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การปรับใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS 5.0) 

ในการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตาม ว 6/2558
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แนวทางปฏิบัติตามความเหน็ชอบของ ก.พ. และ ครม.
ประเภทต่าแหน่ง/ระดับต่าแหน่ง การจัดการข้อมูล

ประเภทบริหาร ทุกระดับ
ประเภทอ่านวยการ ทุกระดับ
ประเภทวิชาการ ระดับช่านาญการพิเศษขึ้นไป
ประเภททั วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป

-ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที ได้รับอยู่เดิม 
- (ถ้าม)ี ค่าตอบแทนพิเศษให้น่า
ค่าตอบแทนพิเศษ(ที ปัดสิบ) แล้วมา
รวมกับเงินเดือนก่อนปรับ

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับช่านาญการ

ประเภททั วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับช่านาญงาน

1. (ถ้ามี) มีค่าตอบแทนพิเศษให้น่า
ค่าตอบแทนพิเศษ(ที ปัดสิบ) มารวมกับ
เงินเดือนก่อนปรับมาเป็นเงินเดือนก่อน
ปรับที ใช้ในการค่านวณข้อ 2.
2. เพิ มร้อยละ 4 ของเงินเดือนก่อนปรับ
และปัดสิบ
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การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีฯ
ผ่านระบบ DPIS 5.0
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การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีฯ ผ่านระบบ DPIS 5.0

1. ขั้นตอนเตรียมการก่อนการจัดท าบัญชี
แนบท้ายค าสั่งปรับเงินเดือน

2. ขั้นตอนการจัดท าบัญชีแนบท้าย
ค าสั่งปรับเงินเดือน
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ขั้นตอนเตรียมการก่อนการจัดท่าบัญชีแนบท้ายค่าสั งปรับเงินเดือน

1. Backup Data ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
2. Down Load โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
DPIS 5.0 Release 5.0.0.38a ที่ Website ส านักงาน ก.พ.
            http://dpis.ocsc.go.th/service/downloads
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ขั้นตอนเตรียมการก่อนการจัดท่าบัญชีแนบท้ายค่าสั งปรับเงินเดือน

3. Patch โปรแกรม DPIS 5.0 และ Alter ฐานข้อมลูโดยการกดปุ่มยืนยัน
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ขั้นตอนเตรียมการก่อนการจัดท่าบัญชีแนบท้ายค่าสั งปรับเงินเดือน

4. การเตรียมข้อมูลข้าราชการในฐานข้อมูล

- ข้อมูลที ครบถ้วนถูกที เป็นปัจจุบัน ที มีข้อมูลการเลื อน
เงินเดือน ณ วันที  1 ตุลาคม 2557
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ขั้นตอนการจัดท่าบัญชีแนบท้ายค่าสั งปรับบัญชีเงินเดือน

1. P0406 บัญชีแนบท้ายค่าสั งปรับอัตราเงินเดือนใหม่

2. P0406 ระบุค่าในแบบฟอร์ม การเพิ มบัญชแีนบท้ายค่าสั ง

3. ส่งออกไฟล์ Excel เพื อตรวจสอบข้อมูลบัญชีแนบท้ายค่าสั ง

4. จัดท่าค่าสั งพร้อมบัญชีแนบท้ายให้ผู้มีอ่านาจลงนาม

5. ยืนยันบญัชแีนบท้ายค่าสั งในระบบ DPIS



9

ขั้นตอนการจัดท่าบัญชีแนบท้ายค่าสั งปรับบัญชีเงินเดือน

หน้าจอ P0406
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ขั้นตอนการจัดท่าบัญชีแนบท้ายค่าสั งปรับบัญชีเงินเดือน

Excel เพื อตรวจสอบข้อมูลบัญชีแนบท้ายค่าสั ง
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ขั้นตอนการจัดท่าบัญชีแนบท้ายค่าสั งปรับบัญชีเงินเดือน
P0101 ตรวจสอบประวัติการรับเงินเดือนจะพบรายการ

การปรับเงินเดือน ซึ่งมีผล ณ 1 ธันวาคม 2557
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การเลื อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตาม ว 7/2558
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แนวทางปฏิบัติตามมติของ ก.พ.

จัดท าบัญชีค าสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนฯ
ตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

ซึ่งมีผล ณ 1 ธันวาคม 2557 แล้ว
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การจัดการปรับฐานในการค่านวณและช่วงเงนิเดือน

ครั้งที่ 1 - 1 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2 - 1 ตุลาคม 2558

ครั้งที่ 3 - 1 เมษายน 2559 ครั้งที่ 4 - 1 ตุลาคม 2559

ครั้งที่ 5 - 1 เมษายน 2560 ครั้งที่ 6 - 1 ตุลาคม 2560
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การปรับฐานในการค านวณและ
ช่วงเงินเดือน ผ่านระบบ DPIS 5.0
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การปรับฐานในการค่านวณและช่วงเงินเดือน ผ่านระบบ DPIS

ใช้เมนู M0401 บัญชีอัตราเงินเดือน
คลิกปุ่มวันที่ตามรอบการเล่ือนเงินเดือน
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การปรับฐานในการค่านวณและช่วงเงินเดือน ผ่านระบบ DPIS
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ครั้งที  1 – 1 เมษายน 2558
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ครั้งที  2 – 1 ตุลาคม 2558
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ครั้งที  3 – 1 เมษายน 2559
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ครั้งที  4 – 1 ตุลาคม 2559
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ครั้งที  5 – 1 เมษายน 2560
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ครั้งที  6 – 1 ตุลาคม 2560
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Questions


