
คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 1 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เปนสวนในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบไปดวย 
 

 เมนูผูรับการประเมิน 
 เมนูผูประเมิน 
 เมนูผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 
 เมนูผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 

 
โดยในการท่ีจะทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการได  ผูใชตองทําการเขาสูระบบโดยทํา 

การกรอกขอมูล  ชื่อผูใช และ รหัสผาน กอน  

 
 

ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
ชื่อผูใช   :  บังคับใสขอมูล 
รหัสผาน  :  บังคับใสขอมูล 
ประเภทผูใช  :  เลือกประเภทผูใช 
 

คลิกปุม “เขาสูระบบ”    



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 2 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 

ประเภทบุคลากร : ขาราชการ 
 
เปนเมนูสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในตําแหนงตางๆ 
คลิกเมนู  “ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ”  ระบบจะแสดงเมนูยอย 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 3 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

เมนูผูรับการประเมิน 

เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูรับการประเมินทําการเขามาเพ่ือบันทึกขอมูลการประเมินของตนเอง  
คลิกเมนู “ผูรับการประเมิน” ระบบแสดงหนาจอเมนูผูรับการประเมิน 
 

 
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 4 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การเพ่ิมขอมูลผูรับการประเมิน 

คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมลูของผูรับการประเมิน 

 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
 
1. ขอมูลของผูรับการประเมิน 

 
หนวยงาน/สังกัด      :   เลือกขอมูล 
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน                       :         เลือกขอมูลชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน 
หนวยงาน/สงักัดของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป :  เลือกขอมูลหนวยงาน/สังกัด ของ

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป                       :  เลือกขอมูลชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

เม่ือเลือกขอมูลแลวระบบจะดึงขอมูล
ตําแหนงและระดับตําแหนงมาแสดงโดย
อัตโนมัติ 

หนวยงาน/สังกัดของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้น : เลือกขอมูลหนวยงาน/สังกัดของ
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้น 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 5 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้น                :  เลือกขอมูลชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป
อีกชั้นเม่ือเลือกขอมูลแลวระบบจะดึง
ขอมูลตําแหนงและระดับตําแหนงมา
แสดงโดยอัตโนมัติ 

 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 

หมายเหต ุ

ระบบจะทําการดึงรายละเอียดขอมูลของผูรับการประเมินมาโดยอัตโนมัต ิ
 
 

2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

คลิก tab แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

 
 
2.1 การเพ่ิมขอมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 6 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมลูแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 7 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

งาน/ผลสําเร็จของงาน  :  บังคับใสขอมูล 
มิติ    :  เลือกขอมูลมิติ 
ประเด็นยุทธศาสตร  :  เลือกขอมูลประเด็นยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัดผลงาน   :  บังคับใสขอมูล 
น้ําหนักรอยละ   :  บังคับใสขอมูล 
หนวยวัด    :  เลือกขอมูลหนวยวัด 
ผลงาน    :  ไมบังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 1   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 1  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 2   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 2  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 3   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 3  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 4   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 4  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 5   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 5  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย    :  เลือกเปาหมาย 

 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 8 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

2.2 การแกไขขอมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
 

 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 
 

 
รูปท่ี 3 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 
แกไขขอมูลท่ีตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 9 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

2.3 การลบขอมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 

 
 

 
คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน

การลบขอมูล 
 

2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 

 
 

คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”

ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

3. แบบประเมินสมรรถนะ 
 

คลิก tab แบบประเมินสมรรถนะ 
 

 
 
 
3.1 การเพ่ิมขอมูลแบบประเมินสมรรถนะ 

เลือกสมรรถนะโดยการคลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 4 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมลูแบบประเมินสมรรถนะ 

 
 

คลิกเลือกรายการสมรรถนะท่ีตองการ 
 
จากนั้นคลิกปุม “เลือกรายการ”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
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3.2 การลบขอมูลแบบประเมินสมรรถนะ 
 

การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
 
1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 

 
 

 
 

คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน
การลบขอมูล 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 
 

 
 
 
คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”

 ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การแกไขขอมูลผูรับการประเมิน 

 
 

 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล

 
รูปท่ี 5 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลผูรับการประเมิน 

แกไขขอมูลท่ีตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 

หมายเหตุ  

หากมีการยืนยันขอมูลแลว  จะไมสามารถแกไขขอมูลได 

การยืนยันขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ>>ผูรับการประเมิน 

เปนการยืนยันขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ  เพ่ือดําเนินการประเมินตอไป 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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คลิกเลือกรายการท่ีตองการยืนยันขอมูล   
คลิกปุม  “ยืนยันขอมูล” 
ระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก “รอยืนยัน”  เปน “รอการประเมิน” 
 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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การลบขอมูลผูรับการประเมิน 

การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
 
1. ลบขอมูลทีละรายการ 
 

 
 

 
 

คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน
การลบขอมูล 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 
 

 
 

 
คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”

 ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 
 

 
 
 

หมายเหตุ  

สามารถลบขอมูลไดเม่ือสถานะของขอมูลเปน “รอยืนยัน”  (เม่ือทําการยืนยันขอมูลแลวจะไมสามารถ
ลบขอมูลได)  

การแกไขขอมูลกรณีท่ีผูประเมินแจงแกไขขอมูล 

หากผูประเมินทําการแจงแกไขขอมูล  รายการขอมูลจะมีสถานะเปน  “ใหแกไข”  และระบบจะ
ทําการสง  e-mail แจงเพ่ือใหผูรับการประเมินทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง   

