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5. ตรวจสอบข้อมูลประเภทข้าราชการ กรณีมาช่วยราชการ/ไปช่วยราชการ/อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 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 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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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 
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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) หากไม่มหีรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง Admin กลาง ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ 
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(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

13 
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6. ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการเลือกผู้ประเมินของผู้รับการประเมินในระบบ  
    ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการเลือกผู้ประเมินของผู้รับการประเมินในระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

ติดตามการเลือกผู้ประเมิน 
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15 
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(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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7. ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการประเมินของผู้ประเมินในระบบ  



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการประเมินของผู้ประเมินในระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด

 

ติดตามการประเมิน 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

25 

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 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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 8.2 สรุปคะแนน ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน 

      Admin หน่วยงาน/จังหวัด/กรม เข้าดูสรุปผลคะแนนการประเมินสมรรถนะจากระบบ และเมื่อผู้ประเมินทำการประเมินสมรรถนะของผ็รับการประเมนิครบแล้ว 

ให้  Admin หรือหน่วยงาน/จังหวัด กรม พิมพ์ผลการประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมนิจากระบบฯ ไปแนบในแบบ ปผ.  

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

28 

 
 

คลิกที่รายชื่อผู้รับการประเมินแต่ละราย เพื่อเข้าดู

รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน 

ผลคะแนนสมรรถนะภาพรวม   

ของข้าราชการแต่ละราย 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

29 

คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

-  
-  

 

 

คะแนนรวมสมรรถนะ 
 

PDF/Print แนบในแบบ ปผ. 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

30  



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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PDF/Print  



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

32 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

35 

 
8.3 สรุปคะแนน ประเมินสมรรถนะจำแนกสมรรถนะและรายพฤติกรรมท่ีแสดงออก 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

37 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

38 

- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

42 

8.4 สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานกับสมรรถนะ 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

43 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

44 

- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

   

 

 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

46 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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8.5 สรุปข้อมูลบุคลากร (ค่าคาดหวัง) 

 
 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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 8.5.1 สูงเกินค่าคาดหวัง

 
 

 

 
 

คน้หารายละเอยีดขอ้มูล

ต่างๆ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

49 

- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

   

 

 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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8.5.2 เป็นไปตามค่าคาดหวัง 

 
 

 

 

 

คน้หารายละเอยีดขอ้มูล

ต่างๆ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

   

รายละเอียดเพิ่มเติม 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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8.5.3 ต่ำกว่าเกินค่าคาดหวัง 
 

 
 

 

 

คน้หารายละเอยีดขอ้มูล

ต่างๆ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

61 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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8.6 สรุปข้อมูล ผู้เข้าทำการประเมิน 

 
 

 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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-   คล๊ิก  เพื่อเรียงลำดับต่าง ๆ ได้ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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8.7 สรุปคะแนน ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน (รายงานคะแนนท่ีสูงเกินค่าคาดหวัง) 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 

67 

  
 

 -   คลิกท่ีช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดคะแนนสมรรถนะ 

-   คลิก  เพื่อเรียงลำดับต่าง ๆ ได้ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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8.8 สรุปคะแนน ประเมินสมรรถนะจำแนกรายสมรรถนะและรายพฤติกรรมแสดงออก (รายงานคะแนนท่ีสูงเกินค่าคาดหวัง) 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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8.9 สรุปคะแนน ผลสัมฤทธิ์ของงานกับสมรรถนะ (รายงานคะแนนท่ีสูงเกินค่าคาดหวัง) 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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 -   คลิกท่ีช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดคะแนนสมรรถนะ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม) 
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-   คลิก  เพื่อเรียงลำดับต่าง ๆ ได้ 

9. คลิกปุ่ม “ออกจากระบบ” เพื่อออกจากระบบ 

 
 

 

ออกจากระบบ 


