ตำมแนวทำงกำรปฏิบัตงิ ำนของข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด สป.
กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
กรณีที่ 1 กำรปฏิบัตงิ ำนเหลื่อมเวลำ
กรณีที่ 2 กำรปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนทีต่ งั้ ของส่วนรำชกำร
(work from home)
สำหรับผูป้ ฏิบัตงิ ำนส่วนกลำง/ส่วนภูมภิ ำค
และผู้บังคับบัญชำส่วนกลำง/ส่วนภูมภิ ำค

กองกำรเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

คู่มือกำรใช้งำน

กำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัตงิ ำนเหลือ่ มเวลำ
และกำรปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนที่ตงั้ ของส่วนรำชกำร (work from home)
ผ่ำนระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
สำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร

1. กำรเข้ำใช้งำนในระบบ DPIS

ช่องทำงที่ 1

เข้ำช่องทำงเดียวกันกับ
กำรเข้ำไปพิมพ์ใบรับรอง
กำรจ่ำยเงินเดือนเอิเล็กทรอนิกส์
(e-Pay Slip)

ช่องทำงที่ 2
ช่องทำงที่ 3

2. กำรลงชือ่ เข้ำใช้งำนในระบบ DPIS

ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับกรม (DPIS)
http://dpis.moi.go.th
Banner บน website กองกำรเจ้ำหน้ำที่ สป.
http://www.personnel.moi.go.th/
QR Code

 กรณีเข้ำใช้งำนในระบบ DPIS ครั้งแรก
 กรณีเคยเข้ำใช้งำนในระบบ DPIS แล้ว
 กรณีลมื รหัสผ่ำน

3. กำรเข้ำใช้ระบบกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำและกำรปฏิบตั งิ ำนนอกสถำนที่
เข้ำระบบ DPIS คลิกเมนู “ข้อมูลบุคคล” เลือก “P06 กำรลำ/สำย” เลือก “P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลำ”

3.1 สำหรับผูป้ ฏิบตั ิงำน
3.1.1 ผู้ปฏิบัตงิ ำนส่วนกลำง

ได้แก่ ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ประเภททั่วไป ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำรในสังกัด

3.1.2 ผู้ปฏิบตั งิ ำนส่วนภูมภิ ำค

ได้แก่ ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ประเภททั่วไป ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำรในสังกัด

** ในกรณีช่วยรำชกำรให้ผบู้ งั คับบัญชำในหน่วยงำนทีไ่ ปช่วยรำชกำรเป็นผูพ้ จิ ำรณำอนุมตั ิ/อนุญำต


กรณีที่ 1 กำรปฏิบตั ิงำนเหลือ่ มเวลำ
(สำหรับผูป้ ฏิบตั ิงำนทุกคนต้องบันทึกกำรเข้ำปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำในระบบทุกวัน)



กรณีที่ 2 กำรปฏิบตั ิงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร (work from home)

(เฉพำะ* ผู้ที่ปฏิบตั ิงำนนอกสถำนที่ตอ้ งบันทึกข้อมูลในระบบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน)

3.2 สำหรับผูบ้ ังคับบัญชำ
3.2.1 ผู้บังคับบัญชำส่วนกลำง

ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสำนัก/กองฯ หัวหน้ำหน่วยงำนรับผิดชอบขึน้ ตรง/รำยงำนตรงต่อ ปมท.

3.2.2 ผู้บังคับบัญชำส่วนภูมภิ ำค

ได้แก่ หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัด และหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด

ผู้บงั คับบัญชำ ในฐำนะผูอ้ นุมตั ิ/อนุญำตให้บคุ ลำกรในสังกัดปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำ
และปฏิบตั ิงำนนอกสถำนที่ให้เข้ำไปในระบบผ่ำนช่องทำงและขัน้ ตอนข้ำงต้น
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ/อนุญำต ให้ผู้ปฏิบตั ิงำนรำยบุคคลในระบบทุกวัน

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ สป.

