
คูมือการใชงาน

ระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ E-PA

DMS Performance Agreement System

สําหรับผูรายงานผล

(รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน)

กลุมพัฒนาระบบบริหารกรมการแพทย

P u b l i c  S e c t o r  D e v e l o p m e n t  :  D M S



ปฏิทินแสดงระยะเวลา
การรายงานผลคํารับรอง ฯ และ การตรวจสอบคะแนนของเจาภาพตัวชี้วัด

2

ระยะเวลารายงานฯ รอบ 6 เดือน

(กุมภาพันธ)

แสดงระยะเวลา : หนวยงานรายผลคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการผานระบบ E-PA



ปฏิทินแสดงระยะเวลา
การรายงานผลคํารับรอง ฯ และ การตรวจสอบคะแนนของเจาภาพตัวชี้วัด

3

ระยะเวลารายงานฯ รอบ 6 เดือน

(มีนาคม)

แสดงระยะเวลา : เจาภาพตรวจสอบคะแนน

ของหนวยงาน
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หนวยงานจะตองตรวจสอบขอมูลคะแนนท่ีกรอกลงในระบบใหถูกตองครบถวนเสมอ เนื่องจากระบบ

จะใชสูตรในการคํานวณคาคะแนนและประมวลผลลัพธ แสดงคาคะแนนท่ีได หนวยงานควรศึกษา

รายละเอียดตัวชี้วัด และคูมือการใชงานระบบอยางสมํ่าเสมอเพ่ือประสิทธิภาพในการรายงานผลฯ

ถูกตองและครบถวน

2

ไฟลเอกสารแนบมีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานของ

หนวยงาน โดยเจาภาพจะดาวนโหลดเอกสารแนบ เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธระหวางผลการ

ดําเนินงานและคะแนนท่ีหนวยงานกรอกประเมินตนเอง เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

ใหความสําคัญกับเอกสารแนบ (หลักฐานการดําเนินงาน)

3

กอน / หลัง จากหนวยงานบันทึกการรายงานผลฯ หนวยงานควรตรวจสอบวาไฟลเอกสารท่ีแนบมา

นั้นถูกตองหรือไม เพ่ือลดปญหาดานระยะเวลาการรายงานผลฯ

ตรวจสอบไฟลเอกสารแนบ (หลักฐานการดําเนินงาน)
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ตรวจสอบรายละเอียดชวงวันและเวลารายงานผลคํารับรองฯ ตามท่ี ก.พ.ร. กําหนด เนื่องจากระบบ

จะทําการเปดและปดในยะระเวลาท่ีกําหนด เพ่ือควบคุมประสิทธิภาพในทํางานใหเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว

รายงานผลตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด
1

เรียนรูสิ่งสําคัญการรายงานผลฯ

ในระบบ E-PA


แผนภูมิ1

		1st Qtr

		2nd Qtr



Sales

0.75

0.25



Sheet1

				Sales

		1st Qtr		75%

		2nd Qtr		25%






แผนภูมิ1

		1st Qtr

		2nd Qtr



Sales

0.5

0.5



Sheet1

				Sales

		1st Qtr		50%

		2nd Qtr		50%






แผนภูมิ1

		1st Qtr

		2nd Qtr



Sales

0.45

0.55



Sheet1

				Sales

		1st Qtr		45%

		2nd Qtr		55%






แผนภูมิ1

		1st Qtr

		2nd Qtr



Sales

0.85

0.15



Sheet1

				Sales

		1st Qtr		85%

		2nd Qtr		15%







แนะนําการใชงานระบบ E-PA
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1

2

3

4

แนะนําข้ันตอนการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA (รอบ 6 เดือน)

แนะนําวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

แนะนําวิธีอัพโหลดเอกสารเพ่ิมเติม

แนะนําข้ันตอนการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ E-PA

กรณีเจาภาพตัวชี้วัดแจงของเอกสารเพิ่มเติมระหวางการตรวจสอบผลคะแนนฯ



เขาสูระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย 

(DMS Performance Agreement System)

ไดที่เว็บไซต

https://epa.dms-moph.com
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หนวยงานเขาสูระบบดวย Username และ Password โดยเร่ิมจาก กรอกชื่อผูใชงาน ท่ีชอง Username

และ กรอกรหัสผานของหนวยงาน ท่ีชอง Password จากน้ันคลิกท่ีปุม “Login” เพ่ือเขาสูระบบ

เขาสูระบบรายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย (E-PA)
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เม่ือหนวยงานเขาสูระบบแลวระบบจะแสดงหนาแรกของผูรายงานตัวชี้วัด ดังรูป

เขาสูระบบรายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย (E-PA)



รูปแบบการรายงานผลตัวช้ีวัดในระบบ E-PA
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1 2 3

รูปแบบรายงานผล

ตัวชี้วัดทั่วไป

รูปแบบรายงานผลตัวชี้วัดที่ 

1.1 ทิศทางงานวิชาการ 

(Research,TA,CPG,MD) 

