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หลกักำรและเหตุผล 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ไดก้ ำหนดให้ส่วนรำชกำรจดั

ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบัประสิทธิผลตำมพนัธกิจคุณภำพกำรให้บริกำร ประสิทธิภำพของกำรปฏิบติั

รำชกำรและกำรพฒันำองค์กร โดยภำยหลงักำรลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ทุกส่วนรำชกำรระดบักระทรวง/กลุ่ม

ภำรกิจ และกรม รวมทั้งจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั จะตอ้งท ำรำยละเอียดตวัช้ีวดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรและรำยงำน

ควำมกำ้วหนำ้ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ส่งให้ส ำนกังำน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษำใชป้ระกอบกำร

ประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรต่อไป 

ระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเคร่ืองมือส ำคญัท่ีจะช่วยให้

กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเจำ้หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยของส่วนรำชกำรนั้นๆ สำมำรถเขำ้ดู

ขอ้มูลผลกำรประเมินตนเอง บนัทึกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละตวัช้ีวดั ตรวจสอบผลกำรประเมินและแกไ้ขขอ้มูลต่ำงๆ ได ้

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
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วตัถุประสงค์ 
- จงัหวดัสำมำรถรำยงำนผลกำรประเมินตนเองผำ่นระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์ได ้

- ส ำนกังำน ก.พ.ร. สำมำรถติดตำมควำมกำ้วหนำ้ และประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองฯ ผำ่นระบบรำยงำนผลกำร

ปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

- ระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถเช่ือมโยงกบัฐำนขอ้มูล

คะแนนของหน่วยงำนกลำงอ่ืนท่ีเป็นเจำ้ภำพ เพื่อรองรับกบักำรประเมินผลภำครำชกำรแบบบูรณำกำร (GES) 
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บทที่ 1 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
กลุ่มกำรใชง้ำนจะแบ่งเป็น  3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มกำรใช้งำน หน้ำที่ สิทธ์ิ 
ผูดู้แลระบบของ
จงัหวดั 

1. สร้ำงผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั และ ผูอ้นุมติัขอ้มูล
ของจงัหวดั 
หมำยเหตุ:  
- จ ำกดัใหส้ร้ำงผูใ้ชง้ำน รวมกนัไดไ้ม่เกิน 20 คน 

โดยนบัเฉพำะผูใ้ชง้ำนท่ียงัคงใชง้ำนอยู ่(Active 
– ยงัไมล่บออกจำกระบบ)  

- ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งสร้ำงผูใ้ชง้ำนของจงัหวดั
เกินกวำ่ 20 คน จะตอ้งร้องขอใหผู้ดู้แลระบบ
ของส ำนกังำน ก.พ.ร. สร้ำงให ้

2. ก ำหนดผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีของ
จงัหวดั 

3. ตรวจสอบ แกไ้ข และอนุมติักำรรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง ท่ีส่งมำจำกผูบ้นัทึกขอ้มูล เพื่อส่งผล
นั้นใหก้บัผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 

1. แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั และรหสัผำ่น ของ
ผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั และ 
ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั  

2. Reset รหสัผำ่น ของผูบ้นัทึกขอ้มูลของ
จงัหวดั และ ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 

3. คน้หำและเรียกดูประวติักำรใชง้ำน
ของผูใ้ชทุ้กคนในจงัหวดั 

4. พิมพค์  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร
ประจ ำปีของจงัหวดั เพื่อมำตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้ง 

5. พิมพร์ำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

ผูบ้นัทึกขอ้มูล
ของจงัหวดั 

1. รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ตำมรอบ 6 เดือน, 9 
เดือน และ 12 เดือน ของตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บมอบหมำย  

2. ตรวจสอบ แกไ้ข และอนุมติักำรรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง เพื่อส่งผลนั้นใหก้บัผูดู้แลระบบของ
จงัหวดั 

1. แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั และรหสัผำ่นของ
ตนเอง 

2. พิมพค์  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร
ประจ ำปีของจงัหวดั เพื่อมำตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้ง 

3. พิมพร์ำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
ผูอ้นุมติัขอ้มูล
ของจงัหวดั 

1. ตรวจสอบ แกไ้ข และอนุมติักำรรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง ตำมรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 
เดือน ท่ีผำ่นกำรอนุมติัจำกผูดู้แลระบบของจงัหวดั 
เพื่อรำยงำนผลใหก้บัส ำนกังำน ก.พ.ร. ตำมรอบกำร
ประเมินท่ี ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดไว ้ 
หมายเหต:ุ ผลกำรประเมินตนเองของจงัหวดัท่ียงั
ไม่ไดรั้บกำรอนุมติั จะไม่ถูกรำยงำนไปยงัส ำนกังำน 
ก.พ.ร. 

1. แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั และรหสัผำ่นของ
ตนเอง 

2. พิมพค์  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร
ประจ ำปีของจงัหวดั เพื่อมำตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้ง 

3. พิมพร์ำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
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บทที่ 2 กำรจัดกำรผู้ใช้งำนในระบบ 

2.1 กำรสร้ำงและก ำหนดสิทธ์ิผู้ใช้งำน 

2.1.1 กำรสร้ำงผู้ใช้งำน  

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูดู้แลระบบของจงัหวดั 

2) เป็นกำรก ำหนด User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) และ Password (รหสัผำ่น) ใหก้บัผูท่ี้มีหนำ้ท่ี 

- รำยงำนผลกำรกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ในรอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ในนำมของจงัหวดั 

- อนุมติักำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ในรอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ในนำมของ

จงัหวดั 

3) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถสร้ำงผูบ้นัทึกของจงัหวดั และ ผูอ้นุมติัของจงัหวดั รวมกนัไดไ้ม่เกิน 20 คน ต่อปี ใน

กรณีท่ีตอ้งกำรเพิ่มมำกกวำ่นั้น จะตอ้งร้องขอให ้ผูดู้แลระบบของส ำนกังำน ก.พ.ร. ด ำเนินกำรให ้

4) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถเพิ่มผูใ้ชง้ำนในจงัหวดั โดยกำรเขำ้สู่หนำ้จอ จำกเมนู จงัหวดั -> ผูดู้แลระบบ -> 

ก ำหนดผูใ้ชง้ำน จะพบหนำ้จอส ำหรับคน้หำผูใ้ชง้ำน โดยระบบจะแสดงรำยช่ือผูใ้ชง้ำนทั้งหมด ของปีงบประมำณ

ตำมเมนู ของจงัหวดัตนเอง ข้ึนมำ ดงัรูป 

 
รูปที ่1: หนำ้จอคน้หำผูใ้ชง้ำน 

 

5) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถเพิ่มผูใ้ชง้ำนในจงัหวดัโดยกำรกดปุ่ม  ระบบจะแสดง

หนำ้จอส ำหรับกำรเพิ่มผูใ้ชง้ำน ดงัรูป 



ส ำนกังำน ก.พ.ร                    

 
 

                                   7 
 

 

 
รูปที ่2: หนำ้จอเพ่ิมผูใ้ชง้ำน 

 

6) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั จะตอ้งกรอกขอ้มูล ต่อไปน้ี เพื่อสร้ำงผูใ้ชง้ำนในจงัหวดั 

- ช่ือผูใ้ชง้ำน (User Name) เป็นขอ้มูลบงัคบั โดยสำมำรถกรอกไดแ้ค่ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่และตวัพิมพ์

เล็ก ตวัเลข และอกัขระพิเศษ 

- รหสัผำ่น (Password) เป็นขอ้มูลบงัคบั 

- ยนืยนัรหสัผำ่น (Confirm Password) เป็นขอ้มูลบงัคบั 

- ยศ / ค  ำน ำหนำ้ 

- ช่ือ (ภำษำไทย) 

- นำมสกุล (ภำษำไทย) 

- ต ำแหน่ง 

- ส ำนกั/กอง/ศูนย ์

- Email Address 

7) เม่ือผูดู้แลระบบของจงัหวดั กรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหก้ดปุ่ม  ระบบจะตรวจสอบวำ่ ผูดู้แลระบบของ

จงัหวดั ไดก้รอกขอ้มูลครบถว้นหรือไม่ 

8) ในกรณีท่ีผูดู้แลระบบของจงัหวดั กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) ดงัรูป 
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รูปที ่3: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น 

 

9) ในกรณีท่ีผูดู้แลระบบของจงัหวดั กรอกขอ้มูลครบถว้น ระบบจะด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไปวำ่จงัหวดัน้ี ไดรั้บกำร

ก ำหนดอยูใ่นโครงสร้ำง โดยส ำนกังำน ก.พ.ร. ตำม ปี ท่ีระบุไวห้รือไม่ 

10)  ในกรณีท่ีรหสัผูใ้ชท่ี้สร้ำง มีกำรก ำหนดไวใ้นระบบแลว้ จะไมส่ำมำรถสร้ำงซ ้ ำได ้ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน 

(Alert Message) ดงัรูป 

 
รูปที ่4: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ รหสัผูใ้ชท่ี้สร้ำง มีกำรก ำหนดไวใ้นระบบแลว้ จะไม่สำมำรถสร้ำงซ ้ ำได ้

 

11) ในกรณีท่ีผูใ้ชง้ำนของจงัหวดั รวมกนัแลว้มีจ ำนวน 20 คน (ไมน่บัรวมผูดู้แลระบบของจงัหวดัท่ีเป็นผูส้ร้ำง) โดยนบั

เฉพำะผูใ้ชง้ำนท่ียงัคงใชง้ำนอยู ่(Active – ยงัไม่ลบออกจำกระบบ) ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) ดงั

รูป  

 
รูปที ่5: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ ผูใ้ชง้ำนของจงัหวดั รวมกนัแลว้มีจ ำนวน 20 คน  
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12) ในกรณีท่ีผูดู้แลระบบของจงัหวดัจ ำเป็นตอ้งสร้ำงผูใ้ชข้องจงัหวดัเกินกวำ่ 20 คน ผูดู้แลระบบของจงัหวดัจะตอ้งร้อง

ขอใหผู้ดู้แลระบบของส ำนกังำน ก.พ.ร. สร้ำงให ้

13) ในกรณีท่ีผูดู้แลระบบของจงัหวดักรอกขอ้มูลครบถว้น และจ ำนวนผูใ้ชง้ำนไม่เกิน 20 คน ระบบจะด ำเนินกำรสร้ำง

ผูใ้ชง้ำนใหม่ใหต้ำมท่ีตอ้งกำร และจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ เพิ่มผูใ้ชง้ำนเรียบร้อยแลว้ ดงัรูป 

 
รูปที ่6: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ บนัทึกขอ้มูลผูใ้ชเ้รียบร้อยแลว้ 

 

2.1.2 กำรก ำหนดสิทธ์ิและหน้ำทีใ่นกำรท ำงำนให้กบัผู้ใช้งำนในจังหวดั  

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูดู้แลระบบของจงัหวดั 
2) หลงัจำกผูดู้แลระบบของจงัหวดั ไดมี้กำรสร้ำงผูใ้ชเ้รียบร้อยแลว้นั้น ผูดู้แลระบบของจงัหวดั จะตอ้งก ำหนดต่อไปวำ่ ผูใ้ชท่ี้

สร้ำงข้ึนนั้น มำสิทธ์ิและหนำ้ท่ีกำรท ำงำนอะไรในระบบ โดยกำรเขำ้สู่หนำ้จอ จำกเมนู จงัหวดั -> ผูดู้แลระบบ -> ก ำหนด

ผูใ้ชง้ำน จะพบหนำ้จอส ำหรับคน้หำผูใ้ชง้ำน โดยระบบจะแสดงรำยช่ือผูใ้ชง้ำนทั้งหมด ของปีงบประมำณ ตำมเมนูข้ึนมำ ดงัรูป 
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รูปที ่7: หนำ้จอคน้หำผูใ้ชง้ำน 
 

3) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถก ำหนดสิทธ์ิกำรใชง้ำน ใหก้บัผูใ้ชไ้ดโ้ดยกำรกดปุ่ม  ในช่อง สิทธ์ิกำรใชง้ำน ของ

ผูใ้ชแ้ต่ละรำยกำร หลงัจำกกดปุ่ม   ระบบจะแสดงหนำ้จอส ำหรับก ำหนดสิทธ์ิกำรใชง้ำน โดยหนำ้จอจะแบ่งเป็น 2 

หวัขอ้ ดงัน้ี  

3.1)  สิทธ์ิในกำรใชง้ำนหนำ้จอ ดงัรูป 

 

รูปที ่81: หนำ้จอสิทธ์ิกำรใชง้ำน หวัขอ้ท่ี 1 (สิทธ์ิในกำรใชง้ำนหนำ้จอ) 