1. กำรเข้ำใช้งำนในระบบ DPIS

เข้ำช่องทำงเดียวกันกับกำรเข้ำไปพิมพ์ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)

ช่องทำงที่ 1

ช่องทำงที่ 2

ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับกรม (DPIS)
: http://dpis.moi.go.th

Banner บน website กองกำรเจ้ำหน้ำที่ สป.
: www.personnel.moi.go.th/

เข้ำช่องทำงเดียวกันกับกำรเข้ำไปพิมพ์
ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่ Banner นี้ 

ช่องทำงที่ 3

QR Code
DPIS
MOI

2. กำรลงชื่อเข้ำใช้งำนในระบบ DPIS
กรณีเข้ำใช้งำนระบบ DPIS ครั้งแรก

สำหรับ
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร

Username : เลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก

Password : เลขวันเดือนปีเกิดรวม 8 หลัก (ปี พ.ศ.)

Username : เลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก
Password : เลขวันเดือนปีเกิดรวม 8 หลัก (ปี พ.ศ.)
(Ex. 3 ธันวำคม 2510 กรอกเป็น 03122510)

ระบบจะบังคับให้ผเู้ ข้ำใช้กำหนด Password ใหม่
เพื่อควำมปลอดภัย
กรุณำเปลีย่ นรหัสผ่ำนใหม่ โดยไม่ควรเป็น วันเดือนปีเกิด

กำรเข้ำใช้งำนครัง้ ต่อไป
เข้ำระบบด้วย Username และ Password ที่กำหนดใหม่

 กรณีเคยเข้ำใช้งำนในระบบ DPIS เพื่อพิมพ์ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
เข้ำระบบด้วย Username และ Password เดิมทีเ่ คยเข้ำระบบ e-Pay Slip ได้

 กรณีลมื รหัสผ่ำน
ติดต่อ กลุ่มงำนบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่ สป.
หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2221-7097 มท. 50364, 50685

3. กำรเข้ำใช้ระบบเพือ่ บันทึกเวลำกำรปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำ
และกำรปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนทีต่ งั้ ของส่วนรำชกำร
(work from home)

3.1. สำหรับผู้ปฏิบัติงำน
3.1.1 ผู้ปฏิบัติงำนส่วนกลำง

3. กำรเข้ำใช้ระบบกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัตงิ ำนเหลือ่ มเวลำและกำรปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนที่
3.1.1 สำหรับผูป้ ฏิบัตงิ ำนส่วนกลำง
ผู้ปฏิบัตงิ ำน (ส่วนกลำง)

หมำยถึง ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ประเภททั่วไป ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำรในสังกัด (ส่วนกลำง)
** ในกรณีช่วยรำชกำร ให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนที่ไปช่วยรำชกำรเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ/อนุญำต

ตำมหนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0202.4/ว1748 ลงวันที่ 23 มีนำคม 2563
เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด สป. (ส่วนกลำง)
กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กำหนดให้
สำนัก/กองฯ รำยงำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing)
ใน 2 กรณี ตำมเอกสำรแนบ 1-2 ดังนี้
เอกสำรแนบ 1 แบบข้อตกลงกำรเหลื่อมเวลำปฏิบัติงำน
เอกสำรแนบ 2 แบบข้อตกลง+แบบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร




เพื่อควำมสะดวกในกำรบันทึก เวลำกำรปฏิบัติงำนเหลื่อมเวลำ และกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง
ของส่วนรำชกำรของบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย จึงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำไปบันทึกเวลำฯ
ในระบบ DPIS รำยบุคคล ตำมขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้ำระบบ DPIS ช่องทำงเดียวกันกับกำรเข้ำไปพิมพ์
ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)
ขั้นตอนที่ 2 คลิกเมนู “ข้อมูลบุคคล“
ขั้นตอนที่ 3 เลือก “P06 กำรลำ/สำย”
ขั้นตอนที่ 4 เลือก “P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลำ”
เข้ำ ระบบ DPIS ช่องทำงเดียวกันกับกำรเข้ำไปพิมพ์
ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)
คลิกเมนู “ข้อมูลบุคคล“
เลือก “P06 กำรลำ/สำย”