 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
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ผูรับการประเมินทําการแกไขขอมูลตามท่ีไดรับแจงมา  เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหทําการ
ยืนยันรายการอีกครั้ง 
 
 

การออกรายงานผลการปฏิบัติราชการเปน PDF  

 เม่ือทําการประเมินเสร็จสิ้นแลว  ผูรับการประเมินสามารถทําการออกรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเปนไฟล  PDF ได 
 

 
 
 

คลิกปุม  “PDF”   
ระบบจะแสดงรายงานผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบไฟล PDF  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูประเมินเขามาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา  
คลิกเมนู “ผูประเมิน” ระบบแสดงหนาจอเมนูผูประเมิน 
 

 
 

การแจงแกไขขอมูล 

เปนหนาจอท่ีใชในกรณีท่ีมีรายละเอียดการประเมินผลปฏิบัติราชการท่ียืนยันมายังมีขอมูลท่ีไม
ถูกตอง  ทางผูประเมินสามารถทําการแจงผูรับการประเมินใหทําการแกไขขอมูลใหถูกตองกอนท่ีจะทํา
การประเมิน 

 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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คลิกเลือกรายการท่ีตองการแจงแกไขขอมูล 
คลิกปุม  “แจงแกไขขอมูล” 

 

 
รูปท่ี 6 แสดงหนาจอแจงแกไขขอมูล 

 
 
กรอกรายละเอียดท่ีตองแกไขขอมูล 
 
คลิกปุม “ยืนยัน” 
 
ซ่ึงเม่ือทําการแจงแกไขขอมูลแลว จะมีการแจงไปทาง e-mail ของผูรับการประเมินดวย เพ่ือใหผูรับการ
ประเมินดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองกอนทําการยืนยันอีกครั้ง 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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การประเมินผลการปฏบัิติราชการ 

คลิกปุม “ประเมิน” ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

รูปท่ี 7 แสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานตางๆ  
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
คลิก tab  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

 
รูปท่ี 8 แสดงหนาจอการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 
ทําการบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ประเมินสมรรถนะ 
 

คลิก tab  ประเมินสมรรถนะ 

 
 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

 
รูปท่ี 9 แสดงหนาจอการประเมินสมรรถนะ 

 
 

ทําการบันทึกผลการประเมินสมรรถนะ 
 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
 

 น้ําหนักรอยละ   :  บังคับใสขอมูล 
 ผลการประเมิน   :  บังคับใสขอมูล 
 รายละเอียดเพ่ิมเติม  :  ไมบังคับใสขอมูล 
 

จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3. คะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวม 
 

คลิก tab  คะแนนระดับผลการประเมินโดยรวม 

 
รูปท่ี 10 แสดงหนาจอคะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวม 

 
 

ระบบจะคํานวณและแสดงผลการประเมิน 
คลิกปุม  “ยืนยันผล”  เพ่ือยืนยันผลการประเมิน 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4. แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

คลิก tab  แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 
4.1 การเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 
เปนเมนูท่ีใชเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 11 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาผลการปฎบัิติงานรายบุคคล 

 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  

ความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีตองไดรับการพัฒนา :  เลือกขอมูลความรูทักษะ  
สมรรถนะ ท่ีตองไดรับการ
พัฒนา 

สมรรถนะ      :  เลือกขอมูลสมรรถนะ 
วิธีการพัฒนา     :  ไมบังคับใสขอมูล 
ชวงเวลาท่ีตองการพัฒนา   :  ไมบังคับใสขอมูล 
 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4.2 การแกไขขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
 

 
 

คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 
 

 
รูปท่ี 12 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลแผนพัฒนาผลการปฎิบัติงานรายบุคคล 

 
 
แกไขขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4.3 การลบขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
 
1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 

 
 

 
 

คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน
การลบขอมูล 

 
2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 

 

 
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 27 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”  

ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 

 

 

การยืนยันผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

เม่ือไดทําการยืนยันผลในหนาจอคะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวมเรียบรอยแลว  ระบบ
จะทําการคํานวณคะแนนและผลการประเมินโดยรวมมาให 
 
คลิกเลือกรายการท่ีตองการยืนยันขอมูล   
คลิกปุม  “ยืนยันผล” 
ระบบจะทําการสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปยังผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

เมนูผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  

 
 

เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเขามาทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดย
ทําการวินิจฉัยจากผลการประเมิน 

 
 

การประเมินผลการปฏบัิติราชการโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

เม่ือทําการยืนยันผลจากเมนู  “ผูประเมิน” แลว  ระบบจะดึงขอมูลการประเมิน เพ่ือใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

 

คลิกปุม “ประเมิน” ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

รูปท่ี 13 แสดงหนาจอความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

 
 
ทําการบันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 
จากนั้นคลิกปุม “ยืนยันผล”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

เมนูผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

 
 

เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งเขามาทําการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  โดยทําการวินิจฉัยจากผลการประเมิน 
 
 

การประเมินผลการปฏบัิติราชการโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ีง 

เม่ือทําการยืนยันผลจากเมนู  “ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน” แลว  ระบบจะดึงขอมูลการประเมิน 
เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 
 

 

คลิกปุม “ประเมิน” ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 31 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 
รูปท่ี 14 แสดงหนาจอความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง 

 
 
ทําการบันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนี่ง 
จากนั้นคลิกปุม “ยืนยันผล”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ 
 
เปนเมนูสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในตําแหนงตางๆ 
คลิกเมนู  “ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ”  ระบบจะแสดงเมนูยอย 
 

