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คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่อง การบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูลบุคลากร

จัดทําโดย
ชื่อ-สกุล นายบุรินทร รัตนะ
ตําแหนง หัวหนาฝายทะเบียนประวัตสิ ารสนเทศ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สังกัด ฝายทะเบียนประวัตสิ ารสนเทศ สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด/ขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ที่อยู อาคารอํานวยการ ชั้น 4 กรมชลประทานสามเสน
เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
เบอรโทรศัพท 0-2241-0020 ถึง 9 ตอ 2611

คํานํา
ดวยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีคําสั่ง ที่ 3/2560 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 แตงตั้ง
คณะทํางานการจัดการความรู (Knowledge Managerment Team หรือ KM Team) ซึ่งกําหนดใหคณะทํางาน
ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงกระบวนงานของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปนองคกรความรูในคลังความรูของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล และกรมชลประทาน
สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน จึงได
จัดทําคูมือการบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูลบุคลากรในระบบสารเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทานเพื่อใชเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อใหผูดําเนินการไดทราบถึงขั้นตอนการบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูล
บุคลากรในระบบสารเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน และเพื่อเปนแหลงศึกษาของขาราชการ เจาหนาที่
บรรจุใหม และผูที่สนใจโดยทั่วไป
คณะผูจัดทําจึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอขาราชการ เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูขอรับบริการ และผูทสี่ นใจโดยทั่วไป

คณะผูจัดทํา สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน

สารบัญ
วัตถุประสงค์
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คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)
การบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูลบุคลากร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนมาตรฐาน เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการระบบทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS กรมชลประทาน
1.2 เพื่อใชเปนแหลงในการศึกษาและอางอิง
2. ขอบเขต
การบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูลบุคลากรในระบบทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS กรม
ชลประทาน ทีส่ ําคัญ ดังนี้
2.1 วิธีการแยกและตรวจสอบคําสั่ง เอกสารหลักฐานวาแตละรายการตองใชหัวขอการ
ดําเนินการในระบบอยางไร
2.2 วิธีการดําเนินการตามคําสั่งประเภทตาง ๆ และการดําเนินการบันทึกแกไขตามเอกสาร
หลักฐาน
2.3 วิธีการกําหนดรหัสหลักของแตละหัวขอประวัติ
3. คําจํากัดความ
3.1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS กรมชลประทาน หมายถึง เปนเครื่องมือชวย
ในการบริหารจัดการเกี่ยวการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม เพื่อใหสามารถใชงานในการบริหารงานบุคคล
ใหแกสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 การจัดทําบัญชีแนบทาย หมายถึง การดําเนินการในระบบเพื่อกําหนดรายละเอียดตาง ๆ
ตามคําสั่ง และระบบสามารถนําไปบันทึกในประวัติอยางถูกตองสมบูรณ
3.3 การยืนยันบัญชีแนบทาย หมายถึง การยืนยันการดําเนินการตามรายละเอียดที่ไดกําหนดไว
และเมื่อยืนยันแลวจะไมสามารถกลับมาแกไขบัญชีแนบทายรายการนั้นไดอีก
3.4 ขอมูลหลัก หมายถึง การกําหนดรหัสไอดีของรายการหัวขอตาง ๆ เชน ประเภทการเครื่อง
ไหว รายการหลักสูตรการอบรม/สัมมนา/ดูงาน

1

4. หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
4.1 หัวหนาฝายทะเบียนประวัติสารสนเทศ และเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายทําหนาที่ดําเนินการ
บันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS ใหมีความเปนปจจุบัน ถูกตอง
สมบูรณ สามารถนํามาใชงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลได
4.2 หัวหนาฝายทะเบียนประวัติสารสนเทศ และเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย เปนผูตรวจสอบ
ขอมูลกับเอกสาร สําเนาเอกสารตาง ๆ เพื่อยืนยัน หรือแกไขขอมูลใหถกู ตอง สมบูรณ

2

Work Flow การบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูลบุคลากรในภาพรวม
ลําดับที่
1

2

ผังกระบวนการบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูลบุคลากร
ตรวจสอบรายละเอียดคําสั่ง หรือ
เอกสารหลักฐาน

ดําเนินการแกไขปรับปรุงขอมูลตามหลักฐาน หรือ
ดําเนินการจัดทําบัญชีแนบทาย

3

เวลา (นาที)
3

10

5
การยืนยันบัญชีแนบทาย

4
การตรวจสอบการบันทึกขอมูล
รวมระยะเวลาทั้งหมด

5

23
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5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูลบุคลากร
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลบุคลากรระบบบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กรมชลประทาน : รอยละความสําเร็จในการ
แกไขปญหาขอขัดของใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
ตรวจสอบรับ
เอกสารหลักฐาน
หรือสําเนาคําสั่ง

2
ดําเนินการแกไข
ปรับปรุงขอมูลตาม
หลักฐาน หรือ
ดําเนินการจัดทําบัญชี
แนบทาย

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบรายละเอียดคําสั่ง หรือ
เอกสารหลักฐาน และ เรียงลําดับการ
ดําเนินการใหเหมาะสมสอดคลองกับการ
ดําเนินการในระบบ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรบั ผิดชอบ
1. สามารถกําหนดรายละเอียดหัวขอที่ สวนทะเบียน
เกี่ยวของและดําเนินการไดอยาง
ประวัติและ
ถูกตอง
บําเหน็จบํานาญ
สํานักบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1. การดําเนินการตามประเภทคําสั่งใน
1. ดําเนินการในหัวขอเมนูของระบบ
ระบบ และดําเนินการตามเอกสารหลักฐาน ไดถูกตอง
ในประวัติดานตาง ๆ
2. บันทึกขอมูลรายละเอียดตาง ๆ
ครบถวนสมบูรณ และเหมาะสม
สามารถนําไปใชประมวลผลเพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได

สวนทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จบํานาญ
สํานักบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

5

ลําดับ
3

ผังกระบวนการ
การยืนยันบัญชีแนบทาย

4

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
1. ดําเนินการเรียกขอมูลรายละเอียดคําสั่ง 1. ขอมูลไดจัดเก็บในลักษณะหัวขอ/
ในระบบหัวขอบัญชีแนบทาย
เรื่อง ไดอยางถูกตองสามารถคนหาได
2. ดําเนินการยืนยันบัญชีแนบทาย
2. ขอมูลไดจัดเก็บรายละเอียดใน
ประวัติบุคคลไดอยางถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ

1. การตรวจสอบขอมูลที่ไดดําเนินการ
การตรวจสอบ
การบันทึกขอมูล

ผูรบั ผิดชอบ
สวนทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จบํานาญ
สํานักบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1.ขอมูลที่บันทึก ปรับปรุง แกไข ใน สวนทะเบียน
ระบบมีความถูกตองครบถวย และเปน ประวัติและ
ปจจุบัน
บําเหน็จบํานาญ
สํานักบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

6

6. ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน : การบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูลบุคลากร
รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบรายละเอียด
คําสั่ง หรือ เอกสารหลักฐาน
และ เรียงลําดับการ
ดําเนินการใหเหมาะสม
สอดคลองกับการดําเนินการ
ในระบบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช
1. แยกประเภทของขอมูลที่จะดําเนินการ
1. แบบฟอรมบันทึกรายการคําสั่งที่
บันทึกขอมูล แกไข ปรับปรุง ดังนี้
ไดรับและดําเนินการ (ไฟล Excel)
1.1 คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
เรียงลําดับตามเลขที่คําสั่งจากนอยไปมาก
1.2 คําสั่งกรมชลประทาน โดยเรียงลําดับตาม
เลขที่คําสั่งจากนอยไปมาก
1.3 คําสั่งกรมชลประทานที่จัดทําโดยสํานัก /
กองที่ไดรับมอบอํานาจ เรียงลําดับตามวันที่
ของคําสั่งจากวันที่นอยไปมาก
1.4 ประกาศกรมชลประทาน เรียงลําดับตาม
วันที่ของประกาศจากวันที่นอยไปมาก
1.5 เอกสารหลักฐานของประวัติดานตาง ๆ
เรียงความสําคัญ ตามลําดับดังนี้ เอกสารแกไข
ขอมูลบุคคลทีส่ ําคัญ เชน วันบรรจุ วันเกิด เลข
บัตรประชาชน ชื่อ-ชื่อสกุล, เอกสารสงตัวไป
ปฏิบัติราชการ - กลับมาปฏิบัติราชการ,
เอกสารใหเปนคณะกรรมการจากหนวยงานอื่น
ภายนอกกรม, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ,
เอกสารหลักฐานดานการฝกอบรม/สัมมนา/ดู
งาน เชน ประกาศนียบัตร หรือ บันทึกของสวน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

