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หลกัการและเหตุผลการจดัท าระบบ

◆ ค าส่ังกรมพฒันาฝีมือแรงงานที่ 241/2562 แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล  



หลกัการและเหตุผลการจดัท าระบบ

◆ลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสารทีใ่ช้ในการประเมนิ

◆ลดข้อผดิพลาดในการบันทึกผลการประเมินและวงเงินประเมนิ



กลุ่มผูใ้ชง้าน

◆ผู้ใช้ทัว่ไป  
◼ ได้แก่ เจ้าหน้าทีส่ถาบัน/ส านักงาน ทีไ่ด้รับมอบหมายให้บันทกึผลการเล่ือนเงนิเดือน/ขั้น

ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

◆ผู้ดูแลระบบ
◼ เจ้าหน้าทีก่องบริหารทรัพยากรบุคคล



ไฟลเ์อกสารท่ีจะตอ้งเตรียมเพื่อแนบเขา้ระบบ

◆ ข้าราชการ
◼ รอบ 1 และ 2

◼ 1.แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ(ส่ังพิมพไ์ดจ้าก DPIS และกรณีท่ีไม่ไดบ้นัทึกตวัช้ีวดัผา่นระบบ ให้
จดัท าในรูปแบบเอกสารตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ)

◼ 2.ประกาศรายช่ือขา้ราชการผูอ้ยูใ่นระดบัดีเด่นและดีมาก
◼ 3.ประกาศร้อยละของการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ
◼ 4.แบบสรุปสถิติวนัลาของขา้ราชการในรอบ 6 เดือน
◼ 5.แบบบญัชีผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการตามวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร
◼ 6.รายงานการประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการปฏิบติัราชการระดบัส านกั/กอง/หรือเทียบเท่า ตาม

ค าสั่งกรมฯ ท่ี 612/2561 ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2561 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของขา้ราชการ

◼ 7.แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการของผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ



ไฟลเ์อกสารท่ีจะตอ้งเตรียมเพื่อแนบเขา้ระบบ

◆ ลูกจ้างประจ า
◼ รอบ 1

◼ 1.บญัชีเสนอขอเล่ือนขั้นค่าจา้งประจ าปี (แบบขอเล่ือน 0.5ขั้น/2%)
◼ 2. บญัชีเสนอขอเล่ือนขั้นค่าจา้งประจ าปี (แบบขอเล่ือน 1ขั้น/4%)
◼ 3.บญัชีไม่เสนอขอเล่ือนขั้นค่าจา้งประจ าปี
◼ 4.แบบสรุปสถิติวนัลาของลูกจา้งประจ าในรอบ 6 เดือน

◼ รอบ 2
◼ 1.บญัชีเสนอขอเล่ือนขั้นค่าจา้งประจ าปี (แบบขอเล่ือน 0.5ขั้น/2%)
◼ 2. บญัชีเสนอขอเล่ือนขั้นค่าจา้งประจ าปี (แบบขอเล่ือน 1ขั้น/4%)
◼ 3.บญัชีไม่เสนอขอเล่ือนขั้นค่าจา้งประจ าปี
◼ 4.แบบสรุปสถิติวนัลาของลูกจา้งประจ าในรอบ 6 เดือน
◼ 5.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานลูกจา้งประจ า



ไฟลเ์อกสารท่ีจะตอ้งเตรียมเพื่อแนบเขา้ระบบ

◆ พนักงานราชการ
◼ รอบ 1

◼ 1. แบบสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการทัว่ไป 

◼ รอบ 2
◼ 1. แบบประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานราชการทัว่ไป (ของแต่ละบุคคล)
◼ 2. แบบสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานราชการทัว่ไป
◼ 3. แบบสรุปขอ้มูลสถิติวนัลาของพนกังานราชการทัว่ไป
◼ 4. แบบบญัชีผลการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนพนกังานราชการตามวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร



ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบ

◆ เข้าผ่านหน้าเวบ็ไซต์ Data Center 

http://datacenter.dsd.go.th

◆ คลกิที่แบนเนอร์

◆หรือ เข้าที่ http://idev.dsd.go.th/sp



◆ เลือกหน่วยงาน และ ใส่รหัสผ่านที่ก าหนด



หนา้จอระบบภายหลงัจากเขา้สู่ระบบส าเร็จ

ประเมินพนกังานราชการ

รอบการประเมิน

ตรวจสอบรายช่ือปฏิบติังานจริง

บนัทึกวนัลา
ก าหนดช่วงคะแนนขา้ราชการ

ประเมินขา้ราชการ

ประเมินลูกจา้งประจ าหน่วยงานท่ีประเมิน
ก าหนดช่วงคะแนนพนกังานราชการ

แจง้ผลการตรวจ

ออกจากระบบ



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วนัที่ 1 มีนาคม/กนัยายน

ส่งไป

ส่งกลบั



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วนัที่ 1 มีนาคม/กนัยายน

DPIS
ณ 1 มี.ค./1 ก.ย.

e-PAS

ยนืยนัช่ืออยูจ่ริง

ตรวจสอบรายช่ือ
ท่ีหน่วยงานแจง้



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วนัที่ 1 มีนาคม/กนัยายน

รายช่ือบุคลากรในกลุ่ม

เคลียร์ขอ้มูลท่ีบนัทึกทั้งหมด

บนัทึกอยูป่ฏิบติังานจริง
บนัทึกไม่อยูป่ฏิบติังาน

ส าหรับผูดู้แลระบบ

กลบัหนา้แรก

ออกจากระบบ

กลุ่มบุคลากร



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วนัที่ 1 มีนาคม/กนัยายน

กรณบัีนทกึผู้อยู่ปฏบัิติงานจริง

1. ต๊ิกเคร่ืองหมาย ✓ หนา้รายช่ือผูอ้ยูป่ฏิบติังานจริงในหน่วยงาน ณ วนัท่ี 1 มีนาคม/กนัยายน
2. คลิกท่ีปุ่ม 



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วนัที่ 1 มีนาคม/กนัยายน

3. จะปรากฏเคร่ืองหมาย         ในช่องปฏิบติังานจริง ณ หน่วยงาน



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วนัที่ 1 มีนาคม/กนัยายน

กรณบัีนทกึผู้ไม่ได้อยู่ปฏบิัติงานจริง

1. ต๊ิกเคร่ืองหมาย ✓ หนา้รายช่ือผูอ้ยูป่ฏิบติังานจริงในหน่วยงาน ณ วนัท่ี 1 มีนาคม/กนัยายน
2. คลิกท่ีปุ่ม  



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วนัที่ 1 มีนาคม/กนัยายน

3. จะปรากฏเคร่ืองหมาย         ในช่องปฏิบติังานจริง ณ หน่วยงาน



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วนัที่ 1 มีนาคม/กนัยายน

หากหน่วยงานตรวจสอบแล้ว บุคลากรทั้งหมดทีม่รีายช่ือบนหน้าจอ ปฏบัิติงานจริง ณ หน่วยงาน  สามารถ ติ๊กเลือก
ทั้งหมด ตามรูป แล้วคลกิทีปุ่่ ม                                          กไ็ด้ เพ่ือประหยดัเวลาในการเลือก



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วนัที่ 1 มีนาคม/กนัยายน

กรณทีีห่น่วยงานไม่มบุีคลากรในกลุ่มลูกจ้างประจ า

1. จะปรากฏหนา้จอดงัรูป
2. ตอ้งคลิกท่ีปุ่ม                                            เพื่อยนืยนัวา่หน่วยงานไม่มีบุคลากรในกลุ่มลูกจา้งประจ า



