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 - ลงช่ือเข้าใช้ user เป็น เลขบัตรประจำตัวประชาชน , password เป็น 123456 
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-  ทำการสร้างรอบการประเมินใหม่  

 
-  ใส่ข้อมูลเพื่อสร้างรอบการประเมิน 
 

 

คลิกปุ่ม 

**New คลิกท่ีนี้ 
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3. รอบการประเมิน 
 

 
 

4. เมนูการเข้าถึงด่วน 

 
 

 
- เม่ือเลือกเมนู  “✓ข้อมูลผู้ประเมิน”  จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดเบ้ืองต้นของผู้ประเมิน  

ส่วนของ รอบการประเมิน 

- สามารถ เปิด-ปิด ได้สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือช่ัวคราวเท่านั้น 

- สามารถแก้ไขข้อมูลรอบการประเมินได้ 

- สามารถเพิ่มข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้  

 ในกรณีท่ีปิดการประเมินชั่วคราวได้ 

 

เลือกเมนูท่ีต้องการ 

• สว่นของการเข้าถึงด่วน เมนูตั้งค่าข้อมูล

ต้ังต้น 
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- แทนที่ขอ้มลูคือ การน าเขา้ขอ้มูลใหม่โดย

แทนที่ขอ้มลูทัง้หมด  

- แทรกขอ้มลูคือ การน าเขา้ขอ้มูลใหม่โดยจะ

แทนที่เฉพาะขอ้มลูที่ไม่ซ  า้กบัขอ้มลูเดิม 
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- เมื่อทำการคลิกปุ่มบวกสีเขียวจะแสดงรายละเอียดข้อมูลท้ังหมดของผู้ประเมิน และสามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้ 
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- เม่ือคลิกปุ่ม “เพิ่มกำหนดเอง” สามารถเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ ได้ 
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- เม่ือเลือกเมนู “✓ขอ้มูลประเภท/ระดับ” ปรากฏหน้าจอข้อมูลประเภท/ระดับ สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลประเภท/ระดับได้ 

 

 
 

เป็นการจัดลำดับความสำคัญ 

ของตำแหน่ง สามารถแก้ไขได้ 
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- เม่ือคลิกปุ่ม “เพิ่มกำหนดเอง” สามารถเพิ่มข้อมูลประเภท/ระดับ 

 
- เม่ือเลือกเมนู “✓นำเข้าข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน” จะปรากฏหน้านำเข้าเอกสารเป็นไฟล์ Excel เท่านั้น (.xlsx) 
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- เม่ือเลือกเมนู “✓ต้ังค่ามิติผู้ประเมิน” ปรากฏหน้าจอข้อมูลมิติผู้ประเมิน สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบข้อมูลช่ือมิติและจำนวนผู้ประเมินในแต่ละมิติได้ 

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง เพิ่มข้อมูลให้ครบตามท่ีหัวไฟล์กำหนด  

 

เลือกเมนูท่ีต้องการ 

• ส่วนของการเข้าถึงด่วน เมนูตั้งค่าข้อมูล

การประเมิน 
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- เม่ือคลิกปุ่ม “เพิ่มกำหนดเอง” สามารถเพิ่มข้อมูลมิติผู้ประเมิน 
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- เม่ือเลือกเมนู “✓ต้ังค่าสมรรถนะ” ปรากฏหน้าจอข้อมูลภาพรวมสมรรถนะ สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ,กำหนดค่า,กำหนดลักษณะเฉพาะ,เปล่ียนช่ือสมรรถนะได้

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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- เม่ือคลิกปุ่ม “กำหนดค่า” ตามหมายเลขท่ี 1 ในช่องกำหนดกลุ่มผู้ประเมิน สามารถกำหนดค่าข้อมูลสมรรถนะได้ 
 

1. กำหนดค่า 

3. ด้านสมรรถนะ 

2. กำหนดลักษณะเฉพาะ 

สามารถเลือกกลุ่มผู้ประเมิน

ได้โดยคลิก  ในช่องมิติ 

ผู้ประเมินได้  



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

24 

 
 

- เม่ือคลิกปุ่ม “กำหนดลักษณะเฉพาะ” ตามหมายเลขท่ี 2 ในช่องกำหนดกลุ่มผู้ประเมิน สามารถกำหนดสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฎิบัติในแต่ละสายงานได้ 

 
 
- เม่ือคลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฎิบัติได้ เมื่อทำการเลือกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 “+เพิ่ม” เช่น สังกัดหน่วยงาน