ผูรบั ผิดชอบ
สวนทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จบํานาญ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
1. เชื่อมตอระบบ
อินเตอรเน็ตและ
อินทราเน็ต
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2. การดําเนินการตาม
ประเภทคําสั่งในระบบ และ
ดําเนินการตามเอกสาร
หลักฐานในประวัติดาน
ตาง ๆ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. การดําเนินการคําสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ คําสั่งกรมชลประทาน คําสั่งกรม
ชลประทานที่จัดทําโดยสํานัก / กองที่ไดรับ
มอบอํานาจ โดย ดําเนินการตามประเภท ดังนี้
1.1 คําสั่งบรรจุ/รับโอน ดําเนินการเขาระบบ
DPIS ดวยระดับสิทธิ์ Admin เลือกหัวขอเมนู
ขอมูลบุคคล > P01 ขอมูลบุคคล > P0101
ขอมูลขาราชการ / พนง.ราชการ /
ลูกจางประจํา เลือกคลิกเพื่อเพิ่มขอมูล ระบบ
จะแสดงหนาจอกรอกรายละเอียดขอมูล
ตําแหนงที่จะบรรจุ/รับโอน โดยชองประเภท
บุคลากรเลือกขาราชการ ชองเลขที่ตําแหนงให
คลิกปุมเลือกเพื่อคนหาเลขทีแ่ สดงในคําสั่ง
บรรจุ/รับโอน เมื่อเลือกเลขอัตราแลวระบบจะ
แสดงรายละเอียดของตําแหนงแบบอัตโนมัติ
เชน ชื่อตําแหนง สํานัก / กอง
เปนตน และใหกรอกอัตราเงินเดือนในคําสั่ง ลง
ในชองเงินดือนในระบบ จากนั้นใหดําเนินการ
บันทึกขอมูลสวนบุคคล โดยระบบบังคับใหมี
ขอมูลตั้งตน คือ คํานําหนานาม, ชื่อ, ชื่อ-สกุล,
สังกัดบุคลากร, เลขประจําตัวประชาชน,
สถานภาพ (เลือกหัวขอ : รอบรรจุ) , วัน เดือน
ปเกิด, วันบรรจุ, วันเขาสวนราชการ (ในกรณี
บรรจจะเปนวันเดียกันกับวันบรรจุ ในกรณีรับ
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
โอนจะเปนวันที่รับโอน), ระดับตําแหนง,
สถานภาพสมรส, ประเภทการเคลื่อนไหว
(เลือกหัวขอ : ประเภทบรรจุ หรือ ประเภทรับ
โอน), คลิกเลือกหัวขอ เปนสมาชิก กบข./กสจ.
จากนั้นคลิกปุม เพิ่มขอมูล ระบบจะแสดง
ขอความวาไดเพิ่มขอมูลบุคคลเรียบรอยแลว
และใหไปที่เมนู ขอมูลบุคคล > P02 บรรจุและ
แตงตั้ง > P0203 บัญชีแนบทายคําสั่งบรรจุ/
รับโอน คลิกทีป่ ุมเพิ่มบัญชี ระบบจะแสดง
หนาจอกรอกรายละเอียดโดยตองมีรายละเอียด
ที่สําคัญคือ เลขที่คําสั่ง, ลงวันที่, ชื่อเรื่อง,
ประเภทคําสั่ง (เลือกหัวขอ : คําสั่งบรรจุผู
สอบแขงขันได ,คําสั่งบรรจุผูไดรับคัดเลือก,
คําสั่งรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ, คําสั่ง
รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ เปนตน) พิมพ
รายละเอียดที่สําคัญครบแลวคลิกที่ปุม เพิม่
บัญชี จะเปนการเพิ่มหัวขอรายการคําสั่ง
จากนั้นคลิกปุม เพิ่มรายการบุคคล โดยลําดับ
รายการบุคคลระบบจะกําหนดใหอัตโนมัติ โดย
เริ่มที่ลําดับที่ 1 เมื่อไดลําดับมาแลวใหคลิกที่
ปุม เลือกหลังชองชื่อ-สกุล โดยเลือกรายชื่อใน
คําสั่งบรรจุ/รับโอน ที่อยูในระบบเมื่อเลือกแลว
ระบบจะแสดงชื่อ-ชื่อสกุล ขอมูลตําแหนง
เงินเดือน และวันบรรจุใหโดยอัตโนมัติ (ระบบ
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นําขอมูลที่เราไดบันทึกในการเพิ่มรายการ
บุคคลมาแสดง) ,ในชองประเภทการเคลื่อนไหว
ใหเลือกหัวขอ (ประเภทบรรจุผูสอบแขงขันได ,
ประเภทบรรจุผูไดรับคัดเลือก, ประเภทรับโอน
ขาราชการพลเรือนสามัญ, ประเภทรับโอน
พนักงานเทศบาลสามัญ เปนตน) คลิกที่ปุมเพิ่ม
ขอมูล ระบบจะบันทึกขอมูลรายละเอียดเก็บไว
ในบัญชีแนบทาย และจะแสดงการดําเนินการ
ในลําดับถัดไปอัตโนมัติ โดยผูดําเนินการตอง
บันทึกขอมูลตามขั้นตอนขางตนจนครบทุกคน
1.2 คําสั่งเลื่อน/ยาย ดําเนินการเขาระบบ
DPIS ดวยระดับสิทธิ์ Admin โดยคําสั่งเลื่อน
ใชเมนู ขอมูลบุคคล > P03 ยาย/เลื่อน
ตําแหนง > P0310 บัญชีแนบทายคําสั่งเลื่อน
และคําสั่งยายใชเมนู ขอมูลบุคคล > P03
ยาย/เลื่อนตําแหนง > P0304 บัญชีแนบทาย
คําสั่งยาย จากนั้นคลิกที่ปุมเพิ่มบัญชี ระบบจะ
แสดงหนาจอกรอกรายละเอียดโดยตองมี
รายละเอียดที่สําคัญคือ เลขที่คําสั่ง, ลงวันที่,
ชื่อเรื่อง, ประเภทคําสั่ง (เลือกหัวขอ : คําสั่ง
เลื่อน หรือ คําสั่งยาย ตามกรณี) พิมพ
รายละเอียดที่สําคัญครบแลวคลิกที่ปุม เพิม่
บัญชี จะเปนการเพิ่มหัวขอรายการคําสั่ง
จากนั้นคลิกปุม เพิ่มรายการบุคคล โดยลําดับ
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
รายการบุคคลระบบจะกําหนดใหอัตโนมัติ โดย
เริ่มที่ลําดับที่ 1 เมื่อไดลําดับมาแลวใหคลิกที่
ปุม เลือกหลังชองชื่อ-สกุล โดยเลือกรายชื่อใน
คําสั่งเมื่อเลือกแลวระบบจะแสดงชื่อ-ชื่อสกุล
ขอมูลตําแหนง ระดับ และสังกัดปจจุบันที่ครอง
อยูอัตโนมัติ โดยเจาหนาที่ผูบันทึกขอมูลจะตอง
กรอกขอมูลรายละเอียดที่สําคัญ คือ วันที่
