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1.เขาสูระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรมสุขภาพจิต  
            โดย เขาผานทางเว็บไซตhttp://www.hr.dmh.go.th/hr/    ใส   

1. ชื่อผูใชงาน : ตามท่ีทางกองการเจาหนาท่ีไดแจงไว 
            รหัสผาน : ตามท่ีทางกองการเจาหนาท่ีไดแจงไว 

          2.ระบบลอค ข้ันสุดทาย : เพ่ือปองกัน สแปม  

 

2. เมนูหลัก  

 

ซ่ึงจะมีเมนูอยู 5 เมนูดังนี้ 

แสดงหนาจอหลักของโปรแกรม 

สําหรับการบันทึกขอมูลบุคคลและผลการประเมินรายบุคคล รวมถึงการ
จัดทําผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยงาน 

สําหรับการเลื่อนเงินเดือน 

สําหรับการออกรายงานจากระบบ 

ออกจากโปรแกรม 

1 
2 
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3. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

           เม่ือตองการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเลือกท่ีเมนู                                            

แลวดําเนินการ ดังนี้                                          

3.1 กดเลือกปงบประมาณท่ีตองการ แลวดําเนินการกด ตกลง  

 

   3.2 โปรแกรมจะแสดงรายช่ือขาราชการท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีหนวยงาน  

 
 

3.2.1 การแกไขปรับปรุงขอมูลบุคคล : ใหหนวยงานตรวจสอบขอมูลบุคคลวาถูกตองหรือไม กรณีพบ

ความไมถูกตอง สามารถแกไขขอมูลได โดยกดท่ีปุม ในชองแกไขของแตบุคคล จะปรากฏ box ขอความ 

ใหแกไข ดังรูป 

 
***ท้ังนี้หากหนวยงานดําเนินการแกไขรายช่ือของใหดําเนินการแกไขในระบบ DPIS ดวย กรณีท่ี

เปล่ียนช่ือนามสกุลขอใหสงหลักฐานเขามาท่ี กองการเจาหนาท่ี เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานตอไป 

          ***หนวยงานสามารถคนหารายชื่อบุคคล โดย กดปุม F3  

 

โปรแกรมจะนําเขาขอมูลทุกคน

เปนสถานะ “ผูปฏิบัติ” ขอให

แกไขขอมูลเฉพาะผูทําหนาท่ี

หัวหนา โดยคลิ๊กเลือกท่ีสถานะ 

“หัวหนา” 

 

 

ปุ่ มแก้ไข

ข้อมลูบคุคล 

ปุ่ มกรอกผล

การประเมิน 
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3.2.2 การกรอกรายละเอียด ผลงาน,องคประกอบอ่ืนดานผลงาน,สมรรถนะ,องคประกอบอ่ืนดาน

สมรรถนะ  ใหกดปุมบันทึกคะแนน  เพ่ือดําเนินการบันทึกคะแนน โดยกรอกรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

1. ในชองผลงาน, องคประกอบอ่ืนดานผลงาน, สมรรถนะ, องคประกอบอ่ืนดาน

สมรรถนะ และรายการสมรรถนะ ใหกรอกคะแนนท่ีไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล ถา

ไมมีคะแนนใหดําเนินการใส 0   

*วิธีการลงบรรทัดใหมเม่ือดําเนินการกรอก ใหกดปุม ENTER แลว CURSOR จะลงมาบรรทัดใหม   

   2    กดปุม บันทึก 

 

***ท้ังนี้ กรณีท่ีรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวท่ี 1 ซํ้ากับรายการ

สมรรถนะรายการใด (การถายทอดองคความรูฯ หรือศิลปะส่ือสารจูงใจ) ก็ใหใสผลประเมินลงไปดวย 

 

 

 

1 

2 
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3. เม่ือดําเนินการกรอกขอมูลเรียบรอยแลวระบบจะแสดงคะแนนท่ีไดดําเนินการ

บันทึกไว 

 

4. หนวยงานดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของคะแนนการประเมินและขอมูล 

บุคคลของขาราชการใหเรียบรอย แลว กดปุม                                                                    
 

5. ระบบจะคํานวณโควตาดีเดนท่ีหนวยงานสามารถเลื่อนเงินเดือนใหได พรอมชวง
คะแนนในแตละระดับผลประเมินใหโดยอัตโนมัติ  ซ่ึงหนวยงานสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลคํานวนได  
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6. หนวยงานสามารถเปลี่ยนจํานวนระดับผลการประเมินไดตามท่ีตองการ  เชน ถา
ตองการใหในหนวยงานมีจํานวนระดับผลการประเมิน 2 ระดับ ก็ใหเลือก “ดีเดน ดีมาก ”  หรือ ตองการมี
จํานวนระดับผลการประเมิน 3 ระดับ ก็ใหเลือก “ดีเดน ดีมาก ดี”  หรือ ตองการมีจํานวนระดับผลการ
ประเมิน 4 ระดับ ก็ใหเลือก “ดีเดน ดีมาก ดี พอใช”  

 
 

7. หนวยงานสามารถเลือก จํานวนคนท่ีจะไดดีเดน โดยระบบจะแสดงจํานวนโควตา
ดีเดนท่ีหนวยงานสามารถเลือกได ซ่ึงเปนจํานวนท่ีไมเกินโควตาท่ีกรมกําหนด 

 

8. หนวยงานสามารถเลือก จํานวนระดับประเมินยอยในแตละระดับการประเมินได  
เชน   ตองการใหมีระดับประเมินยอยดีมาก 2 ระดับ ใหระบุจํานวนระดับท่ีตองการ ท่ีชอง “ จํานวนระดับ ดี
มาก” 
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9. จากนั้นกดท่ีปุม คํานวณใหม  ระบบจะทําการคิดชวงคะแนนตามท่ีไดเลือกไวให และ
จะแสดงรายชื่อของผูไดรับระดับผลการประเมินตามชวงคะแนนท่ีเราไดดําเนินการ
กําหนดไวในขอท่ี 6 – 8  ตามรูป ดังนี้ 

 
 

เม่ือตกลงผลการประเมินตามรายละเอียดท่ีโปรแกรมแสดงแลว โปรแกรมจะบันทึกขอมูล
ไวโดยอัตโนมัติ หากหนวยงานตองการแกไขผลการประเมินในสวนใด ใหยอนกลับไปเริ่มตนแกไขขอมูลในสวน
นั้น ท้ังนี้ตองแกไขขอมูลภายในเวลาท่ีกําหนดเทานั้น หลังพนกําหนดเวลาหนวยงานจะไมสามารถแกไขขอมูล
ใดๆไดอีก (ตองติดตอผูควบคุมระบบเปนผูแกเทานั้น) 
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4. ระบบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 

           เม่ือหนวยงานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบรอยแลว  

และตองการเขาส ูระบบการเล่ือนเงินเดือน ใหกดปุม           จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 

 

 
4.1 กดเลือกปงบประมาณท่ีตองการ แลวดําเนินการกด ตกลง  

 

4.2 โปรแกรมจะดึงขอมูลผลการประเมินท่ีหนวยงานไดจัดทําไวแลวข้ึนมา ปรากฏ ดังภาพ  
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โดยสวนบนของหนาจอ จะแสดงตารางขอมูล 

- อัตราเงินเดือนรวม คือ อัตราเงินเดือนของขาราชการทุกคนในหนวยงาน 

- วงเงินงบประมาณ คือ วงเงินงบประมาณสําหรับเลื่อนเงินเดือนท่ีกรมฯไดจัดสรรให 

- ใชเลื่อนเงินเดือน คือจํานวนเงินท่ีหนวยงานใชในการเลื่อนเงินเดือนท้ังหมด ซ่ึงจะ

ปรากฏตัวเลข เม่ือหนวยงานไดกรอกรอยละของแตละระดับประเมินเรียบรอยแลว 

- ผลการเลื่อนเงินเดือน คือจํานวนเงินท่ีเหลือหรือเกิน จากการกําหนดรอยละของการ

เลื่อนเงินเดือน 

- รอยละท่ีไดเลื่อน สําหรับใหหนวยงานกรอกผลการพิจารณาอัตรารอยละของการเลื่อน

เงินเดือนในแตละระดับผลการประเมิน  

  
4.3 ใหหนวยงานกรอกรอยละของการเลื่อนเงินเดือน ลงในสวนของ 

 “รอยละท่ีไดเลื่อน”  แลวกดปุม    

 