 
 

เมนูผูรับการประเมิน 

 
 
เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูรับการประเมินทําการเขามาเพ่ือบันทึกขอมูลการประเมินของตนเอง  
คลิกเมนู “ผูรับการประเมิน” ระบบแสดงหนาจอเมนูผูรับการประเมิน  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 
 
 

การเพ่ิมขอมูลผูรับการประเมิน 

คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 15 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลของผูรับการประเมิน 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
 
1. ขอมูลของผูรับการประเมิน 

 
หนวยงาน/สังกัด   :  เลือกขอมูลหนวยงาน/สังกัด 
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน  :  เลือกขอมูลชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน 
หนวยงาน/สังกัดของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป : เลือกขอมูลหนวยงาน/สังกัดของผูบังคับบัญชา

เหนือข้ึนไป 
ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  :  เลือกขอมูลชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
หนวยงาน/สังกัดของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้น : เลือกขอมูลหนวยงาน/สังกัดของ

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้น 
ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้น  :  เลือกขอมูลชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้น 
 

จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

ระบบจะทําการดึงรายละเอียดขอมูลของผูรับการประเมินมาโดยอัตโนมัต ิ
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

คลิก tab แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

 
 
 
2.1 การเพ่ิมขอมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี16แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมลูแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

งาน/ผลสําเร็จของงาน  :  บังคับใสขอมูล 
มิติ    :  เลือกขอมูลมิติ 
ประเด็นยุทธศาสตร  :  เลือกขอมูลประเด็นยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัดผลงาน   :  บังคับใสขอมูล 
น้ําหนักรอยละ   :  บังคับใสขอมูล 
หนวยวัด    :  เลือกขอมูลหนวยวัด 
ผลงาน    :  ไมบังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 1   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 1  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 2   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 2  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 3   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 3  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 4   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 4  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย 5   :  บังคับใสขอมูล 
รายละเอียดเปาหมาย 5  :  บังคับใสขอมูล 
เปาหมาย    :  เลือกเปาหมาย 

 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 การแกไขขอมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

 
 

 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 
 

 
รูปท่ี 17 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 
แกไขขอมูลท่ีตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2.3 การลบขอมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
 
1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 

 
 

 
คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน

การลบขอมูล 
 

2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 
 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”

 ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 

 
 

 
 
 

3. แบบประเมินสมรรถนะ 
 

คลิก tab แบบประเมินสมรรถนะ 
 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3.1 การเพ่ิมขอมูลแบบประเมินสมรรถนะ 
 

เลือกสมรรถนะโดยการคลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 18 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลแบบประเมินสมรรถนะ 

 
 

เลือกรายการสมรรถนะท่ีตองการ 
จากนั้นคลิกปุม “เลือกรายการ” 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3.2 การลบขอมูลแบบประเมินสมรรถนะ 
 
การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 
 

 
คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน

การลบขอมูล 
 

2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 

 
 
 

คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”

ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การแกไขขอมูลผูรับการประเมิน 

 
 

 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล

 
 

 
รูปท่ี19 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลผูรับการประเมิน 

แกไขขอมูลท่ีตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
 

หมายเหต ุ

หากมีการยืนยันขอมูลแลว  จะไมสามารถแกไขขอมูลได 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การยืนยันขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ>>ผูรับการประเมิน 

เปนการยืนยันขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  เพ่ือดําเนินการประเมินตอไป 

 
 
 
 
คลิกเลือกรายการท่ีตองการยืนยันขอมูล   
คลิกปุม  “ยืนยันขอมูล” 
ระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก “รอยืนยัน”  เปน “รอการประเมิน” 
 
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การลบขอมูลผูรับการประเมิน 

การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
 
1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 
 
 

 
 

คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน
การลบขอมูล 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 

 
 

 
 

คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”

  ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 
 

 
 

หมายเหตุ  

สามารถลบขอมูลไดเม่ือสถานะของขอมูลเปน “รอยืนยัน”  (เม่ือทําการยืนยันขอมูลแลวจะไมสามารถ
ลบขอมูลได)  

การแกไขขอมูลกรณีท่ีผูประเมินแจงแกไขขอมูล 

หากผูประเมินทําการแจงแกไขขอมูล  รายการขอมูลจะมีสถานะเปน  “ใหแกไข”  และระบบจะ
ทําการสง  e-mail แจงเพ่ือใหผูรับการประเมินทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง   

 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ผูรับการประเมินทําการแกไขขอมูลตามท่ีไดรับแจงมา  เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหทําการ
ยืนยันรายการอีกครั้ง 

 

การออกรายงานผลการปฏิบัติราชการเปน PDF  

 เม่ือทําการประเมินเสร็จสิ้นแลว  ผูรับการประเมินสามารถทําการออกรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเปนไฟล  PDF ได 
 

 
คลิกปุม  “PDF”   
ระบบจะแสดงรายงานผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบไฟล PDF  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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เมนูผูประเมิน 

 
เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูประเมินเขามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  
คลิกเมนู “ผูประเมิน” ระบบแสดงหนาจอเมนูผูประเมิน 
 
 

การแจงแกไขขอมูล 

เปนหนาจอท่ีใชในกรณีท่ีมีรายละเอียดการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการท่ียืนยันมายังมี
ขอมูลท่ีไมถูกตอง  ทางผูประเมินสามารถทําการแจงผูรับการประเมินใหทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง
กอนท่ีจะทําการประเมิน 
 

