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เนื้อหำ

1 ระยะเวลำรำยงำนผลค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ ผ่ำนระบบ (E-PA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2 ข้อควรปฏิบัติในกำรรำยงำนผลค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ผ่ำนระบบ (E-PA)

3 วิธีเข้ำสู่ระบบรำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ (E-PA)

4 รูปแบบกำรรำยงำนผลตัวชี้วัดในระบบ E-PA (3 รูปแบบ)



เนื้อหำ

5 แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

6 แนะน ำกำรดูรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

7 แนะน ำวิธอีัปโหลดเอกสำรเพิ่มเติม

8 แนะน ำขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนนควำมพึงพอใจระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร E-PA



เนื้อหำ

9 แนะน ำขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนนควำมพึงพอใจของหน่วยงำนท่ีมีต่อเจ้ำภำพตัวชี้วัด

10 แนะน ำวิธีกำรดูรำยกำรแจ้งเตือน



ระยะเวลำรำยงำนฯ รอบ 6 เดือน
ก ำหนดให้หน่วยงำนส่งเอกสำรเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 22-25 ก.พ. 64

ระยะเวลำรำยงำนฯ รอบ 12 เดือน
ก ำหนดให้หน่วยงำนส่งเอกสำรเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 23-25 ส.ค. 64

ปฏิทินแสดงระยะเวลำ
กำรำยงำนผลค ำรับรองฯ และกำรตรวจสอบรำยงำนผลของเจ้ำภำพตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แสดงระยะเวลำ : หน่วยงำนรำยผลค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรผ่ำนระบบ E-PA

(ระบบปิดให้รำยงำนผลค ำรับรองฯ เวลำ 18.00 น.)

แสดงระยะเวลำ : เจ้ำภำพตรวจสอบคะแนนของหน่วยงำน

(ระบบปิดให้ตรวจสอบคะแนน เวลำ 18.00 น.)



เรียนรู้สิ่งส ำคัญกำรรำยงำนผลฯ ในระบบ E-PA

รำยงำนผลตรงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด

ถูกต้องและครบถ้วน
ให้ควำมส ำคัญกับเอกสำรแนบ 

(หลักฐำนกำรด ำเนินงำน)
ตรวจสอบไฟล์เอกสำรแนบ 
(หลักฐำนกำรด ำเนินงำน)

ตรวจสอบรำยละเ อียดช่วงวันและเวลำ
รำยงำนผลค ำรับรองฯ ตำมที่ ก.พ.ร. กรมกำร
แพทย์ก ำหนด เนื่องจำกระบบจะท ำกำรเปิด
และปิดในยะระเวลำที่ก ำหนด เพื่อควบคุม
ประสิ ทธิ ภ ำพ ในท ำ ง ำน ให้ เ ป็ น ไปตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้

รำยละเอียดส ำคัญที่ผู้รำยงำนผลค ำรับรองฯ ควรทรำบและร่วมปฏิบัติ
เพื่อประสิทธิภำพในกำรรำยงำนผลค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรผ่ำนระบบ E-PA

หน่วยงำนจะต้องตรวจสอบข้อมูลคะแนนท่ี
กรอกในระบบให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจำก
ระบบจะใช้สูตรในกำรค ำนวณค่ำคะแนนและ
ประมวลผลลัพธ์ตำม Template เท่ำนั้น

เนื่องจำกเป็นหลักฐำนส ำคัญท่ีแสดงถึงผลกำร
ด ำ เนินงำนของหน่วยงำน โดยเจ้ ำภำพ
จะดำวน์โหลดเอกสำรแนบและตรวจสอบ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรด ำเนินงำนและ
คะแนนที่หน่วยงำนกรอกประเมินตนเอง
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง

กรณีท่ีหน่วยงำนแนบเอกสำรผิด ไฟล์เอกสำร
เสียหำย หรือ ขำดเอกสำรบำงส่วน เจ้ำภำพฯ 
จะแจ้งหน่วยงำนผ่ำนกำรแจ้งเตือนในระบบ
E-PA หรือในอีเมล เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถ
แนบเอกสำรเพิ่มเติมผ่ำนระบบฯ ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด



วิธีเข้ำสู่ระบบรำยงำนค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ (E-PA)
เว็บไซต์ : epa.dms-moph.com



เข้ำสู่ระบบรำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ (E-PA)