แตงตั้ง (โดยดูที่เอกสารคําสั่งชองตั้งแต) ใน
หัวขอตําแหนงที่แตงตั้ง ใหเลือกเลขที่ตําแหนง
ที่เลื่อนหรือยายเมื่อเลือกแลวระบบจะแสดง
ขอมูลตําแหนงที่เลื่อนหรือยายใหโดยอัตโนมัติ
เจาหนาที่ผูบันทึกขอมูลตองตรวจดูชองระดับ
ตําแหนง ตําแหนงทางบริหาร ตองถูกตองตรง
กับเอกสารคําสั่ง และชองประเภทการ
เคลื่อนไหวกรณีเลื่อนเลือกหัวขอ ประเภทเลื่อน
กรณียายเลือกหัวขอ ประเภทยาย จากนั้นคลิก
ที่ปุมเพิ่มขอมูล ระบบจะบันทึกขอมูล
รายละเอียดเก็บไวในบัญชีแนบทาย และจะ
แสดงการดําเนินการในลําดับถัดไปอัตโนมัติ
โดยผูดําเนินการตองบันทึกขอมูลตามขั้นตอน
ขางตนจนครบทุกคน
1.3 คําสั่งใหโอน คําสั่งใหอนุญาตใหลาออก
จากราชการ ประกาศกรมถึงแกกรรม และ
ประกาศกรมเกษียณอายุราชการ ดําเนินการ
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เขาระบบ DPIS ดวยระดับสิทธิ์ Admin เลือก
หัวขอเมนู ขอมูลบุคคล > P05 การออกจาก
สวนราชการ > P0502 บัญชีแนบทายคําสั่ง
ออกจากสวนราชการ คลิกทีป่ ุมเพิ่มบัญชี ระบบ
จะแสดงหนาจอกรอกรายละเอียดโดยตองมี
รายละเอียดที่สําคัญคือ เลขที่คําสั่ง / กรณีเปน
ประกาศกรมใหใชขอความวา ปก ลว วันเดือน
ปของประกาศ, ลงวันที่, ชื่อเรื่อง, ประเภท
คําสั่ง (เลือกหัวขอ : คําสั่งใหโอน, อนุญาตให
ขาราชการลาออกจากราชการ, อนุญาตให
ลูกจางประจําลาออกจากราชการ, คําสั่ง
อนุญาตใหพนักงานราชการลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน, คําสั่งใหขาราชการเกษียณอายุ
ราชการ, คําสั่งใหลูกจางประจําเกษียณอายุ
ราชการ, ถึงแกกรรม) พิมพรายละเอียดที่สําคัญ
ครบแลวคลิกทีป่ ุม เพิ่มบัญชี จะเปนการเพิ่ม
หัวขอรายการคําสั่ง จากนั้นคลิกปุมเพิ่มรายการ
บุคคล โดยลําดับรายการบุคคลระบบจะ
กําหนดใหอัตโนมัติ โดยเริ่มทีล่ ําดับที่ 1 เมื่อได
ลําดับมาแลวใหคลิกที่ปุม เลือกหลังชองชื่อสกุล โดยเลือกรายชื่อในคําสั่ง เมื่อเลือกแลว
ระบบจะแสดงชื่อ-ชื่อสกุล ขอมูลตําแหนง
ระดับ และสังกัดปจจุบันที่ครองอยูอัตโนมัติ
โดยเจาหนาที่ผูบันทึกขอมูลจะตองกรอกขอมูล
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดที่สําคัญ คือ ประเภทการ
เคลื่อนไหว กรณีใหโอนเลือกประเภทใหโอน,
กรณีลาออกใหเลือกประเภทลาออก, กรณี
เกษียณอายุราชการเลือกประเภทเกษียณอายุ
และกรณีถึงแกกรรมใหเลือกประเภทตาย และ
ในชองหมายเหตุในกรณีใหโอนใหพิมพชื่อ
หนวยงานที่รับโอนในคําสั่งใหครบถวน, กรณี
ลาออกใหพิมพสาเหตุที่ออกใหครบถวน, กรณี
เกษียณอายุชองหมายเหตุไมตองระบุ, กรณีถึง
แกกรรมใหพิมพสาเหตุและสถานที่ตายให
ครบถวน จากนั้นคลิกที่ปุมเพิ่มขอมูล ระบบจะ
บันทึกขอมูลรายละเอียดเก็บไวในบัญชีแนบ
ทาย และจะแสดงการดําเนินการในลําดับถัดไป
อัตโนมัติ โดยผูดําเนินการตองบันทึกขอมูลตาม
ขั้นตอนขางตนจนครบทุกคน
1.4 การแกไขขอมูลบุคคลทีส่ ําคัญ เชน วัน
บรรจุ วันเกิด เลขบัตรประชาชน ชื่อ-ชื่อสกุล
ดําเนินการเขาระบบ DPIS ดวยระดับสิทธิ์
Admin เลือกหัวขอเมนู โดยคลิกที่เมนู ขอมูล
บุคคล > P01 ขอมูลบุคคล > P0101 ขอมูล
ขาราชการ / พนง.ราชการ / ลูกจางประจํา
พิมพรายละเอียดที่ตองการคนหา เชน ชื่อ ชื่อ
สกุล เลขตําแหนง หรือ เลขบัตรประชาชน
คลิกที่ปุมคนหาระบบจะแสดงรายการชื่อบุคคล
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ตามเงื่อนไข จากนั้นคลิกที่ไอคอนรูปดินสอเพื่อ
แกไขขอมูลตามเอกสารที่แจงความประสงคการ
ของแกขอมูล โดยแกชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิดเอกสาร
หลักฐานคือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, แก
วันบรรจุคือสําเนาคําสั่งบรรจุ เมื่อไขขอมูลตาม
เอกสารแลวคลิกที่ปุมแกไข ระบบจะบันทึก
ขอมูลทีแ่ กไขปรับปรุง พรอมทั้งระบบชื่อผูแกไข
วันที่ เวลาที่บันทึก แกไขแสดงในระบบดวย
1.5 ประกาศกรมเปลื่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนา
นาม ดําเนินการเขาระบบ DPIS ดวยระดับสิทธิ์
Admin เลือกหัวขอเมนู โดยคลิกที่เมนู ขอมูล
บุคคล > P01 ขอมูลบุคคล > P0101 ขอมูล
ขาราชการ / พนง.ราชการ / ลูกจางประจํา
พิมพรายละเอียดที่ตองการคนหา เชน ชื่อ ชื่อ
สกุล เลขตําแหนง หรือ เลขบัตรประชาชน
คลิกที่ปุมคนหาระบบจะแสดงรายการชื่อบุคคล
ตามเงื่อนไข จากนั้นคลิกที่ไอคอน รูปรายงานสี
เขียว (รายละเอียด) ระบบจะแสดงหนาจอ
ขอมูลบุคคลและปุมรายการประวัติดานตาง ๆ
โดยใหเลือกหัวขอการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
คลิกที่ปุมเพิ่มขอมูลในกรณีเพิ่มขอมูล หรือ
คลิกที่ไอคอนรูปดินสอหลังรายการกรณีแกไข
เจาหนาที่ผูดําเนินการตองพิมพรายละเอียดที่