 
 
คลิกเลือกรายการท่ีตองการแจงแกไขขอมูล 
คลิกปุม  “แจงแกไขขอมูล”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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รูปท่ี 20 แสดงหนาจอแจงแกไขขอมูล 

 
 
กรอกรายละเอียดท่ีตองแกไขขอมูล 
คลิกปุม “ยืนยัน” 
ซ่ึงเม่ือทําการแจงแกไขขอมูลแลว จะมีการแจงไปทาง e-mail ของผูรับการประเมินดวย เพ่ือใหผูรับการ
ประเมินดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองกอนทําการยืนยันอีกครั้ง 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การประเมินผลการปฏบัิติงานพนักงานราชการ 

 
 
 

คลิกปุม “ประเมิน” ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 

 
รูปท่ี 21 แสดงหนาจอการประเมนิผลการปฏิบัตงิานพนักงานราชการ 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเมินผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ  
 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
คลิก tab  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

 
รูปท่ี 22 แสดงหนาจอการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ทําการบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 

คลิก tab  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 
 
 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

 
รูปท่ี 23 แสดงหนาจอการประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 
ทําการบันทึกผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
 

 น้ําหนักรอยละ   :  บังคับใสขอมูล 
 ผลการประเมิน   :  บังคับใสขอมูล 
 รายละเอียดเพ่ิมเติม  :  ไมบังคับใสขอมูล 
 

จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3. สรุปผลการประเมิน 
 
คลิก tab  สรุปผลการประเมิน 

 
 

รูปท่ี 24 แสดงหนาจอสรุปผลการประเมิน 

 
 

คลิกปุม  “ยืนยันผล”  ระบบจะคํานวณและแสดงผลการประเมิน 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4. การเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
คลิก tab  แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 
4.1 การเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 
เปนเมนูท่ีใชเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 25 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาผลการปฎบัิติงานรายบุคคล 

 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  

 
ความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีตองไดรับการพัฒนา         :  เลือกขอมูลความรู  ทักษะ 

สมรรถนะท่ีไดรับการพัฒนา 
สมรรถนะ      :  เลือกขอมูลสมรรถนะ 
วิธีการพัฒนา      : ไมบังคับใสขอมูล 
ชวงเวลาท่ีตองการพัฒนา     :  ไมบังคับใสขอมูล 

จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4.2 การแกไขขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 

 
 

คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 
 

 
รูปท่ี 26 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลแผนพัฒนาผลการปฎิบัติงานรายบุคคล 

 
 

แกไขขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกปุม “บันทึก” 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4.3 การลบขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 

 
 

 
 

คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน
การลบขอมูล 

 
2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 

 

 
 

คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”  

ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การยืนยันผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
เม่ือไดทําการยืนยันผลในหนาจอคะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวมเรียบรอยแลว  ระบบ

จะทําการคํานวณคะแนนและผลการประเมินโดยรวมมาให 
 
คลิกเลือกรายการท่ีตองการยืนยันขอมูล   
คลิกปุม  “ยืนยันผล” 
ระบบจะทําการสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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เมนูผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

 
 

เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเขามาทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ  โดยทําการวินิจฉัยจากผลการประเมิน 
 
 

การประเมินผลการปฏบัิติราชการโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

เม่ือทําการยืนยันผลจากเมนู  “ผูประเมิน” แลว  ระบบจะดึงขอมูลการประเมิน เพ่ือใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  โดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

 

คลิกปุม “ประเมิน” ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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รูปท่ี 27 แสดงหนาจอความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

 
กรณีเห็นตางใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน กรอกผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีไดรับจริง
จากนั้นทําการบันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน โดยคลิกปุม “ยืนยันผล” 
 
กรณีเห็นดวย ใหทําการบันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน จากนั้นคลิกปุม “ยืนยันผล”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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เมนูผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

 
 

เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งเขามาทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ  โดยทําการวินิจฉัยจากผลการประเมิน 
 
 

การประเมินผลการปฏบัิติราชการโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ีง 

เม่ือทําการยืนยันผลจากเมนู  “ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน” แลว  ระบบจะดึงขอมูลการประเมิน 
เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 
 

 

คลิกปุม “ประเมิน” ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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รูปท่ี 28 แสดงหนาจอความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง 

 
 
กรณีเห็นตางใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง กรอกผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานท่ีไดรับจริงจากนั้นทําการบันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน โดยคลิกปุม 
“ยืนยันผล” 
 
กรณีเห็นดวย ใหทําการบันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน จากนั้นคลิกปุม “ยืนยันผล”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเภทบุคลากร : ลูกจางประจํา 
 
เปนเมนูสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําในตําแหนงตางๆ 
คลิกเมนู  “ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางประจํา”  ระบบจะแสดงเมนูยอย 

 
 
 

เมนูผูรับการประเมิน 

 
เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูรับการประเมินทําการเขามาเพ่ือบันทึกขอมูลการประเมินของตนเอง  
คลิกเมนู “ผูรับการประเมิน” ระบบแสดงหนาจอเมนูผูรับการประเมิน  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การเพ่ิมขอมูลผูรับการประเมิน 

คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 29 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลของผูรับการประเมิน 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
 
1. ขอมูลของผูรับการประเมิน 

 
หนวยงาน/สังกัด    :  เลือกขอมูลหนวยงาน/สังกัด 
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน   :  เลือกขอมูลชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน 
หนวยงาน/สังกัดของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป : เลือกขอมูลหนวยงาน/สังกัดของผูบังคับบัญชา