หน่วยงำนเข้ำสู่ระบบด้วย Username และ Password โดยเริ่มจำก กรอกชื่อผู้ใช้งำน ที่ช่อง Username
และ กรอกรหัสผ่ำนของหน่วยงำน ที่ช่อง Password จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม “Login” เพื่อเข้ำสู่ระบบ



เข้ำสู่ระบบรำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ (E-PA)

เมื่อหน่วยงำนเข้ำสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงหน้ำแรกของผู้รำยงำนตัวชี้วัด ดังรูป
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รูปแบบกำรรำยงำนผลตัวชี้วัดในระบบ E-PA



รูปแบบกำรรำยงำนผลตัวชี้วัดในระบบ E-PA

รูปแบบรำยงำนผล
ตัวชี้วัดทั่วไป

รูปแบบรำยงำนผลตัวช้ีวัดที่
1.1 ทิศทำงงำนวิชำกำร 

(Research,TA,CPG,MD) 
เพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์

รูปแบบรำยงำนผลตัวช้ีวัดที่
1.2 COE และ 1.3 ระดับ
ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
นวัตกรรมทำงกำรแพทย์

1 2 3



รูปแบบที่ 1 รำยงำนผลตัวชี้วัดทั่วไป



แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

หน่วยงำนสำมำรถรำยงำนผลกำรประเมินตนเองได้ โดยคลิกปุ่ม “แจ้งรำยงำน” ในหน้ำแรก “ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. ........ รอบ 6/12 เดือน” ดังรูป
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รูปแบบที่ 1 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดทั่วไป



แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

หน่วยงำนสำมำรถรำยงำนผลกำรประเมินตนเองได้ โดยคลิกปุ่ม “แจ้งรำยงำน” ในหน้ำแรก “ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. ........ รอบ 6/12 เดือน” ดังรูป

รูปแบบที่ 1 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดทั่วไป



แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เ ม่ือหน่วยงำนดูรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน และ
ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว หน่วยงำน
สำมำรถกรอกรำยงำนผลระดับควำมส ำเร็จ, กระบวนกำร
ท ำงำน, แนบไฟล์เอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำน (โดยไฟล์
เอกสำรแนบจะต้องเป็นไฟล์ zip เท่ำนั้น และมีขนำดไม่เกิน
200 MB) และ อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน จำกนั้นคลิกปุ่ม
“บันทึกข้อมูล” เพื่ อบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม “ปิด”
เพื่อยกเลิกกำรกรอกคะแนน

รูปแบบที่ 1 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดทั่วไป



แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เมื่อหน่วยงำนบันทึกรำยงำนตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับมำที่หน้ำหลัก โดยช่องคอลัมน์ “รำยงำนผล” จะเปลี่ยนจำกค ำว่ำ 
“แจ้งรำยงำน” เป็น “บันทึกแล้ว” ดังรูป

รูปแบบที่ 1 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดทั่วไป
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รูปแบบที่ 2 รูปแบบรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.1
ทิศทำงงำนวิชำกำร(Research,TA,CPG,MD) 
เพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์



แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

หน่วยงำนสำมำรถรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.1 ได้ โดยคลิกปุ่ม “แจ้งรำยงำน” ของตัวชี้วัดองค์ประกอบย่อย ในหน้ำแรก
“ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........ รอบ 6/12 เดือน” ดังรูป
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รูปแบบที่ 2 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.1



แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เ ม่ือหน่วยงำนคลิกปุ่ม “แจ้งรำยงำน” ระบบจะแสดง
ป๊อปอัพหน้ำรำยงำนตัวชี้ วัด  โดยหน่วยงำนสำมำรถ
ดูเกณฑ์กำรให้คะแนนได้ ดังรูป

รูปแบบที่ 2 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.1



แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เ ม่ือหน่วยงำนดูรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน และ
ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว หน่วยงำน
สำมำรถกรอกรำยงำนผลระดับควำมส ำเร็จ, กระบวนกำร
ท ำ ง ำน ,  แนบ ไฟล์ เ อกสำรหลั กฐำนกำรด ำ เนิ น งำน
(โดยไฟล์ เอกสำรแนบจะต้องเป็นไฟล์  zip เท่ำนั้นและ
มีขนำดไม่เกิน 200 MB) และ อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน 
จำกนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม 
“ปิด” เพื่อยกเลิกกำรกรอกคะแนน