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ
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11

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
สําคัญคือ เลขที่เอกสาร วันทีเ่ ปลี่ยนแปลง และ
ใหทําเครื่องหมายที่ชองใหใชรายการนี้เปนชื่อนามสกุลปจจุบัน โดยชองชื่อเดิมระบบจะกรอก
ขอมูลปจจุบันใหอัตโนมัติ ใหเจาหนาที่
ผูดําเนินการพิมพขอมูลในชองคํานําหนาชื่อใหม
, ชื่อใหม, นามสกุลใหม, ตามเอกสารหลักฐาน
ใหถูกตองครบถวน และในชองหมายเหตุใหระบุ
กรณีที่เปลี่ยนแปลง เชน กรณีสมรส, กรณี
สิ้นสุดการสมรศ, กรณีแกไขใหตรงกับเอกสาร
ของทางราชการ, เปนตน และคลิกปุมเพิ่ม
ขอมูลระบบจะบันทึกขอมูลทีแ่ กไขปรับปรุง
พรอมทั้งระบบชื่อผูแกไข วันที่ เวลาที่บันทึก
แกไขแสดงในระบบดวย
1.6 การบันทึก แกไขเอกสารสงตัวไปปฏิบัติ
ราชการ - กลับมาปฏิบัติราชการ, เอกสารให
เปนคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นภายนอก
กรมดําเนินการเขาระบบ DPIS ดวยระดับสิทธิ์
Admin เลือกหัวขอเมนู โดยคลิกที่เมนู ขอมูล
บุคคล > P01 ขอมูลบุคคล > P0101 ขอมูล
ขาราชการ / พนง.ราชการ / ลูกจางประจํา
พิมพรายละเอียดที่ตองการคนหา เชน ชื่อ ชื่อ
สกุล เลขตําแหนง หรือ เลขบัตรประชาชน
คลิกที่ปุมคนหาระบบจะแสดงรายการชื่อบุคคล
ตามเงื่อนไข จากนั้นคลิกที่ไอคอน รูปรายงานสี

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เขียว (รายละเอียด) ระบบจะแสดงหนาจอ
ขอมูลบุคคลและปุมรายการประวัติดานตาง ๆ
โดยใหเลือกหัวขอ ขอมูลการรักษาราชการ
แทน/รักษาการในตําแหนง คลิกที่ปุมเพิ่มขอมูล
ในกรณีเพิ่มขอมูล หรือ คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ
หลังรายการกรณีแกไข โดยระบบจะให
ผูดําเนินการพิมพรายละเอียดที่สําคัญคือ วันที่
เริ่ม, ประเภทการเคลื่อนใหว (เลือกหัวขอ : ให
ขาราชการไปฝกอบรม/ดูงาน, สงตัวกลับมา
ปฏิบัติราชการ, แตงตั้งเปนกรรมการ/
คณะกรรมการ) โดยในชองเลขที่ตําแหนงให
เลือกเลขที่ตําแหนงปจจุบันที่ครองอยูระบบจะ
แสดงรายละเอียดของตําแหนงอัตโนมัติ และใน
ชองหมายเหตุ โดยหลักฐานทีใ่ ชคือ คําสั่งหรือ
บันทึกขอความแจงสงตัวไปปฏิบัติราชการ –
กลับมาปฏิบัติราชการ เจาหนาที่ผูดําเนินการ
ตองพิมพขอมูลรายละเอียดทั้งหมดในเอกสาร
หลักฐานใหครบถวยสมบูรณ และคลิกปุม เพิ่ม
ขอมูลระบบจะบันทึกขอมูลทีแ่ กไขปรับปรุง
พรอมทั้งระบบชื่อผูแกไข วันที่ เวลาที่บันทึก
แกไขแสดงในระบบดวย
1.7 การบันทึกขอมูลใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพดําเนินการเขาระบบ DPIS ดวยระดับ
สิทธิ์ Admin เลือกหัวขอเมนู โดยคลิกที่เมนู