    
ระบบจะแสดงบทบำทหนำ้ท่ีของผูใ้ชง้ำนทั้งหมด ท่ีผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถก ำหนดใหก้บัผูใ้ช ้ได ้

ในกล่อง สิทธ์ิกำรใชง้ำนทั้งหมด ซ่ึงก ำหนดใหใ้ชง้ำนได ้1 คน ต่อ 1 สิทธ์ิ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ผูดู้แลระบบของจงัหวดั 

- ผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั 

- ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั   

ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถแกไ้ขสิทธ์ิในกำรใชง้ำนหนำ้จอ ใหก้บัผูใ้ชง้ำน โดยกำร 

- เพิ่มสิทธ์ิ โดยกำรเลือก สิทธ์ิ ท่ีตอ้งกำรเพิ่มใหก้บัผูใ้ช ้กล่อง สิทธ์กำรใชง้ำนทั้งหมด แลว้กดปุ่ม 

 สิทธ์ิท่ีเลือกใหจ้ะยำ้ยไปอยูใ่นกล่อง สิทธ์ิกำรใชง้ำนท่ีไดรั้บ จำกตวัอยำ่ง คือกำรเพิ่ม

สิทธ์ิ ผูบ้นัทีกขอ้มูลของจงัหวดั ใหก้บัผูใ้ชง้ำน ระบบจะแสดงรำยกำรหนำ้จอท่ีผูใ้ชมี้สิทธ์ิในกำร

ใชง้ำนตำมบทบำทหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย ข้ึนมำใหโ้ดยอตัโนมติั ดงัรูป 



ส ำนกังำน ก.พ.ร                    

 
 

                                   11 
 

 

 
รูปที ่2: กำรเพ่ิมสิทธ์ิ ใหก้บัผูใ้ช ้

 
- ลบ สิทธ์ิ โดยกำรเลือก สิทธ์ิ ท่ีตอ้งกำรลบออกจำกผูใ้ช ้จำกกล่อง สิทธ์ิกำรใชง้ำนท่ีไดรั้บ  แลว้กด

ปุ่ม   สิทธ์ิ ก็จะยำ้ยกลบัไปท่ีกล่อง สิทธ์กำรใชง้ำนทั้งหมด รวมถึงรำยกำรหนำ้จอท่ี

ผูใ้ชมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำนตำมบทบำทหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยเดิมนั้น ก็จะหำยไปดว้ย  ดงัรูป 

 
รูปที ่3: กำรลบสิทธ์ิ ออกจำกผูใ้ช ้

หลงัจำกแกไ้ขกำรมอบหมำยสิทธ์ิกำรท ำงำนเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ควำม
แจง้เตือน (Alert Message) วำ่ บนัทึกขอ้มูล สิทธ์ิในกำรใชง้ำน ส ำเร็จ ดงัรูป 
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รูปที ่4: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ บนัทึกขอ้มูล สิทธ์ิในกำรใชง้ำน ส ำเร็จ 

 

ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถกดปุ่ม  เพื่อกลบัไปยงัหนำ้จอผลกำรคน้หำผูใ้ชง้ำน 

 
3.2) สิทธ์ิในกำรเรียกใช ้web service ดงัรูป 

 
รูปที ่5: หนำ้จอสิทธ์ิกำรใชง้ำน หวัขอ้ท่ี 2 (สิทธ์ิในกำรเรียกใช ้web service) 

 

ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถร้องขอเพื่อติดต่อกบัระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติั

รำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนกังำน ก.พ.ร. ผำ่นทำง Web Service ไปยงัผูดู้แลระบบของส ำนกังำน ก.พ.ร. ได ้โดย

กำรติดต่อกบัระบบรำยงำนผลฯ ผำ่นทำง Web Service โดยผูดู้แลระบบของจงัหวดัจะตอ้งร้องขอให ้ผูดู้แลระบบของ

ส ำนกังำน ก.พ.ร. เป็นผูก้  ำหนดสิทธ์ิใหก้บั User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) ท่ีตอ้งกำร โดยทำงผูดู้แลระบบของส ำนกังำน 

ก.พ.ร. จะก ำหนด รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่น ส ำหรับเรียก Web Service และแจง้กบัผูดู้แลระบบของจงัหวดัในภำยหลงั 

เม่ือไดรั้บสิทธ์ิในกำร ติดต่อกบัระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ของส ำนกังำน ก.พ.ร. ผำ่นทำง Web Service แลว้ จงัหวดัจะสำมำรถท ำงำนต่ำงๆได ้ดงัน้ี  
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- สำมำรถใช ้Web Service เพื่อติดต่อระบบงำน SAR และสั่งดึงขอ้มูลค ำรับรองกำรปฎิบติัรำชกำร

ประจ ำปี หมำยถึง จงัหวดัสำมำรถเขียน Web Service เพื่อติดต่อกบัระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติั

รำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนกังำน ก.พ.ร. ผำ่นทำง Web 

Service โดยกำรสั่งดึงขอ้มูลค ำรับรองกำรปฎิบติัรำชกำรประจ ำปี จำกระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติั

รำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนกังำน ก.พ.ร. ได ้

- สำมำรถใช ้Web Service เพื่อติดต่อระบบงำน SAR และสั่งน ำเขำ้ขอ้มูลกำรรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเอง ตำมรอบกำรรำยงำนผล หมำยถึง จงัหวดัสำมำรถเขียน Web Service เพื่อติดต่อกบัระบบ

รำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนกังำน 

ก.พ.ร. ผำ่นทำง Web Service โดยกำรสั่งน ำเขำ้ขอ้มูลกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ตำมรอบกำร

รำยงำนผล ไปยงัระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนกังำน ก.พ.ร. ได ้

- สำมำรถใช ้Web Service เพื่อติดต่อระบบงำน SAR และสั่งดึงขอ้มูลกำรรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเอง ตำมรอบกำรรำยงำนผล หมำยถึง จงัหวดัสำมำรถเขียน Web Service เพื่อติดต่อกบัระบบ

รำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนกังำน 

ก.พ.ร. ผำ่นทำง Web Service โดยกำรสั่งดึงขอ้มูลกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ตำมรอบกำร

รำยงำนผล จำกระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนกังำน ก.พ.ร. ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 กำรก ำหนดผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดั 

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูดู้แลระบบของจงัหวดั 
2) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถก ำก ำหนดผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั โดยกำรเขำ้สู่หนำ้จอ จำกเมนู จงัหวดั -> ผูดู้แลระบบ -> 

ก ำหนดผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั จะพบหนำ้จอส ำหรับคน้หำผูใ้ชง้ำน ดงัรูป 
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รูปที ่6: หนำ้จอก ำหนดผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั 

3) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั จะมีหนำ้ท่ีในกำรเลือก ผูใ้ชง้ำน โดยกำรเลือกจำกช่องขอ้มูลในช่อง ผูใ้ชง้ำน แลว้กดปุ่ม 

  โดยรำยช่ือผูใ้ชง้ำนท่ีข้ึนมำใหเ้ลือก จะตอ้ง เป็นผูใ้ชใ้นกลุ่ม ผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั 
4) เม่ือ บนัทึก ส ำเร็จ ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้วำ่ บนัทึกขอ้มูลส ำเร็จ ดงัรูป 
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รูปที ่7: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ บนัทึกขอ้มูลส ำเร็จ 

 

5) เม่ือผูดู้แลระบบของจงัหวดั บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงช่ือผูใ้ชง้ำนท่ีไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั

นั้น ดงัรูป 
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รูปที ่8: หนำ้จอก ำหนดผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั หลงัจำกท่ีมีกำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัแลว้ 
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2.3 กำรค้นหำ/แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งำน 

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูดู้แลระบบของจงัหวดั 
2) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถคน้หำผูใ้ชง้ำน เพื่อท ำงำนใด  ๆตำมท่ีตอ้งกำร เช่น  

- ก ำหนดสิทธ์ิกำรใชง้ำนใหก้บัผูใ้ช ้

- แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้

- แกไ้ขรหสัผำ่นของผูใ้ช ้

- Reset รหสัผำ่นของผูใ้ช ้

- ลบผูใ้ชง้ำนออกจำกระบบ 

โดยกำรท ำงำน จะตอ้งเขำ้สู่หนำ้จอ จำกเมนู จงัหวดั -> ผูดู้แลระบบ -> ก ำหนดผูใ้ชง้ำน จะพบหนำ้จอขอ้มูลผูใ้ชง้ำน โดย

ระบบจะแสดงรำยช่ือผูใ้ชง้ำนทั้งหมด ของปีงบประมำณ ตำมเมนูข้ึนมำ ดงัรูป 

 
รูปที ่9: หนำ้จอขอ้มูลผูใ้ชง้ำน 

 
3) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถคน้หำผูใ้ชง้ำนในจงัหวดั โดยกำรระบุเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

- คน้หำตำม รหสัผูใ้ชง้ำน 

- คน้หำตำม ช่ือ หรือ นำมสกุล ของผูใ้ชง้ำน 
ในกรณีท่ีผูดู้แลระบบของจงัหวดัไม่ระบุเง่ือนไขใดๆ หมำยควำมวำ่ ผูดู้แลระบบของจงัหวดั ตอ้งกำรคน้หำ 
ผูใ้ชง้ำนทั้งหมดในจงัหวดัของปีงบประมำณ ตำมเมนู 
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4) หลงัจำกระบุเง่ือนไข ในกำรคน้หำเรียบร้อยแลว้ ผูดู้แลระบบฯ กดปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้ำนท่ีตรงตำม
เง่ือนไขออกมำ เช่น คน้หำผูใ้ชง้ำนท่ีมีช่ือวำ่ สมชำย ดงัรูป 

 
รูปที ่10: ผลกำรคน้หำผูใ้ชง้ำน กรณีท่ีพบขอ้มูลผูใ้ชง้ำนท่ีตรงตำมเง่ือนไข 

 

- ในกรณีท่ีตอ้งกำรยกเลิก (reset) เง่ือนไขกำรคน้หำท่ีระบุไป ผูดู้แลระบบฯ กดปุ่ม  ระบบ

จะแสดงหนำ้จอขอ้มูลผูใ้ชง้ำน โดยแสดงรำยช่ือผูใ้ชง้ำนทั้งหมด ของปีงบประมำณ ตำมเมนูข้ึนมำ 

- ในกรณีท่ีระบบไม่พบขอ้มูลท่ีตรงตำมเง่ือนไขกำรคน้หำ ระบบจะแสดงขอ้ควำม ไม่คน้พบขอ้มูล ดงัรูป 
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รูปที ่11: ผลกำรคน้หำผูใ้ชง้ำน กรณีท่ีระบบไม่พบขอ้มูลท่ีตรงตำมเง่ือนไขกำรคน้หำ 

 

5) เม่ือพบผูใ้ชง้ำน ท่ีตอ้งกำรเรียกดูหรือแกไ้ขขอ้มูลแลว้ ใหก้ดปุ่ม ระบบจะแสดงหนำ้จอขอ้มูลผูใ้ชง้ำนท่ีเลือกข้ึนมำให้
เรียกดูหรือแกไ้ขขอ้มูลไดต้ำมตอ้งกำร ดงัรูป 

 

รูปที ่12: หนำ้จอเรียกดูหรือแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้ำน 
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6) ผูดู้แลระบบของจงัหวดัสำมรถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั หรือ รหสัผำ่นของผูใ้ชง้ำนไดต้ำมตอ้งกำร รวมถึง สำมำรถ Reset 
Password (รหสัผำ่น) ของผูใ้ชท้่ำนน้ีไดต้ำมขอ้ 10. กำร Reset Password (รหสัผำ่น) ของผูใ้ชง้ำนในจงัหวดั 
หมายเหต:ุ ผูดู้แลระบบของจงัหวดัจะไม่สำมำรถแกไ้ข รหสัผำ่น หรือ Reset Password (รหสัผำ่น) ของผูใ้ชท้่ำนอ่ืนท่ีมีฐำนะ

เป็นผูดู้แลระบบ  

7) เม่ือแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้
เรียบร้อยแลว้ ดงัรูป 

 
รูปที ่13: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชเ้รียบร้อยแลว้ 

 

8) จำกขอ้ 5) ในกรณีท่ีไม่ตอ้งกำรแกไ้ขขอ้มูลใดๆของผูใ้ช ้และตอ้งกำรปิดหนำ้จอ ใหก้ดปุ่ม  ระบบจะปิด
หนำ้จอขอ้มูลผูใ้ชง้ำนลง 