อยา่ลืมบนัทึกใหค้รบ 3 กลุ่ม
- ขา้ราชการ
- ลูกจา้งประจ า
- พนกังานราชการ



ขั้นตอนท่ี 2 บนัทึกสถิติวนัลา

รายช่ือบุคลากร

บนัทึกสถิติลาป่วย

บนัทึกสถิติลากิจ

บนัทึกสถิติมาสาย

บนัทึกการขาดราชการ

แสดงสถานะวนัลา
ไม่ไดเ้ล่ือน

บนัทึกการลาป่วยจ าเป็น

แนบหลกัฐานลาป่วยจ าเป็น



ขั้นตอนท่ี 2 บนัทึกสถิติวนัลา

◆ บันทึกตวัเลขจ านวนวนั / จ านวนคร้ัง ของการลาแต่ละประเภท

◆หากวนัลาเกนิ เง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือน / ขั้น /ค่าตอบแทน จะปรากฏสัญลกัษณ์

◆หลงัจาก บันทึกวันลาแล้ว หากต้องการแก้ไข ให้คลกิที่ 



เง่ือนไขท่ีระบบจะแสดงสถานะไม่ไดเ้ล่ือน

◆ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า (แต่ละรอบการประเมนิ)

◼ ลากจิและลาป่วยรวมกนัเกนิ 23 วนั หรือ 10 คร้ัง 

◼ สายเกนิ 18 คร้ัง

◼ ปฏิบตัิงานไม่ถึง 4 เดือน

◆พนักงานราชการ (คดิทั้งปี)

◼ ลาป่วยเกนิ 30 วนั หรือ 20 คร้ัง 

◼ สายเกนิ 18 คร้ัง

◼ ปฏิบตัิงานไม่ถึง 8 เดือน



ก่อนท่ีจะท าการประเมินตอ้งทราบก่อนวา่

◆ คะแนนผลสัมฤทธ์ิ และ คะแนนสมรรถนะ ของข้าราชการและพนักงานราชการ 
จะไหลมาจากระบบ DPIS ดงัน้ัน 

◆ถ้าระบบ DPIS ผู้อ านวยการยงัไม่ได้ประเมนิคะแนน   ระบบ e-PAS
จะแสดงคะแนนเป็น 0 บุคคลน้ันจะไม่มคีะแนนเพ่ือใช้ประกอบการเล่ือนประเมิน

◆ดงัน้ันจะต้องให้ผู้อ านวยการ เข้าไปประเมนิในระบบ DPIS ให้เรียบร้อยก่อน 





ก าหนดช่วงคะแนน

◆เน่ืองจาก คะแนนไหลมาจาก Dpis โดยอตัโนมัต ิดงัน้ันจึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องไปกรอกคะแนนอกีแล้ว
◆หน้าทีข่องผู้จัดท าข้อมูลการประเมนิ เพยีงแค่ก าหนดช่วงคะแนนและร้อยละ

เงนิเดือนที่จะเล่ือนให้สอดคล้องกนั โดยคลกิที่



ก าหนดช่วงคะแนน

-บนัทึก ประเภท / ระดบั  คะแนนขั้นต ่าท่ีจะไดร้ะดบัท่ีก าหนด  ร้อยละวงเงินท่ีจะไดเ้ล่ือน
-คะแนนขั้นต ่า ใส่ตวัเลขเดียว  ไม่ตอ้งใส่เป็นช่วง  ระบบจะคิดช่วงใหเ้อง
-คะแนนขั้นต ่า ของประเภทท่ีระดบัต ่าสุด จะตอ้งเท่ากบั คะแนนท่ี กองบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด นัน่
คือ ดีเด่น ต ่าสุดคือ 90 ดีมาก 80 ดี 70 พอใช ้60 ตอ้งปรับปรุง 0
-จากรูป หากแบ่งดีเด่น ใหมี้ 2 ระดบั คือ ดีเด่น 1 ดีเด่น 2 คะแนนขั้นต ่าของดีเด่น2 จะตอ้งเป็น 90

- หากใส่คะแนนไม่สมัพนัธ์กนั จะมีขอ้ความฟ้องวา่  



การแกไ้ข

- หากตอ้งการลา้งทั้งหมดเพื่อก าหนดใหม่ทุกระดบั   ใหค้ลิกหมายเลข 1
- หากตอ้งการแกไ้ข ร้อยละวงเงิน (ช่วงคะแนน ถูกตอ้งแลว้)  ใหค้ลิกหมายเลข 2 จดัการแกต้วัเลข