4 เลือก “P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลำ”

3.1.1 สำหรับผูป้ ฏิบัตงิ ำนส่วนกลำง
กรณีที่ 1 กำรปฏิบตั ิงำนเหลือ่ มเวลำ

(สำหรับผู้ปฏิบตั งิ ำนทุกคนต้องบันทึกเวลำกำรเข้ำปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำในระบบทุกวัน)

ผู้บังคับบัญชำ (ส่วนกลำง) ในฐำนะผู้อนุมัติ อนุญำต หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสำนักฯ และหัวหน้ำหน่วยงำนรับผิดชอบขึ้นตรง/รำยงำนตรงต่อ ปมท.
กำรเข้ำใช้เมนู P0605
ขั้นตอนที่ 1. เลือกวันที่ที่เข้ำไปทำกำรบันทึก
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือก “เวลำเข้ำ-ออก” ตำมที่ได้เลือกช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งสำนัก/กองฯ ได้สรุปรำยงำนส่งให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ สป.
ขั้นตอนที่ 3. คลิก  “อื่น ๆ ” และระบุกำรปฏิบัติงำนเหลื่อมเวลำ
ขั้นตอนที่ 4. คลิก “เลือก” ผู้อนุมัติ/อนุญำต
ขั้นตอนที่ 5. คลิก “โครงสร้ำงตำมกฎหมำย”
ขั้นตอนที่ 6. คลิก “เลือก” สำนัก/กองฯ ที่สังกัด
ขั้นตอนที่ 7. คลิก “ค้นหำข้อมูล” และเลือกชื่อผู้บังคับบัญชำ
ขั้นตอนที่ 8. คลิก “บันทึก”




เลือกวันที่ทเี่ ข้ำไปทำกำรบันทึก

2. คลิกเลือก “เวลำเข้ำ-ออก”

3. คลิก “อื่น ๆ” และระบุกำรปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำ


กำรปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำ

4. คลิก “เลือก” ผู้อนุมตั /ิ อนุญำต

คลิก “บันทึก”

. คลิก “โครงสร้ำงตำมกฎหมำย”

. คลิก “เลือก” สำนัก/กองฯ ที่สังกัด

6. คลิก “ค้นหำข้อมูล”
และเลือกชือ่ ผูบ้ งั คับบัญชำ

3.1.1 สำหรับผูป้ ฏิบัตงิ ำนส่วนกลำง
กรณีที่ 2 กำรปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนทีต่ ั้งของส่วนรำชกำร (work from home)
(เฉพำะ* ผู้ที่ปฏิบตั งิ ำนนอกสถำนทีต่ อ้ งบันทึกข้อมูลในระบบ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน)

กำรเข้ำใช้เมนู P0605
ขั้นตอนที่ 1. คลิกเลือกวันที่ ขอ work from home
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือก “เวลำเข้ำ-ออก”
ขั้นตอนที่ 3. คลิก  “work from home เพื่อปฏิบัติงำน”
ขั้นตอนที่ 4. คลิก “เลือก” ผู้อนุมัติ/อนุญำต
ขั้นตอนที่ 5. คลิก “โครงสร้ำงตำมกฎหมำย”
ขั้นตอนที่ 6. คลิก “เลือก” สำนัก/กองฯ ที่สังกัด
ขั้นตอนที่ 7. คลิก “ค้นหำข้อมูล” และเลือกชื่อผู้บังคับบัญชำ
ขั้นตอนที่ 8. คลิก “บันทึก”




2. คลิกเลือก “เวลำเข้ำ-ออก”

