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 - ลงช่ือเข้าใช้ user เป็น เลขบัตรประจำตัวประชาชน , password เป็น 123456 
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5. ตรวจสอบข้อมูลประเภทข้าราชการ กรณีมาช่วยราชการ/ไปช่วยราชการ/อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 5.1 กรณีข้าราชการมาช่วยราชการในหน่วยงาน/จังหวัด 
               ผู้บริหารสามารถตรวจสอบรายช่ือข้าราชการในหน่วยงาน/จังหวัด ท่ีอยู่ว่ามีรายใดบ้าง กรณีข้าราชการท่ีมาช่วยราชการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ  รอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการท่ีข้าราชการมาช่วยราชการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมิน จะเป็นผู้มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการราย
ดังกล่าว (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/ว 12 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2555)  

 

คลิกเพื่อดูรายชื่อ 
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10 
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 5.2 กรณีข้าราชการในหน่วยงาน/จังหวัดไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
      ผู้บริหารสามารถตรวจสอบรายช่ือข้าราชการในหน่วยงาน/จังหวัดกรณีไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น สำหรับการประเมินในแต่ละรอบ          

ว่ามีรายใดบ้าง กรณีมีข้าราชการในสังกัดไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด

ท่ีมีข้าราชการไปช่วยราชการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรอบการประเมิน จะเป็นผู้มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรายดังกล่าว (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 

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

 

คลิกเพื่อดูรายชื่อ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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(สำหรับผู้บริหาร) 

12 
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 5.3 กรณีมีข้าราชการในหน่วยงาน/จังหวัดท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน 
      ผู้บริหารสามารถตรวจสอบรายช่ือข้าราชการในหน่วยงาน/จังหวัด ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมินได้ สัดส่วนคะแนนขององค์ประกอบสมรรถนะของข้าราชการดังกล่าว จะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 50 (คะแนนองค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นร้อยละ 50) 
(กรณีเป็นข้าราชการท่ีพ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการแล้ว จะมีสัดส่วนคะแนนองค์ประกอบสมรรถนะเป็นร้อยละ 30 และคะแนนองค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นร้อยละ 70)             
(เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552)  

 
 

คลิกเพื่อดูรายชื่อ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 

14 
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6. ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการเลือกผู้ประเมินของผู้รับการประเมินในระบบ  

 
 

 

  

 

ติดตามการเลือกผู้ประเมิน 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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(สำหรับผู้บริหาร) 

16 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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(สำหรับผู้บริหาร) 
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7. ติดตามความก้าวหน้าในการเข้าทำการประเมินของผู้ประเมินในระบบ 

 
 

 

 

 

ติดตามการประเมิน 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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(สำหรับผู้บริหาร) 

21 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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8. สรุปรายงานต่าง ๆ  

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 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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 8.2 สรุปคะแนน ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน 

      ผู้บริหาร เข้าดูสรุปผลคะแนนการประเมินสมรรถนะจากระบบ และเมื่อผู้ประเมินทำการประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมนิครบแล้ว ให้  Admin หรือ

หน่วยงาน/จังหวัด กรม พิมพ์ผลการประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินจากระบบฯ ไปแนบในแบบ ปผ.  

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คลิกที่รายชื่อผู้รับการประเมินแต่ละราย เพื่อเข้าดู

รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน 

ผลคะแนนสมรรถนะภาพรวม   

ของข้าราชการแต่ละราย 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

-  
-  

 

 

คะแนนรวมสมรรถนะ 
 

PDF/Print แนบในแบบ ปผ. 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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PDF/Print  



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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8.3 สรุปคะแนน ประเมินสมรรถนะจำแนกสมรรถนะและรายพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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8.4 สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานกับสมรรถนะ 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

   

 

 
 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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8.5 สรุปข้อมูลบุคลากร (ค่าคาดหวัง) 

 
 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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 8.5.1 สูงเกินค่าคาดหวัง  

 
 

 

 

 

คน้หารายละเอยีดขอ้มูล

ต่างๆ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

   

 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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8.5.2 เป็นไปตามค่าคาดหวัง 

 
 

 

 

คน้หารายละเอยีดขอ้มูล

ต่างๆ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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8.5.3 ต่ำกว่าเกินค่าคาดหวัง 
 

 
 

 

 

คน้หารายละเอยีดขอ้มูล

ต่างๆ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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- คลิกท่ีรายช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดผลคะแนนสมรรถนะ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 
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คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
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8.7 สรุปคะแนน ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน (รายงานคะแนนท่ีสูงเกินค่าคาดหวัง) 

 
 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 

66 

  
 

 -   คลิกท่ีช่ือผู้รับการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดคะแนนสมรรถนะ 

-   คลิก  เพื่อเรียงลำดับต่าง ๆ ได้ 



คู่มือการใชง้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(สำหรับผู้บริหาร) 

67 
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9. การออกจากระบบ 
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