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ฉบับป% 2564

สำหรับผู)รายงานผลฯ (ระดับหน4วยงาน)



เนื้อหา

1 ระยะเวลารายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย: ผ<านระบบ (E-PA) 

ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ขMอควรปฏิบัติในการรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย:ผ<านระบบ (E-PA)

3 วิธีเขMาสู<ระบบรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย: (E-PA)

4 รูปแบบการรายงานผลตัวชี้วัดในระบบ E-PA (3 รูปแบบ)



เนื้อหา

5 แนะนำวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

6 แนะนำการดูรายงานผลการตรวจสอบ

7 แนะนำวิธีอัปโหลดเอกสารเพ่ิมเติม

8 แนะนำข้ันตอนการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ E-PA



เนื้อหา

9 แนะนำข้ันตอนการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจของหน<วยงานที่มีต<อเจMาภาพตัวชี้วัด

10 แนะนำวิธีการต้ังค<าบัญชีผูMใชMงาน

11 แนะนำวิธีการดูรายการแจMงเตือน

12 แนะนำวิธีการสนทนาติดต<อ – สอบถาม (แชท)



ระยะเวลารายงานฯ รอบ 6 เดือน
กำหนดให'หน(วยงานส(งเอกสารเพ่ิมเติมต้ังแต(วันท่ี 22-25 ก.พ. 64

ระยะเวลารายงานฯ รอบ 12 เดือน
กำหนดให'หน(วยงานส(งเอกสารเพ่ิมเติมต้ังแต(วันท่ี 23-25 ส.ค. 64

ปฏิทินแสดงระยะเวลา
การายงานผลคำรับรองฯ และการตรวจสอบรายงานผลของเจ)าภาพตัวชี้วัด ประจำปEงบประมาณ พ.ศ. 2564

แสดงระยะเวลา : หน(วยงานรายผลคำรับรองการปฏิบัติราชการผ(านระบบ E-PA

(ระบบป1ดให4รายงานผลคำรับรองฯ เวลา 18.00 น.)

แสดงระยะเวลา : เจ'าภาพตรวจสอบคะแนนของหน(วยงาน

(ระบบป1ดให4ตรวจสอบคะแนน เวลา 18.00 น.)



เรียนรู7สิ่งสำคัญการรายงานผลฯ ในระบบ E-PA

รายงานผลตรงตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด
ถูกต6องและครบถ6วน

ให6ความสำคัญกับเอกสารแนบ 

(หลักฐานการดำเนินงาน)

ตรวจสอบไฟลGเอกสารแนบ 

(หลักฐานการดำเนินงาน)

ตรวจสอบรายละเอ ียดช 0วงว ันและเวลา

รายงานผลคำรับรองฯ ตามที่ ก.พ.ร. กรมการ

แพทย@กำหนด เนื่องจากระบบจะทำการเปDด

และปDดในยะระเวลาที ่กำหนด เพื ่อควบคุม

ประส ิทธ ิภาพในทำงานให J เป Kน ไปตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนดไวJ

รายละเอียดสำคัญที่ผู)รายงานผลคำรับรองฯ ควรทราบและร4วมปฏิบัติ

เพื่อประสิทธิภาพในการรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการผ4านระบบ E-PA

หน0วยงานจะตJองตรวจสอบขJอมูลคะแนนที่

กรอกในระบบใหJถูกตJองครบถJวน เนื่องจาก

ระบบจะใชJสูตรในการคำนวณค0าคะแนนและ

ประมวลผลลัพธ@ตาม Template เท0าน้ัน

เนื่องจากเปKนหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงผลการ

ดำเน ินงานของหน 0วยงาน โดยเจ Jาภาพ

จะดาวน@โหลดเอกสารแนบและตรวจสอบ

ความสัมพันธ@ระหว0างผลการดำเนินงานและ

คะแนนที ่หน0วยงานกรอกประเม ินตนเอง

เพ่ือตรวจสอบความถูกตJอง

กรณีที่หน0วยงานแนบเอกสารผิด ไฟล@เอกสาร

เสียหาย หรือ ขาดเอกสารบางส0วน เจJาภาพฯ 

จะแจJงหน0วยงานผ0านการแจJงเตือนในระบบ

E-PA หรือในอีเมล เพื่อใหJหน0วยงานสามารถ

แนบเอกสารเพิ ่มเต ิมผ 0านระบบฯ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด



วิธีเข7าสูIระบบรายงานคำรับรอง

การปฏิบัติราชการกรมการแพทยN (E-PA)
เว็บไซต: : epa.dms-moph.com



เข7าสูIระบบรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทยN (E-PA)

หนCวยงานเข4าสูCระบบด4วย Username และ Password โดยเร่ิมจาก กรอกช่ือผู4ใช4งาน ท่ีชCอง Username

และ กรอกรหัสผCานของหนCวยงาน ท่ีชCอง Password จากน้ันคลิกท่ีปุ\ม “Login” เพื่อเข4าสูCระบบ



เข7าสูIระบบรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทยN (E-PA)

เม่ือหนCวยงานเข4าสูCระบบแล4วระบบจะแสดงหน4าแรกของผู4รายงานตัวช้ีวัด ดังรูป

2564



รูปแบบการรายงานผลตัวชี้วัดในระบบ E-PA



รูปแบบการรายงานผลตัวชี้วัดในระบบ E-PA

รูปแบบรายงานผล

ตัวช้ีวัดท่ัวไป

รูปแบบรายงานผลตัวช้ีวัดท่ี

1.1 ทิศทางงานวิชาการ 

(Research,TA,CPG,MD) 

เพ่ือการนำไปใช[ประโยชน]

รูปแบบรายงานผลตัวช้ีวัดท่ี

1.2 COE และ 1.3 ระดับ

ความสำเร็จในการจัดการ

นวัตกรรมทางการแพทย]

1 2 3



รูปแบบท่ี 1 รายงานผลตัวชี้วัดท่ัวไป



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

หนCวยงานสามารถรายงานผลการประเมินตนเองได4 โดยคลิกปุ\ม “แจ4งรายงาน” ในหน4าแรก “คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ปjงบประมาณ พ.ศ. ........ รอบ 6/12 เดือน” ดังรูป
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รูปแบบที่ 1 การรายงานผลตัวชี้วัดทั่วไป



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

หนCวยงานสามารถรายงานผลการประเมินตนเองได4 โดยคลิกปุ\ม “แจ4งรายงาน” ในหน4าแรก “คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ปjงบประมาณ พ.ศ. ........ รอบ 6/12 เดือน” ดังรูป

รูปแบบที่ 1 การรายงานผลตัวชี้วัดทั่วไป



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เม ื ่อหนCวยงานดูรายละเอ ียดเกณฑoการให4คะแนน และ

คำอธิบายเกณฑoการให4คะแนนเรียบร4อยแล4ว หนCวยงาน

สามารถกรอกรายงานผลระดับความสำเร็จ, กระบวนการ
ทำงาน, แนบไฟลoเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (โดยไฟลo
เอกสารแนบจะต4องเปuนไฟลo zip เทCานั้น และมีขนาดไมCเกิน
200 MB) และ อุปสรรคตCอการดำเนินงาน จากนั้นคลิกปุ\ม

“บันทึกข4อมูล” เพื ่อบันทึกข4อมูล หรือคลิกปุ \ม “ป1ด”

เพื่อยกเลิกการกรอกคะแนน

รูปแบบที่ 1 การรายงานผลตัวชี้วัดทั่วไป



กรณีท่ีหนCวยงานกรอกข4อมูล “รายงานผลระดับความสำเร็จ” ไมCถูกต4องตามเกณฑoท่ีกำหนด หรือใสCตัวอักษรนอกเหนือจากท่ีเกณฑoระบุไว4

เม่ือหนCวยงานคลิกปุ\ม “บันทึก” ระบบจะแสดงข4อความ “กรอกระดับความสำเร็จไมCถูกต4องตามเกณฑo” ดังรูป

แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 
รูปแบบที่ 1 การรายงานผลตัวชี้วัดทั่วไป



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เม่ือหนCวยงานบันทึกรายงานตัวช้ีวัดเรียบร4อยแล4วระบบจะกลับมาท่ีหน4าหลัก โดยชCองคอลัมนo “รายงานผล” จะเปล่ียนจากคำวCา 