รูปแบบที่ 2 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.1

* ระบุชื่อโครงกำรหรือประเด็น องค์ประกอบท่ี 3 กำรจัดกำรผลงำนวิชำกำรเพื่อน ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์



รูปแบบที่ 3 รำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.2
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรนวัตกรรม
ทำงกำรแพทย์ และ 1.3 COE



หน่วยงำนสำมำรถรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.2 และ 1.3 ได้โดยคลิกปุ่ม “แจ้งรำยงำน” ในหน้ำแรก “ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” ดังรูป
โดยหน่วยงำนสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มสูตรกำรค ำนวณคะแนนตัวชี้วัดได้ที่ลิงค์ด้ำนล่ำง

ลิงค์เว็บไซต์กองวิชำกำรแพทย์ : http://bmta.dms.moph.go.th

แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 
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รูปแบบที่ 3 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.2 และ 1.3



แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เ ม่ือหน่วยงำนคลิกปุ่ม “แจ้งรำยงำน” ระบบจะแสดง
ป๊อปอัพหน้ำรำยงำนตัวชี้ วัด  โดยหน่วยงำนสำมำรถ
ดูเกณฑ์กำรให้คะแนนได้ ดังรูป

รูปแบบที่ 3 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.2 และ 1.3



แนะน ำกำรรำยงำนผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เ ม่ือหน่วยงำนดูรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน และ
ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว หน่วยงำน
สำมำรถกรอกรำยงำนผลระดับควำมส ำเร็จ, กระบวนกำร
ท ำ ง ำน ,  แนบ ไฟล์ เ อกสำรหลั กฐำนกำรด ำ เนิ น งำน
(โดยไฟล์ เอกสำรแนบจะต้องเป็นไฟล์  zip เท่ำนั้นและ
มีขนำดไม่เกิน 200 MB) และ อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน 
จำกนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม 
“ปิด” เพื่อยกเลิกกำรกรอกคะแนน

รูปแบบที่ 2 กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 1.1



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

หน่วยงำนสำมำรถดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเองได้ โดยคลิกปุ่มสีน้ ำเงิน “รำยงำนผลประเมินตนเอง” แถบขวำมือของหน้ำ
“ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........” ดังรูป
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แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

หน่วยงำนสำมำรถพิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองได้ โดยคลิกปุ่ม “พิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง” ดังรูป



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรตรวจสอบ



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

หน่วยงำนสำมำรถดูรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ โดยคลิกปุ่มสีแดง “รำยงำนผลกำรตรวจสอบ” แถบขวำมือของหน้ำ
“ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........” ดังรูป
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แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

หน่วยงำนสำมำรถดูรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ โดยมีค ำอธิบำยสถำนะ ดังนี้
- แถบสีเหลือง  คือ  คะแนนผลกำรด ำเนินงำนที่หน่วยงำนกรอกรำยงำนผลระดับควำมส ำเร็จ
- แถบสีแดง    คือ   คะแนนที่เจ้ำภำพตัวชี้วัดท ำกำรตรวจสอบและมีกำรแก้ไขค่ำคะแนน
- แถบสีเขียว   คือ   คะแนนเดิมที่เจ้ำภำพตัวช้ีวัดท ำกำรตรวจสอบแต่ไม่มีกำรแก้ไขค่ำคะแนน



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

หน่วยงำนสำมำรถดูข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เจ้ำภำพตัวชี้วัดระบุไว้ได้ โดยคลิกปุ่มไอคอนคอลัมน์ “ข้อเสนอแนะ” ดังรูป



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

เมื่อหน่วยงำนคลิกปุ่มไอคอนตรงคอลัมน์ “ข้อเสนอแนะ” ระบบจะแสดง “รำยละเอียดข้อเสนอแนะท่ีเจ้ำภำพระบุไว้” ดังรูป



แนะน ำวิธีอัปโหลดเอกสำรเพิ่มเติม
กรณีเจ้ำภำพตัวชี้วัดแจ้งขอเอกสำรเพิ่มเติมระหว่ำงกำรตรวจสอบผลคะแนนฯ



