กลุ่มผูใ้ชง้าน 

ส าหรับการก าหนดสิทธิกลุ่มขา้ราชการท่ีใชร้ะบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือน
ควรก าหนดสิทธิเมนูดงัรูปท่ี 11 การก าหนดสิทธิส าหรับกลุ่มขา้ราชการท่ีใชร้ะบบ 

 
รูปท่ี 11 การก าหนดสิทธิส าหรับกลุ่มขา้ราชการ 

 

และกลุ่มผูใ้ช้งานระดับส านัก /กอง เพื่อใช้ใน Module การบริหารค่าตอบแทน/เล่ือนเงินเดือน                  
ควรก าหนดสิทธิดงัรูปท่ี 12 การก าหนดสิทธิส าหรับกลุ่มผูใ้ชง้านระดบัส านกั/กอง 

 
รูปท่ี 12 การก าหนดสิทธิส าหรับกลุ่มผูใ้ชง้านระดบัส านกั/กอง 

8. การด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบติัราชการดว้ยโปรแกรม DPIS/PPIS 

 

8.1 วางแผนการปฏิบติัราชการ (Plan)  

      การบนัทึกค ารับรองการปฏิบติัราชการ 

       ในการวางแผนการปฏิบติัราชการมีกิจกรรมยอ่ยท่ีตอ้งด าเนินการโดยแบ่งเป็น
บทบาทของผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

- บทบาทฝ่ายบริหาร 
1. ฝ่ายบริหารจะตอ้งจดัท าตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการกบั ก.พ.ร. 

และใหค้วามเห็นชอบในการจดัท ารายละเอียดสมรรถนะของทุกต าแหน่งและ
ทุกระดบัของส่วนราชการ ตามท่ีคณะท างานของส่วนราชการไดจ้ดัท าข้ึน  

2. จัดการให้มีการถ่ายทอดตัวช้ีวดัตามค ารับรองฯของส่วนราชการไปย ัง               
ส านกั/กอง/ศูนย ์

- บทบาทผูอ้  านวยการส านกั/กอง/ศูนย ์
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1. ผูอ้  านวยการจะตอ้งจดัให้มีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัตามค ารับรองฯ ของส านัก/
กอง/ศูนยไ์ปยงัหวัหนา้ฝ่าย และขา้ราชการใน ส านกั/กอง/ศูนย ์ทุกคน 

2. จดัใหมี้การท าค ารับรองฯ รายบุคคลของขา้ราชการทุกคนใน ส านกั/กอง/ศูนย ์
กบัผูอ้  านวยการ 

- บทบาทหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ เช่น กลุ่ม 
พฒันาระบบบริหาร เป็นตน้ 

1. บนัทึกตวัช้ีวดัตามค ารับรองฯ ของส่วนราชการเขา้ระบบ 
การเพิ่มการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  
คลิกเมนู การประเมินผล > K01 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

เพิม่ปีงบประมาณ 
-  ปีงบประมาณ 2555 

- คลิกปุ่ม  ปรากฏตามรูปท่ี 13 การเพิ่มปีงบประมาณ 

 
รูปท่ี 13 การเพิ่มปีงบประมาณ 

เพิม่ประเด็นตามค ารับรองฯ 

- ประเด็น มิติท่ี 1 ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ 

- คลกิปุ่ม  ปรากฏตามรูปท่ี 14 การเพิ่มประเด็นตามค ารับรองฯ 

 
รูปท่ี 14 การเพิ่มประเด็นตามค ารับรอง ฯ 
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เจา้หน้าท่ีของกลุ่มพฒันาระบบบริหาร/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบค ารับรองฯ ตอ้งบนัทึกตวัช้ีวดัตาม               
ค  ารับรองฯ ของส่วนราชการใหค้รบถว้นจะปรากฏตามรูปท่ี 14 การเพิ่มประเด็นตามค ารับรองฯ และ 
รูปท่ี 15 รายละเอียดการเพิ่มประเด็น 
 

 
รูปท่ี 15 รายละเอียดการเพิ่มประเด็น 

 
2. บนัทึกตวัช้ีวดัตามค ารับรองฯ ของส่วนราชการและก ากบัดูแลตวัช้ีวดั 

การเพิ่มตวัช้ีวดัเขา้และผูก้  ากบัดูแลตวัช้ีวดั  
คลิกเมนู การประเมินผล > K02 ตัวช้ีวดั 

 
 

 เพิ่มปีงบประมาณ 

 -  ปีงบประมาณ 2555 

 - คลิกปุ่ม  ปรากฏตามรูปท่ี 16 การเพิ่มปีงบประมาณ 

 
 

รูปท่ี 16 การเพิ่มปีงบประมาณ 
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 เพิ่มรายละเอียดตวัช้ีวดัในระบบแล้วกดปุ่มเพิ่มตวัช้ีวดัโดยเจา้หน้าท่ีของกลุ่มพฒันาระบบ
บริหารตอ้งเพิ่มตวัช้ีวดัให้ครบทุกตวัช้ีวดั ปรากฏตามรูปท่ี 17 การเพิ่มรายละเอียดตวัช้ีวดัและ  
ผูก้  ากบัดูแลตวัช้ีวดั 

 
 

รูปท่ี 17 การเพิ่มรายละเอียดตวัช้ีวดัและผูก้  ากบัดูแลตวัช้ีวดั 
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การบนัทึกขอ้มูลสมรรถนะ 

  กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ีตอ้งควบคุมการบริหารจดัการระบบ และเป็นกลุ่มท่ีน าขอ้มูล
สมรรถนะท่ีผ่านความเห็นชอบของฝ่ายบริหารแล้วบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทุกเลขท่ีต าแหน่งโดย
ด าเนินการเก่ียวกบั 