“แจ4งรายงาน” เปuน “บันทึกแล4ว” ดังรูป

รูปแบบที่ 1 การรายงานผลตัวชี้วัดทั่วไป
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รูปแบบท่ี 2 รูปแบบรายงานผลตัวชี้วัดท่ี 1.1 

ทิศทางงานวิชาการ(Research,TA,CPG,MD) 

เพื่อการนำไปใช7ประโยชนN



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

หนCวยงานสามารถรายงานผลตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ได4 โดยคลิกปุ\ม “แจ4งรายงาน” ของตัวช้ีวัดองคoประกอบยCอย ในหน4าแรก

“คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปjงบประมาณ พ.ศ. ........ รอบ 6/12 เดือน” ดังรูป

2564

รูปแบบที่ 2 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 1.1



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เม ื ่อหนCวยงานคลิกป ุ \ม “แจ 4งรายงาน” ระบบจะแสดง

ป |อปอ ัพหน 4ารายงานต ัวช ี ้ว ัด โดยหน Cวยงานสามารถ

ดูเกณฑoการให4คะแนนได4 ดังรูป

รูปแบบที่ 2 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 1.1



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เม ื ่อหนCวยงานดูรายละเอ ียดเกณฑoการให4คะแนน และ

คำอธิบายเกณฑoการให4คะแนนเรียบร4อยแล4ว หนCวยงาน

สามารถกรอกรายงานผลระดับความสำเร็จ, กระบวนการ
ทำงาน ,  แนบไฟล o เ อกสารหล ั กฐานการดำ เน ิ นงาน
(โดยไฟลoเอกสารแนบจะต4องเป uนไฟลo zip เทCานั ้นและ
มีขนาดไมCเกิน 200 MB) และ อุปสรรคตCอการดำเนินงาน 

จากนั้นคลิกปุ\ม “บันทึกข4อมูล” เพื่อบันทึกข4อมูล หรือคลิกปุ\ม 

“ป1ด” เพื่อยกเลิกการกรอกคะแนน

รูปแบบที่ 2 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 1.1

* ระบุช่ือโครงการหรือประเด็น องคoประกอบท่ี 3 การจัดการผลงานวิชาการเพื่อนำไปใช4

ให4เกิดประโยชนo



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 
รูปแบบที่ 2 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 1.1

กรณีท่ีหนCวยงานกรอกข4อมูล “รายงานผลระดับความสำเร็จ” ไมCถูกต4องตามเกณฑoท่ีกำหนด หรือใสCตัวอักษรนอกเหนือจากท่ีเกณฑoระบุไว4

เม่ือหนCวยงานคลิกปุ\ม “บันทึก” ระบบจะแสดงข4อความ “กรอกระดับความสำเร็จไมCถูกต4องตามเกณฑo” ดังรูป



รูปแบบท่ี 3 รายงานผลตัวชี้วัดท่ี 1.2

ระดับความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรม

ทางการแพทยN และ 1.3 COE



หนCวยงานสามารถรายงานผลตัวช้ีวัดท่ี 1.2 และ 1.3 ได4โดยคลิกปุ\ม “แจ4งรายงาน” ในหน4าแรก “คำรับรองการปฏิบัติราชการปjงบประมาณ พ.ศ. 2564” ดังรูป

โดยหนCวยงานสามารถดาวนoโหลดแบบฟอรoมสูตรการคำนวณคะแนนตัวช้ีวัดได4ท่ีลิงคoด4านลCาง
ลิงคoเว็บไซตoกองวิชาการแพทยo : http://bmta.dms.moph.go.th

แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 
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รูปแบบที่ 3 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 1.2 และ 1.3



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เม ื ่อหนCวยงานคลิกป ุ \ม “แจ 4งรายงาน” ระบบจะแสดง

ป |อปอ ัพหน 4ารายงานต ัวช ี ้ว ัด โดยหน Cวยงานสามารถ

ดูเกณฑoการให4คะแนนได4 ดังรูป

รูปแบบที่ 3 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 1.2 และ 1.3



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 

เม ื ่อหนCวยงานดูรายละเอ ียดเกณฑoการให4คะแนน และ

คำอธิบายเกณฑoการให4คะแนนเรียบร4อยแล4ว หนCวยงาน

สามารถกรอกรายงานผลระดับความสำเร็จ, กระบวนการ
ทำงาน ,  แนบไฟล o เ อกสารหล ั กฐานการดำ เน ิ นงาน
(โดยไฟลoเอกสารแนบจะต4องเป uนไฟลo zip เทCานั ้นและ
มีขนาดไมCเกิน 200 MB) และ อุปสรรคตCอการดำเนินงาน 