ร้อยละ แลว้ กด submit



ขั้นตอนท่ี 3 เล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมิน

ร้อยละเงินเดือนท่ีเล่ือน

หมายเหตุ

ช่ือเจา้หนา้ท่ีบนัทึก

รายละเอียดวงเงินจดัสรร/ใชไ้ป/

คงเหลือ

แกไ้ขร้อยละวงเงินท่ีเล่ือน



◆จากรูปด้านบนจะเห็นว่า ระบบท าการค านวณวงเงินทีเ่ล่ือนให้อตัโนมตัิ โดยจะเทยีบ
คะแนนทีไ่ด้จาก DPIS ว่าอยู่ในช่วงใด และช่วงคะแนนน้ันตรงกบัร้อยละวงเงินที่
หน่วยงานก าหนดมา ร้อยละเท่าไร

กจ็ะเอาร้อยละมาค านวณเงินทีจ่ะเล่ือนให้  หากวงเงนิที่เล่ือนให้กบัข้าราชการรวม
ทั้งหมดมากกว่า วงเงินทีไ่ด้รับจัดสรร  จะไม่สามารถคลกิ ตกลง เพ่ือส่งข้อมูลเข้าระบบได้



◆ต้องท าการแก้ไขร้อยละวงเงินการเล่ือน  จะปรับลดหรือปรับเพิม่กข็ึ้นอยู่กบั
หน่วยงาน

◆ท าการปรับตวัเลขร้อยละตามต้องการ โดยดูตวัเลขให้สอดคล้องกนัด้วย เช่น วงเงนิ
ร้อยละดเีด่น 1 จะน้อยกว่า วงเงินร้อยละดเีด่น 2 ไม่ได้ หากก าหนดไม่สอดคล้อง
กนั จะมีข้อความเตือน

◆เม่ือปรับจนพอใจแล้ว คลกิทปุ่ีม ข้าราชการ



◆ เม่ือวงเงินทีเ่ล่ือนไม่เกนิวงเงินทีไ่ด้รับจัดสรร   กด็ าเนินการใส่ช่ือคนบันทกึข้อมูล
และคลกิตกลง



ขั้นตอนท่ี 3 เล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ

ผลการเล่ือนเงินเดือน

แกไ้ขการประเมิน

รายการเอกสารท่ีตอ้งแนบ

ตวัอยา่งเอกสารแนบ

แนบเอกสารแต่ละรายการ



ขอ้ควรระวงั

◆วงเงินคงเหลือต้องไม่ติดลบ หากติดลบจะบันทกึไม่ได้ (ปุ่มตกลง เป็นสีเทา)

◆เอกสารแนบต้องเป็น pdf เท่าน้ัน  หากมไีฟล์ใดไฟล์หน่ึง ไม่ใช่ pdf ระบบ
จะไม่บันทึกไฟล์แนบอ่ืนๆ โดยอตัโนมัติ
◆หากคลกิแก้ไขการบันทึก                     จะท าให้ผลการประเมินที่บันทกึและไฟล์

เอกสารแนบถูกลบทิง้โดย                    อตัโนมตัเิพ่ือป้องกนัความผดิพลาดระหว่าง
ผลการบันทึกและไฟล์เอกสารแนบ





ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินลูกจา้งประจ า

คะแนนการประเมิน

ขั้นท่ีขอคร้ังน้ี

หมายเหตุ

ช่ือเจา้หนา้ท่ีบนัทึก

โควตาท่ีจะได ้1 ขั้น



ผลการเล่ือนค่าจา้ง 0.5/1/1.5ขั้น

แกไ้ขการประเมิน

รายการเอกสารท่ีตอ้งแนบ

ตวัอยา่งเอกสารแนบ

แนบเอกสารแต่ละรายการ

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินลูกจา้งประจ า



ขอ้ควรระวงั

◆รอบการประเมนิที่ 1  สามารถประเมนิได้แค่ 0.5 / 1 ขั้น  หากใส่ตัวเลข
นอกเหนือจากนี ้จะมีpopup เตือนให้แก้ไข