สมรรถนะซ่ึงจะมีดว้ยกนั 3 ประเภท 
1.  สมรรถนะหลกั 
- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement Motivation) 
- บริการท่ีดี (Service Mind) 
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
- การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
- การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

2. สมรรถนะทางการบริหาร 
- สภาวะผูน้ า (Leadership) 
- วสิัยทศัน์ (Visioning) 
- การวางกลยทุธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 
- ศกัยภาพเพื่อน าการปรับเปล่ียน (Change Leadership) 
- การควบคุมตนเอง (Self Control) 
- การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

3. สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
- การคิดวเิคราะห์ (Analytical Thinking) 
- การมองภาพองคร์วม (Conceptual Thinking) 
- การใส่ใจและพฒันาผูอ่ื้น (Caring Others) 
- การสั่งการตามอ านาจหนา้ท่ี (Holding People Accountable) 
- การสืบเสาะหาขอ้มูล (Information Seeking) 
- ความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม (Cultural Sensitivity) 
- ความเขา้ใจผูอ่ื้น (Interpersonal Understanding) 
- ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
- การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
- การตรวจสอบความถูกตอ้งตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
- ความมัน่ใจในตนเอง (Self Confidence) 
- ความยดืหยุน่ผอ่นปรน (Flexibility) 
- ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 
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- สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 
- ความผกูพนัท่ีมีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) 
- การสร้างสัมพนัธภาพ (Relationship Building) 

 

โดยเจา้หนา้ท่ีของกลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งบนัทึกสมรรถนะเขา้ระบบโดย 

คลิกเมนู ข้อมูลหลัก > M11 การประเมินผล > M1101 สมรรถนะ 

 
เพิ่มสมรรถนะในระบบโดยบนัทึกรหสัและช่ือสมรรถนะ แลว้กดปุ่มเพิ่ม ปรากฏตามรูปท่ี 18 การเพิ่มขอ้มูล

สมรรถนะ 

 
รูปท่ี 18 การเพิ่มขอ้มูลสมรรถนะ 

            กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ีตอ้งน าเขา้ขอ้มูลสมรรถนะทุกตวัของส่วนราชการเขา้ระบบ 
ซ่ึงส านักงาน ก.พ. ได้เตรียมขอ้มูลสมรรถนะไวใ้นระบบ โดยส่วนราชการสามารถเพิ่มขอ้มูลสมรรถนะ 
นอกเหนือจากท่ีส านกังาน ก.พ. ก าหนดไวไ้ด ้

  จากนั้นกลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ีตอ้งบนัทึกพจนานุกรม (Data Dictionary) ของ
สมรรถนะทุกตวัของส่วนราชการเขา้ระบบโดยการ 

  คลิกเมนู ข้อมูลหลัก > M11 การประเมินผล > M1102 ระดบัของแต่ละสมรรถนะ 
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ตวัอยา่ง พจนานุกรม (Data Dictionary)    

สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement Motivation) 

ค าจ ากดัความ : ความมุ่งมัน่จะปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็น
ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วดัผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน อีกทั้งยงัหมาย
รวมถึงการสร้างสรรค์พฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจ             
ไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน 

ระดบัท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ี หรือแสดงอยา่งไม่ชดัเจน 

ระดบัท่ี 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหดี้ 
• พยายามท างานในหนา้ท่ีใหถู้กตอ้ง  
• พยายามปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา  
• มานะอดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน  
• แสดงออกวา่ตอ้งการท างานใหไ้ดดี้ข้ึน  
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันาเม่ือเห็นความสูญเปล่า หรือหยอ่นประสิทธิภาพในงาน 

ระดบัท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และสามารถท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
• ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี  
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกบัเกณฑม์าตรฐาน  
• ท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกตอ้ง เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ  

ระดบัท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวธีิการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  

• ปรับปรุงวธีิการท่ีท าใหท้  างานไดดี้ข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภาพดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือ            
ท  าใหผู้รั้บบริการพึงพอใจมากข้ึน 

• เสนอหรือทดลองวธีิการท างานแบบใหม่ท่ีคาดวา่จะท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ระดบัท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันางาน เพื่อให้ได้

ผลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั  
• ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นไปไดย้าก เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีกวา่เดิมอยา่งเห็นไดช้ดั 
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• พฒันาระบบ ขั้นตอน วธีิการท างาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมีผูใ้ดท า
ไดม้าก่อน  

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และกล้าตดัสินใจ แมว้่าการตดัสินใจนั้นจะมีความเส่ียง 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ  

• ตดัสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้ภาครัฐและ
ประชาชนไดป้ระโยชน์สูงสุด 

• บริหารจดัการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ
หน่วยงานตามท่ีวางแผนไว ้ 

    กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ีน าเขา้ขอ้มูลพจนานุกรม ( Data Dictionary )ของสมรรถนะทุกตวัของ
ส่วนราชการโดยส านกังาน ก.พ. ไดเ้ตรียมขอ้มูลระดบัของแต่ละสมรรถนะไวใ้นระบบ กรณีท่ีส่วนราชการ          
มีสมรรถนะเพิ่มเติม ส่วนราชการจะตอ้งท าพจนานุกรมของส่วนราชการเพิ่มเติมดว้ย รายละเอียดปรากฏตาม 
รูปท่ี 19 การเพิ่มรายละเอียดพจนานุกรมสมรรถนะ 