ใหม ่ตำแหน่งใหม่ ด้านการ

ประเมินใหม่ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

25 

 
- เม่ือคลิกปุ่ม “ด้านสมรรถนะ”ตามหมายเลขท่ี 3 จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลสมรรถนะหลักของข้าราชการ สามารถเพิ่มเติม,แก้ไข,ลบด้านสมรรถนะ  
และคลิกดรูายละเอียดได้ท่ีปุ่ม “เปิด”  

 
- เม่ือคลิกปุ่ม “เปิด”ตามหมายเลขท่ี 4 จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดพฤติกรรมบ่งช้ีของแต่ละระดับสมรรถนะ สามารถเพิ่มระดับ,เพิ่มข้อ,แก้ไข,ลบข้อมูลสมรรถนะได้  

4. เปิด  



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
- เม่ือเลือกเมนู “✓กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน” จะปรากฏข้อมูลกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม สามารถจัดการแก้ไขข้อมูลได้ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

27 

โดยคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” 

✓

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

28 

- เม่ือคลิกปุ่ม “แก้ไข” ให้เลือกรายช่ือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบระบบของแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม เมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “อัพเดท”  

 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

29 

- เม่ือเลือกเมนู “✓กำหนดตำแหน่งอธิบดี / สมรรถนะที่อธิบดีต้องประเมิน” ปรากฏหน้าจอกำหนดตำแหน่งอธิบดี / สมรรถนะท่ีอธิบดีต้องประเมิน สามารถเพิ่ม
สมรรถนะท่ีอธิบดีแต่ละท่านต้องประเมินได้ 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

30 

 
 

 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

31 

- เม่ือเลือกเมนู “✓ต้ังค่าน้ำหนักสมรรถนะสำหรับอธิบดี” ปรากฏหน้าจอต้ังค่าน้ำหนักสมรรถนะสำหรับอธิบดี สามารถต้ังค่าน้ำหนักสมรรถนะท่ีอธิบดีต้องประเมินได้

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

32 

- เม่ือเลือกเมนู “✓ต้ังค่าสังกัดหน่วยงานที่ผู้บริหารรับผิดชอบ” ปรากฏหน้าจอต้ังค่าสังกัดหน่วยงานท่ีผู้บริหารรับผิดชอบ และสามารถกำหนดหน่วยงานท่ีผู้บริหารต้อง
รับผิดชอบ หรือ ลบข้อมูลได้ 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

33 

 

  
- เม่ือคลิกเมนู “✓ระดับความเข้มข้นของพฤติกรรมบ่งช้ี” จะแสดงข้อมูลการต้ังค่าความเข้มข้นของพฤติกรรม สามารถจัดการข้อมูลความเข้มข้นโดยคลิกปุ่มแก้ไข,ลบและ
เพิ่มเติมข้อมูลได้ 

 

เลือกเมนูที่ต้องการ 

• ส่วนของการเข้าถึงด่วน เมนูต้ังค่าข้อมูล

คะแนนต่างๆประเมิน 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

34 

 
- เม่ือคลิกปุ่ม “แก้ไข” จะปรากฏข้อมูลการแก้ไขระดับความเข้มข้นของพฤติกรรมบ่งช้ี, น้ำหนัก และสีได้ เมื่อทำการแก้ไขแล้วคลิกปุ่ม “อัพเดท” 

 
 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

35 

- เม่ือคลิกปุ่ม “เพิ่มกำหนดเอง” สามารถเพิ่มระดับความเข้มข้นของพฤติกรรมบ่งช้ีได้ 
 

 

 
 
 

 

- เม่ือคลิกเมนู “✓น้ำหนักกลุ่มมิติผู้ประเมิน” จะแสดงข้อมูลการต้ังค่าน้ำหนักของผู้ประเมินแต่ละมิติและ กำหนดจำนวนกลุ่มผู้ประเมินรวมถึงสามารถแก้ไขน้ำหนักแต่ละมิติ
ได้ 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

37 

 
- เม่ือคลิกปุ่ม “ต้ังค่าน้ำหนัก” สามารถกำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละกลุ่มผู้ประเมินแต่ละสมรรถนะได้  

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

38 

 
- เม่ือคลิกเมน ู“✓สมรรถนะที่คาดหวัง”  จะแสดงข้อมูลการต้ังค่าสมรรถนะท่ีคาดหวัง  สามารถแก้ไขโดยคลิกซ้าย 2 ครั้ง (ดับเบิ้ลคลิก) เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล 

 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

39 

- ทำการแก้ไขระดับท่ีคาดหวัง และกดปุ่ม “บันทึก” 
 

 
 