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ขอมูลบุคคล > P01 ขอมูลบุคคล > P0101
ขอมูลขาราชการ / พนง.ราชการ /
ลูกจางประจํา พิมพรายละเอียดที่ตองการ
คนหา เชน ชื่อ ชื่อสกุล เลขตําแหนง หรือ เลข
บัตรประชาชน คลิกที่ปมุ คนหาระบบจะแสดง
รายการชื่อบุคคลตามเงื่อนไข จากนั้นคลิกที่
ไอคอน รูปรายงานสีเขียว (รายละเอียด) ระบบ
จะแสดงหนาจอขอมูลบุคคลและปุมรายการ
ประวัติดานตาง ๆ โดยใหเลือกหัวขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คลิกที่ปุมเพิ่มขอมูล
ในกรณีเพิ่มขอมูล หรือ คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ
หลังรายการกรณีแกไข โดยเจาหนาที่
ผูดําเนินการตองพิมพรายละเอียดสําคัญคือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลือกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม, ประเภท/
ระดับของใบอนุญาต (ตามเอกสารหลักฐาน),
สาขาเลือกวิศวกรรมโยธา, วันที่ออกใบอนุญาต,
วันที่หมดอายุ โดยเอกสารหลักฐานคือสําเนา
บัตรใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
ตรวจสอบจากเว็บไซตของสภาวิศวกร
(Council of Engineers) URL :
http://www.coe.or.th/coe-2/main/
coeHome.php?aMenu=Mem000 และ
คลิกปุมเพิ่มขอมูลระบบจะบันทึกขอมูลที่แกไข

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ปรับปรุง พรอมทั้งระบบชื่อผูแกไข วันที่ เวลาที่
บันทึก แกไขแสดงในระบบดวย
1.8 การบันทึกขอมูลดานการฝกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน ดําเนินการเขาระบบ DPIS ดวย
ระดับสิทธิ์ Admin เลือกหัวขอเมนู โดยคลิกที่
เมนู ขอมูลบุคคล > P01 ขอมูลบุคคล >
P0101 ขอมูลขาราชการ / พนง.ราชการ /
ลูกจางประจํา พิมพรายละเอียดที่ตองการ
คนหา เชน ชื่อ ชื่อสกุล เลขตําแหนง หรือ เลข
บัตรประชาชน คลิกที่ปมุ คนหาระบบจะแสดง
รายการชื่อบุคคลตามเงื่อนไข จากนั้นคลิกที่
ไอคอน รูปรายงานสีเขียว (รายละเอียด) ระบบ
จะแสดงหนาจอขอมูลบุคคลและปุมรายการ
ประวัติดานตาง ๆ โดยใหเลือกหัวขอ การ
อบรม/ดูงาน/สัมมนา คลิกทีป่ ุมเพิ่มขอมูลใน
กรณีเพิ่มขอมูล หรือ คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ
หลังรายการกรณีแกไข โดยเจาหนาที่
ผูดําเนินการตองพิมพรายละเอียดสําคัญคือ
วันที่เริ่มตน, วันที่สิ้นสุด, ชื่อหลักสูตร, รุน,
หนวยงานที่จัด, สถานที่จัด, และประเทศ โดย
หัวขอชื่อหลักสูตรเมื่อดําเนินการคนหา
หลักสูตรที่เอกสารหลักฐานแลวไมพบมีความ
จําเปนตองกําหนดรหัสหลักขึ้นใหม ตอง
ดําเนินการดังนี้

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ
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15

รายละเอียดงาน

3. ดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลรายละเอียดคําสั่ง
บัญชีแนบทาย

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
- คลิกที่เมนู ขอมูลหลัก > M07 การศึกษา/
ฝกอบรม > M0704 หลักสูตรการฝกอบรม/ดู
งาน
- ระบบจะแสดงรายการชื่อหลักสูตรการอบรม
ทั้งหมดใหคลิกที่ชอง รหัส 2 ครั้งเพื่อจัดเรียง
จากใหมสุดกอน ทําใหทราบรหัสหลักสูตรสาสุด
ใหเจาหนาที่ผดู ําเนินการ กําหนดรหัสใหมตอ
จากเดิม
- ในชองเพิ่มขอมูล ชองรหัสพิมพรหัสที่ตองการ
ในชองชื่อ ใหพิมพชื่อหลักสูตรใหถูกตอง
ครบถวน
- คลิกที่ปุมเพิม่ ขอมูลระบบจะบันทึกชื่อ
หลักสูตรใหเลือกในหัวขอ การอบรม/ดูงาน/
สัมมนา เปนการสิ้นสุดการดําเนินการเพิ่ม
ขอมูลหลักของชื่อหลักสูตรการการอบรม/ดู
งาน/สัมมนา และคลิกปุมเพิ่มขอมูลระบบจะ
บันทึกขอมูลทีแ่ กไขปรับปรุง พรอมทั้งระบบชื่อ
ผูแกไข วันที่ เวลาที่บันทึก แกไขแสดงในระบบ
ดวย
1. เมื่อรายไดบันทึกรายละเอียดตามคําสั่ง
บรรจุ/รับโอน, คําสั่งเลื่อน/ยาย, คําสั่งใหโอน,
คําสั่งใหอนุญาตใหลาออกจากราชการ,
ประกาศกรมถึงแกกรรม และประกาศกรม
เกษียณอายุราชการเรียบรอยแลวระบบจะ

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

สวนทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จบํานาญ

1. เชื่อมตอระบบ
อินเตอรเน็ตและ
อินทราเน็ต
2. ตองไดรับสิทธิ์ระดับ
Admin ของระบบ
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4. ดําเนินการยืนยันบัญชี
แนบทาย