 
รูปท่ี 19 การเพิ่มรายละเอียดพจนานุกรมสมรรถนะ 

  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ีจะต้องน าเข้าข้อมูลสมรรถนะของทุกต าแหน่ง                 
ในส่วนราชการโดย 

คลิกเมนู การประเมินผล > K07 มาตรฐานสมรรถนะของผูด้  ารงต าแหน่ง 
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เลือกเลขท่ีต าแหน่งแลว้ กดเพิ่ม ปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี 20 และ 21 

 
รูปท่ี 20 การเพิ่มมาตรฐานสมรรถนะของผูด้  ารงต าแหน่งตามเลขท่ีต าแหน่ง 

 
รูปท่ี 21 การเพิ่มมาตรฐานสมรรถนะของผูด้  ารงต าแหน่ง 

  จากนั้นน าเขา้รายละเอียดค่าคะแนนของสมรรถนะแต่ละต าแหน่งโดยคลิกปุ่ม   

    ของเลขท่ีต าแหน่งท่ีตอ้งการ จะปรากฏหนา้จอตามรูปท่ี 22 การเพิ่มค่าคะแนนสมรรถนะของผูด้  ารงต าแหน่ง 

 
รูปท่ี 22 การเพิ่มค่าคะแนนสมรรถนะของผูด้  ารงต าแหน่ง 

  เม่ือบนัทึกค่าคะแนนเสร็จแลว้ให้กดปุ่ม   โดยกลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
น าเขา้ขอ้มูลค่าคะแนนสมรรถนะของทุกต าแหน่งในส่วนราชการ 

การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ (KPI) รายบุคคล 

- บทบาทกลุ่มขา้ราชการหรือผูรั้บการประเมิน 

กลุ่มผูรั้บการประเมินจะต้องจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการกบัผูอ้  านวยการ
(ส านกั/กอง/ศูนย)์ /ผูป้ระเมิน  โดยจดัท าขอ้มูลลง   Sheet ค ารับรองฯ ซ่ึงตวัช้ีวดัแต่ละตวั จะประกอบดว้ย          
ช่ือตวัช้ีวดั รายละเอียดระดบัคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดั น ้ าหนกัตวัช้ีวดั และตวัช้ีวดัท่ีท าสะทอ้นถึงตวัช้ีวดัของ
ส่วนราชการอยา่งไร ปรากฏตามรูปท่ี 23 
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รูปท่ี 23 Sheet ค ารับรอง ฯ 

หลงัจากท่ีผูรั้บการประเมินไดจ้ดัท า Sheet ค ารับรองฯของตนเองแลว้ ให้น าขอ้มูล
ดงักล่าวบนัทึกเขา้โปรแกรม DPIS/PPIS โดยใช้ Username เป็น เลขท่ีบตัรประชาชนของขา้ราชการแต่ละคน 
ในการ Login เขา้ระบบ ปรากฏตามรูปท่ี 24 การ Login เขา้ระบบ 

 
รูปท่ี 24 การ Login เขา้ระบบ 

โดยเม่ือ Login เขา้ระบบแลว้จะปรากฏหนา้จอรายละเอียดขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า ปรากฏ
ตามรูปท่ี 25 รายละเอียดขอ้มูลขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า 
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รูปท่ี 25 รายละเอียดขอ้มูลขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า  

ในการเพิ่มรายละเอียดตวัช้ีวดัรายบุคคลเขา้ระบบให ้คลิกเมนูการประเมิน > K08      
การประเมิน KPI รายบุคคล 

 
จะปรากฏหนา้จอการบริหารผลการปฏิบติังานรายบุคคล ปรากฏดงัรูปท่ี 26 การ

ประเมินผล KPI รายบุคคล 

 
รูปท่ี 26 รายละเอียดการประเมินผล KPI รายบุคคล 

ผูรั้บการประเมินตอ้งเลือก ช่ือผูบ้งัคบับญัชา(ผูป้ระเมิน) ช่ือผูใ้ห้ขอ้มูล ช่ือผูบ้งัคบับญัชา
เหนือข้ึนไป และช่ือผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง แล้วกดปุ่ม    จะปรากฏรายการการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ ตามรูปท่ี 27 
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รูปท่ี 27 รายการการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

  เม่ือเพิ่มขอ้มูลการประเมินผลของขา้ราชการในปีงบประมาณ และรอบการประเมินท่ีตอ้งการแลว้ 

ขา้ราชการตอ้งเพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดัในรอบการประเมินนั้นโดยคลิกท่ีปุ่มรายละเอียด   ปรากฏตามรูปท่ี 28 
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 
รูปท่ี 28 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 เป้าหมายการปฏิบติังาน โดยในส่วน  ใหผู้รั้บการ
ประเมินกรอกรายละเอียดตวัช้ีวดัท่ีไดท้  าค ารับรองกบัผูอ้  านวยการ/ ผูป้ระเมิน แลว้กดปุ่ม  โดย
จะตอ้งกรอกขอ้มูลตวัช้ีวดั (KPI) รายบุคคลของตวัเองให้ครบ จะปรากฏตามรูปท่ี 29  

 
รูปท่ี 29 รายละเอียดตวัช้ีวดัตามค ารับรองรายบุคคลในส่วนท่ี 1 
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ในส่วน  ระบบจะดึงค่าคะแนนสมรรถนะท่ีคาดหวงัข้ึนมาแสดงให้ผูรั้บ           
การประเมินดู ปรากฏตามรูปท่ี 30 