4.4  หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงผลการเลื่อนเงินเดือน ตามอัตรารอยละของการเลื่อนเงินเดือนท่ี

หนวยงานกรอกไว โดยถาอัตรารอยละท่ีหนวยงานกรอกไว ทําใหวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของหนวยงาน

เกินกวาท่ีจัดสรรให โปรแกรมจะแจงเตือนใหคํานวณใหม ซ่ึงหนวยงานจะตองกรอกรอยละท่ีไดเลื่อนใหมอีก

ครั้ง โปรแกรมไมมีการแจงเตือน (ผลการใชเงินไมเกินจากท่ีจัดสรรให) ดังภาพ 
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4.5 กรณีท่ีหนวยงานกรอกรอยละท่ีไดเลื่อน และโปรแกรมไมไดแจงเตือน แสดงวาผลการพิจารณา

รอยละของการเลื่อนเงินเดือน ไมทําใหวงเงินท่ีในการเลื่อนเงินเดือนเกินวาท่ีไดรับจัดสรร โดยจะแสดงวงเงินท่ี

เหลือใหเห็น ดังภาพ 

 
 

4.6 เม่ือหนวยงานเห็นดวยกับอัตรารอยละท่ีใชในการเลื่อน และวงเงินท่ีเหลือแลว ก็ใหยุติ
การบันทึกขอมูล โปรแกรมจะบันทึกขอมูลสุดทายและเก็บเปนฐานขอมูลในระบบตอไป หากหนวยงานยัง
ตองการปรับแก ใหยอนกลับไปแกตรงสวนท่ีตองการปรับแก ท้ังนี้ตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น   หลัง
พนกําหนดเวลาหนวยงานจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆไดอีก (ตองติดตอผูควบคุมระบบเปนผูแกเทานั้น) 
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4.ระบบรายงาน 

หลังจากท่ีหนวยงานบันทึกขอมูลในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการเลื่อนเงินเดือนเรียบรอย

แลว สามารถเรียกดูรายงานท่ีไดบันทึกขอมูลไปแลว โดยกดปุม     ซ่ึงจะมีรายงาน ดังนี้ 

 

รายงานเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.1 บัญชีรายละเอียดผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุมขาราชการ   

แสดง ราชชื่อขาราชการท้ังหมดของหนวยงานท่ีไดดําเนินการบันทึกขอมูลลงในระบบ  

 

 
ระบุ ครั้งท่ี และ

ปงบประมาณ แลว

เลือกรายงาน 

http://www.hr.dmh.go.th/pms/gen_report.php?rep1&year=2555&period=1&agency=
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2.2 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แสดงรายละเอียด ชวงระดับผลการประเมินของบคุลากรในหนวยงาน 

 

2.3 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักมาตรฐาน 

 
 

2.4 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักจูงใจ 

 

http://www.hr.dmh.go.th/pms/gen_report.php?rep2&year=2555&period=1&agency=
http://www.hr.dmh.go.th/pms/gen_report.php?rep3&year=2555&period=1
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2.5 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสรางโอกาสและความเปนธรรม 

 

 

2.6 รายงานจํานวนขาราชการท่ีไดรับการประเมินของหนวยงาน 

 
 

รายงานเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน 

2.7 แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนเงินเดือนขาราชการ 

 

http://www.hr.dmh.go.th/pms/gen_report.php?rep4&year=2555&period=1
http://www.hr.dmh.go.th/pms/gen_report.php?rep4&year=2555&period=1
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2.8 บัญชีรายละเอียดการเล่ือนเงินเดือนขาราชการประเภทท่ัวไป ตั้งแตระดับอาวุโสลงมา และ

ประเภทวิชาการตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา 

 

2.9 บัญชีรายละเอียดการใชอัตรารอยละของการเล่ือนเงินเดือนของหนวยงานในสังกัดกรม

สุขภาพจิต 

 

2.10 บัญชีรายละเอียดการใชวงเงินเล่ือนเงินเดือน 
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