เหนือข้ึนไป 
ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป   :  เลือกขอมูลชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
หนวยงาน/สังกัดของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้น : เลือกขอมูลสังกัด  บังคับใสขอมูล 
ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้น  : เลือกขอมูล  บังคับใสขอมูล 

 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

ระบบจะทําการดึงรายละเอียดขอมูลของผูรับการประเมินมาโดยอัตโนมัต ิ
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ผลงาน 
 

คลิก tab ผลงาน 
 

 
 
 
ระบบจะดึงขอมูลผลงานจากขอมูลหลัก รายการประเมินท่ีไดทําการกําหนดไวแลว 
 

 
2.1 การเพ่ิมขอมูลผลงานอ่ืนๆ 
 

คลิกปุม “เพ่ิมผลงานอ่ืนๆ”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 30 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลผลงานอ่ืนๆ 

ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

ผลงานอ่ืนๆ  :  บังคับใสขอมูล 
 

จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
คลิกปุม “ยืนยันขอมูล”   



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 การแกไขขอมูลผลงานอ่ืนๆ 
 

 
 

 
 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 
 

 
รูปท่ี 31 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลผลงานอ่ืนๆ 

 
 
แกไขขอมูลท่ีตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
คลิกปุม “ยืนยันขอมูล”  
 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2.3 การลบขอมูลผลงานอ่ืนๆ 
 

 
 

 
 

คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน
การลบขอมูล 
3. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

 
คลิก tab คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
 

 
ระบบจะดึงขอมูลคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  จากขอมูลหลัก รายการประเมินท่ีไดทําการกําหนด

ไวแลว 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3.1 การเพ่ิมขอมูลคุณลักษณะอ่ืนๆ 

คลิกปุม “เพ่ิมคุณลักษณะอ่ืนๆ”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 32 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลคณุลักษณะอ่ืนๆ 

ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

คุณลักษณะอ่ืนๆ  :  บังคับใสขอมูล 
 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
คลิกปุม “ยืนยันขอมูล”  
3.2 การแกไขขอมูลคุณลักษณะอ่ืนๆ 

 

 
 

 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 
รูปท่ี33 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลคณุลักษณะอ่ืนๆ 

 
แกไขขอมูลท่ีตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
คลิกปุม “ยืนยันขอมูล”   



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3.3 การลบขอมูลคุณลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

 
 

คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน
การลบขอมูล 
 
 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 

 
4.1 การเพ่ิมขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 34 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

ชื่อหนาท่ีความรับผิดชอบ :  ไมบังคับใสขอมูล 
 

จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4.2 การแกไขขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

 
 

 
 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 
 

 
รูปท่ี 35 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลหนาท่ีความรับผดิชอบ 

 
แกไขขอมูลท่ีตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4.3 การลบขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ 
 

1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 
 

 
คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน

การลบขอมูล 
 
2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 

 

 
 

คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”

  ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การแกไขขอมูลผูรับการประเมิน 

 

 
 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 
 

 
รูปท่ี36 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลผูรับการประเมิน 

 
แกไขขอมูลท่ีตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 

หมายเหต ุ

หากมีการยืนยันขอมูลแลว  จะไมสามารถแกไขขอมูลได 

การยืนยันขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน>>ผูรับการประเมิน 

เปนการยืนยันขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางประจํา  เพ่ือดําเนินการประเมินตอไป 
 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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คลิกเลือกรายการท่ีตองการยืนยันขอมูล   
คลิกปุม  “ยืนยันขอมูล” 
ระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก “รอยืนยัน”  เปน “รอการประเมิน” 

 

การลบขอมูลผูรับการประเมิน 

การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
 
1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 
 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน
การลบขอมูล 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 
 

 

 

คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”

  ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ  

สามารถลบขอมูลไดเม่ือสถานะของขอมูลเปน “รอยืนยัน”  (เม่ือทําการยืนยันขอมูลแลวจะไมสามารถ
ลบขอมูลได)  
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การแกไขขอมูลกรณีท่ีผูประเมินแจงแกไขขอมูล 

หากผูประเมินทําการแจงแกไขขอมูล  รายการขอมูลจะมีสถานะเปน  “ใหแกไข”  และระบบจะ
ทําการสง  e-mail แจงเพ่ือใหผูรับการประเมินทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง   

 

 
 

ผูรับการประเมินทําการแกไขขอมูลตามท่ีไดรับแจงมา  เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหทําการ
ยืนยันรายการอีกครั้ง 

การออกรายงานผลการปฏิบัติราชการเปน PDF  

 เม่ือทําการประเมินเสร็จสิ้นแลว  ผูรับการประเมินสามารถทําการออกรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเปนไฟล  PDF ได 

 
 

คลิกปุม  “PDF”   
ระบบจะแสดงรายงานผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบไฟล PDF  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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เมนูผูประเมิน 

 
 
เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูประเมินเขามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  
คลิกเมนู “ผูประเมิน” ระบบแสดงหนาจอเมนูผูประเมิน 
 
 

การแจงแกไขขอมูล 

เปนหนาจอท่ีใชในกรณีท่ีมีรายละเอียดการประเมินผลปฏิบัติราชการท่ียืนยันมายังมีขอมูลท่ีไม
ถูกตอง  ทางผูประเมินสามารถทําการแจงผูรับการประเมินใหทําการแกไขขอมูลใหถูกตองกอนท่ีจะทํา
การประเมิน 

 