 
รูปท่ี 30 รายละเอียดคะแนนสมรรถนะท่ีคาดหวงัในส่วนท่ี 1 

 หลังจากท่ีผู ้รับการประเมินได้กรอกข้อมูลตัวช้ีวดัของตนเองเสร็จแล้ว เป็นหน้าท่ีของ                   
ผูป้ระเมินจะตอ้ง login เขา้มาตรวจดูว่า ผูรั้บการประเมินไดบ้นัทึกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นตามของตกลง
หรือไม่ หากไม่ถูกตอ้งผูป้ระเมินมีหนา้ท่ีจะตอ้งแจง้ผูรั้บการประเมินแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง (ระบบจะไม่ยอม
ใหผู้ป้ระเมินแกไ้ขขอ้มูลของผูรั้บการประเมิน) 

    8.2 ติดตามผลการปฏิบติังาน (Monitor)  /การรายงานผลการปฏิบติังานจริง
และการติดตามผลการปฏิบติังาน 

ผูป้ระเมินติดตามผลการปฏิบติังานของผูรั้บการประเมินได ้โดยผูรั้บการประเมินตอ้ง

รายงานผลการปฏิบติังานในส่วนท่ี 2 ผลการปฏิบติังานโดย คลิกปุ่ม        ปรากฏ
ตามรูปท่ี 31 การรายงานผลการปฏิบติังาน 

 
รูปท่ี 31 การรายงานผลการปฏิบติังาน 
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  ผูรั้บการประเมินสามารถรายงานผลการปฏิบติังานโดยคลิกปุ่มแก้ไข  ของตัวช้ีวดั               
ท่ีตอ้งการรายงาน จะปรากฏตามรูปท่ี 32 การเพิ่มรายละเอียดผลส าเร็จของงานจริงตามตวัช้ีวดัค ารับรองฯรายบุคคล 

 
รูปท่ี 32 การเพิ่มรายละเอียดผลส าเร็จของผลงานจริงตามตวัช้ีวดัตามค ารับรองฯ รายบุคคล 

  ในการรายงานผลการปฏิบติังานผูรั้บการประเมินจะตอ้งรายงานตามผลการปฏิบติังานจริง
ตามท่ีท าค ารับรองไวก้บัผูป้ระเมิน ทั้งน้ี สามารถ Upload หลกัฐานการปฏิบติังานไดโ้ดย คลิกปุ่มแนบไฟล ์  
ปรากฏตามรูปท่ี 33 การ Upload หลกัฐานการปฏิบติังาน (1) 

 
รูปท่ี 33 การ Upload หลกัฐานการปฏิบติังาน (1) 

 
รูปท่ี 34 การ Upload หลกัฐานการปฏิบติังาน (2) 
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  ผูรั้บการประเมินสามารถเตรียมแฟ้มข้อมูลผลงานในรูปแบบ .DOC,.PDF,.XLS ฯลฯ        

แล้วกดปุ่ม Browse เพื่อเลือกแฟ้มขอ้มูลท่ีเตรียมไว ้จากนั้นเลือกแฟ้มขอ้มูล แล้วกดปุ่ม น าเขา้             
การน าเขา้หลกัฐานการปฏิบติังานสามารถน าเขา้ไดม้ากกวา่ 1 แฟ้มขอ้มูลในแต่ละรอบการประเมิน ปรากฏ
ตามรูปท่ี 34 การUpload หลกัฐานการปฏิบติังาน (2) 

     8.3 พฒันาผลการปฏิบติังาน (Develop)   /การพฒันางาน/การพฒันาผูป้ฏิบติังาน 

  ผูป้ระเมินตอ้งสังเกตและให้ความเอาใจใส่ในการติดตามการรายงานผลการปฏิบติังาน
ของผูรั้บการประเมินในสังกัดทุกคน และหากเห็นว่าผูรั้บการประเมินรายใดจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ดา้นใด ผูป้ระเมินสามารถใหค้วามเห็นในการพฒันาโดย ผูป้ระเมินจะตอ้ง Login 
โดยใช ้User ของผูป้ระเมิน แลว้ คลิกเมนูการประเมิน > K08 การประเมิน KPI รายบุคคลจะปรากฏขอ้มูลผูรั้บ
การประเมินตามรูปท่ี 35  

 
รูปท่ี 35 ขอ้มูลผูรั้บการประเมิน 

  คลิกปุ่ม    รายละเอียดของผูรั้บการประเมินท่ีตอ้งการ แลว้ คลิก   
จะปรากฏตามรูปท่ี 36 แผนพฒันาผลการปฏิบติังานรายบุคคล (IPIP) 

 

 
รูปท่ี 36 แผนพฒันาผลการปฏิบติังานรายบุคคล (IPIP) 
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  8.4 ประเมินผลการปฏิบติังาน (Appraise)  /การประเมินผลการปฏิบติังาน 
  ในการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูป้ระเมิน อาจให ้ผูใ้ห้ขอ้มูล ใหค้วามเห็นในการให้

คะแนนประเมินทั้งในส่วนขององคป์ระกอบผลการปฏิบติังาน องคป์ระกอบสมรรถนะ และองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ หากมี แต่อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระเมินจะตอ้งเป็นผูอ้นุมติัการใหค้ะแนนอีกคร้ังหน่ึง 

  การใหค้ะแนนประเมินผลการปฏิบติังาน ผูป้ระเมินตอ้ง Login โดยใช ้User ของ ผูป้ระเมิน 
แลว้ คลิกเมนูการประเมินผล  > K08 การประเมิน KPI รายบุคคล จะปรากฏขอ้มูลผูรั้บการประเมินตามรูปท่ี 37 ขอ้มูล
ผูรั้บการประเมิน 

 
 