9) ผูดู้แลระบบของจงัหวดัสำมรถ Reset Password ของผูใ้ชท้่ำนน้ีโดยกำรกดปุ่ม จำกหนำ้จอ ดงัรูป 

 

รูปที ่14: หนำ้จอเรียกดูหรือแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้ำน 
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หมายเหต:ุ ผูดู้แลระบบของจงัหวดั ไม่สำมำรถ Reset Password (รหสัผำ่น) ของผูดู้แลระบบท่ำนอ่ืนได ้
10) ระบบจะท ำกำรสร้ำงรหสัผำ่นใหม่ใหโ้ดยอตัโนมติั (Password Auto Generate) และแจง้ต่อผูดู้แลระบบของจงัหวดั ดงัรูป 

 
รูปที ่15: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) รหสัผำ่นใหม่ท่ีสร้ำงโดยระบบ 

 

11) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั ตอ้งน ำรหสัผำ่นน้ี ไปแจง้ต่อผูใ้ช ้ เพื่อใชใ้นกำร Login เขำ้สู่ระบบต่อไป 

12) ในกรณีท่ีผูดู้แลระบบของจงัหวดั ไม่ตอ้งกำรแกไ้ขขอ้มูลใดๆของผูใ้ช ้และตอ้งกำรปิดหนำ้จอ ใหก้ดปุ่ม  
ระบบจะปิดหนำ้จอขอ้มูลผูใ้ชง้ำนลง 

 

2.4 กำรลบผู้ใช้ในจังหวดั  

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูดู้แลระบบของจงัหวดั 

2) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถคน้หำผูใ้ชท่ี้ตอ้งกำรลบ กำรคน้หำผูใ้ชง้ำนในจงัหวดั 

3) เม่ือผูดู้แลระบบของจงัหวดั พบ ผูใ้ชท่ี้ตอ้งกำรลบ ออกจำกระบบ ใหผู้ดู้แลระบบของจงัหวดั กดปุ่ม  จำกหนำ้จอผล

กำรคน้หำผูใ้ชง้ำน ดงัรูป 
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รูปที ่16: หนำ้จอผลกำรคน้หำผูใ้ชง้ำน 

 

4) ระบบจะแสดงขอ้ควำมยนืยนักำรลบ ดงัรูป 

 
รูปที ่17: ขอ้ควำมยนืยนักำรลบ 

 
5) เม่ือผูดู้แลระบบของจงัหวดั กดปุ่ม ตกลง ในกรณีท่ีไม่มี ขอ้มูลผูใ้ชไ้วใ้นท่ีใดๆของระบบงำน ระบบจะลบผูใ้ชง้ำนคนนั้น

ออกจำกฐำนขอ้มูลของระบบงำน   

 
หมายเหต:ุ ผูดู้แลระบบของจงัหวดัแต่ละท่ำนจะไม่สำมำรถลบรหสัผูใ้ชง้ำน (User Name) ของผูดู้แลระบบของจงัหวดั อ่ืน

ได ้ 
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2.5 กำรเรียกดูประวตัิกำรใช้งำน  

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูดู้แลระบบของจงัหวดั 

2) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถเรียกดูประวติักำรใชง้ำนของผูใ้ชใ้นจงัหวดั โดยกำรเขำ้สู่หนำ้จอ จำกเมนู จงัหวดั -> 

ผูดู้แลระบบ -> เรียกดูประวติักำรใชง้ำน จะพบหนำ้จอท่ีเป็นเง่ือนไขส ำหรับกำรคน้หำ ดงัรูป 

 
รูปที ่18: หนำ้จอเรียกดูประวติักำรใชง้ำน 

 

3) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถคน้หำประวติักำรใชง้ำนของผูใ้ชใ้นจงัหวดัตนเอง ได ้

3.1 เง่ือนไขท่ีผูดู้แลระบบของจงัหวดัสำมำรถคน้หำประวติักำรใชง้ำนของผูใ้ช้ 

1. สิทธ์ิกำรใชง้ำน ซ่ึงผูดู้แลระบบสำมำรถเลือกไดจ้ำก 3 กลุ่ม คือ 

- ผูดู้แลระบบของจงัหวดั 

- ผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั 

- ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 

2. ช่ือผูใ้ชง้ำน (User Name) หมำยถึง ใหช่ื้อผูใ้ชง้ำน (User Name) ซ่ึงผูดู้แลระบบของจงัหวดัจะสำมำรถเลือกได้

เฉพำะผูใ้ชง้ำนของจงัหวดัตนเอง 

3. หนำ้จอท่ีใชง้ำน หมำยถึง ใหร้ะบุหนำ้จอท่ีใชง้ำน ท่ีผูดู้แลระบบของจงัหวดัสนใจ ซ่ึงผูดู้แลระบบของจงัหวดัจะ

สำมำรถเลือกไดเ้ฉพำะหนำ้จอท่ีเป็นสิทธ์ิของกลุ่มผูใ้ชง้ำนทั้ง 3 กลุ่ม  

4. ตั้งแต่วนัท่ี และ ถึงวนัท่ี หมำยถึง ใหร้ะบุวนัท่ีของกำรใชง้ำนท่ีผูดู้แลระบบตอ้งกำรจะใหแ้สดงขอ้มูล 
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3.2) เม่ือผูดู้แลระบบของจงัหวดั ระบุเง่ือนไขกำรคน้หำท่ีตอ้งกำรแลว้ ใหผู้ดู้แลระบบของจงัหวดั กดปุ่ม  เพื่อ

คน้หำขอ้มูล  

3.3) ระบบจะแสดงผลกำรคน้หำประวติักำรใชง้ำน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี 

3.3.1) ยศ/ค ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล 

3.3.2) ส่วนรำชกำร/จงัหวดั/องคก์ำรมหำชน/เจำ้ภำพตวัช้ีวดั 

3.3.3)  หนำ้จอท่ีใชง้ำน หมำยถึง หนำ้จอท่ีมีกำรใชง้ำน 

3.3.4) กำรท ำงำน ท่ีผูใ้ชท้  ำงำนกบัแต่ละหนำ้จอในระบบ  เช่น Login เขำ้สู่ระบบงำน, แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้ำน, ลบผูใ้ชง้ำน 

เป็นตน้ 

3.3.5)  วนั-เวลำ ท่ีผูใ้ชท้  ำงำนกบัแต่ละหนำ้จอในระบบ 

3.3.6)  IP Address ท่ีใชใ้นขณะท่ีผูใ้ชท้  ำงำนกบัแต่ละหนำ้จอในระบบ 

โดยผลกำรคน้หำ จะแสดงเป็นกลุ่ม (Group Break) ตำมบทบำทหนำ้ท่ีของผูใ้ชง้ำน และจดัเรียงขอ้มูลตำมวนั/เวลำ
ในกำรท ำงำน โดยจะแสดงจ ำนวนผลกำรคน้หำทั้งหมด วำ่พบจ ำนวนก่ีรำยกำร ไวท่ี้มุมล่ำงซำ้ย และแสดงเลขหนำ้
ไวมุ้มล่ำงขวำ ซ่ึงผูใ้ชส้ำมำรถกดท่ีเลขหนำ้ เพื่อเรียกดูผลกำรคน้หำท่ีละหนำ้ได ้
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รูปที ่19: หนำ้จอผลกำรคน้หำประวติักำรใชง้ำน  

 

3.4) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถกดปุ่ม  เพื่อ สั่ง Reset หนำ้จอ หมำยถึงกำรยกเลิกเง่ือนไขและผลกำรคน้หำ

ทั้งหมด หนำ้จอจะกลบัไปเป็นหนำ้จอเดียวกบัท่ีผูใ้ชเ้ขำ้ระบบจำกเมนู 

3.5) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถกดปุ่ม  เพื่อสั่งพิมพร์ำยงำนผลกำรคน้หำประวติักำรใชง้ำน ระบบจะ

แสดงรำยงำนของผลกำรคน้หำประวติักำรใชง้ำนในรูปแบบ PDF Format ดงัรูป 
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รูปที ่20: รำยงำนผลกำรคน้หำประวติักำรใชง้ำน 
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บทที่ 3 กำรใช้งำนระบบ 
3.1 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 

1) ผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ใชง้ำนระบบผำ่น Internet Browser (Internet Browser ท่ีแนะน ำคือ IE 8)โดยกำรพิมพ ์http://pa1.opdc.go.th ท่ี 

URL Bar แลว้กดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงหนำ้จอ Login ของระบบงำน ดงัรูป  

 
รูปที ่21: หนำ้จอ Login 

2) ผูใ้ชก้รอกขอ้มูล User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) และ Password (รหสัผำ่น) ตำมท่ีไดรั้บมำ แลว้กดปุ่ม  ระบบจะ

ตรวจสอบวำ่  

2.1 มีกำรสร้ำง User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) ในระบบหรือไม่ 

2.2 User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) และ Password (รหสัผำ่น) ท่ีกรอกมำถูกตอ้งหรือไม่ 

2.3 User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) นั้น ไดรั้บกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรท ำงำน จำกผูดู้แลระบบแลว้หรือไม่ 

3) ในกรณีท่ีไม่พบ User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน)  ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้วำ่ ไม่พบรหสัผูใ้ช ้ในฐำนขอ้มูลของระบบงำน กรุณำ

ติดต่อผูดู้แลระบบ ดงัรูป 

 



ส ำนกังำน ก.พ.ร                    

 
 

                                   28 
 

 

 
รูปที ่22: ขอ้ควำมจำกระบบกรณีท่ี ไม่พบ User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) ในระบบ 

 

4) ในกรณีท่ี User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) และ Password (รหสัผำ่น) ท่ีกรอกมำไม่ถูกตอ้ง ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้วำ่ ไม่สำมำรถ

เขำ้ระบบได ้เน่ืองจำกรหสัผูใ้ชห้รือรหสัผำ่นไม่ถูกตอ้ง ดงัรูป 
 

 
รูปที ่23: ขอ้ควำมจำกระบบกรณีท่ี User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) และ Password (รหสัผำ่น) ท่ีกรอกมำไม่ถูกตอ้ง 

 

5) ในกรณีท่ี User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) นั้น ยงัไม่ไดรั้บกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรใชง้ำน จำกผูดู้แลระบบ ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้วำ่ 

ท่ำนยงัไม่ไดรั้บกำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรท ำงำน กรุณำติดต่อผูดู้แลระบบ ดงัรูป 
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รูปที ่24: ขอ้ควำมจำกระบบกรณีท่ี User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) นั้น ยงัไม่ไดรั้บกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรท ำงำน จำกผูดู้แลระบบ 

 

6) เม่ือระบบตรวจสอบ User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) และ Password (รหสัผำ่น) ท่ีกรอกมำแลว้ วำ่ถูกตอ้ง และไดรั้บกำรก ำหนด

สิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ จึงจะส่งผำ่นผูใ้ชเ้ขำ้สู่ระบบงำน 

7) เม่ือผูใ้ชเ้ขำ้สู่ระบบงำนแลว้ ระบบจะตรวจสอบ ในเบ้ืองตน้ก่อนวำ่ User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) และ Password (รหสัผำ่น) 

ไดรั้บกำรก ำหนดมำเป็นค่ำเดียวกนัหรือไม่ ถำ้ใช่  เม่ือผูใ้ช ้login เขำ้สู่ระบบงำนส ำเร็จ ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert 

Message)  ใหผู้ใ้ชเ้ปล่ียนรหสัผำ่นก่อนกำรใชง้ำน ดงัรูป 

 

รูปที ่25: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) แจง้ใหผู้ใ้ชเ้ปล่ียนรหสัผำ่นก่อนกำรใชง้ำน 

 

เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม ตกลง ระบบจะส่งต่อผูใ้ชไ้ปยงัหนำ้จอแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั เพื่อใหผู้ใ้ช ้แกไ้ข Password (รหสัผำ่น) เป็น

ค่ำอ่ืน (ท่ีไม่ใช่ค่ำเดียวกบั User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน)) เพื่อควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำน โดยใหผู้ใ้ชด้ ำเนินกำรตำม ขอ้ 

3.3 กำรแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ช ้และเปล่ียนรหสัผำ่น (Password)  

หมำยเหตุ: ผูใ้ชจ้ะตอ้งแกไ้ข User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) และ Password (รหสัผำ่น) ไม่ใหเ้ป็นค่ำเดียวกนั ระบบจึงจะยอม

ใหผู้ใ้ชเ้ขำ้ท ำงำนอ่ืนๆในระบบได ้
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8) ในกรณีท่ี User Name (ช่ือผูใ้ชง้ำน) และ Password (รหสัผำ่น) ท่ีกรอกมำถูกตอ้ง และ ไม่ไดมี้ค่ำเดียวกนั ระบบจะส่งผำ่น

ผูใ้ชเ้ขำ้ไปยงัหนำ้จอแรก (Home Page) ของระบบ ซ่ึงระบบจะแสดงเมนูต่ำง  ๆตำมสิทธ์ิท่ีผูใ้ชส้ำมำรถท ำงำนได ้เช่น จำก

รูปดำ้นล่ำง จะเป็นเมนูกำรท ำงำนของผูใ้ชท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในกำรท ำงำนเป็น ผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั 

 

รูปที ่26: หนำ้จอแรก (Home Page) ของระบบ 
 

9) ในหนำ้จอจะประกอบดว้ย ขอ้ควำมแจง้เตือนต่ำง  ๆเช่น 

- ตำรำงกำรแจง้เตือนกำรรำยงำนผลกำรประเมินผลตนเอง จำกส ำนกังำน ก.พ.ร.  