คลิกเลือกรายการท่ีตองการแจงแกไขขอมูล 
คลิกปุม  “แจงแกไขขอมูล” 
 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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รูปท่ี 37 แสดงหนาจอแจงแกไขขอมูล 

 
 
กรอกรายละเอียดท่ีตองแกไขขอมูล 
คลิกปุม “ยืนยัน” 
ซ่ึงเม่ือทําการแจงแกไขขอมูลแลว จะมีการแจงไปทาง e-mail ของผูรับการประเมินดวย เพ่ือใหผูรับการ
ประเมินดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองกอนทําการยืนยันอีกครั้ง 
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การประเมินผลการปฏบัิติงานลูกจางประจํา 

 
 

คลิกปุม “ประเมิน” ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
รูปท่ี 38 แสดงหนาจอการประเมนิผลการปฏิบัติงานลูกจางประจํา 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ประเมินผลงาน 

 
คลิก tab  ประเมินผลงาน 
 

 
 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

 
รูปท่ี 39 แสดงหนาจอการประเมนิผลงาน 

 
ทําการบันทึกผลการประเมินผลงาน  
 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
 

 คะแนนเต็ม :  บังคับใสขอมูล 
 ผลการประเมิน : บังคับใสขอมูล 
 

จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
 

คลิก tab  ประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

 

คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 
รูปท่ี 40 แสดงหนาจอการประเมนิคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

ทําการบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
 

 คะแนนเต็ม  :  บังคับใสขอมูล 
 ผลการประเมิน  :   บังคับใสขอมูล 
 

จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3. ผลการประเมิน 
 
คลิก tab  คะแนนระดับผลการประเมินโดยรวม 

 
รูปท่ี 41 แสดงหนาจอคะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวม 

 
คลิกปุม  “ยืนยันผล”  ระบบจะคํานวณและแสดงผลการประเมิน 
 
4. แผนพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน 

 
คลิก tab  แผนพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน 
 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4.1 การเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน 
 

เปนเมนูท่ีใชเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน 

คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 42 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลแผนพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน 

 
 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

แผนการพัฒนาฝกอบรม และการแกไขการปฏิบัติงาน :  ไมบังคับใสขอมูล 
 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4.2 การแกไขขอมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
 

 
คลิกปุม “แกไข” ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

 
รูปท่ี 43 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลแผนพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน 

 
แกไขขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกปุม “บันทึก” 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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4.3 การลบขอมูลแผนพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน 
 
การลบขอมูลแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
1. ลบขอมูลทีละรายการ 

 
 

 
คลิกปุม “ลบขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยัน

การลบขอมูล 
 

2. ลบขอมูลทีละหลายรายการ 

 
 
 

คลิก เลื อกรายการขอ มูล ท่ีต องการลบ  หลั งจากนั้ นคลิกปุ ม  “ลบรายการ ท่ี เลื อก”  

ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบ
ขอมูล 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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5. ความเห็นเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันคาจาง 
 

คลิก tab  ความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนข้ันคาจาง 
 

 
 
 

ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

เหตุผลเก่ียวกับความเห็นในการเลื่อนข้ันคาจาง :  ไมบังคับใสขอมูล 
 
จากนั้นคลิกปุม “ยืนยันผล” 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การยืนยันผลการประเมินผลการปฏิบัติงานลกูจางประจํา 

 
 

เม่ือไดทําการยืนยันผลในหนาจอคะแนนและระดับผลการประเมินโดยรวมเรียบรอยแลว  ระบบ
จะทําการคํานวณคะแนนและผลการประเมินโดยรวมมาให 
 
คลิกเลือกรายการท่ีตองการยืนยันขอมูล   
คลิกปุม  “ยืนยันผล”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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เมนูผูบังคับบัญชาเหนือขึ้น 

 
 
 

เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน  เขามาทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจางประจํา  โดยทําการวินิจฉัยจากผลการประเมิน 
 
 

การประเมินผลการปฏบัิติงานลูกจางประจําโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

เม่ือทําการยืนยันผลจากเมนู  “ผูประเมิน” แลว  ระบบจะดึงขอมูลการประเมิน เพ่ือใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

 

คลิกปุม “ประเมิน” ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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รูปท่ี 44 แสดงหนาจอความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

 
 
ทําการบันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 
จากนั้นคลิกปุม “ยืนยันผล”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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เมนูผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

 
 
 

เปนเมนูท่ีใชสําหรับผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนี่ง  เขามาทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจางประจํา   โดยทําการวินิจฉัยจากผลการประเมิน 
 
 

การประเมินผลการปฏบัิติงานโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ีง 

เม่ือทําการยืนยันผลจากเมนู  “ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน” แลว  ระบบจะดึงขอมูลการประเมิน 
เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 
 

 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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คลิกปุม “ประเมิน” ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 

รูปท่ี 45 แสดงหนาจอความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง 

 
 
ทําการบันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนี่ง 
จากนั้นคลิกปุม “ยืนยันผล”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. การลา 

เปนสวนในการดําเนินการยื่นใบลา/ยกเลิกใบลา อนุมัติการลา/อนุมัติการยกเลิกการลา 
โดยการดําเนินการขางตน  ผูใชตองทําการเขาสูระบบโดยทําการกรอกขอมูล   
ชื่อผูใช และ รหัสผาน กอน  

 
 