รูปท่ี 37 ขอ้มูลผูรั้บการประเมิน 

 คลิกปุ่ม  รายละเอียดของผูรั้บการประเมินท่ีตอ้งการแลว้ คลิก 
 จะปรากฏตามรูปท่ี 38 ผลการปฏิบติังานของผูรั้บการประเมิน 

 

 
รูปท่ี 38 ผลการปฏิบติังานของผูรั้บการประเมิน 

 

คลิก ปุ่มแกไ้ข   ตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการใหค้ะแนนผลการปฏิบติังาน  ปรากฏตามรูปท่ี 39         
การประเมินผลการปฏิบติังาน 
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รูปท่ี 39 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

ผูป้ระเมินใหค้ะแนนแลว้กดปุ่มบนัทึก  ปรากฏตามรูปท่ี 40 ผลการประเมินของผล
การปฏิบติังานจริง 

 
รูปท่ี 40 ผลการประเมินของผลการปฏิบติังานจริง 

           ผูป้ระเมินจะตอ้งใหค้ะแนนประเมินผลการปฏิบติังานทุกตวัช้ีวดัของผูรั้บการประเมิน 

จากนั้นจะตอ้งให้คะแนนสมรรถนะ โดยคลิก    แลว้ให้คะแนนการ
ประเมินสมรรถนะจนครบทุกตวั ปรากฏตามรูปท่ี 41 การให้คะแนนสมรรถนะท่ีแสดงจริง และ รูปท่ี 
42 ผลรวมของคะแนนคุณลกัษณะของสมรรถนะ 
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รูปท่ี 41 การใหค้ะแนนสมรรถนะท่ีแสดงจริง 
 

 
รูปท่ี 42 ผลรวมของคะแนนคุณลกัษณะสมรรถนะ 

 

คลิกปุ่มส่วนท่ี 3         ระบบจะแสดงคะแนนและระดบัผลการ
ประเมินโดยรวมปรากฏตามรูปท่ี 43 คะแนนและระดบัผลการประเมินโดยรวม 
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รูปท่ี 43 คะแนนและระดบัผลการประเมินโดยรวม 

 

ผูป้ระเมินจะตอ้งใหค้วามเห็นโดยคลิก   ปรากฏตามรูปท่ี 44 

 
รูปท่ี 44 ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 

จากนั้นผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือข้ึนไป จะตอ้ง Login เขา้มาโดยใช้ User ของตนเอง                 

เพื่อพิจารณาว่าเห็นชอบตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ประเมินไวห้รือไม่ โดยคลิก   
ปรากฏตามรูปท่ี 45 ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป 
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รูปท่ี 45 ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป 

หลงัจากผูป้ระเมินในแต่ละล าดบัชั้นประเมินเสร็จแลว้ ผูรั้บการประเมินตอ้งพิมพแ์บบประเมินผล

การปฏิบติังานออกมาโดยคลิก ปุ่ม   ปรากฏตามรูปท่ี 46 การพิมพแ์บบประเมินผลการปฏิบติังาน  และ 
รูปท่ี 47 รายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคล 

 

 
 

รูปท่ี 46 การพิมพแ์บบประเมินผลการปฏิบติังาน 

 
 

รูปท่ี 47 รายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคล 
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   8.5 ใหร้างวลัผลการปฏิบติังาน (Reward)   /การเล่ือนเงินเดือน 
        ในการเล่ือนเงินเดือนตามแนวทางท่ี ก.พ. ก าหนด จะเป็นการเล่ือนเป็นเปอร์เซ็นต์

ของฐานในการค านวณ โดยจะใช้ฐานค านวณใดข้ึนอยู่กบัว่าผูรั้บการประเมินนั้น อยู่ในประเภทต าแหน่ง 
ระดับ ต าแหน่งในสายงาน เงินเดือน และค่าคะแนนในการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยในโปรแกรม 
DPIS/PPIS ไดมี้ Module การบริหารค่าตอบแทนเพื่อใช้ในการเล่ือนเงินเดือนตามแนวทางดงักล่าว  ปรากฏตาม        
รูปท่ี 48 เมนูการบริหารค่าตอบแทน 

 
รูปท่ี 48 เมนูการบริหารค่าตอบแทน 

ซ่ึง Module การบริหารค่าตอบแทนจะเป็นส่วนท่ีมีการเช่ือมโยงกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยน า
คะแนนจากการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีผูอ้  านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ ได้ประเมิน มาใช้ในการเล่ือน
เงินเดือน โดยตามบญัชีแนบทา้ยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดบญัชี
เงินเดือนในแต่ละประเภทต าแหน่งเป็นแบบช่วง แบ่งเป็น 4 บญัชี และปรับบญัชีเงินเดือนขา้ราชการเม่ือวนัท่ี 
1 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามรูปท่ี 49  

 

                       รูปท่ี 49 บญัชีเงินเดือนขา้ราชการตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 
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ในการเรียกดูขอ้มูลบญัชีอตัราเงินเดือนในโปรแกรม DPIS/PPIS สามารถเรียกดูได ้โดยคลิก
ท่ีเมนู ขอ้มูลหลกั  > M0401 บญัชีอตัราเงินเดือน ปรากฏตามรูปท่ี 50 บญัชีอตัราเงินเดือน 

 

                                       รูปท่ี 50 เมนูบญัชีอตัราเงินเดือน 

โดยสามารถท าการคน้หาขอ้มูลบญัชีอตัราเงินเดือนได้โดยระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา ไดแ้ก่ ระดบัต าแหน่ง
ขั้นเงินเดือน เงินเดือน ประเภทขา้ราชการ หรือ ประเภทบุคลากร เช่น กรณีท่ีตอ้งการให้ระบบแสดงเง่ือนไข
ของช่วงเงินเดือนของประเภทต าแหน่งทัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน สามารถท าไดโ้ดยเลือกระดบัต าแหน่ง ระดบั
ปฏิบติังาน แลว้คลิก คน้หา ปรากฏตามรูปท่ี 51 การคน้หาขอ้มูลบญัชีอตัราเงินเดือน 