แนะน ำวิธีอัปโหลดเอกสำรเพิ่มเติม

กรณีเจ้ำภำพตัวชี้วัดขอเอกสำรเพิ่มระหว่ำงกำรตรวจสอบผลคะแนนหน่วยงำนสำมำรถอัปโหลดเอกสำรเพิ่มเติมได้
โดยคลิกปุ่ม ไอคอนในคอลัมน์ “หมำยเหตุ” เพื่อท ำกำรแนบไฟล์เอกสำรเพิ่มเติม ดังรูป

กรณีเจ้ำภำพตัวชี้วัดแจ้งของเอกสำรเพิ่มเติมระหว่ำงกำรตรวจสอบผลคะแนนฯ



แนะน ำวิธีอัปโหลดเอกสำรเพิ่มเติม

เมื่อหน่วยงำนคลิกปุ่มไอคอนในคอลัมน์ “หมำยเหตุ” ระบบจะแสดง “รำยละเอียดหมำยเหตุที่เจ้ำภำพระบุไว้”
และหน่วยงำนสำมำรถอัปโหลดเอกสำรเพิ่มเติมได้ที่ช่อง “แนบหลักฐำนเพิ่มเติม” ดังรูป

กรณีเจ้ำภำพตัวชี้วัดแจ้งของเอกสำรเพิ่มเติมระหว่ำงกำรตรวจสอบผลคะแนนฯ



แนะน ำขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนน
ควำมพึงพอใจระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
E-PA



ขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนนควำมพึงพอใจ
ระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร E-PA

เมื่อหน่วยงำนเข้ำสู่ระบบครั้งแรกของทุกรอบกำรรำยงำน หน้ำแรกของผู้รำยงำนตัวช้ีวัดระบบจะแสดงอิโมติคอนระดับควำมพึงพอใจ
“หน่วยงำนสำมำรถให้คะแนนควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร E-PA” โดยคลิกเลือกระดับ

ควำมพึงพอใจของหน่วยงำน จำกนั้นคลิกปุ่ม “กดส่งผลคะแนนควำมพึงพอใจ” ดังรูป
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ขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนนควำมพึงพอใจ
ระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร E-PA

เมื่อหน่วยงำนให้คะแนนควำมพึงพอใจระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะแสดงข้อควำม “ขอบคุณทุกคะแนนควำมพึงพอใจของท่ำน” ดังรูป
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แนะน ำขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนน
ควำมพึงพอใจของหน่วยงำนที่มีต่อเจ้ำภำพ



ขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนนควำมพึงพอใจ
ของหน่วยงำนที่มีต่อเจ้ำภำพ

เมื่อหน่วยงำนเข้ำสู่ระบบหลังเสร็จสิ้นกำรรำยงำนรอบ 12 เดือน หน้ำแรกของผู้รำยงำนตัวช้ีวัดระบบจะแสดงแบบประเมินผลควำมพึงพอใจ
“หน่วยงำนสำมำรถให้คะแนนควำมพึงพอที่มีต่อเจ้ำภำพ” โดยคลิกเลือกระดับควำมพึงพอใจและใส่ข้อแนะน ำ/เสนอแนะ

จำกนั้นคลิกปุ่ม “กดส่งผลคะแนนควำมพึงพอใจ” ดังรูป



ขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนนควำมพึงพอใจ
ของหน่วยงำนที่มีต่อเจ้ำภำพ

เมื่อหน่วยงำนให้คะแนนควำมพึงพอใจระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะแสดงข้อควำม “ขอบคุณทุกคะแนนควำมพึงพอใจของท่ำน” ดังรูป
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แนะน ำวิธีกำรดูรำยกำรแจ้งเตือน



หน่วยงำนสำมำรถดูรำยกำรแจ้งเตือนได้ โดยคลิกปุ่ม “รำยกำรแจ้งเตือน” แถบบนขวำมือของหน้ำ
“ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........ ” ดังรูป

แนะน ำวิธีกำรดูรำยกำรแจ้งเตือน

2564



เมื่อหน่วยงำนคลิกปุ่ม “รำยกำรแจ้งเตือน” ระบบจะแสดงหน้ำ “รำยกำรแจ้งเตือน” ดังรูป
ทั้งนี้หน่วยงำนสำมำรถอัปเดทบัญชผีู้ใช้งำนเพื่อให้ระบบสำมำรถแจ้งเตือนทำงอีเมลได้อีกด้วย

แนะน ำวิธีกำรดูรำยกำรแจ้งเตือน



ติดต่อสอบถำม

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่
Line official

หรือ
โทร : 0 2590 6135 - 9