คลิกเลือกวันที่ ขอ work from home
คลิก  “work from home เพื่อปฏิบตั ิงำน”



คลิก “เลือก” ผู้อนุมตั ิ/อนุญำต

คลิก “บันทึก”
. คลิก “โครงสร้ำงตำมกฎหมำย”

. คลิก “เลือก” สำนัก/กองฯ ที่สังกัด

6. คลิก “ค้นหำข้อมูล”
และเลือกชือ่ ผูบ้ งั คับบัญชำ

3. กำรเข้ำใช้ระบบเพือ่ บันทึกเวลำกำรปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำ
และกำรปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนทีต่ งั้ ของส่วนรำชกำร
(work from home)

3.1 สำหรับผู้ปฏิบัติงำน
3.1.2 ผู้ปฏิบัติงำนส่วนภูมิภำค

3. กำรเข้ำใช้ระบบกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัตงิ ำนเหลือ่ มเวลำและกำรปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนที่
3.1.2 สำหรับผูป้ ฏิบัตงิ ำนส่วนภูมภิ ำค
ผู้ปฏิบัติงำน (ส่วนภูมภิ ำค)
หมำยถึง ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ประเภททั่วไป ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำรในสังกัด (ส่วนภูมิภำค)
** ในกรณีช่วยรำชกำร  ให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนที่ไปช่วยรำชกำรเป็นผู้พิจำรณำอนุมัต/ิ อนุญำต
ตำมหนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0202.4/ว1883 ลงวันที่ 27 มีนำคม 2563

เรื่อง กำรรำยงำนข้ อมูลกำรให้ข้ ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง ก ำหนดให้สำนักงำนจังหวัด
รำยงำนกำรปฏิบัติ งำนตำมมำตรกำรเฝ้ำระวั งและป้ องกั นกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) จำนวน 3 แบบรำยงำน ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1-3 ดังนี้




สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 แบบข้อตกลงกำรเหลื่อมเวลำปฏิบัติงำน
สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 แบบข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร
สิ่งที่ส่งมำด้วย 3 แบบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร

เพื่อควำมสะดวกในกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัติงำนเหลื่อมเวลำ และกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง
ของส่วนรำชกำรของบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย จึงกำหนดให้เข้ำไปบันทึกเวลำฯ ใน
ระบบ DPIS ตำมขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้ำระบบ DPIS ช่องทำงเดียวกันกับกำรเข้ำไปพิมพ์
ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)
ขั้นตอนที่ 2 คลิกเมนู “ข้อมูลบุคคล“
ขั้นตอนที่ 3 เลือก “P06 กำรลำ/สำย”
ขั้นตอนที่ 4 เลือก “P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลำ”
เข้ำ ระบบ DPIS ช่องทำงเดียวกันกับกำรเข้ำไปพิมพ์
ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)
คลิกเมนู “ข้อมูลบุคคล“
เลือก “P06 กำรลำ/สำย”

4 เลือก “P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลำ”

3.1.2 สำหรับผูป้ ฏิบัตงิ ำนส่วนภูมภิ ำค
กรณีที่ 1 กำรปฏิบัตงิ ำนเหลือ่ มเวลำ

(สำหรับผู้ปฏิบตั งิ ำนทุกคนต้องบันทึกเวลำกำรเข้ำปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำในระบบทุกวัน)
ผู้บังคับบัญชำ (ส่วนภูมิภำค) ในฐำนะผู้อนุมัติ อนุญำต หมำยถึง หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัด และหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด)
กำรเข้ำใช้เมนู P0605