 

รูปท่ี 51 การคน้หาขอ้มูลบญัชีอตัราเงินเดือน 

จะไดผ้ลการคน้หาปรากฏตามรูปท่ี 52 ผลการคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไขช่วงเงินเดือนระดบัปฏิบติังาน 

 
รูปท่ี 52 ผลการคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไขช่วงเงินเดือนระดบัปฏิบติังาน 

 กรณีท่ีตอ้งการดู/แกไ้ขรายละเอียดของช่วงเงินเดือนของประเภทต าแหน่ง เช่น ประเภททัว่ไป 
ระดบัปฏิบติังานสามารถท าได้โดยคลิก  จะมีรายละเอียดปรากฏตามรูปท่ี 53 รายละเอียดช่วงเงินเดือน
ประเภททัว่ไประดบัปฏิบติังาน 

 

รูปท่ี 53 รายละเอียดช่วงเงินเดือนประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน 
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ในท านองเดียวกนัหากตอ้งการดูรายละเอียดของช่วงเงินเดือนในระดบัอ่ืน ๆ ก็สามารถท าได้
โดยการเปล่ียนเง่ือนไขการคน้หาท่ี ระดบัต าแหน่ง เช่น รายละเอียดของ ระดบัทรงคุณวุฒิและระดบัอาวุโส            
จะมีรายละเอียด ปรากฏตามรูปท่ี 54 รายละเอียดช่วงเงินเดือนระดับทรงคุณวุฒิ และ รูปท่ี 55 รายละเอียด                    
ช่วงเงินเดือนระดบัอาวโุส 

 
รูปท่ี 54 รายละเอียดช่วงเงินเดือนระดบัทรงคุณวฒิุ 

 

รูปท่ี 55 รายละเอียดช่วงเงินเดือนระดบัอาวโุส 

 โดยโปรแกรม DPIS/PPIS ไดเ้ตรียมขอ้มูลรายละเอียดบญัชีเงินเดือนแบบช่วงของ         
ทุกระดบัต าแหน่งในแต่ละประเภทต าแหน่ง  ทั้ง  4 บญัชีไวแ้ลว้ 

 ส าหรับการใช้โปรแกรม DPIS/PPIS ในการบริหารค่าตอบแทน สามารถก าหนด
ขั้นตอนไดด้งัน้ี 
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1. กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี/ผูบ้ริหารระบบ ตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมการใช ้Module 
การบริหารค่าตอบแทนในโปรแกรม DPIS/PPIS ใหก้บัทุกส านกั/กอง/ศูนย ์
ของส่วนราชการ 

2. กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี/ผูบ้ริหารระบบ ตอ้งจดัท ากลุ่มผูใ้ชง้านระดบัส านกั/กอง/
ศูนย ์ใหก้บัทุกส านกั/กอง/ศูนย ์ใหมี้สิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อบริหาร
ค่าตอบแทนของส านกั/กอง/ศูนย ์ จากเมนู ตั้งค่าระบบ > C02 กลุ่มผูใ้ชง้าน 
ปรากฏตามรูปท่ี 56 กลุ่มผูใ้ชง้าน 

 
รูปท่ี 56 กลุ่มผูใ้ชง้าน 

ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลเป็นระดบั ส านัก/กอง/ศูนย ์และสิทธ์ิการเขา้ถึง ปรากฏ
ตามรูปท่ี 57 การก าหนดสิทธ์ิ 

 
รูปท่ี 57 การก าหนดสิทธ์ิ 

3. ฝ่ายบริหารของส่วนราชการตอ้งก าหนดระดบัผลการประเมินหลกัของส่วน
ราชการอยา่งนอ้ย 5 ระดบั จากนั้น กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี/ผูบ้ริหารระบบ เพิ่มขอ้มูลระดบัผลการประเมินหลกั
โดยคลิกท่ีเมนู ขอ้มูลหลกั >  M11 การประเมินผล > M1103 ระดบัผลการประเมินหลกั ปรากฏตามรูปท่ี 58 
ระดบัผลการประเมินหลกั 
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รูปท่ี 58 ระดบัผลการประเมินหลกั 

4.  ผูอ้  านวยการระดบัส านกั/กอง/ศูนย ์ก าหนดระดบัผลการประเมินยอ่ย  
 ผูใ้ชง้านระดบัส านกั/กอง/ศูนย ์เพิ่มขอ้มูลระดบัผลการประเมินยอ่ยโดยคลิกท่ีเมนู 

การบริหารค่าตอบแทน >  A02 ระดบัผลการประเมินยอ่ย  ปรากฏตามรูปท่ี 59  ระดบัผลการประเมินยอ่ยของ
ส านกั/กอง/ศูนย ์

 

 
รูปท่ี 59 ระดบัผลการประเมินยอ่ยของส านกั/กอง/ศูนย ์

5. ผูอ้  านวยการระดบัส านกั/กอง/ศูนย ์หรือผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานจดัการผล
การปฏิบติัราชการของขา้ราชการใน ส านกั/กอง/ศูนย ์ท่ีสังกดั โดยคลิกท่ีเมนู การบริหารค่าตอบแทน >  A03 
ผลการประเมินการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ ปรากฏตามรูปท่ี 60 ผลการประเมินการปฏิบติัราชการของ
ขา้ราชการ 
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รูปท่ี 60 ผลการประเมินการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ 