 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

40 

 
- เม่ือคลิกเมน ู“✓ค่าน้ำหนักสมรรถนะ”  จะแสดงข้อมูลการต้ังค่าน้ำหนักสมรรถนะ  สามารถแก้ไขโดยคลิกซ้าย 2 ครั้ง (ดับเบิ้ลคลิก) เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

41 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

42 

- ทำการแก้ไขระดับท่ีเกินค่าคาดหวัง และกดปุ่ม “บันทึก” 
 

 
 
 
 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

43 

- เม่ือคลิกเมนู “✓กำหนดระดับที่เกินค่าคาดหวัง” จะแสดงข้อมูลการต้ังค่าระดับสมรรถนะท่ีเกินค่าคาดหวัง  สามารถแก้ไขโดยคลิกซ้าย 2 ครั้ง (ดับเบ้ิลคลิก) เพื่อทำการแก้ไข
ข้อมูล 

  

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

44 

- ทำการแก้ไขระดับท่ีเกินค่าคาดหวัง และกดปุ่ม “บันทึก” 
 

 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

45 

- เม่ือคลิกเมนู “✓เกณฑ์คะแนนการผ่านแต่ละระดับของแต่ละสมรรถนะ” จะแสดงข้อมูลการต้ังค่าเกณฑ์คะแนนการผ่านแต่ละระดับของแต่ละสมรรถนะ

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

46 

 
- ทำการแก้ไขเกณฑ์คะแนนการผ่านแต่ละระดับของแต่ละสมรรถนะ และกดปุ่ม “บันทึก” 

 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

47 

 
- เม่ือคลิกเมน ู“✓มาตรวัดคะแนน” จะแสดงข้อมูลการต้ังค่ามาตรวัดคะแนน สามารถกำหนดค่ามาตรวัดคะแนนได้ 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

48 

 
- เม่ือคลิกเมน ู“✓คะแนนสมรรถนะ / คะแนนผลสัมฤทธิ์” จะแสดงข้อมูลการต้ังค่าสัดส่วนคะแนนการประเมินในส่วนสมรรถนะ  และส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถ
กำหนดค่าสัดส่วนคะแนนสมรรถนะ / สัดส่วนคะแนนผลสัมฤทธิไ์ด้ 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

49 

 
- ทำการแก้ไขข้อมูลสัดส่วนคะแนนสมรรถนะ / คะแนนผลสัมฤทธิ์ และกดปุ่ม “อัพเดท” 
 

 
 
 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

50 

 
 
- เม่ือคลิกเมน ู“✓เกณฑ์คะแนนเปน็ไปตามค่าคาดหวัง / ต่ำกว่าค่าคาดหวัง”  
- ทำการแก้ไขข้อมูลเกณฑ์คะแนน และกดปุ่ม “อัพเดท” 

  



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

51 

 
 
- การรีเซ็ตข้อมูลการประเมิน (คะแนน)  
- เลือกรายช่ือผู้ท่ีต้องการให้ทำการประเมินใหม่ โดยคลิกท่ีปุ่ม “ประเมินใหม่” คะแนนจะเริ่มค่าตั้งต้นใหม ่(รีเซ็ต) 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

52 

 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 
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5. ตรวจสอบข้อมูลประเภทข้าราชการ กรณีมาช่วยราชการ/ไปช่วยราชการ/อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

54 

 5.1 ตรวจสอบรายช่ือข้าราชการกรณีมาช่วยราชการ ในแต่ละรอบการประเมิน ว่ามีรายช่ือข้าราชการท่ีมาช่วยราชการในหน่วยงาน/จังหวัด เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบ       
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระบบสำหรับรอบการประเมินนั้นหรือไม่ เนื่องจากหัวหน้าส่วนราชการท่ีข้าราชการมาช่วยราชการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบ               
การประเมิน จะเป็นผู้มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรายดังกล่าว (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี         
นร 1008.1/ว 12 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2555) หากมีรายช่ือไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง Admin กลาง ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ 

 
คลิกเพื่อดูรายชื่อ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

55 

 
 

 
 
 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

56 

5.2 ตรวจสอบรายช่ือข้าราชการกรณีไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น ในแต่ละรอบการประเมิน ว่ากรณีมีข้าราชการในสังกัดไปช่วยราชการหรือ          

ปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการกรณีดังกล่าวต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีหน่วยงาน/จังหวัด       

ต้นสังกัด (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/ว 12 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2555) หากไม่มีรายช่ือข้าราชการดังกล่าว      

ปรากฏอยู่ในระบบสำหรับรอบการประเมินนั้นหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง Admin กลาง ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ   