- สถำนะกำรรำยงำนผลกำรประเมินผลตนเอง ท่ีมีกำรขออนุมติั หรือ กำรไม่อนุมติั 

- กำรแจง้ลบกำรรำยงำนผลกำรประเมินผลตนเอง จำกเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร.  
ดงัรูปดำ้นบน 

10) เม่ือเมนูกำรท ำงำนแสดงข้ึนมำแลว้ ผูใ้ชจ้ะสำมำรถเลือกเขำ้ท ำงำนในเมนูท่ีตอ้งกำรไดต่้อไป 
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3.2 กำรออกจำกระบบ  

1) เม่ือเสร็จส้ินกำรท ำงำน ผูใ้ชค้วรจะออกจำกระบบงำน เพื่อควำมปลอดภยั  โดยผูใ้ชส้ำมำรถออกจำกระบบงำน โดยกำรกด

ปุ่ม  ท่ีอยูด่ำ้นมุมบนขวำ ของหนำ้จอ ดงัรูป  

 
รูปที ่27: กำรออกจำกระบบงำน 

 

ระบบจะไปยงัหนำ้เขำ้ใชง้ำน (Login Page) หลงัจำกผูใ้ชก้ดปุ่ม  
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3.3 กำรแก้ไขข้อมูล และเปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password)  

1) ผูใ้ชง้ำนของจงัหวดัสำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั รวมถึงรหสัผำ่น (Password)  ไดด้ว้ยตนเอง  
2) เขำ้สู่หนำ้จอ โดยกำรกดท่ี ช่ือผูใ้ชง้ำนของตนเอง ท่ีแสดงท่ีมุมขวำดำ้นบนของหนำ้จอ ดงัรูป 

 
รูปที ่28: ช่ือผูใ้ชง้ำน ท่ีกดเพ่ือเขำ้สู่หนำ้จอขอ้มูลผูใ้ชง้ำน 

 

3) เม่ือเขำ้สู่หนำ้จอแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ระบบจะแสดงหนำ้จอ ดงัรูป  

 
รูปที ่29: หนำ้จอแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 
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จำกหนำ้จอ ผูใ้ชจ้ะสำมำรถ  
 3.1) แกไ้ข Password (รหสัผำ่น) โดยในกำรแกไ้ข Password (รหสัผำ่น) ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 

- รหสัผำ่นเดิม 

- รหสัผำ่นใหม่ 

- ยนืยนัรหสัผำ่นใหม่ 

และกดปุ่ม  ระบบจะตรวจสอบวำ่ รหสัผำ่นเดิมถูกตอ้งหรือไม่  

 

ในกรณีท่ี ท่ีรหสัผำ่นเดิม ท่ีผูใ้ชก้รอกมำไม่ถูกตอ้ง ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) แจง้ใหผู้ใ้ชท้รำบ

วำ่ รหสัผำ่นเดิมไม่ถูกตอ้ง ดงัรูป ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกรหสัผำ่นเดิม ใหถู้กตอ้ง ระบบจึงจะบนัทึก Password (รหสัผำ่น) 

ใหม่ ลงไปเก็บไวใ้นฐำนขอ้มูลแทน Password (รหสัผำ่น) เดิม ตำมท่ีผูใ้ชต้อ้งกำร 

 

 

รูปที ่30: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) แจง้ใหผู้ใ้ชท้รำบวำ่ รหสัผำ่นเดิมไม่ถูกตอ้ง 

 
ในกรณีท่ีผูใ้ช ้ไม่สำมำรถจดจ ำรหสัผำ่นเดิมของตวัเองได ้ผูใ้ชส้ำมำรถร้องขอให ้ผูดู้แลระบบ แกไ้ข Password 

(รหสัผำ่น) ใหเ้ป็นค่ำท่ีผูใ้ชต้อ้งกำร หรือ ร้องขอใหผู้ดู้แลระบบ reset password ใหแ้ก่ผูใ้ชก้็ได ้เช่นกนั 
 
ในกรณีท่ีผูใ้ชเ้ป็น ผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั หรือ ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั ผูใ้ชจ้ะตอ้งร้องขอให้ผูดู้แลระบบ

ของจงัหวดัด ำเนินกำรให้ 
 
ในกรณีท่ีผูใ้ชเ้ป็น ผูดู้แลระบบของจงัหวดั ผูใ้ชจ้ะตอ้งร้องขอใหผู้ดู้แลระบบของ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ด ำเนินกำร

ให ้
หมายเหตุ: ระบบก ำหนดให้ตั้งรหสัผำ่นมีขนำดไม่จ  ำกดัจ ำนวนตวัอกัษร และสำมำรถใส่ค่ำไดทุ้กประเภท 

ทั้งตวัหนงัสือภำษำองักฤษ ตวัพิมพเ์ล็ก ตวัพิมพใ์หญ่ ทั้งตวัหนงัสือภำษำไทย ตวัเลข อกัขระพิเศษ 
 
 3.2)  แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั โดย ผูใ้ชส้ำมำรถแกไ้ขขอ้มูล ยศ / ค ำน ำหนำ้, ช่ือ, นำมสกุล ของผูใ้ชง้ำนได ้
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บทที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
รูปที ่31: ขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำร 
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4.1 กำรบันทกึข้อมูล 

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั, ผูดู้แลระบบของจงัหวดั, ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 

2) ตอ้งก ำหนดปีงบประมำณท่ีตอ้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง กำรเปล่ียนปีงบประมำณในกำรท ำงำน ตำมหวัขอ้ 4.4 

กำรเปล่ียนปีงบประมำณ 

 
รูปที ่32: ปีงบประมำณในกำรท ำงำน 

 
3) เขำ้สู่หนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั จำกเมนู จงัหวดั -> กำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรของ

จงัหวดั -> [ช่ือกลุ่มจงัหวดั]  -> [ช่ือจงัหวดั]  ดงัรูป 

 
รูปที ่33: เมนูเพื่อเขำ้ใชง้ำนหนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั 

 

4) จะพบหนำ้จอ ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั ดงัรูป 
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รูปที ่34:  หนำ้จอ ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 

 

5) ผูมี้สิทธ์ิใชง้ำน สำมำรถรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน โดยกำรกดท่ีปุ่ม หรือ 

 ในช่อง 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน  ดงัรูปดำ้นบน 

6) ในกรณีท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัไม่อนุมติัค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั ในปีท่ีผูมี้สิทธ์ิกำรใชง้ำน เลือก

เขำ้มำรำยงำนผล เม่ือผูมี้สิทธ์ิกำรใชง้ำนเขำ้มำ ระบบจะมีขอ้ควมมแจง้เตือน (Alert Message) ดงัรูป 

 
รูปที ่35: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) กรณีท่ีผูใ้ชง้ำนของจงัหวดั เขำ้หนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั  

ท่ียงัไม่ไดรั้บกำรอนุมติัค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 

 

ซ่ึงผูใ้ชส้ำมำรถติดต่อสอบถำมกบัผูรั้บผดิชอบจงัหวดั (AREA) ท่ีมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบจงัหวดัของผูใ้ชไ้ด้ 
 

7) ในกรณีท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัไม่มีกำรก ำหนดรอบกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert 

Message) แก่ผูใ้ชง้ำน เช่น ผูใ้ชง้ำนเขำ้มำยงัระบบเพื่อรำยงำนผลรอบ  6 เดือนของปีงบประมำณ 2550 ขณะท่ีส ำนกังำน 

ก.พ.ร. ยงัไม่มีกำรก ำหนดรอบกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองไว ้ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ ไม่พบ
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ขอ้มูลกำรก ำหนด รอบกำรรำยงำนกำรประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน  ปีงบประมำณ 2550 ซ่ึงผูใ้ชส้ำมำรถติดต่อสอบถำม

กบัผูดู้แลระบบของส ำนกังำน ก.พ.ร. ได ้ดงัรูป 

 
รูปที ่36: ขอ้ควำมแจง้เตือน (Alert Message) วำ่ ไม่พบขอ้มูลกำรก ำหนด รอบกำรรำยงำนกำรประเมินผลตนเอง 

รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ 2550 

 
8) ในกรณีท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดรอบกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองไว ้และ ผูมี้สิทธ์ิกำรใชง้ำน เขำ้มำรำยงำนผล 

นอกเหนือจำกช่วงเวลำท่ีก ำหนด  ระบบจะมีขอ้ควำมแจง้เตือนวำ่ ไม่สำมำรถกรอกกำรรำยงำนผลได ้เน่ืองจำกไม่อยูใ่น

ระยะเวลำของรอบกำรประเมิน 6 เดือน ซ่ึงผูใ้ชส้ำมำรถติดต่อสอบถำมกบัผูดู้แลระบบของส ำนกังำน ก.พ.ร. ได ้ดงัรูป  

 

 
รูปที ่37: ขอ้ควำมแจง้เตือน กรณีท่ีไม่สำมำรถรำยงำนกำรประเมินตนเองได ้เน่ืองจำกเขำ้มำรำยงำนผล นอกเหนือจำกช่วงเวลำท่ีก ำหนด 

 

 
รูปที ่38: ขอ้ควำมแจง้เตือน กรณีท่ีไม่สำมำรถรำยงำนกำรประเมินตนเองได ้เน่ืองจำกเขำ้มำรำยงำนผล นอกเหนือจำกช่วงเวลำท่ีก ำหนด 
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9) ในกรณีท่ี ผูใ้ชง้ำนไม่สำมำรถเขำ้กรอกขอ้มูลกำรรำยงำนผลฯได ้เน่ืองจำกขอ้มูลกำรรำยงำนผลฯ ไดถู้กส่งไปยงัผูท่ี้ท  ำงำน

ในล ำดบัถดัไป เพื่อใหต้รวจสอบควำมถูกตอ้ง เช่น ผูบ้นัทึก ส่งกำรรำยงำนผลฯ ไปยงัผูดู้แลระบบ แลว้ เป็นตน้ ระบบจะ

แสดงขอ้ควำมแจง้ ถึงสำเหตุดงักล่ำว ดงัรูป 

 
รูปที ่39: ขอ้ควำมแจง้เตือน กรณีท่ีไม่สำมำรถรำยงำนกำรประเมินตนเองได ้ 

เน่ืองจำกกำรขอ้มูลรำยงำนผลฯ ไดถู้กส่งไปยงัผูท่ี้ท ำงำนในล ำดบัถดัไป เพื่อใหต้รวจสอบควำมถูกตอ้ง 

 
รูปที ่40: ขอ้ควำมแจง้เตือน กรณีท่ีไม่สำมำรถรำยงำนกำรประเมินตนเองได ้ 

เน่ืองจำกกำรขอ้มูลรำยงำนผลฯ ไดถู้กส่งไปยงัผูท่ี้ท ำงำนในล ำดบัถดัไป เพ่ือใหต้รวจสอบควำมถูกตอ้ง 

 

10) ในกรณีท่ี ผูใ้ชง้ำนไม่สำมำรถเขำ้หนำ้จอเพื่อกรอกขอ้มูลกำรรำยงำนผลฯได ้เน่ืองจำกสำเหตุขำ้งตน้ เช่น เขำ้มำรำยงำนผล 

นอกเหนือจำกช่วงเวลำท่ีก ำหนด หรือ เขำ้มำหลงัจำกท่ีอนุมติัขอ้มูลกำรรำยงำนผลฯไปยงัส ำนกังำน ก.พ.ร. แลว้  หนำ้จอ

กำรรำยงำนผลฯ จะอยูใ่นสถำนะเรียกดูไดอ้ยำ่งเดียว (Mode View) ดงัรูป 
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รูปที ่41: หนำ้จอกำรรำยงำนผล จะอยูใ่นสถำนะเรียกดูไดอ้ยำ่งเดียว (Mode View) 