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
แสดงหนาจอแกไขบัญชีของแตละประเภท
คําสั่ง และระบบจะแสดงรายการชื่อบุคคลที่
บันทึกรายละเอียด
2. เจาหนาที่ผดู ําเนินการตองตรวจสอบความ
ถูกตองดังนี้
- จํานวน และรายชื่อตรงกับเอกสารคําสั่ง
- ตําแหนงกอน และหลังยืนยันคําสั่งตรงกับ
เอกสารคําสั่ง

1. เมื่อตรวจสอบแลวใหคลิกที่ปุมยืนยันคําสั่ง
ระบบจะดําเนินการบันทึกขอมูลรายละเอี่ยด
ตาง ๆ ลงในประวัติบุคคล โดยหากพบรายการ
ผิดพลาดภายหลังจะไมสามารถแกไขแบบกลุม
ไดอีกตองแกเปนรายบุคคลเทานั้น
2. ระยะเวลาประมวลผลบัญชีแนบทายขึน้ อยู
กับจํานวนรายการมาก-นอย และประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
5. การตรวจสอบขอมูลที่ได 1. เมื่อยืนยันบัญชีแนบทายคําสั่งเรียบรอยแลว
ดําเนินการ
ผูตรวจสอบจะตรวจสอบโดย ดําเนินการเขา
ระบบ DPIS ดวยระดับสิทธิ์ Admin เลือก
หัวขอเมนู โดยคลิกที่เมนู ขอมูลบุคคล > P01
ขอมูลบุคคล > P0101 ขอมูลขาราชการ /
พนง.ราชการ / ลูกจางประจํา พิมพ
รายละเอียดที่ตองการคนหา เชน ชื่อ ชื่อสกุล

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ
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ทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม DPIS กรม
ชลประทาน

สวนทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จบํานาญ

1. เชื่อมตอระบบ
อินเตอรเน็ตและ
อินทราเน็ต
2. ตองไดรับสิทธิ์ระดับ
Admin ของระบบ
ทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม DPIS กรม
ชลประทาน
1. เชื่อมตอระบบ
อินเตอรเน็ตและ
อินทราเน็ต
2. ตองไดรับสิทธิ์ระดับ
Admin ของระบบ
ทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม DPIS กรม

สวนทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จบํานาญ
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เลขตําแหนง หรือ เลขบัตรประชาชน คลิกที่ปุม
คนหาระบบจะแสดงรายการชื่อบุคคลตาม
เงื่อนไข จากนั้นคลิกที่ไอคอน รูปรายงานสีเขียว
(รายละเอียด) ระบบจะแสดงหนาจอขอมูล
บุคคลและปุมรายการประวัติดานตาง ๆ โดยให
เลือกหัวขอตามกรณีดังนี้ คําสั่งบรรจุ/รับโอน,
คําสั่งเลื่อน/ยาย, คําสั่งใหโอน, คําสั่งใหอนุญาต
ใหลาออกจากราชการ, ประกาศกรมถึงแก
กรรม และประกาศกรมเกษียณอายุราชการ
ตรวจสอบที่หัวขอการดํารงตําแหนง คลิกที่
ไอคอนรูปรายงานสีเขียว (รายละเอียด) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง
2. ประเภทคําสั่งใหโอน, คําสั่งใหอนุญาตให
ลาออกจากราชการ, ประกาศกรมถึงแกกรรม
และประกาศกรมเกษียณอายุราชการ ในชอง
สถานภาพตองเปนพนราชการ และชื่อตัวอักษร
ตองเปนสีแดงเพื่อใหทราบวาไมไดสังกัดกรม
ชลประทานแลว
3. การตรวจสอบขอมูลที่การแกไข ปรับปรุง
ขอมูลสวนบุคคล การเปลื่ยนชื่อ-สกุล คํา
นําหนานาม หรือ ขอมูลดานฝกอบรม/สัมมนา/
ดูงาน ตรวจสอบที่หนาจอแสดงขอมูลวาถูกตอง
เปนปจจุบันหรือไม และการ
4. การตรวจสอบขอมูล โดยดําเนินการเขา

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
ชลประทาน
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รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ระบบ DPIS ดวยระดับสิทธิ์ Admin เลือก
หัวขอเมนูรายงาน > R04 รายงานการ
เจาหนาที่ > R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส
ชองคนหาขอมูลใหพิมพเลขอัตรากําลัง คลิก
คนหาและทําเครื่องหมายหนาชื่อบุคคลที่
ตองการ จากนั้นคลิกที่หัวขอสงพิมพคลิก
สงออกขอมูลเอกสาร ก.พ.7 ทั้งฉบับ เปนไฟล
.pdf โดยใหตรวจสอบวาขอมูลที่บันทึกถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ และสามารถประมวลผลเปน
รายงานไดอยางถูกตอง

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
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7. ระบบติดตามประเมินผล การบันทึก ปรับปรุง แกไขขอมูลบุคลากร
กระบวนการ
1. ตรวจสอบรับเอกสารหลักฐาน หรือ
สําเนาคําสั่ง
1.1 ตรวจสอบรายละเอียดคําสั่ง หรือ
เอกสารหลักฐาน และ เรียงลําดับการ
ดําเนินการใหเหมาะสมสอดคลองกับ
การดําเนินการในระบบ
2. ดําเนินการแกไขปรับปรุงขอมูล
ตามหลักฐาน หรือดําเนินการจัดทํา
บัญชีแนบทาย
2.1 การดําเนินการตามประเภทคําสั่ง
ในระบบ และดําเนินการตามเอกสาร
หลักฐานในประวัติดานตาง ๆ
3. การยืนยันบัญชีแนบทาย
3.1 ดําเนินการเรียกขอมูล
รายละเอียดคําสั่งในระบบหัวขอบัญชี
แนบทาย
3.2 ดําเนินการยืนยันบัญชีแนบทาย
4. การตรวจสอบการบันทึกขอมูล
4.1 การตรวจสอบขอมูลที่ได
ดําเนินการ