รูปท่ี 46 แสดงหนาจอการเขาสูระบบงานบุคลากร 

 
 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
 
 ชื่อผูใช   :  บังคับใสขอมูล 
 รหัสผาน  :  บังคับใสขอมูล 
 
คลิกปุม “เขาสูระบบ”   
 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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สําหรับผูใช ประกอบไปดวย 3 หัวขอ ไดแก 
 

1. รายการการลา 
2. รายงานอนุมัติการลา 
3. สรุปวันลา  
4. พิมพใบลา 

 

รายการการลา 
ท่ีหัวขอ การลา  เลือก  รายการการลา 
 

 
 

 
หนาจอแสดงขอมูลรายการการลา และสามารถคนหาขอมูลไดตามเง่ือนไขท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 47 แสดงหนาจอการรายการการลา  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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การย่ืนใบลารายบุคคล 

 
เปนเมนูท่ีใชการยื่นใบลารายบุคคล 

คลิกปุม “เพ่ิมวันลา”   ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 48 แสดงหนาจอการยื่นใบลารายบุคคล 

 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

เรียน   :  บังคับใสขอมูล 
ประเภทการลา  :  เลือกประเภทการลา  
หมายเหตุ   :  ไมบังคับใสขอมูล 
วันท่ีเริ่มตน  :  เลือกวันท่ีเริ่มตนการลาเต็มวัน/ครึ่งวัน(บังคับใสขอมูล) 
วันท่ีสิ้นสุด  :  เลือกวันท่ีสิ้นสุดการลาเต็มวัน/ครึ่งวัน(บังคับใสขอมูล) 
รวมวันหยุดหรือไม           :  เลือกการนับจํานวนวันลา รวมวันหยุด/ไมรวมวันยุด(บังคับ

เลือก)  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ผูปฏิบัติงานแทนคนท่ี 1     :  เลือกรายชื่อผูปฏิบัติงานแทนคนท่ี 1 (ไมบังคับเลือก) คลิก

ปุม ในชองชื่อ-นามสกุล  ทําการคนชื่อบุคคลท่ีตองการ
แลวทําการคลิกปุม บุคคลท่ี ระบบจะดึงขอมูลของ
บุคคลนั้นมาแสดงท่ีหนาจอ 

 
รูปท่ี 49 แสดงหนาจอการเลือกบุคคล 

 

ผูปฏิบัติงานแทนคนท่ี 2     :  เลือกรายชื่อผูปฏิบัติงานแทนคนท่ี 2 (ถามี) (ทําตามข้ันตอน
รูปท่ี 4) 

ผูปฏิบัติงานแทนคนท่ี 3     :  เลือกรายชื่อผูปฏิบัติงานแทนคนท่ี 3 (ถามี) (ทําตามข้ันตอน
รูปท่ี 4) 

ผูอนุมัติท่ี 1  :         เลือกผูอนุมัติท่ี1 (บังคับเลือก) (ทําตามข้ันตอนรูปท่ี 4) 
ผูอนุมัติท่ี 2  :         เลือกผูอนุมัติท่ี2 (บังคับเลือก) (ทําตามข้ันตอนรูปท่ี 4) 

แนบใบลา:เลือกเอกสารแนบ ( ไมบังคับแนบเอกสาร) 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 
และจะสามารถพิมพใบลาไดโดยคลิกปุม “พิมพ”หลังจากบันทึกขอมูลการลา 

หมายเหต ุ

ชองการแนบใบลา:เปนการแนบเอกสารตางท่ีเปนองคประกอบของการลาในครั้งนั้นๆ เชน ใบรับรอง
แพทย เปนตน 
การย่ืนใบลา:การยื่นใบลานั้นตองการ มีอนุมัติการลา มีการอนุมัติท้ัง 2 คนจึงจะถือวาเปนการลาท่ี
สมบูรณ (สถานะใบลาจะมีสถานะ “อนุมัติแลว”) 



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 95 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การยกเลิกใบลารายบุคคล 

เปนเมนูท่ีใชการยกเลิกใบลารายบุคคลกรณีท่ีการลายังไมไดรับการอนุมัติ สามารถลบขอมูลการลาได
เลย แตถาไดรับการอนุมัติการลาแลว จึงจะสามารถทําการยกเลิกใบลาไดเพ่ือยื่นใหผูอนุมัติทําการอนุมัติ
การยกเลิกการลา 

คลิกปุม “ยกเลิกการลา”   ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 

 
 

 
คลิกปุม ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

รูปท่ี 50 แสดงหนาจอการยกเลิกใบลารายบุคคล 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 96 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

เรียน :   บังคับใสขอมูล 
 
การเพ่ิมวันท่ีตองการยกเลิก  
 
การยกเลิกวันลาสามารถทําได 2 กรณี คือยกเลิกท้ังหมด หรือยกเลิกบางสวน 
 

กรณีท่ี 1 :   ยกเลิกท้ังหมด สามารถเลือกคลิกท่ี  
กรณีท่ี 2 : ยกเลิกบางสวน คลิกปุม “เพ่ิมวันท่ีตองการยกเลิก”  

ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
 
 
วันท่ีเริ่มตน :  เลือกขอมูลวันท่ีเริ่มตองการยกเลิกการลา 
วันท่ีส้ินสุด :  เลือกขอมูลวันท่ีสิ้นสุดตองการยกเลิกการลา 
 
 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”ระบบจะแสดงวันท่ียกเลิกใบลา ในแทบของวันท่ียกเลิกใบลา 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 97 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

สาเหตุท่ียกเลิก :  ไมบังคับใสขอมูล 
 
คลิกปุม “บันทึก” เพ่ือเปนการยืนยันการยกเลิกการลา 

หมายเหต ุ

การยกเลิกการลา:การลานั้นตองมีสถานะ “อนุมัต”ิ ถึงจะมีทําการยกเลกิใบลาได 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 98 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