  
ซ่ึงผูใ้ชส้ำมำรถติดต่อสอบถำมกบัผูดู้แลระบบของส ำนกังำน ก.พ.ร. ได ้

  

11) ในกรณีท่ีผูใ้ชส้ำมำรถรำยงำนผลกำรประเมินตนเองได ้เม่ือกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหนำ้จอกำรรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเอง ตำมรอบท่ีผุใ้ชเ้ลือกจำกหนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ดงัรูป 
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รูปที ่42: หนำ้จอกำรรำยผลกำรประเมินตนเอง 

 
12) จำกหนำ้จอ จะมีขอ้มูลรำยละเอียดต่ำง  ๆของตวัช้ีวดั ซ่ึงอยูเ่หนือตำรำงเกณฑก์ำรใหค้ะแนน ดงัน้ี 

12.1) หนำ้จอน้ีจะแสดงขอ้มูลของกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองต่อตวัช้ีวดั  1 ตวั  

12.2) ขอ้มูลต่ำง  ๆท่ีแสดงในหนำ้จอน้ีจะถูกก ำหนดจำกค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี โดยส ำนกังำน ก.พ.ร. เป็น

ผูบ้นัทึกขอ้มูล 

12.3) รอบกำรประเมิน หมำยถึง รอบของกำรรำยงำนกำรประเมินผลตนเอง  
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12.4) ปีงบประมำณ หมำยถึง ปีงบประมำณของกำรรำยงำนกำรประเมินผลตนเอง  

12.5) ตวัช้ีวดัท่ี และ ช่ือตวัช้ีวดั หมำยถึง ล ำดบั และช่ือตวัช้ีวดั  

12.6) ค ำอธิบำยตวัช้ีวดั หมำยถึง ค ำอธิบำยท่ีบรรยำยควำมต่ำงๆของตวัช้ีวดั 

12.7) ยทุธศำสตร์   

12.8) เป้ำประสงค ์ 

12.9) น ้ำหนกัของตวัช้ีวดั 

12.10) ค่ำเป้ำหมำยของตวัช้ีวดั 

12.11) ลกัษณะตวัช้ีวดั หมำยถึง ลกัษณะของตวัช้ีวดั ซ่ึงมีค่ำท่ีเป็นไปไดคื้อ 

- Milestone หมำยถึง ตวัช้ีวดัตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

- Output  หมำยถึง ตวัช้ีวดัเชิงผลผลิต 

- Outcome หมำยถึง ตวัช้ีวดัเชิงผลลพัธ์ 

- Hybrid หมำยถึง ตวัช้ีวดัแบบผสมผสำน 

12.12) หน่วยงำนผูบ้นัทึกคะแนน หมำยถึง หน่วยงำนท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรประเมินและใหค้ะแนนตวัช้ีวดั 

12.13) หน่วยวดั หมำยถึง หน่วยวดัของตวัช้ีวดั เช่น ร้อยละ, จ ำนวนคน, จ ำนวนช้ิน เป็นตน้ 

12.14) ประเภทตวัช้ีวดั  

12.15)  ผูร้ำยงำนผล หมำยถึง จงัหวดัท่ีไดรั้บหนำ้ท่ีเป็นผูร้ำยงำนผลของตวัช้ีวดั  

- ตวัช้ีวดัของกลุ่มจงัหวดั ผูร้ำยงำนผล จะเป็นหวัหนำ้กลุ่มจงัหวดั 

- ตวัช้ีวดัของจงัหวดั ผูร้ำยงำนผล จะเป็นจงัหวดัเอง 

13) จำกหนำ้จอ ผูบ้นัทึกผจะตอ้งกรอกขอ้มูล ต่อไปน้ี 

13.1) ในช่องแนวทำงกำรประเมินผล 

-  เอกสำรแนบ ผูใ้ชจ้ะตอ้งแนบเอกสำรหลกัฐำนอำ้งอิง ประกอบกำรรำยงำนผลตำมตวัช้ีวดั 

- ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำน เป็นตวัเลข ซ่ึงในกรณีท่ีเกณฑก์ำรประเมิน ขอ้นั้นมีสูตรกำร

ประเมินเป็น A, R หรือ RT  ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนเป็นตวัเลข  โดยรำยละเอียดของสูตร

กำรประเมิน สำมำรถดูไดจ้ำกขอ้ 12)  

13.2) กำรเลือกรำยงำนผลในช่อง N/A ระบบจะค ำนวณคะแนนของตวัช้ีวดัเป็น 1 คะแนน 

13.3) ค ำช้ีแจงกำรปฏิบติังำน/มำตรกำรท่ีไดด้ ำเนินกำร  

- ผูใ้ชง้ำนบรรยำยกำรปฏิบติังำน/มำตรกำรท่ีไดด้ ำเนินกำร 

13.4) ปัจจยัสนบัสนุนต่อกำรด ำเนินงำน 

- ผูใ้ชง้ำนบรรยำยกำรปัจจยัสนบัสนุนต่อกำรด ำเนินงำน 



ส ำนกังำน ก.พ.ร                    

 
 

                                   42 
 

 

13.5) อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน 

- ผูใ้ชง้ำนบรรยำยกำรอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน 

13.6) เง่ือนไข 

- ผูใ้ชง้ำนบรรยำยกำรเง่ือนไขของตวัช้ีวดั 

หมายเหต ุตั้งแต่หวัขอ้ท่ี11.3) -11.6) ขอ้มูลน้ีไม่ใช่ขอ้มูลบงัคบั ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลือกท่ีจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได ้
 

14) วธีิกำรน ำเขำ้ขอ้มูลในระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ จะมีกำร

ก ำหนดสูตรไว ้ตำมสูตรท่ีก ำหนดในค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ในระบบรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำร

ปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 

14.1) M (Milestone)  

- หมำยถึง กำรใหค้ะแนนแบบขั้นตอน 

- เม่ือสูตรของเกณฑก์ำรประเมินเป็น M (Milestone) จงัหวดัท่ีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง จะไดรั้บคะแนน

ตำมค่ำคะแนน ในแต่ละหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำร  ก็ต่อเม่ือ ผูร้ำยงำนผลฯ มีกำรแนบเอกสำรตำมท่ี

ก ำหนดไวข้องค่ำคะแนนนั้นๆ 

- ทั้งน้ี ผูร้ำยงำนผลฯ จะรำยงำนในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำร ขั้นต่อไปไดก้็ต่อเม่ือ ผูร้ำยงำนผลฯ ได้

แนบเอกสำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้หลกัฐำน ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรแต่ละหวัขอ้  ก่อน

หนำ้น้ีครบถว้นแลว้ เช่น จำกรูปดำ้นล่ำง  
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รูปที ่43: หนำ้จอกำรรำยผลกำรประเมินตนเองแบบ M (Milestone) 

 
- ผูร้ำยงำนผลฯ จะไดรั้บคะแนนตำมกำรแนบเอกสำรหลกัฐำนท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ของเกณฑก์ำร

ด ำเนินกำรแต่ละขอ้  เช่น จำกตวัอยำ่งขอ้มูลในหนำ้จอ 
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เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 1 คดัเลือกประเด็นกำรพฒันำคุณภำพดำ้นกำรท่องเท่ียวท่ีจะท ำกำรพฒันำใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 จ ำนวน 1 ประเด็น (อำจเป็นประเด็นเก่ียวกบักำรพฒันำคุณภำพแหล่งท่องเท่ียว 

หรือบริกำรดำ้นกำรท่องเท่ียว) ตำมเกณฑม์ำตรฐำนแหล่งท่องเท่ียว หรือมำตรฐำนบริกำรดำ้นกำร

ท่องเท่ียวของส ำนกังำนพฒันำกำรท่องเท่ียว (สพท.) โดยจงัหวดัตอ้งจดัล ำดบัควำมส ำคญัของประเด็น

กำรพฒันำ และระบุเหตุผลหรือหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรคดัเลือก ซ่ึงแนวทำงกำรประเมินผลก ำหนดไวว้ำ่ 

จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 

(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ ไดด้ ำเนินกำร “ระบุประเด็นกำรพฒันำ และแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีไดรั้บกำรคดัเลือก” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.3 คะแนน 

(2) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ ไดด้ ำเนินกำร “ระบุเหตุผลหรือหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นกำร

คดัเลือก” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.3 คะแนน 

(3) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่  “มีกำรคดัเลือกประเด็นกำรพฒันำและแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะ

พฒันำ (จดัล ำดบัควำมส ำคญัหรือแสดงกำรเปรียบเทียบตำมหลกัเกณฑไ์ด)้” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.4 

คะแนน 

เม่ือผูร้ำยงำนผลฯ แนบเอกสำร  ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 1 ครบถว้น
แลว้ ระบบจะเปิดใหผู้ร้ำยงำนผลฯ แนบเอกสำร ในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 2 ต่อไป 
 
เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 2 จดัท ำเป็นโครงกำรพฒันำดำ้นกำรท่องเท่ียว 1 โครงกำรตำมประเด็นท่ี
ไดรั้บกำรคดัเลือก (หรือทบทวนจำกโครงกำรท่ีมีอยูเ่ดิม) และในโครงกำรฯ ตอ้งก ำหนดให้
ชุมชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรพฒันำดำ้นกำรท่องเท่ียวในพื้นท่ีอยำ่งย ัง่ยนืดว้ย รวมทั้งมี
กำรก ำหนดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยเชิงผลสัมฤทธ์ิของโครงกำรฯ อยำ่งชดัเจน ซ่ึงแนวทำงกำร
ประเมินผลก ำหนดไวว้ำ่ จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 
(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ “โครงกำรตอ้งมีกำรใหร้ำยละเอียดท่ีชดัเจน สำมำรถ

ประเมินผลควำมส ำเร็จ เป็นร้อยละ ตำมขั้นตอนท่ี 3 ได”้  จงัหวดัจะไดรั้บ 0.2 คะแนน 

(2) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ “มีโครงกำรพฒันำดำ้นกำรท่องเท่ียว 1 โครงกำรตำมประเด็น

และแหล่งท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกในขั้นตอนท่ี 1” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.3 คะแนน 

(3) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ “มีหลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรก ำหนดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยเชิง

ผลสัมฤทธ์ิของโครงกำร” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.2 คะแนน 

(4) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ “มีหลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรก ำหนดใหชุ้มชนเขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมกำรพฒันำดำ้นกำรท่องเท่ียวในพื้นท่ีอยำ่งย ัง่ยนืตำมนิยำมในค ำอธิบำย” จงัหวดัจะไดรั้บ 

0.3 คะแนน 
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เม่ือผูร้ำยงำนผลฯ แนบเอกสำร  ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 2 ครบถว้น
แลว้ ระบบจะเปิดใหผู้ร้ำยงำนผลฯ แนบเอกสำร ในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 3 ต่อไป 
 
เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 3 ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรแลว้เสร็จร้อยละ 100 ภำยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงแนวทำงกำรประเมินผลก ำหนดไวว้ำ่ จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 
(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ “ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรแลว้เสร็จร้อยละ 100 ภำยใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553”  จงัหวดัจะไดรั้บ 1 คะแนน 

 
เม่ือผูร้ำยงำนผลฯ แนบเอกสำร  ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 3 ครบถว้น
แลว้ ระบบจะเปิดใหผู้ร้ำยงำนผลฯ แนบเอกสำร ในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 4 ต่อไป 
 
เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 4 มีกำรสรุปประเมินผลตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยเชิงผลสัมฤทธ์ิของ
โครงกำรฯ และมีผลกำรประเมินสูงกวำ่เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงแนวทำงกำรประเมินผล
ก ำหนดไวว้ำ่ จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 
(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ “มีรำยงำนสรุปประเมินผลตำมตวัช้ีวดั/เป้ำหมำยในขั้นท่ี 2 

(เสนอผูว้ำ่/รองผูว้ำ่ หรือผูบ้ริหำรเจำ้ของพื้นท่ี)”  จงัหวดัจะไดรั้บ 0.5 คะแนน 

(2) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ “มีหลกัฐำนท่ีแสดงวำ่ ผลกำรประเมินสูงกวำ่เป้ำหมำยท่ี

ก ำหนดไว”้ จงัหวดัจะไดรั้บ 0.5 คะแนน 

เม่ือผูร้ำยงำนผลฯ แนบเอกสำร  ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 4 ครบถว้นแลว้ 

ระบบจะเปิดใหผู้ร้ำยงำนผลฯ แนบเอกสำร ในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 5 ต่อไป 