เพื่อการนําไปใชประโยชน

รูปแบบรายงานผลตัวชี้วัดที่ 

1.2 ระดับความสําเร็จในการ

จัดการนวัตกรรมทาง

การแพทยและ 1.3 COE

รูปแบบการรายงานผลตัวช้ีวัดในระบบ E-PA



รูปแบบที่ 1 รายงานผลตัวช้ีวัดทั่วไป
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หนวยงานสามารถรายงานผลการประเมินตนเองได โดยคลิกปุม “แจงรายงาน” ในหนาแรก “คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ดังรูป

รูปแบบท่ี 1 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ัวไป

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA
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รูปแบบท่ี 1 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ัวไป

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA

เม่ือหนวยงานคลิกปุม “แจงรายงาน” ระบบจะแสดง

ปอปอัพหนารายงานตัวชี้วัด โดยหนวยงานสามารถดู

เกณฑการใหคะแนนได ดังรูป
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รูปแบบท่ี 1 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ัวไป

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA

เ ม่ือหนวยงานดูรายละเอียดเกณฑการใหคะแนน

และคําอธิบายเกณฑการใหคะแนนเรียบรอยแลว 

หนวยงานสามารถกรอกรายงานผลระดับความสําเร็จ, 

กระบวนการทํางาน, แนบไฟล เอกสารหลักฐาน

การดําเนินงาน (โดยไฟลเอกสารแนบจะตองเปนไฟล 

zip เท า น้ันและ มีขนาดไม เกิน  200 MB) และ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน จากน้ันคลิกปุม “บันทึก

ขอ มูล” เ พ่ื อ บัน ทึกขอ มูล  ห รือค ลิก ปุ ม  “ปด”

เพ่ือยกเลิกการกรอกคะแนน
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รูปแบบท่ี 1 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ัวไป

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA

เม่ือหนวยงานบันทึกรายงานตัวชี้วัดเรียบรอยแลวระบบจะกลับมาท่ีหนาหลัก โดยชองคอลัมน “รายงานผล”

จะเปลี่ยนจากคําวา “แจงรายงาน” เปน “บันทึกแลว” ดังรูป



รูปแบบที่ 2 รายงานผลตัวช้ีวัดที่ 1.1 ทิศทางงานวิชาการ 

(Research,TA,CPG,MD) เพื่อการนําไปใชประโยชน
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รูปแบบท่ี 2 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ี 1.1

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA

หนวยงานสามารถรายงานผลตัวชี้ วัดท่ี 1.1 ได โดยคลิกปุม “แจงรายงาน” ของตัวชี้ วัดองคประกอบยอย ในหนาแรก

“คํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ดังรูป
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รูปแบบท่ี 2 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ี 1.1

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA

เม่ือหนวยงานคลิกปุม “แจงรายงาน” ระบบจะแสดง

ปอปอัพหนารายงานตัวชี้วัด โดยหนวยงานสามารถ

ดูเกณฑการใหคะแนนได ดังรูป
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รูปแบบท่ี 2 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ี 1.1

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA

* ระบุช่ือโครงการหรือประเด็น องคประกอบที่ 3 การจัดการผลงานวิชาการเพ่ือนําไปใช

ใหเกิดประโยชน

เม่ือหนวยงานดูรายละเอียดเกณฑการใหคะแนน และ

คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนเรียบรอยแลว หนวยงาน

สามารถกรอกรายงานผลระดับความสําเร็จ,กระบวนการ

ทํางาน,แนบไฟล เอกสารหลักฐานการดําเนินงาน

(โดยไฟลเอกสารแนบจะตองเปนไฟล zip เทาน้ันและ

มีขนาดไม เ กิ น  200  MB)  และ  อุปสรรคต อการ

ดําเนินงาน จากน้ันคลิกปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึก

ขอมูล หรือคลิกปุม “ปด” เพ่ือยกเลิกการกรอกคะแนน

6



รูปแบบที่ 3 รายงานผลตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จ

ในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทยและ 1.3 COE
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รูปแบบท่ี 3 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ี 1.2 และ 1.3

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA

หนวยงานสามารถรายงานผลตัวชี้วัดท่ี 1.2 และ 1.3 ไดโดยคลิกปุม “แจงรายงาน” ในหนาแรก “คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรูป โดยหนวยงานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมสูตรการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดไดท่ีลิงคดานลาง

ลิงคเว็บไซตกองวิชาการแพทย : http://bmta.dms.moph.go.th
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รูปแบบท่ี 3 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ี 1.2 และ 1.3

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA

เม่ือหนวยงานคลิกปุม “แจงรายงาน” ระบบจะแสดงปอปอัพหนารายงานตัวชี้วัด โดยหนวยงานสามารถดูเกณฑการใหคะแนนได ดังรูป



23

รูปแบบท่ี 3 การรายงานผลตัวชี้วัดท่ี 1.2 และ 1.3

แนะนําการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA

6 เ ม่ือหนวยงานดูรายละเอียดเกณฑการใหคะแนน

และคําอธิบายเกณฑการใหคะแนนเรียบรอยแลว 

หนวยงานสามารถกรอกรายงานผลระดับความสําเร็จ, 

กระบวนการทํางาน, แนบไฟล เอกสารหลักฐาน

การดําเนินงาน (โดยไฟลเอกสารแนบจะตองเปนไฟล 

zip เท า น้ันและ มีขนาดไม เกิน  200 MB) และ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน จากน้ันคลิกปุม “บันทึก