ขั้นตอนที่ 1. ขั้นตอนที่ 1. เลือกวันที่ที่เข้ำไปทำกำรบันทึก
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือก “เวลำเข้ำ-ออก” ตำมที่ได้เลือกช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งสำนักงำนจังหวัดได้สรุปรำยงำนส่งให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ สป.
ขั้นตอนที่ 3. คลิก  “อื่น ๆ“ และระบุกำรปฏิบัติงำนเหลื่อมเวลำ
ขั้นตอนที่ 4. คลิก “เลือก” ผู้อนุมัติ/อนุญำต
ขั้นตอนที่ 5. คลิก “โครงสร้ำงตำมกฎหมำย”
ขั้นตอนที่ 6. คลิก “เลือก”
- กรณีบุคลำกรในแต่ละกลุ่มงำนของสำนักงำนจังหวัด ให้เลือก สำนักงำนจังหวัด.....
- กรณีบุคลำกรในหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด
ให้เลือก จังหวัด.....
ขั้นตอนที่ 7. คลิก “ค้นหำข้อมูล”
ขั้นตอนที่ 8. คลิก “บันทึก”




เลือกวันที่ทเี่ ข้ำไปทำกำรบันทึก

2. คลิกเลือก “เวลำเข้ำ-ออก”


3. คลิก “อื่น ๆ“ และระบุกำรปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำ
กำรปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำ

4. คลิก “เลือก” ผู้อนุมตั /ิ อนุญำต

คลิก “บันทึก”

. คลิก “โครงสร้ำงตำมกฎหมำย”

.

6. คลิก “ค้นหำข้อมูล”
และเลือกชือ่ ผูบ้ งั คับบัญชำ

คลิก “เลือก”

กรณีบคุ ลำกรในแต่ละกลุม่ งำนของสำนักงำนจังหวัด ให้เลือก สำนักงำนจังหวัด....

กรณีบุคลำกรในหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด

ให้เลือก จังหวัด....

3.1.2 สำหรับผูป้ ฏิบัตงิ ำนส่วนภูมภิ ำค
กรณีที่ 2 กำรปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนทีต่ ั้งของส่วนรำชกำร (work from home)
(เฉพำะ* ผู้ที่ปฏิบตั งิ ำนนอกสถำนทีต่ อ้ งบันทึกข้อมูลในระบบ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน)

กำรเข้ำใช้เมนู P0605
ขั้นตอนที่ 1. คลิกเลือกวันที่ ขอ work from home
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือก “เวลำเข้ำ-ออก”
ขั้นตอนที่ 3. คลิก  “work from home”
ขั้นตอนที่ 4. คลิก “เลือก” ผู้อนุมัติ/อนุญำต
ขั้นตอนที่ 5. คลิก “เลือก”
- กรณีบุคลำกรในแต่ละกลุ่มงำนของสำนักงำนจังหวัด ให้เลือก สำนักงำนจังหวัด.....
- กรณีบุคลำกรในหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด
ให้เลือก จังหวัด.....
ขั้นตอนที่ 6. คลิก “ค้นหำข้อมูล”
ขั้นตอนที่ 7. คลิก “เลือก” สำนักงำนจังหวัด/จังหวัด ที่สังกัด
ขั้นตอนที่ 8. คลิก “บันทึก”




2. คลิกเลือก “เวลำเข้ำ-ออก”

คลิกเลือกวันที่ ขอ work from home
คลิก  “work from home เพื่อปฏิบตั ิงำน ”



คลิก “เลือก” ผู้อนุมตั ิ/อนุญำต

คลิก “บันทึก”
. คลิก “โครงสร้ำงตำมกฎหมำย”

.

6. คลิก “ค้นหำข้อมูล“
และเลือกชือ่ ผูบ้ งั คับบัญชำ

คลิก “เลือก”

กรณีบคุ ลำกรในแต่ละกลุม่ งำนของสำนักงำนจังหวัด ให้เลือก สำนักงำนจังหวัด.....

กรณีบุคลำกรในหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด

ให้เลือก จังหวัด.....