มาตรฐาน/คุณภาพ
1. สามารถตรวจสอบและจําแนกประเภท
คําสั่ง เอกสารหลักฐานใหตรงกับหัวขอ
ระบบไดอยางถูกตอง
2. สามารถจัดเรียงคําสั่ง และเอกสาร
หลักฐานตามความถูกตอง

วิธีการติดตามประเมินผล
ผูต ดิ ตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ
หัวหนาฝายทะเบียน
1. เมื่อดําเนินการบันทึกขอมูลใน
ระบบสามารถดําเนินการไดไมมีกรณีที่ ประวัตสิ ารสนเทศ
ดําเนินการไมไดเนื่องจากคําสั่งกอน
หนาไมถูกตอง ครบถวน

1. ดําเนินการบันทึกรายละเอียดขอมูลได
ถูกตองครบถวน และขอมูลทีบ่ ันทึก
สามารถประมวลผลเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. คะแนนแบบสํารวจความพึงพอใจ
หัวขอขอมูลเปนปจจุบัน ถูกตอง
ครบถวน

หัวหนาฝายทะเบียน
ประวัตสิ ารสนเทศ

1. สามารถยืนยันบัญชีแนบทายไดอยาง 1. สามารถคนหาขอมูลบัญชีแนบทาย หัวหนาฝายทะเบียน
คําสั่งไดรวดเร็ว
ประวัตสิ ารสนเทศ
สมบูรณครบถวน
2. บันทึกหัวขอไดอยางถูกตองมีมาตรฐาน
และสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว
1. ดําเนินการตรวจสอบขอมูลไดถูกตอง
ครบถวน

1. คะแนนแบบสํารวจความพึงพอใจ
หัวขอขอมูลเปนปจจุบัน ถูกตอง
ครบถวน

หัวหนาฝายทะเบียน
ประวัตสิ ารสนเทศ
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ภาคผนวก

ลําดับที�

ประเภทคําสั�ง

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลคําสั�ง
เลขที�คําสั�ง
วันที�ออกคําสั�ง

จํานวนรายชื�อในคําสั�ง

หมายเหตุ
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โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ กรม (DPIS) และระบบการลาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-leave) เพื่ อ จะน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไป
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงขอ
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) และและระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
1.1 เพศ □ ชาย

□ หญิง

□ 20-30 ปี □ 31-40 ปี □ 41-50 ปี
□ มากกว่า 50 ปี
1.3 อายุราชการ □ น้อยกว่า 10 ปี □ 10-15 ปี □ 16-20 ปี

1.2 อายุ

□ มากกว่า 20 ปี

1.4 ระดับการศึกษา □ ต่ากว่าปริญญาตรี □ ปริญญาตรี □ สูงกว่าปริญญาตรี
1.5 สถานภาพการรับราชการ
□ ข้าราชการ ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ

□ ปฏิบัติงาน □ ชานาญงาน □ อาวุโส
□ ปฏิบัติการ □ ชานาญการ □ ชานาญการพิเศษ
□ เชี่ยวชาญ □ ทรงคุณวุฒิ
ประเภทอานวยการ □ ระดับต้น □ ระดับสูง
ประเภทบริหาร
□ ระดับต้น □ ระดับสูง
□ ลูกจ้างประจา
□ พนักงานราชการ
1.6 สานัก/กอง กรุณาเลือก (ลักษณะช่อง Drop Down)
□
□
□
□
□
□

ขึ้นตรงกรมชลประทาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเงินและบัญชี
กองแผนงาน
กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานเลขานุการกรม
สานักบริหารโครงการ
สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
สานักวิจัยและพัฒนา
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 17

1.7 ท่านเคยเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
ท่านสามารถตอบข้อ 2 และ 3 ทั้งสองข้อได้
1.
□ ไม่เคยเข้าระบบเลย
ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และเข้าใช้งานได้ที่ http://dpis.rid.go.th:8080

2.
3.

□ เคยเข้าระบบในสิทธิ์ระดับบุคคล (ข้อมูลของตนเอง)
□ เคยเข้าระบบในสิทธิ์ระดับการเจ้าหน้าที่ (admin ระดับสานัก / กอง)
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2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้และการให้บริการบริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
คาชี้แจง : โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและการให้บริการระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุ ค คลระดั บ กรม (DPIS) และระบบการลาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-leave) โดยคลิ ก เลื อ กระดั บ ความ
พึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง
2.1 ความพึงพอใจการใช้บริการระบบ

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีสุด

1. ระบบมีความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ทาให้สะดวกต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
3. ข้อมูลมีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
4. ข้อมูลสามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อตัวท่านเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ระบบมีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูล
6. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
7. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
2.2 ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2. บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
4. สามารถให้ข้อแนะนา และช่วยแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการ
5. มีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน การให้บริการ
เช่น ทางโทรศัพท์, อีเมล์ หรือ ระบบ Line เป็นต้น
6. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึง
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3. ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
ค าชี้ แ จง : โปรดให้ ข้ อ เสนอแนะ หรือ ความคิ ด เห็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ..................
ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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