    ค่าคะแนนท่ีปรากฏเป็นค่าคะแนนท่ีได้ผลมาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน
รายบุคคล ในกรณีท่ีส่วนราชการไม่ไดใ้ช ้Module การประเมินผลในโปรแกรม DPIS/PPIS สามารถค านวณ
ค่าคะแนนโดยใช้ระบบการประเมินอ่ืน แล้วน าค่าคะแนนมาเพิ่มในหน้าจอด้านบนน้ีเพื่อใช้ระบบบริหาร
ค่าตอบแทนได ้

  การดูรายละเอียดผลการประเมินการปฏิบติัราชการของขา้ราชการในส านัก/กอง/
ศูนย ์ทุกหน่วยจะตอ้งเขา้มาใน Moduleการบริหารค่าตอบแทนเพื่อตรวจสอบคะแนน และจ านวนขา้ราชการ
วา่ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ ส าหรับท่ีจะบริหารค่าตอบแทนต่อไป 

6. ผูบ้ริหารผลการปฏิบติังานระดับส่วนราชการหรือกลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ีมี
หน้าท่ีบนัทึกขอ้มูลขา้ราชการแต่ละคนว่าจะเล่ือนเงินเดือนในสังกดั ส านัก/กอง/ศูนย ์ใด โดยคลิกเมนูการ
บริหารค่าตอบแทน > A04 สังกดัการเล่ือนเงินเดือน ปรากฏตามรูปท่ี 61 สังกดัของการประเมินและการเล่ือน
เงินเดือน  

 

 

รูปท่ี 61 สังกดัของการประเมินและการเล่ือนเงินเดือน 
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7. ผู้บ ริหารวงเ งินระดับส านัก /กอง /ศูนย์ ต้องบริหารวงเ งินงบประมาณ                  
เล่ือนเงินเดือนโดยคลิกเมนูการบริหารค่าตอบแทน > A05 การบริหารวงเงินงบประมาณเล่ือนเงินเดือน 
ปรากฏตามรูปท่ี 62 การบริหารวงเงินงบประมาณเล่ือนเงินเดือน 

  

 
รูปท่ี 62 การบริหารวงเงินงบประมาณเล่ือนเงินเดือน 

ในการบริหารวงเ งินงบประมาณเล่ือนเงินเดือนในระดับส านัก /กอง /ศูนย ์
ผูอ้  านวยการหรือผูบ้ริหารวงเงินงบประมาณ สามารถทดลองการให้เงินเดือนตามการแจกแจงการเล่ือนเงินเดือน             
โดยต้องกรอกช่ือ แบบทดสอบการบริหารค่าตอบแทนในช่อง   
และจ านวนเงินท่ีไดรั้บจดัสรรในช่อง  จากนั้น คลิก ปุ่ม  เพื่อให้
ระบบค านวณการบริหารวงเงินงบประมาณปรากฏรายละเอียดตามรูปท่ี 63 การบริหารวงเงินงบประมาณเล่ือนเงินเดือน 
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รูปท่ี 63 การบริหารวงเงินงบประมาณเล่ือนเงินเดือน  

 หากในการทดสอบการบริหารวงเงินงบประมาณ วงเงินท่ีส านกั/กอง/ศูนย ์อาจจะเหลือ 
หรือ ไม่พอจ่าย ผูอ้  านวยการหรือผูบ้ริหารวงเงิน สามารถทดสอบใหม่ได ้โดยการเพิ่มหรือลด เปอร์เซ็นต ์   
การใหเ้งิน รายละเอียด ปรากฏตามรูปท่ี 64 เปอร์เซ็นตก์ารบริหารวงเงิน 

 
รูปท่ี 64 เปอร์เซ็นตก์ารบริหารวงเงิน 
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  ในการทดสอบแต่ละแบบทดสอบผูบ้ริหารวงเงินงบประมาณสามารถเลือก
เง่ือนไขในการค านวณไดต้าม ประเภทต าแหน่ง และ ระดบั  ปรากฏตามรูปท่ี 65 การเลือกเง่ือนไขประเภทต าแหน่ง 

 
รูปท่ี 65 การเลือกเง่ือนไขประเภทต าแหน่ง 

 

  การทดสอบแต่ละคร้ังผูอ้  านวยการหรือผูบ้ริหารวงเงินงบประมาณสามารถเก็บ

ผลการทดสอบแต่ละคร้ังไดโ้ดยคลิกปุ่ม     ปรากฏตามรูปท่ี 66 การจดัเก็บผลการทดสอบ 

 
รูปท่ี 66 การจดัเก็บผลการทดสอบ 

เม่ือจดัเก็บผลการทดสอบการบริหารวงเงินงบประมาณแล้ว สามารถเรียกดู
รายละเอียดขอ้มูลการเล่ือนเงินเดือนรายบุคคลคนใน Model การเล่ือนไดโ้ดย คลิกปุ่ม  รายละเอียดของ
แบบทดสอบท่ีตอ้งการ ปรากฏตามรูปท่ี 67 รายละเอียดการค านวณรายบุคคล 

 
 

 
 

รูปท่ี 67 รายละเอียดการค านวณรายบุคคล 
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   ผูบ้ริหารวงเงินงบประมาณสามารถจดัท ารายงานการเล่ือนเงินเดือนของ ส านกั/กอง/

ศูนย ์ไดโ้ดยการคลิกปุ่มพิมพ ์  จะปรากฏตามรูปท่ี 68 หนา้จอบนัทึกขอ้มูล 

 
 