 คลิกเพื่อดูรายชื่อ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 
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 5.3 ตรวจสอบว่าในรอบการประเมินแต่ละรอบ มีข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในระหว่างรอบ      
การประเมินหรือไม่  ถ้ามี ให้ตรวจสอบด้วยว่ามีรายช่ือข้าราชการดังกล่าวอยู่ในระบบในส่วนประเภทข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากจะมีสัดส่วนคะแนนขององค์ประกอบสมรรถนะเป็นร้อยละ 50 (คะแนนองค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นร้อยละ 50) (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20           
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552) หากไม่มีหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง Admin กลาง ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ 

 
คลิกเพื่อดูรายชื่อ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 
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6. ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการเลือกผู้ประเมินของผู้รับการประเมินในระบบ  
    ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการเลือกผู้ประเมินของผู้รับการประเมินในระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 
 

ติดตามการเลือกผูป้ระเมิน 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

61 

 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

62 

 

 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

63 

 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

64 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 
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7. ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการประเมินของผู้ประเมินในระบบ  

 ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการประเมินของผู้ประเมินในระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

ติดตามการประเมิน 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

66 

 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

67 

 

 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

68 

 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

72 

- เมื่อคลิกแล้วหน้าจอจะแสดง ภาพรวมของแต่ละสังกัดหน่วยงานท่ีประเมินครบแล้ว/ยังไม่ครบ 

 
- เลือกหน่วยงานท่ียังทำการประเมินไม่ครบ เพื่อดูรายละเอียด  

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

73 

8. สรุปรายงานต่างๆ  

สามารถเข้าดูข้อมูลสรุปรายงานต่าง ๆ ได้ภายในหน่วยงาน/จังหวัด/กรม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานความก้าวหน้าของการประเมิน หรือ
รายงานผลคะแนนการประเมินภาพรวมของหน่วยงาน/จังหวัด/กรม และผลคะแนนรายบุคคลให้ผู้บริหารหน่วยงาน/จังหวัด/กรม ทราบ 

8.1 สรุปรายช่ือ ผู้รับการประเมินกับผู้ประเมิน 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

74 

 

 
 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

75 

 
8.2 สรุปคะแนน ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน 

      Admin หน่วยงาน/จังหวัด/กรม นำสรุปผลคะแนนการประเมินสมรรถนะจากระบบ มากรอกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.) ของข้าราชการ             

ในหน่วยงาน/จังหวัด/กรม  

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

76 

 
 

 

 

 

 

ผลคะแนนสมรรถนะภาพรวม  

ของข้าราชการแต่ละราย 
คลิกท่ีรายชื่อผู้รับ

การประเมินแต่ละ



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

77 

- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

-  
-  

 

 

ส่วนเดียวกับส่วนท่ี 4 ในแบบ ปผ. 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

78  



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

79 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

80 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

81 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

82 

  



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

83 

 
8.3 สรุปคะแนน ประเมินสมรรถนะจำแนกรายสมรรถนะและรายพฤติกรรมท่ีแสดงออก 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

84 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

85 

 
 

ว 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

86 

- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

87 

   

 

 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

88 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

89 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

90 

8.4 สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานกับสมรรถนะ 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

91 

 
 

 

 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

92 

- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

   

 

 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

93 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

94 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

95 

  8.5 สรุปข้อมูลข้าราชการ (ค่าคาดหวัง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

96 

  8.5.1 สูงเกินกว่าค่าคาดหวัง 

 
 

 

 

 

ค้นหารายละเอียดต่าง ๆ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

97 

- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

   

 

 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

98 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

99 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

100 

8.5.2 เป็นไปตามค่าคาดหวัง 

 
 

 
 

 

 

 

 

ค้นหารายละเอียดต่าง ๆ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

101 

8.5.3 ต่ำกว่าค่าคาดหวัง 
 

 
 

 

 

 

 

 

ค้นหารายละเอียดต่าง ๆ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

102 

8.6 สรุปข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินผล 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

103 

 

 
 
 
 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

104 

- เมื่อคลิกแล้วหน้าจอจะแสดง ภาพรวมของแต่ละสังกัดหน่วยงานท่ีประเมินครบแล้ว/ยังไม่ครบ 

 
- เลือกหน่วยงานท่ียังทำการประเมินไม่ครบ เพื่อดูรายละเอียด  

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

105 

8.7 สรุปคะแนนประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 

106 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้ดูแลระบบกลาง) 
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8.8 สรุปคะแนนประเมินสมรรถนะจำแนกรายสมรรถนะและรายพฤติกรรมออก 
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8.9 สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานกับสมรรถนะ 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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9. คลิกปุ่ม “ออกจากระบบ” เพื่อออกจากระบบ 

 