รายการอนุมัติการลา 
ท่ีหัวขอ การลา  เลือก  รายการอนุมัติการลา 
 

 
 
 
หนาจอแสดงขอมูลรายการอนุมัติการลา และสามารถคนหาขอมูลไดตามเง่ือนไขท่ีตองการ 

 

รูปท่ี 51แสดงหนาจอการรายการการอนุมัติการลา 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 99 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การอนุมัติการลา 

 
เปนเมนูทีใชในการอนุมัติการลา ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลการลาของผูลา รวมท้ังวันท่ีเริ่มตน- 
สิ้นสุดการลา จํานวนวันท้ังหมดท่ีลา และการลาครั้งสุดทาย 

คลิกปุม “พิจารณา”    ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 52แสดงหนาจอการอนุมตัิการลา 

ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย  
 

อนุมัติวันท่ี :   เลือกวันอนุมัติและ อนุมัติหรือไมอนุมัติการลา 
การอนุมัติ :   เลือกการอนุมัติการลา/ไมอนุมัติการลา 
เหตุผลการอนุมัติ :   กรอกสาเหตุการอนุมัติ/ไมอนุมัติการลา 

 
จากนั้นคลิกปุม “บันทึก”  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 100 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

สรุปวันลา 
เปนเมนูท่ีแสดงขอมูลการลาของผูใช ท้ังจํานวนวันและจํานวนครั้งของการลาท้ังหมด ท่ีใชไป และ
คงเหลือ ใหผูใชสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยผูใชเอง 
 
ท่ีหัวขอ การลา  เลือก  สรุปวันลา 
 

 
 

หนาจอแสดงขอมูลสรุปวันลา และสามารถคนหาขอมูลไดตามเง่ือนไขท่ีตองการ 
 

 
รูปท่ี 53แสดงหนาจอสรุปวันลา  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 101 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

พิมพแบบใบลา 
เปนเมนูท่ีใหผูใชสามารถเขามาพิมพแบบใบลา เพ่ือนําไปยื่นผูอนุมัติ และยื่นใหกับผูดูแลระบบเพ่ือ
บันทึกขอมูลลงในระบบการลา 
 
ท่ีหัวขอ การลา  เลือก  พิมพแบบใบลา 
 

 
 
 
หนาจอแสดงเง่ือนไขการออกรายงาน 
 

 
รูปท่ี 54แสดงหนาจอการพิมพใบลา 

 
 
ระบุเง่ือนไขในการออกรายงาน ไดแก 

 
ประเภทใบลา  :  เลือกประเภทใบลา  
 

คลิกปุม     



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 102 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ประเภทใบลา : เลือกประเภทใบลาปวย 

คลิกปุม    

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 103 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ประเภทใบลา :  เลือกประเภทใบลากิจสวนตัว 

คลิกปุม    

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 104 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ประเภทใบลา :  เลือกประเภทใบลาพักผอน 

คลิกปุม    
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 105 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ประเภทใบลา :  เลือกประเภทใบลาคลอดบุตร 

คลิกปุม    
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 106 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 

ประเภทใบลา :  เลือกประเภทใบลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

คลิกปุม    
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 107 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ประเภทใบลา :  เลือกประเภทใบลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 

คลิกปุม    
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 108 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ประเภทใบลา :  เลือกประเภทใบลาอุปสมบท 

คลิกปุม    
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 109 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ประเภทใบลา :  เลือกประเภทใบลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมือง

เมกกะ ประเทศซะอุดีอาระเบีย 

คลิกปุม    
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 

โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 110 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 

155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

ประเภทใบลา :  เลือกประเภทใบลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขา

รับการเตรียมพล 

คลิกปุม    
 

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 111 
บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10ถ.สุขมุวิท21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ10110 
โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 
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คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
 
โครงการระบบงานบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ  

แบบใบลา:แบบใบลามีไวสําหรับพิมพเพ่ือนําไปเขียนและยื่นใหกับผูอนุมัติการลา 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
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3. การฝกอบรม 

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
เปนสวนในการดําเนินการตอบแบบสอบถาม / ตอบแบบทดสอบ   
โดยในการท่ีจะทําการตอบแบบสอบถามได  ผูใชตองทําการเขาสูระบบโดยทําการกรอกขอมูล   
ชื่อผูใช และ รหัสผาน กอน  
 

 
 
 
 
ใสขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย 
 
 ชื่อผูใช   :  บังคับใสขอมูล 
 รหัสผาน  :  บังคับใสขอมูล 
 ประเภทผูใช  :  เลือกประเภทผูใช 
 
คลิกปุม “เขาสูระบบ”   

  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
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คลิกเมนู  “แบบสอบถาม”  ระบบจะแสดงรายการแบบสอบถามท่ีอยูในชวงเวลาท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามได 

 

 
 
สามารถทําการคนหาแบบสอบถาม ไดจากเง่ือนไข  ชื่อแบบสอบถาม และสถานะของแบบสอบถาม 
 
 

หมายเหตุ  

สามารถทําแบบทดสอบไดเฉพาะกรณีท่ีสถานะเปน “ยังไมไดทํา”   
 
  



คูมือการใชงานระบบบุคลากรสําหรับผูใชงาน 
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คลิกปุม  “แกไข”    ระบบแสดงแบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
 

 
 
 
ทําการทําแบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
คลิกปุม “บันทึก”  
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