                                                รูปท่ี 68 หนา้จอบนัทึกขอ้มูล 

   กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกรายงานลงแฟ้มข้อมูล บัญชีแนบท้ายค าสั่งเล่ือนขั้น
เงินเดือน.XLS ในรูปแบบ Excel File ซ่ึงจะไดร้ายงาน ปรากฏตามรูปท่ี 69 รายงานแบบทดสอบการบริหาร
ค่าตอบแทน 

 
 
รูปท่ี 69 รายงานแบบทดสอบการบริหารค่าตอบแทน 

   ผูบ้ริหารวงเงินงบประมาณในระดับ ส านัก /กอง/ศูนย์ สามารถพิมพ์รายงานมา
ตรวจสอบขอ้มูลรายบุคคล ก่อนท่ีจะเลือกแบบทดสอบท่ีจะยืนยนั แบบทดสอบ เพื่อไปจดัท าบญัชีแนบทา้ย
ค าสั่งเล่ือนเงินในต่อไป 
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   ในการยนืยนัแบบการเล่ือนข้ึนเงินเดือนสามารถท าไดโ้ดยการคลิกปุ่ม ยนืยนั

แบบทดสอบ  หากแบบทดสอบใดไดรั้บการยนืยนัจะปรากฏสัญลกัษณ์สีเขียว หนา้
แบบทดสอบ  ปรากฏตามรูปท่ี 70  

 
รูปท่ี 70  

ทั้ งน้ีทุก ส านัก /กอง /ศูนย์ จะต้องบริหารวงเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จ                  
เพื่อท่ี ผูบ้ริหารผลการปฏิบติังานระดบัส่วนราชการหรือกลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี  จะไดด้ าเนินการจดัท าบญัชี
การเล่ือนเงินเดือนระดบัส่วนราชการต่อไป 

8.  ผูบ้ริหารผลการปฏิบติังานระดบัส่วนราชการหรือกลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี  จดัท า
บญัชีเล่ือนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการโดยคลิกเมนูการบริหารค่าตอบแทน >  A06 สร้างบญัชีแนบทา้ยค าสั่ง
เล่ือนเงินเดือน ปรากฏตาม รูปท่ี 71 สร้างบญัชีแนบทา้ยค าสั่งเล่ือนเงินเดือน 

 
 

 
รูปท่ี 71 สร้างบญัชีแนบทา้ยค าสั่งเล่ือนเงินเดือน 

  ผูบ้ริหารผลการปฏิบัติงานระดับส่วนราชการหรือกลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี            
ต้องกรอก ค าสั่งเลขท่ี  ลงวนัท่ี เร่ือง และประเภทค าสั่ง จากนั้น เลือกแบบทดสอบการบริหาร
ค่าตอบแทนท่ีจะท าบญัชี โดยคลิกปุ่ม  จะปรากฏตามรูปท่ี 72 
บญัชีการเล่ือนเงินเดือนท่ีส านกั/กอง/ศูนย ์ท่ียนืยนัแลว้ 



คู่มือการใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม/จงัหวดัในการบริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือน 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
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รูปท่ี 72 บญัชีการเล่ือนเงินเดือนท่ีส านกั/กอง/ศูนย ์ท่ียนืยนัแลว้ 

  Check  หน้าหน่วยงานท่ีตอ้งการจดัท าบญัชี แลว้เลือกเง่ือนไข ประเภท

บุคลากร และระดบั จากนั้นคลิกปุ่ม   จะปรากฏตามรูปท่ี 73 และ 74   

 
รูปท่ี 73  

 

 
รูปท่ี 74 

 
 
 
 
 



คู่มือการใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม/จงัหวดัในการบริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือน 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
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  หากขอ้มูลรายบุคคลไม่ถูกตอ้งสามารถแกไ้ขไดโ้ดยคลิกปุ่มแกไ้ข   
 เม่ือตรวจสอบขอ้มูลทางหนา้จอเรียบร้อยแลว้หากตอ้งการสร้างรายงานบญัชีแนบทา้ยค าสั่ง

เล่ือนเงินเดือนใหค้ลิกปุ่ม  จะปรากฏตามรูปท่ี 75 หนา้จอบนัทึกขอ้มูล 

 
                                      รูปท่ี 75 หนา้จอบนัทึกขอ้มูล 

กดปุ่ม Save เพื่อบนัทึก บญัชีแนบทา้ยค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน.XLS ในรูปแบบ Excel File 
ซ่ึงจะไดร้ายงานปรากฏตามรูปท่ี 76  บญัชีรายละเอียดเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ 

 

 
รูปท่ี 76 บญัชีรายละเอียดเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ 

 
 



คู่มือการใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม/จงัหวดัในการบริหารผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือน 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
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  หลังจากหัวหน้าส่วนราชการได้ลงนามในค าสั่งเ ล่ือนขั้นเงินเดือนแล้ว  
ผูบ้ริหารผลการปฏิบติังานระดบัส่วนราชการหรือกลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้มายืนยนัค าสั่งโดยคลิก

ท่ีปุ่ม   ปรากฏตามรูปท่ี 77 

 
รูปท่ี 77 การยนืยนับญัชีแนบทา้ยค าสั่งเล่ือนเงินเดือน 

  ระบบจะ Update ขอ้มูลการเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการทุกคนตามบญัชีแนบ
ท้ายค าสั่งเล่ือนเงินเดือนลงในฐานข้อมูลโดยอตัโนมติั พร้อมทั้งจดัท าประวติัการรับเงินเดือนให้
ขา้ราชการทุกคนท่ีปรากฏในบญัชี 