◆รอบการประเมนิที่ 2  สามารถประเมนิได้แค่ 0.5 / 1/1.5 ขั้น  โดยตวัเลข 
1.5 สามารถใส่ได้ให้กบั ลูกจ้างประจ าทีร่อบแรก ขอมา 1 ขั้นแต่ได้ 0.5 ขั้น
หากใส่ตัวเลขนอกเหนือจากนี ้จะมีpopup เตือนให้แก้ไขเช่นกนั

◆เอกสารแนบต้องเป็น pdf เท่าน้ัน  หากมไีฟล์ใดไฟล์หน่ึง ไม่ใช่ pdf ระบบ
จะไม่บันทึกไฟล์แนบอ่ืนๆ โดยอตัโนมตัิ
◆หากคลกิแก้ไขการบันทึก                     จะท าให้ผลการประเมินที่บันทกึและไฟล์

เอกสารแนบถูกลบทิง้โดย                    อตัโนมตัเิพ่ือป้องกนัความผดิพลาดระหว่าง
ผลการบันทึกและไฟล์เอกสารแนบ





ก าหนดช่วงคะแนน

◆เน่ืองจาก คะแนนไหลมาจาก Dpis โดยอตัโนมัต ิดงัน้ันจึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องไปกรอกคะแนนอกีแล้ว
◆หน้าทีข่องผู้จัดท าข้อมูลการประเมนิ เพยีงแค่ก าหนดช่วงคะแนนและร้อยละ

เงนิเดือนที่จะเล่ือนให้สอดคล้องกนั โดยคลกิที่



ก าหนดช่วงคะแนน

-บนัทึก ประเภท / ระดบั  คะแนนขั้นต ่าท่ีจะไดร้ะดบัท่ีก าหนด  ร้อยละวงเงินท่ีจะไดเ้ล่ือน
-คะแนนขั้นต ่า ใส่ตวัเลขเดียว  ไม่ตอ้งใส่เป็นช่วง  ระบบจะคิดช่วงใหเ้อง
-คะแนนขั้นต ่า ของประเภทท่ีระดบัต ่าสุด จะตอ้งเท่ากบั คะแนนท่ี กองบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด นัน่คือ 
ดีเด่น ต ่าสุดคือ 95 ดีมาก 85 ดี 75 พอใช ้65 ตอ้งปรับปรุง 0
-จากรูป หากแบ่งดีเด่น ใหมี้ 3 ระดบั คือ ดีเด่น 1 ดีเด่น 2 ดีเด่น 3 คะแนนขั้นต ่าดีเด่น 3 จะตอ้งเป็น 95

- หากใส่คะแนนไม่สมัพนัธ์กนั จะมีขอ้ความฟ้องวา่  



การแกไ้ข

- หากตอ้งการลา้งทั้งหมดเพื่อก าหนดใหม่ทุกระดบั   ใหค้ลิกหมายเลข 1
- หากตอ้งการแกไ้ข ร้อยละวงเงิน (ช่วงคะแนน ถูกตอ้งแลว้)  ใหค้ลิกหมายเลข 2 จดัการแกต้วัเลข

ร้อยละ แลว้ กด submit



ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินพนกังานราชการ

คะแนนการประเมิน

ระดบัผลการประเมิน

ร้อยละค่าตอบแทน

ช่ือเจา้หนา้ท่ีบนัทึก



ผลการเล่ือนค่าตอบแทน

แกไ้ขการประเมิน

รายการเอกสารท่ีตอ้งแนบ

ตวัอยา่งเอกสารแนบ

แนบเอกสารแต่ละรายการ

ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินพนกังานราชการ



ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินพนกังานราชการ

คะแนนการประเมิน
รอบ2

คะแนนการประเมินรอบ1

คะแนนเฉล่ียทั้ง2 รอบ

ผลการประเมิน

ร้อยละ

ช่ือเจา้หนา้ท่ีบนัทึก

วงเงินจดัสรร/ใชไ้ป/คงเหลือ

แกไ้ขร้อยละวงเงินท่ีเล่ือน



◆จากรูปด้านบนจะเห็นว่า ระบบท าการค านวณวงเงินทีเ่ล่ือนให้อตัโนมตัิ โดยจะเทยีบ
คะแนนทีไ่ด้จาก DPIS ว่าอยู่ในช่วงใด และช่วงคะแนนน้ันตรงกบัร้อยละวงเงินที่
หน่วยงานก าหนดมา ร้อยละเท่าไร