3. กำรเข้ำใช้ระบบเพือ่ บันทึกเวลำกำรปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำ
และกำรปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนทีต่ งั้ ของส่วนรำชกำร
(work from home)

3. กำรเข้ำใช้ระบบเพือ่ อนุมัติ/อนุญำตบุคลำกรในสังกัด
สำหรับผูบ้ งั คับบัญชำ (ส่วนกลำง/ส่วนภูมภิ ำค)
ผู้บังคับบัญชำ

ในฐำนะผู้อนุมัติ/อนุญำตให้บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติงำนเหลื่อมเวลำ และปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ให้เข้ำไปในระบบ
ผ่ำนช่องทำงและขั้นตอนข้ำงต้น เพื่อพิจำรณำอนุมัต/ิ อนุญำต ให้ผู้ปฏิบัติงำนรำยบุคคลในระบบทุกวัน
ส่วนกลำง หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสำนัก/กองฯ หัวหน้ำหน่วยงำนรับผิดชอบขึ้นตรง/รำยงำนตรงต่อ ปมท.
ส่วนภูมภิ ำค หมำยถึง หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัด และหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด
กำรเข้ำใช้เมนู P0605
ขั้นตอนที่ 1 เข้ำระบบ DPIS ช่องทำงเดียวกันกับกำรเข้ำไปพิมพ์
ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)
ขั้นตอนที่ 2 คลิกเมนู “ข้อมูลบุคคล“
ขั้นตอนที่ 3 เลือก “P06 กำรลำ/สำย”
ขั้นตอนที่ 4 เลือก “P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลำ”
ขั้นตอนที่ 5 คลิก  “อนุมัต“ิ ตำมรำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนในสังกัด รำยบุคคล และรำยวัน
ขั้นตอนที่ 6 คลิก “บันทึก“
เข้ำ ระบบ DPIS ช่องทำงเดียวกันกับกำรเข้ำไปพิมพ์
ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)
คลิกเมนู “ข้อมูลบุคคล“
เลือก “P06 กำรลำ/สำย”

4 เลือก “P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลำ”

ผู้บังคับบัญชำสำมำรถเข้ำใช้ระบบ DPIS
เพื่อกดอนุญำตให้ผปู้ ฏิบตั ิงำนในสังกัดได้ทั้ง 2 กรณี
กรณีที่ 1  กำรปฏิบตั งิ ำนเหลือ่ มเวลำ
กรณีที่ 2  กำรปฏิบตั งิ ำนนอกสถำนทีต่ งั้ ของส่วนรำชกำร (work from home)

3. กำรเข้ำใช้ระบบเพือ่ อนุมัติ/อนุญำตบุคลำกรในสังกัด
สำหรับผูบ้ งั คับบัญชำ (ส่วนกลำง/ส่วนภูมภิ ำค)

เลื่อนรำยกำรลงมำด้ำนล่ำงสุด 

work from home เพื่อปฏิบัติงำน

1.

ข้ำรำชกำร น.ส. อำรีญำญ่ำ 08/04/63

08/04/63 09.30 18.00 ตรวจ/แก้ไขข้อมูลบุคคลในระบบ



2.

ข้ำรำชกำร นำย ณเดชน์

08/04/63

09/04/63 07.30 15.30 อื่นๆ (ระบุ) ปฏิบัติงำนเหลื่อมเวลำ



13/04/63

14/04/63 08.30 16.30



20/04/63

work from home เพื่อปฏิบัติงำน
กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ COVID-19
ของจังหวัด ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

21/04/63 13.00 22.00 อื่นๆ (ระบุ) ปฏิบัติงำนเหลื่อมเวลำ

3.

ลูกจ้ำงประจำ น.ส. อินเทรน

4.

พนักงำนรำชกำร

นำย เควิน

จำนวน 20 รำย



คลิก“อนุมตั ิ”
ตำมรำยชื่อผูป้ ฏิบตั ิงำนในสังกัด
รำยบุคคลและรำยวัน

คลิก “บันทึก”

กองกำรเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