 
เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 5 โครงกำรท่ีพฒันำ (พฒันำแหล่งท่องเท่ียว/พฒันำบริกำรดำ้นกำร
ท่องเท่ียว) ไดรั้บกำรประเมินผลตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดโดย สพท./ผูแ้ทน และ/หรือคณะกรรมกำร
ประเมินผลคุณภำพดำ้นกำรท่องเท่ียว และไดรั้บผลกำรประเมินให้ “ผำ่น” เกณฑคุ์ณภำพดำ้น
กำรท่องเท่ียว เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนกำรท่องเท่ียวไทย 

ซ่ึงแนวทำงกำรประเมินผลก ำหนดไวว้ำ่ จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 
(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ “โครงกำรท่ีพฒันำ (พฒันำแหล่งท่องเท่ียว/พฒันำบริกำร

ดำ้นกำรท่องเท่ียว) ไดรั้บกำรประเมินผลตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดโดย สพท./ผูแ้ทน และ/หรือ

คณะกรรมกำรประเมินผลคุณภำพดำ้นกำรท่องเท่ียว และไดรั้บผลกำรประเมินให ้“ผำ่น” เกณฑ์
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คุณภำพดำ้นกำรท่องเท่ียว เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนกำร

ท่องเท่ียวไทย” จงัหวดัจะไดรั้บ 1 คะแนน 

 

- จำกตวัอยำ่ง จงัหวดั ไดรั้บ  0.6 คะแนน เน่ืองจำกแนบเอกสำร ในเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 1 ในเอกสำร 2 

หวัขอ้แรก โดยในแนวทำงกำรประเมินผลไดก้ ำหนดไวว้ำ่ ไดรั้บหวัขอ้ละ 0.3 คะแนน รวม 0.6 คะแนน 

 

หมายเหต:ุ ในกรณีท่ีลกัษณะของตวัช้ีวดัเป็นแบบ Hybrid (แบบผสม) และมีกำรก ำหนดสูตรเป็น M 

(Milestone) ผสมกบัสูตรอ่ืน เง่ือนไขของกำรรำยงำนผลฯ คือ ระบบจะไม่อนุญำตใหร้ำยงำนผลฯ โดยกำรขำ้ม

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ีเป็นสูตร M โดยจะตอ้งรำยงำนใหผ้ำ่นเกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ีเป็นสูตร Mไปตำมล ำดบั

จนครบทั้งหมดของสูตร M ก่อน จึงจะสำมำรถรำยงำนผลฯ ของเกณฑก์ำรใหค้ะแนนในหวัขอ้ท่ีอยูถ่ดัไปจำก

สูตร M ได ้ 

 

14.2) L (Level) 

- หมำยถึง กำรใหค้ะแนนแบบระดบั 

- เม่ือสูตรของเกณฑก์ำรประเมินเป็น L (Level) จงัหวดัท่ีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง จะไดรั้บคะแนนตำม

ค่ำคะแนน ในแต่ละหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำร  ก็ต่อเม่ือ ผูร้ำยงำนผลฯ มีกำรแนบเอกสำรตำมท่ี

ก ำหนดไวข้องค่ำคะแนนนั้น  ๆ 

- ทั้งน้ี ผูร้ำยงำนผลฯ จะรำยงำนในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำร ขั้นใดก็ได ้โดยท่ีระบบจะไม่มีกำรหำ้ม

กรอก ขอ้มูลในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรหวัขอ้ใดๆ 
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รูปที ่44: หนำ้จอกำรรำยผลกำรประเมินตนเองแบบ L (Level) 
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- ผูร้ำยงำนผลฯ จะไดรั้บคะแนนตำมกำรแนบเอกสำรหลกัฐำนท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ของเกณฑก์ำร

ด ำเนินกำรแต่ละขอ้  เช่น จำกตวัอยำ่งขอ้มูลในหนำ้จอ 

  

เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 1 คณะกรรมกำรระดบัจงัหวดัทบทวนกำรด ำเนินงำนในประเด็นต่ำงๆ เพื่อ

น ำมำใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรจดัท ำแผนบูรณำกำรดำ้นอำหำรปลอดภยัของจงัหวดั ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2554 ซ่ึงแนวทำงกำรประเมินผลก ำหนดไวว้ำ่ จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 

(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดในเกณฑก์ำรด ำเนินกำร โดย “ใช้

ขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนจำกกระทรวงสำธำรณสุข” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.8 คะแนน 

(2) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ “ด ำเนินกำรตำมแผนบูรณำกำรดำ้นอำหำรปลอดภยัของ

จงัหวดัไดแ้ลว้เสร็จครบถว้น ร้อยละ 100” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.2 คะแนน 

 
เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 2 ตรวจประเมินอำหำรกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียง ตลำดสดประเภทท่ี 1 
ร้ำนอำหำรและแผงลอยตำมแผนกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรของจงัหวดั 
และคณะกรรมกำรระดบัจงัหวดัน ำผลกำรตรวจประเมินดงักล่ำวมำใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำร
วเิครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำดำ้นอำหำรปลอดภยัของจงัหวดั และจดัท ำเป็นโครงกำร/มำตรกำร
เพื่อตอบสนองและแกไ้ขปัญหำตำมสถำนกำรณ์ปัญหำดำ้นอำหำรปลอดภยัท่ีตรวจพบและ
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/มำตรกำรไดแ้ลว้เสร็จครบถว้น ซ่ึงแนวทำงกำรประเมินผลก ำหนดไวว้ำ่ 
จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 
(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดในเกณฑก์ำรด ำเนินกำร โดย 

“ใชข้อ้มูลผลกำรด ำเนินงำนจำกกระทรวงสำธำรณสุข”  จงัหวดัจะไดรั้บ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 3 ผลกำรตรวจประเมินอำหำรกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียง ผำ่นเกณฑค์วำม
ปลอดภยั ร้อยละ 90, ผลกำรตรวจประเมินตลำดสดประเภทท่ี 1 ผำ่นเกณฑต์ลำดสดน่ำซ้ือระดบั
ดี หรือดีมำก ร้อยละ 80, ผลกำรตรวจประเมินร้ำนอำหำรและแผงลอยผำ่นเกณฑอ์ำหำรสะอำด 
รสชำติอร่อย ร้อยละ 80 ซ่ึงแนวทำงกำรประเมินผลก ำหนดไวว้ำ่ จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 
(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดในเกณฑก์ำรด ำเนินกำร โดย 

“ใชข้อ้มูลผลกำรด ำเนินงำนจำกกระทรวงสำธำรณสุข”  จงัหวดัจะไดรั้บ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 4 จดัท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนดำ้นอำหำรปลอดภยัของจงัหวดั ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2553 โดยระบุปัจจยัสนบัสนุน ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และ
แนวทำง/ขอ้เสนอแนะส ำหรับปีต่อไป โดยมีเน้ือหำครอบคลุมประเด็น ซ่ึงแนวทำงกำร
ประเมินผลก ำหนดไวว้ำ่ จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 
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(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงถึงหลกัฐำนวำ่ ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดในเกณฑก์ำรด ำเนินกำร โดย 

“ใชข้อ้มูลผลกำรด ำเนินงำนจำกกระทรวงสำธำรณสุข”  จงัหวดัจะไดรั้บ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 5 จดัท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนดำ้นอำหำรปลอดภยัของจงัหวดั ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2553 โดยระบุปัจจยัสนบัสนุน ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และ
แนวทำง/ขอ้เสนอแนะส ำหรับปีต่อไป โดยมีเน้ือหำครอบคลุมประเด็น ซ่ึงแนวทำงกำร
ประเมินผลก ำหนดไวว้ำ่ จะตอ้งแนบหลกัฐำน ดงัน้ี 
(1) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงหลกัฐำนถึง “ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบูรณำกำรดำ้นอำหำรปลอดภยั

ของจงัหวดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.25 คะแนน 

(2) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงหลกัฐำนถึง “ผลกำรรับรู้และควำมเขำ้ใจของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยใน

จงัหวดัดำ้นอำหำรปลอดภยั และพฤติกรรมในกำรบริโภคท่ีถูกตอ้ง ขอ้เสนอแนะ/แนวทำงกำร

ด ำเนินงำนดำ้นอำหำรปลอดภยัของจงัหวดั ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.25 

คะแนน 

(3) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงหลกัฐำนถึง “สรุปผลกำรตรวจประเมินอำหำรกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียง ตลำดสด

ประเภทท่ี 1 และร้ำนอำหำรและแผงลอย” จงัหวดัจะไดรั้บ 0.25 คะแนน 

(4) เม่ือแนบเอกสำรท่ีแสดงหลกัฐำนถึง “ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/มำตรกำรเพื่อแกไ้ขปัญหำตำม

สถำนกำรณ์ปัญหำดำ้นอำหำรปลอดภยัท่ีตรวจพบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 255” จงัหวดัจะไดรั้บ 

0.25 คะแนน 

 

- จำกตวัอยำ่ง จงัหวดั ไดรั้บ  1.5 คะแนน เน่ืองจำกแนบเอกสำร ในเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 1 ครบทั้ง 2 

หวัขอ้ ไดรั้บ 1 คะแนน และแนบเอกสำรในเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ี 5 จ ำนวน 2 เอกสำร ไดรั้บอีก 0.5 

คะแนน รวมทั้งหมด 1.5 คะแนน 

 
14.3) A  (The Rule of Three in Arithmetic) 

- หมำยถึง กำรใหค้ะแนนแบบเทียบตำมบญัญติัไตรยำงค์ 

- เม่ือสูตรของเกณฑก์ำรประเมินเป็น A  (The Rule of Three in Arithmetic) จงัหวดัท่ีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

จะไดรั้บคะแนนตำมค่ำคะแนน ในแต่ละหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำร  ก็ต่อเม่ือ ผูร้ำยงำนผลฯ มีกำรแนบ

เอกสำรตำมท่ีก ำหนดไวข้องค่ำคะแนนนั้นๆ และ ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผูร้ำยงำนผลฯ กรอก จะตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน ท่ีมีกำรก ำหนดไวใ้นแนวทำงกำรประเมินของตวัช้ีวดัน้ี ระบบจึงจะมีกำรค ำนวณวำ่ 

จงัหวดัผูร้ำยงำนผลกำรประเมินตนเอง จะไดรั้บคะแนนเท่ำใด โดยมีสูตรกำรค ำนวณ คือ  
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 X = ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผูใ้ชก้รอก 

 Y = เกณฑก์ำรใหค้ะแนนในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรก่อนหนำ้ ท่ีผูใ้ชก้รอกผลกำรด ำเนินงำน 

 Z = เกณฑก์ำรใหค้ะแนนในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรท่ีผูใ้ชก้รอกผลกำรด ำเนินงำน 

 V = ค่ำในช่องคะแนน 

คะแนนท่ีไดรั้บ = (X - Y) / (Z- Y) * V เช่น จำกรูปดำ้นล่ำง 

 
รูปที ่45: หนำ้จอกำรรำยผลกำรประเมินตนเองแบบ A (The Rule of Three in Arithmetic) 
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- ผูร้ำยงำนผลฯ จะตอ้งกรอกผลกำรด ำเนินงำน เพื่อให้ระบบจะท ำกำรค ำนวณคะแนน ดงัน้ี 

X = ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผูใ้ชก้รอก  

Y = เกณฑก์ำรใหค้ะแนนในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรก่อนหนำ้ ท่ีผูใ้ชผ้ำ่นตำมเกณฑผ์ลกำรด ำเนินงำน 

Z = เกณฑก์ำรใหค้ะแนนในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรถดัไป  

V = ค่ำในช่องคะแนน 

จำกตวัอยำ่งหนำ้จอ ผูใ้ชก้รอกผลกำรด ำเนินงำน หรือ X = 95  

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 1 คือ ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 89.56 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 2 คือ ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 91.56 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 3 คือ ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 93.56 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 4 คือ ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 95.56 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 5 คือ ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 97.56 มีค่ำ 1 คะแนน 

 

ดงันั้นจงัหวดัจะไดรั้บคะแนน ดงัน้ี 

เกณฑท่ี์ 1 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 95 >= 89.56 

เกณฑท่ี์ 2 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 95 >= 91.56 

เกณฑท่ี์ 3 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 95 >= 93.56 

เกณฑท่ี์ 4 ไดรั้บคะแนน จำกกำรค ำนวณดงัน้ี 

X = ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผูใ้ชก้รอก = 95 

Y = เกณฑก์ำรใหค้ะแนนในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรก่อนหนำ้ ท่ีผูใ้ชผ้ำ่นตำมเกณฑผ์ลกำรด ำเนินงำน= 

93.56 

Z = เกณฑก์ำรใหค้ะแนนในหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำรถดัไป = 97.56 