กจ็ะเอาร้อยละมาค านวณเงินทีจ่ะเล่ือนให้  หากวงเงนิที่เล่ือนให้กบัพนักงานราชการ
รวมทั้งหมดมากกว่า วงเงินทีไ่ด้รับจัดสรร  จะไม่สามารถคลกิ ตกลง เพ่ือส่งข้อมูลเข้าระบบ
ได้



◆ต้องท าการแก้ไขร้อยละวงเงินการเล่ือน  จะปรับลดหรือปรับเพิม่กข็ึ้นอยู่กบั
หน่วยงาน

◆ท าการปรับตวัเลขร้อยละตามต้องการ โดยดูตวัเลขให้สอดคล้องกนัด้วย เช่น วงเงนิ
ร้อยละดเีด่น 1 จะน้อยกว่า วงเงินร้อยละดเีด่น 2 ไม่ได้ หากก าหนดไม่สอดคล้อง
กนั จะมีข้อความเตือน

◆เม่ือปรับจนพอใจแล้ว คลกิทปุ่ีม พนักงานราชการ



◆ เม่ือวงเงินทีเ่ล่ือนไม่เกนิวงเงินทีไ่ด้รับจัดสรร   กด็ าเนินการใส่ช่ือคนบันทกึข้อมูลและ
คลกิตกลง

◆**ค าว่า เตม็เพดาน หมายถึง ค่าตอบแทนหลงัเล่ือน แตะเพดานขั้นสูงของระดบัน้ัน  
หากต้องการทราบว่าแต่ละระดบัเท่าไร  ขอให้สอบถามทีก่องบริหารทรัพยากรบุคคล



ขอ้ควรระวงั

◆เอกสารแนบต้องเป็น pdf เท่าน้ัน  หากมไีฟล์ใดไฟล์หน่ึง ไม่ใช่ pdf ระบบจะไม่
บันทึกไฟล์แนบอ่ืนๆ โดยอตัโนมัติ

◆หากคลกิแก้ไขการบันทึก                     จะท าให้ผลการประเมินที่บันทกึและไฟล์
เอกสารแนบถูกลบทิง้โดย                    อตัโนมตัเิพ่ือป้องกนัความผดิพลาดระหว่าง
ผลการบันทึกและไฟล์เอกสารแนบ



ประเมินครบทั้ง 3 กลุ่มแลว้ท าอยา่งไรต่อ

◆ห้ามลืมเดด็ขาด



ประเมินครบทั้ง 3 กลุ่มแลว้ท าอยา่งไรต่อ

◆เม่ือส่งข้อมูลแล้วจะปรากฏ



ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและแนวทางแกไ้ข

◆ข้อมูลบุคลากร ไม่ถูกต้อง เช่น ช่ือ-สกลุ หรือ ต าแหน่ง
◼ แนวทางแก้ไข  ติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล

◆ประเมินครบทั้ง 3 กลุ่มและส่งข้อมูลไปแล้ว  แต่ต้องการแก้ไขผลการประเมิน
◼ แนวทางแก้ไข  ติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยอาจจะต้องกรอกข้อมูล

ทุกอย่างใหม่ทั้งหมด

◆ต้องการแก้ไข/เปลีย่นรหัสผ่าน
◼ ท าหนังสือแจ้งมาที ่ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไม่รับแจ้งให้แก้ไข

ทางโทรศัพท์ / กลุ่มไลน์ ใดๆทั้งส้ิน



จบการน าเสนอ