ขอ มูล” เ พ่ื อ บัน ทึกขอ มูล  ห รือค ลิก ปุ ม  “ปด”

เพ่ือยกเลิกการกรอกคะแนน



แนะนําวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง
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แนะนําวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

หนวยงานสามารถดูรายงานผลการประเมินตนเองได โดยคลิกปุมสีนํ้าเงิน “รายงานผลประเมินตนเอง” แถบขวามือของหนา

“คํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ดังรูป
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แนะนําวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

หนวยงานสามารถพิมพรายงานผลการประเมินตนเองได โดยคลิกปุม “พิมพรายงานผลการประเมินตนเอง” ดังรูป



แนะนําวิธีการดูรายงานผลการตรวจสอบ
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หนวยงานสามารถดูรายงานผลการตรวจสอบได โดยคลิกปุมสีแดง “รายงานผลการตรวจสอบ” แถบขวามือของหนา

“คํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ดังรูป

แนะนําวิธีการดูรายงานผลการตรวจสอบ
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หนวยงานสามารถดูรายงานผลการตรวจสอบได โดยมีคําอธิบายสถานะ ดังน้ี

- แถบสีเหลือง  คือ   คะแนนผลการดําเนินงานท่ีหนวยงานกรอกรายงานผลระดับความสําเร็จ

- แถบสีแดง     คือ   คะแนนท่ีเจาภาพตัวชี้วัดทําการตรวจสอบและมีการแกไขคาคะแนน

- แถบสีเขียว    คือ   คะแนนเดิมท่ีเจาภาพตัวชี้วัดทําการตรวจสอบแตไมมีการแกไขคาคะแนน

แนะนําวิธีการดูรายงานผลการตรวจสอบ
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หนวยงานสามารถดูขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเจาภาพตัวชี้วัดระบุไวได โดยคลิกปุมไอคอนคอลัมน “ขอเสนอแนะ” ดังรูป

แนะนําวิธีการดูรายงานผลการตรวจสอบ
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แนะนําวิธีการดูรายงานผลการตรวจสอบ

เม่ือหนวยงานคลิกปุมไอคอนตรงคอลัมน “ขอเสนอแนะ” ระบบจะแสดง “รายละเอียดขอเสนอแนะท่ีเจาภาพระบุไว” ดังรูป



แนะนําวิธีอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม
กรณีเจาภาพตัวชี้วัดแจงของเอกสารเพิ่มเติมระหวางการตรวจสอบผลคะแนนฯ



33

กรณีเจาภาพตัวชี้วัดขอเอกสารเพ่ิมระหวางการตรวจสอบผลคะแนนหนวยงานสามารถอัพโหลดเอกสารเพ่ิมเติมได โดยคลิกปุม

ไอคอนในคอลัมน “หมายเหตุ” เพ่ือทําการแนบไฟลเอกสารเพ่ิมเติม ดังรูป

แนะนําวิธอีัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม
กรณีเจาภาพตัวช้ีวัดแจงของเอกสารเพ่ิมเติมระหวางการตรวจสอบผลคะแนนฯ
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แนะนําวิธอีัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม
กรณีเจาภาพตัวช้ีวัดแจงของเอกสารเพ่ิมเติมระหวางการตรวจสอบผลคะแนนฯ

เม่ือหนวยงานคลิกปุมไอคอนในคอลัมน “หมายเหตุ” ระบบจะแสดง “รายละเอียดหมายเหตุท่ีเจาภาพระบุไว”

และหนวยงานสามารถอัพโหลดเอกสารเพ่ิมเติมไดท่ีชอง “แนบหลักฐานเพ่ิมเติม” ดังรูป



แนะนําข้ันตอนการประเมินผลคะแนน

ความพึงพอใจระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ E-PA
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เม่ือหนวยงานเขาสูระบบคร้ังแรกของทุกรอบการรายงาน หนาแรกของผูรายงานตัวชี้วัดระบบจะแสดงอิโมติคอนระดับความพึงพอใจ 

“หนวยงานสามารถใหคะแนนความพึงพอใจการใชงานระบบคํารับรองการปฏิ บั ติราชการ E-PA” ได โดยคลิกเลือกระดับ

ความพึงพอใจของหนวยงาน จากน้ันคลิกปุม “กดสงผลคะแนนความพึงพอใจ” ดังรูป

2563

ข้ันตอนการประเมินผลคะแนนความพงึพอใจระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ E-PA
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ข้ันตอนการประเมินผลคะแนนความพงึพอใจระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ E-PA

เม่ือหนวยงานใหคะแนนความพึงพอใจระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการเรียบรอยแลว

ระบบจะแสดงขอความ “ขอบคุณทุกคะแนนความพึงพอใจของทาน” ดังรูป

2563



THANK YOU

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี Line official

หรือ
โทร : 02-590-6135-9
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