V = ค่ำในช่องคะแนน = 1 

คะแนนท่ีไดรั้บ = (X - Y) / (Z- Y) * V = (95 - 93.56) / (95.56 - 93.56) * 1 = (1.44/2)*1 = 0.72 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีไดรั้บจำกกำรรำยงำนผลตนเอง = 1 + 1 + 1 + 0.72 = 3.72 

14.4) R (Range) 

- หมำยถึง กำรใหค้ะแนนแบบช่วง  

- เม่ือสูตรของเกณฑก์ำรประเมินเป็น R (Range) จงัหวดัท่ีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง จะไดรั้บคะแนนตำม

ค่ำคะแนน ในแต่ละหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำร  ก็ต่อเม่ือ ผูร้ำยงำนผลฯ มีกำรแนบเอกสำรตำมท่ี
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ก ำหนดไวข้องค่ำคะแนนนั้นๆ และ ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผูร้ำยงำนผลฯ กรอก จะตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ เกณฑก์ำร

ใหค้ะแนน ท่ีมีกำรก ำหนดไวใ้นแนวทำงกำรประเมินของตวัช้ีวดัน้ี ระบบจึงจะนบัวำ่ไดรั้บคะแนนตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นแนวทำงกำรประเมิน วำ่ เกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้น้ี ไดค้ะแนนเท่ำใด ดงัรูป 

 

 
รูปที ่46: หนำ้จอกำรรำยผลกำรประเมินตนเองแบบ R (Range) 

 
จำกตวัอยำ่งหนำ้จอ ผูใ้ชก้รอกผลกำรด ำเนินงำน = 94 
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เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 1 คือ มำกกวำ่หรือเท่ำกบัร้อยละ 80 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 2 คือ มำกกวำ่หรือเท่ำกบัร้อยละ 85 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 3 คือ มำกกวำ่หรือเท่ำกบัร้อยละ 90 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 4 คือ มำกกวำ่หรือเท่ำกบัร้อยละ 95 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 5 คือ มำกกวำ่หรือเท่ำกบัร้อยละ 100 มีค่ำ 1 คะแนน 

 

ดงันั้นจงัหวดัจะไดรั้บคะแนน ดงัน้ี 

เกณฑท่ี์ 1 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 94 >= 80 

เกณฑท่ี์ 2 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 94 >= 85 

เกณฑท่ี์ 3 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 94 >= 90 

เกณฑท่ี์ 4 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 94 < 95 

เกณฑท่ี์ 5 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 94 < 100 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีไดรั้บจำกกำรรำยงำนผลตนเอง = 1 + 1 + 1 + 0 + 0 = 3 คะแนน 

14.5) RT (Rating) 

- หมำยถึง กำรใหค้ะแนนแบบช่วง โดยคิดตำมอนัดบั 

- เม่ือสูตรของเกณฑก์ำรประเมินเป็น RT (Rating) จงัหวดัท่ีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง จะไดรั้บคะแนน

ตำมค่ำคะแนน ในแต่ละหวัขอ้ของเกณฑก์ำรด ำเนินกำร  ก็ต่อเม่ือ ผูร้ำยงำนผลฯ มีกำรแนบเอกสำรตำมท่ี

ก ำหนดไวข้องค่ำคะแนนนั้นๆ และ ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผูร้ำยงำนผลฯ กรอก จะตอ้งไม่เกินกวำ่ เกณฑก์ำร

ใหค้ะแนน ท่ีมีกำรก ำหนดไวใ้นแนวทำงกำรประเมินของตวัช้ีวดัน้ี ระบบจึงจะนบัวำ่ ไดรั้บคะแนนตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นแนวทำงกำรประเมิน วำ่ เกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้น้ี ไดค้ะแนนเท่ำใด ดงัรูป 
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รูปที ่47: หนำ้จอกำรรำยผลกำรประเมินตนเองแบบ RT (Rating) 

 
จำกตวัอยำ่งหนำ้จอ ผูใ้ชก้รอกผลกำรด ำเนินงำน = 16  

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 1 คือ อนัดบัตำม Doing Business สูงกวำ่ อนัดบัท่ี 22 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 2 คือ อนัดบัตำม Doing Business อยูร่ะหวำ่ง อนัดบัท่ี 20-22 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 3 คือ อนัดบัตำม Doing Business อยูร่ะหวำ่ง อนัดบัท่ี 17-19 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 4 คือ อนัดบัตำม Doing Business อยูร่ะหวำ่ง อนัดบัท่ี 14-16 มีค่ำ 1 คะแนน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ี 5 คือ อนัดบัตำม Doing Business ต  ่ำกวำ่ อนัดบัท่ี 13 มีค่ำ 1 คะแนน 

ดงันั้นจงัหวดัจะไดรั้บคะแนน ดงัน้ี 

เกณฑท่ี์ 1 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 16 <= 22 
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เกณฑท่ี์ 2 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 16 <= 20 

เกณฑท่ี์ 3 ไดรั้บ 1 คะแนน จำกกำรผำ่นเกณฑ ์คือ 16 <= 17 

เกณฑท่ี์ 4 ไดรั้บ 0 คะแนน เน่ืองจำกไม่ผำ่นเกณฑ ์คือ 16 > 14 

เกณฑท่ี์ 5 ไดรั้บ 0 คะแนน เน่ืองจำกไม่ผำ่นเกณฑ ์คือ 16 > 13 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีไดรั้บจำกกำรรำยงำนผลตนเอง = 1 + 1 + 1 + 0 + 0 = 3 คะแนน 

 

14.6) ในกรณีท่ีตวัช้ีวดันั้นไม่ไดรั้บกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินไว ้ผูใ้ชจ้ะสำมำรถรำยงำนผลไดแ้ค่ N/A ตำมหวัขอ้ 

18.10.2 ซ่ึงจะเกิดกรณีน้ีกบัตวัช้ีวดัท่ีมีกำรก ำหนดหน่วยงำนผูบ้นัทึกคะแนน เป็นหน่วยงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่ส ำนกังำน 

ก.พ.ร. หรือ กรณีท่ีตวัช้ีวดัยงัไม่ไดรั้บกำรกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมิน ดงัรูป 

 

 
รูปที ่48: หนำ้จอกำรรำยผลกรณีท่ีตวัช้ีวดันั้นไม่ไดรั้บกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินไว ้
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4.2 กำรอนุมตัิกำรรำยงำนผล  

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูบ้นัทึกของจงัหวดั, ผูดู้แลระบบของจงัหวดั, ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 
2) ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำนสำมำรถเขำ้สู่หนำ้จอกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ตำมขอ้ 4.2 กำรบนัทึกขอ้มูล 
3) กำรอนุมติักำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองแต่ละรอบ ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี  

 

 
รูปที ่49: หนำ้จอกำรรำยผลกำรประเมินตนเอง 
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4) ผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั จะตอ้งกรอกขอ้มูลใหเ้รียบร้อยแลว้กดปุ่ม   เพื่ออนุมติักำร
รำยงำนผลฯ ในระดบัตนเอง 

5) ในกรณีท่ี ผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั ตอ้งกำรตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ใจ ก่อนจะท ำกำรอนุมติั ผูบ้นัทึกขอ้มูลของ

จงัหวดั   สำมำรถกดปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูลกำรรำยงำนผลฯเก็บไวใ้นระบบงำน โดยไม่จ  ำเป็นตอ้ง
อนุมติัในครำวเดียวกนัก็ได ้

6) หลงัจำกผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั กดปุ่ม  ขอ้มูลจะถูกส่งมำท่ี ผูดู้แลระบบของจงัหวดั 

7) ผูดู้แลระบบของจงัหวดั ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองท่ีผูบ้นัทึกขอ้มูลของ

จงัหวดัส่งมำ ในกรณีท่ีเห็นวำ่ขอ้มูลกำรรำยงำนผลฯนั้นไม่ถูกตอ้ง ผูดู้แลระบบของจงัหวดั สำมำรถเลือก

ด ำเนินกำรได ้ 2 หนทำง คือ 

- แกไ้ขขอ้มูลดว้ยตนเอง  

- กดปุ่ม   เพื่อส่งขอ้มูลกลบัไปใหผู้บ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั  แกไ้ขรำยงำนผลกำร

ประเมินตนเองใหถู้กตอ้ง  แลว้จึงส่งกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองข้ึนมำใหม่ 

8) เม่ือผูดู้แลระบบของจงัหวดั ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง วำ่ถูกตอ้งสมบูรณ์ แลว้

จึงกดปุ่ม  

9) เม่ือผูดู้แลระบบของจงัหวดั อนุมติักำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองแลว้ ผูดู้แลระบบจะไม่มีสิทธ์ิในกำรแกไ้ข

ขอ้มูลของกำรรำยงำนผลฯ ตวัน้ีอีกต่อไป โดยขอ้มูลจะถูกส่งต่อไปยงัผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั ซ่ึงเม่ือผูดู้แล

ระบบ เขำ้มำเพื่อดูกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองท่ีไดอ้นุมติัไปแลว้ จะสำมำรถเรียกดูไดใ้นสถำนะท่ีไม่

สำมำรถแกไ้ขขอ้มูลได ้(Mode View) ดงัรูป 
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รูปที ่50: หนำ้จอกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ท่ีอยูใ่นสถำนะไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้มูลได ้(Mode View) 

 

10) กำรรำยงำนผลฯ ท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูดู้แลของจงัหวดั จะส่งมำยงั ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั เพื่อใหต้รวจสอบ

ควำมถูกตอ้งของขอ้มูล  ในกรณีท่ีเห็นวำ่ขอ้มูลกำรรำยงำนผลฯนั้นไม่ถูกตอ้ง ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั สำมำรถ

เลือกด ำเนินกำรได ้2 หนทำง คือ 

- แกไ้ขดว้ยตนเอง  

- กดปุ่ม  เพื่อส่งขอ้มูลกลบัไปใหผู้ดู้แลระบบ แกไ้ขรำยงำนผลกำรประเมินตนเองใหถู้กตอ้ง  

แลว้จึงส่งกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองข้ึนมำใหม่ 
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11) เม่ือผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง วำ่ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

แลว้จึงกดปุ่ม  

เม่ือผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั  กดปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ควำมสอบถำมใหย้นืยนัวำ่  ในกรณี
ท่ีอนุมติัขอ้มูลกำรรำยงำนผลฯแลว้ ขอ้มูลน้ีจะส่งไปยงัส ำนกังำน ก.พ.ร. ท่ำนจะไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้มูลใดๆ 
ของกำรรำยงำนผลของตวัช้ีวดัน้ีไดอี้ก ท่ำนยนืยนักำรอนุมติักำรรำยงำนผลฯน้ี หรือไม่? 

 

 
รูปที ่51: ขอ้ควำมสอบถำมใหย้นืยนัวำ่ กำรอนุมติักำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  

ของผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 

 

12) ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั  กดปุ่ม  เพิ่อยนืยนักำรอนุมติั หรือกดปุ่ม  เพื่อกลบัสู่หนำ้จอกำร

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

13) เม่ือผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั  กดปุ่ม  ระบบจะท ำกำรปรับปรุงสถำนะของขอ้มูลกำรรำยงำนผลกำร

ประเมินตนเอง และมีขอ้ควำมแจง้ต่อผูใ้ชง้ำน เม่ือด ำเนินกำรเรียบร้อย ดงัรูป 

 
รูปที ่52: ขอ้ควำมแจง้ต่อผูใ้ชง้ำนวำ่ บนัทึกและอนุมติัรำยงำนผลกำรประเมินตนเองเรียบร้อยแลว้ 
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14) เม่ือผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดัอนุมติักำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ในระดบัจงัหวดัเรียบร้อยแลว้ ผูอ้นุมติั

ขอ้มูลของจงัหวดัจะไม่มีสิทธ์ิในกำรแกไ้ขขอ้มูลของกำรรำยงำนผลฯ ของตวัช้ีวดัน้ีอีก ซ่ึงเม่ือผูอ้นุมติัขอ้มูลของ

จงัหวดั เขำ้มำเพื่อดูกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองท่ีไดอ้นุมติัไปแลว้ จะสำมำรถเรียกดูไดใ้นสถำนะท่ีไม่

สำมำรถแกไ้ขขอ้มูลได ้(Mode View)  

15) กำรอนุมติักำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง โดยผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดันั้น จะถือเป็นกำรรำยงำนผลกำร

ประเมินตนเองของจงัหวดั ต่อส ำนกังำน ก.พ.ร.   ในกรณีท่ีจงัหวดั ตอ้งกำรขอดึงกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

ท่ีส่งมำยงัส ำนกังำน ก.พ.ร. เรียบร้อยแลว้ กลบัมำแกไ้ข จะตอ้งขอใหเ้จำ้หนำ้ท่ีรับผดิชอบจงัหวดั (AREA) ใหส่้ง

ขอ้มูลกลบัมำใหแ้กไ้ข 

4.3 กำรเรียกดูรำยงำนและพิมพ์รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูบ้นัทึกของจงัหวดั ผูดู้แลระบบของจงัหวดั และผูอ้นุมติัของจงัหวดั 

2) ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำนตอ้งก ำหนดปีงบประมำณท่ีตอ้งกำรพิมพค์  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั หรือ  
เรียกดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเองแบบ SAR Card ใหถู้กตอ้ง โดยสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมหวัขอ้ กำรเปล่ียน

ปีงบประมำณในกำรท ำงำน 

3) ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำน สำมำรถพิมพค์  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั หรือ  เรียกดูรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองแบบ SAR Card โดยกำรเขำ้สู่หนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั จำกเมนู จงัหวดั -> กำร

รำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรของจงัหวดั -> [ช่ือจงัหวดั] ดงัรูป 

 
รูปที ่53: เมนูเพื่อเขำ้ใชง้ำนหนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั 

ส ำหรับผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั และ  ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 
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รูปที ่54: เมนูเพื่อเขำ้ใชง้ำนหนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั ส ำหรับผูดู้แลระบบของจงัหวดั 

 

 
รูปที ่55: เมนูท่ีผูใ้ชจ้งัหวดัเห็น กรณีท่ีจงัหวดัท่ีผูใ้ชส้งักดั ไม่ไดรั้บกำรก ำหนดไวใ้นโครงสร้ำง 

ส ำหรับกำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปีงบประมำณ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเมนู   
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เม่ือผูใ้ชง้ำนกดท่ี ช่ือจงัหวดั จำกเมนูจะพบหนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั  

 
รูปที ่56: ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั 

 

ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลต่ำง  ๆดงัน้ี 

3.1) ตวัช้ีวดัส ำคญั หมำยถึง ตวัช้ีวดัน้ีไดรั้บกำรก ำหนดวำ่เป็นตวัช้ีวดัส ำคญั จำกส ำนกังำน ก.พ.ร 

3.2) ตวัช้ีวดั หมำยถึง ล ำดบัท่ีของตวัช้ีวดั 

3.3) ช่ือตวัช้ีวดั  

3.4) น ้ำหนกักรอบฯ หมำยถึง น ้ำหนกัของตวัช้ีวดั ท่ีไดรั้บกำรก ำหนดมำจำกกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร

ของจงัหวดั 

3.5)  น ้ำหนกัค ำรับรองฯ  หมำยถึง น ้ำหนกัของตวัช้ีวดัตำมเอกสำรประกอบค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของ

จงัหวดั 

3.6) ขอ้มูลพื้นฐำน หมำยถึง ผลกำรด ำเนินกำรยอ้นหลงั 3 ปี ของตวัช้ีวดัน้ี 

3.7) ลกัษณะตวัช้ีวดั หมำยถึง ลกัษณะของตวัช้ีวดั ซ่ึงมีค่ำท่ีเป็นไปไดคื้อ  

- Milestone หมำยถึง ตวัช้ีวดัตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

- Output หมำยถึง ตวัช้ีวดัเชิงผลผลิต 

- Outcome หมำยถึง ตวัช้ีวดัเชิงผลลพัธ์ 

- Hybrid หมำยถึง ตวัช้ีวดัแบบผสมผสำน 

3.8) หน่วยงำนผูบ้นัทึกคะแนน หมำยถึง หน่วยงำนท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรประเมินและใหค้ะแนนตวัช้ีวดั 

3.9) เป้ำหมำย  หมำยถึง เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของตวัช้ีวดั 
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3.10) 6 เดือน  หมำยถึง กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 

- ผลงำน หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำน ของกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 

- คะแนน หมำยถึง คะแนนท่ีไดรั้บตำมผลงำน พร้อมแสดงสีของค่ำคะแนน ของกำรรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองรอบ 6 เดือน 

3.11) 9 เดือน   หมำยถึง กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองรอบ 9 เดือน 

- ผลงำน หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำน ของกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองรอบ 9 เดือน 

- คะแนน หมำยถึง คะแนนท่ีไดรั้บตำมผลงำน พร้อมแสดงสีของค่ำคะแนน ของกำรรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองรอบ 9 เดือน 

3.12) 12 เดือน หมำยถึง กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 

- ผลงำน หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำน ของกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 

- คะแนน หมำยถึง คะแนนท่ีไดรั้บตำมผลงำน พร้อมแสดงสีของค่ำคะแนน ของกำรรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองรอบ 12 เดือน 

3.13) น ้ำหนกักำรประเมิน หมำยถึง น ้ำหนกัของตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นกำรตรวจประเมิน  เป็นค่ำท่ีไดจ้ำกค ำรับรองกำรปฏิบติั

รำชกำรประจ ำปี อำจจะมีค่ำแตกต่ำงจำกน ้ำหนกัของตวัช้ีวดั ท่ีไดรั้บกำรก ำหนดมำจำกกรอบกำรประเมินผลกำร

ปฏิบติัรำชกำรของจงัหวดั หรือ แตกต่ำงจำกน ้ำหนกัของตวัช้ีวดั ท่ีไดรั้บกำรก ำหนดมำจำกค ำรับรองกำรปฏิบติั

รำชกำรประจ ำปี ซ่ึงเกิดจำกกำรปรับน ้ำหนกั ตำมผลกำรอุทธรณ์ของหน่วย ท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. พิจำรณำแลว้เห็น

วำ่ควรปรับน ้ำหนกัให ้ซ่ึงมีทั้งกำรปรับลด ปรับเพิ่ม หรือปรับใหเ้ป็น 0 (ยกเลิกกำรวดัผลของตวัช้ีวดัน้ี) 

3.14) ส ำนกังำน กพร.   

3.15) ผลกำรประเมิน หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำนของตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงำนผูบ้นัทึกคะแนนท ำกำรประเมินและใหค้ะแนน

ตวัช้ีวดั 

-  คะแนน หมำยถึง คะแนนตำมตวัช้ีวดักำรตรวจประเมินจำกหน่วยงำนผูบ้นัทึกคะแนน พร้อมแสดงสีของค่ำ

คะแนน 

3.16)  แนวโนม้ หมำยถึง ค่ำคะแนนของตวัช้ีวดั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนำ้ 

3.17) หมำยเหตุ หมำยถึง เหตุผลหรือสำเหตุ ในกำรปรับลดคะแนน ของผูป้ระเมินภำยนอก วำ่พิจำรณำจำกอะไร 

โดยตวัช้ีวดัจะแสดงอยูภ่ำยใตมิ้ติท่ีตวัช้ีวดันั้นถูกก ำหนดไว ้หรือ ภำยใต ้ตวัช้ีวดัหลกั ท่ีตวัช้ีวดันั้นถูกก ำหนดไว ้
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4.3.1 กำรพมิพ์เอกสำรประกอบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวดั  

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูบ้นัทึกของจงัหวดั, ผูดู้แลระบบของจงัหวดั, ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 
2) ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำนสำมำรถเขำ้สู่หนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ตำมขอ้ 4.3 กำรเรียกดูรำยงำนและพิมพ์

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี  

3) จำกหนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำน สำมำรถสั่งพิมพค์  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร

ประจ ำปีของจงัหวดั โดยกำรกดปุ่ม   ระบบจะแสดงรำยงำน ท่ีผูใ้ชต้อ้งกำรในรูปแบบของ 

PDF File 
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รูปที ่57: รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั 
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4.3.2 กำรพมิพ์รำยงำนตำรำงสรุปกำรปฎบัิติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏบัิติรำชกำร  

1) เป็นสิทธ์ิในกำรท ำงำนของผูดู้แลระบบของจงัหวดั, ผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั, ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 

2) ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำนสำมำรถเขำ้สู่หนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ตำมขอ้ 4.3 กำรเรียกดูรำยงำนและพิมพ์

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี  

3) จำกหนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำน สำมำรถสั่งพิมพร์ำยงำนตำรำงสรุปกำรปฎิบติั

รำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ในรูปแบบของ PDF File ของแต่ละรอบกำรประเมิน โดยกำร 

- กดปุ่ม   เพื่อพิมพร์ำยงำนรอบ 6 เดือน 

- กดปุ่ม  เพื่อพิมพร์ำยงำนรอบ  9 เดือน 

- กดปุ่ม  เพื่อพิมพร์ำยงำนรอบ  12 เดือน 

ระบบจะแสดงรำยงำน ดงัรูป จำกตวัอยำ่งคือ กำรพิมพร์ำยงำนตำรำงสรุปกำรปฎิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบติัรำชกำร รอบ 9 เดือน                                 
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รูปที ่58: รำยงำนตำรำงสรุปกำรปฎิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร 
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หมายเหตุ: คะแนนท่ีแสดงในรำยงำนน้ี คือคะแนนท่ีผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั มีกำรอนุมติัเพื่อส่งไปยงัส ำนกังำน 
ก.พ.ร. เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั ยงัไม่มีกำรอนุมติัคะแนนของตวัช้ีวดัใด ในช่องค่ำคะแนนท่ี
ได ้ระบบจะแสดงคะแนนเป็นช่องวำ่ง ดงัรูปดำ้นบน 
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4.3.3 กำรพมิพ์รำยงำนตำรำงสรุปผลคะแนน  

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูบ้นัทึกของจงัหวดั, ผูดู้แลระบบของจงัหวดั, ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 

2) ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำนสำมำรถเขำ้สู่หนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ตำมขอ้ 14. กำรเรียกดูรำยงำนผลกำร

ประเมินตนเองแบบ SAR Card  

3) จำกหนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำน สำมำรถสั่งพิมพร์ำยงำนตำรำงสรุปผลคะแนน โดย

กำรกดปุ่ม  ในรูปแบบของ PDF File 
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รูปที ่59: รำยงำนตำรำงสรุปผลคะแนน 
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4.3.4 กำรพมิพ์รำยงำนกำรประเมินผลตนเอง  

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูดู้แลระบบของจงัหวดั, ผูดู้แลระบบของจงัหวดั, ผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั 
2) ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำนสำมำรถเขำ้สู่หนำ้จอกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ตำมขอ้ 18. กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

รอบ 6, 9 , 12 เดือน  

3) จำกหนำ้จอค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี ผูมี้สิทธ์ิในกำรใชง้ำน สำมำรถสั่งพิมพร์ำยงำนตำรำงสรุปผลคะแนน โดย

กำรกดปุ่ม  ในรูปแบบของ PDF File  
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รูปที ่60: รำยงำนกำรประเมินผลตนเอง 
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4.4 กำรเปลีย่นปีงบประมำณ 

1) เป็นสิทธ์ิและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของผูใ้ชทุ้กคนในระบบ  

2) ส ำหรับผูดู้แลระบบของจงัหวดั จะเป็นกำรเปล่ียนปีงบประมำณ เพื่อกำรตั้งค่ำต่ำง  ๆของระบบ 

3) ส ำหรับผูบ้นัทึกขอ้มูลของจงัหวดั  จะเป็นกำรเปล่ียนปีงบประมำณ เพื่อใชใ้นกำรประเมินตนเอง ในปีงบประมำณท่ีเลือก

หรือเขำ้ไปเรียกดูกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

4) ส ำหรับผูอ้นุมติัขอ้มูลของจงัหวดั จะเป็นกำรเปล่ียนปีงบประมำณ เพื่ออนุมติักำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง หรือเขำ้ไป

เรียกดูกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

5) ผูใ้ชท้ ั้ง 3 กลุ่ม สำมำรถเปล่ียนปีงบประมำณในกำรท ำงำนโดยกำรแกไ้ข ปีงบประมำณท่ีเมนู และกดปุ่ม  

 
รูปที ่61: ปีงบประมำณในกำรท ำงำน 

 

6) เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ควำมสอบถำม (Comfirm Message) ดงัรูป 

 
รูปที ่62: ขอ้ควำมสอบถำม (Comfirm Message) 
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7) ในกรณีท่ีผูใ้ชก้ดปุ่ม  ระบบจะกลบัไปยงัหนำ้จอแรก ตำมปีงบประมำณปัจจุบนั  

หมายเหต:ุ ผูใ้ชง้ำนควรเปล่ียนปีประงบประมำณหลงัจำกท ำงำนในหนำ้จอเสร็จส้ินแลว้ 

8) ในกรณีท่ีผูใ้ชก้ดปุ่ม  ระบบจะยงัคงอยูใ่นหนำ้จอกำรท ำงำนปัจจุบนั  

 
 
 
 
 
 