จากนั้นคลิกปุ\ม “บันทึกข4อมูล” เพื่อบันทึกข4อมูล หรือคลิกปุ\ม 

“ป1ด” เพื่อยกเลิกการกรอกคะแนน

รูปแบบที่ 3 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 1.2 และ 1.3



แนะนำการรายงานผลประเมินตนเองในระบบ E-PA 
รูปแบบที่ 3 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 1.2 และ 1.3

กรณีท่ีหนCวยงานกรอกข4อมูล “รายงานผลระดับความสำเร็จ” ไมCถูกต4องตามเกณฑoท่ีกำหนด หรือใสCตัวอักษรนอกเหนือจากท่ีเกณฑoระบุไว4

เม่ือหนCวยงานคลิกปุ\ม “บันทึก” ระบบจะแสดงข4อความ “กรอกระดับความสำเร็จไมCถูกต4องตามเกณฑo” ดังรูป



แนะนำวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง



แนะนำวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

หนCวยงานสามารถดูรายงานผลการประเมินตนเองได4 โดยคลิกปุ\มสีน้ำเงิน “รายงานผลประเมินตนเอง” แถบขวามือของหน4า

“คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปjงบประมาณ พ.ศ. ........” ดังรูป



แนะนำวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

หนCวยงานสามารถพิมพoรายงานผลการประเมินตนเองได4 โดยคลิกปุ\ม “พิมพoรายงานผลการประเมินตนเอง” ดังรูป



แนะนำวิธีการดูรายงานผลการตรวจสอบ



แนะนำวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

หนCวยงานสามารถดูรายงานผลการตรวจสอบได4 โดยคลิกปุ\มสีแดง “รายงานผลการตรวจสอบ” แถบขวามือของหน4า

“คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปjงบประมาณ พ.ศ. ........” ดังรูป



แนะนำวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

หนCวยงานสามารถดูรายงานผลการตรวจสอบได4 โดยมีคำอธิบายสถานะ ดังน้ี

- แถบสีเหลือง  คือ  คะแนนผลการดำเนินงานท่ีหนCวยงานกรอกรายงานผลระดับความสำเร็จ
- แถบสีแดง    คือ   คะแนนท่ีเจ4าภาพตัวช้ีวัดทำการตรวจสอบและมีการแก4ไขคCาคะแนน

- แถบสีเขียว   คือ   คะแนนเดิมท่ีเจ4าภาพตัวช้ีวัดทำการตรวจสอบแตCไมCมีการแก4ไขคCาคะแนน



แนะนำวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

หนCวยงานสามารถดูข4อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเจ4าภาพตัวช้ีวัดระบุไว4ได4 โดยคลิกปุ\มไอคอนคอลัมนo “ข4อเสนอแนะ” ดังรูป



แนะนำวิธีการดูรายงานผลการประเมินตนเอง

เม่ือหนCวยงานคลิกปุ\มไอคอนตรงคอลัมนo “ข4อเสนอแนะ” ระบบจะแสดง “รายละเอียดข4อเสนอแนะท่ีเจ4าภาพระบุไว4” ดังรูป



แนะนำวิธีอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม
กรณีเจMาภาพตัวชี้วัดแจMงขอเอกสารเพ่ิมเติมระหว<างการตรวจสอบผลคะแนนฯ



แนะนำวิธีอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม

กรณีเจ4าภาพตัวช้ีวัดขอเอกสารเพิ่มระหวCางการตรวจสอบผลคะแนนหนCวยงานสามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมได4

โดยคลิกปุ\ม ไอคอนในคอลัมนo “หมายเหตุ” เพื่อทำการแนบไฟลoเอกสารเพิ่มเติม ดังรูป

กรณีเจ)าภาพตัวชี้วัดแจ)งของเอกสารเพิ่มเติมระหว4างการตรวจสอบผลคะแนนฯ



แนะนำวิธีอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม

เม่ือหนCวยงานคลิกปุ\มไอคอนในคอลัมนo “หมายเหตุ” ระบบจะแสดง “รายละเอียดหมายเหตุท่ีเจ4าภาพระบุไว4”

และหนCวยงานสามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมได4ท่ีชCอง “แนบหลักฐานเพิ่มเติม” ดังรูป

กรณีเจ)าภาพตัวชี้วัดแจ)งของเอกสารเพิ่มเติมระหว4างการตรวจสอบผลคะแนนฯ



แนะนำขั้นตอนการประเมินผลคะแนน

ความพึงพอใจระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

E-PA



ขั้นตอนการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจ

ระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ E-PA

เม่ือหนCวยงานเข4าสูCระบบคร้ังแรกของทุกรอบการรายงาน หน4าแรกของผู4รายงานตัวช้ีวัดระบบจะแสดงอิโมติคอนระดับความพึงพอใจ

“หนCวยงานสามารถให4คะแนนความพึงพอใจการใช4งานระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ E-PA” โดยคลิกเลือกระดับ
ความพึงพอใจของหนCวยงาน จากน้ันคลิกปุ\ม “กดสCงผลคะแนนความพึงพอใจ” ดังรูป

2564



ขั้นตอนการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจ

ระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ E-PA

เม่ือหนCวยงานให4คะแนนความพึงพอใจระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการเรียบร4อยแล4ว

ระบบจะแสดงข4อความ “ขอบคุณทุกคะแนนความพึงพอใจของทCาน” ดังรูป

2564



แนะนำขั้นตอนการประเมินผลคะแนน

ความพึงพอใจของหนCวยงานท่ีมีตCอเจHาภาพ



ขั้นตอนการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจ

ของหนIวยงานท่ีมีตIอเจ7าภาพ

เม่ือหนCวยงานเข4าสูCระบบหลังเสร็จส้ินการรายงานรอบ 12 เดือน หน4าแรกของผู4รายงานตัวช้ีวัดระบบจะแสดงแบบประเมินผลความพึงพอใจ

“หนCวยงานสามารถให4คะแนนความพึงพอท่ีมีตCอเจ4าภาพ” โดยคลิกเลือกระดับความพึงพอใจและใสCข4อแนะนำ/เสนอแนะ
จากน้ันคลิกปุ\ม “กดสCงผลคะแนนความพึงพอใจ” ดังรูป



ขั้นตอนการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจ

ของหนIวยงานท่ีมีตIอเจ7าภาพ

เม่ือหนCวยงานให4คะแนนความพึงพอใจระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการเรียบร4อยแล4ว

ระบบจะแสดงข4อความ “ขอบคุณทุกคะแนนความพึงพอใจของทCาน” ดังรูป

2564

2564



แนะนำวิธีการต้ังคCาบัญชีผูHใชHงาน



หนCวยงานสามารถตั้งคCาหรือแก4ไขบัญชีผู4ใช4งานได4 โดยคลิกปุ\ม “บัญชีผู4ใช4งาน” แถบบนขวามือของหน4า

“คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปjงบประมาณ พ.ศ. ........ ” ดังรูป

แนะนำวิธีการตั้งคIาบัญชีผู7ใช7งาน



เม่ือหนCวยงานคลิกปุ\ม “บัญชีผู4ใช4งาน” ระบบจะแสดงหน4า “ข4อมูลบัญชีผู4ใช4งาน” ของผู4รายงาน ดังรูป

ท้ังน้ีหนCวยงานสามารถแก4ไข ช่ือ – นามสกุลผู4รายงาน, เบอรoโทรศัพทo, Email เพื่อรับการแจ4งเตือนผCานอีเมล, ตำแหนCงของผู4รายงาน
และสมัครรับการแจ4งเตือนผCาน Line Official เพื่อสะดวกในการรับขCาวสารการรายงานตCาง ๆ ของระบบคำรับรอง ฯ ได4อีกด4วย

แนะนำวิธีการตั้งคIาบัญชีผู7ใช7งาน



แนะนำวิธีการดูรายการแจHงเตือน



หนCวยงานสามารถดูรายการแจ4งเตือนได4 โดยคลิกปุ\ม “รายการแจ4งเตือน” แถบบนขวามือของหน4า

“คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปjงบประมาณ พ.ศ. ........ ” ดังรูป

แนะนำวิธีการดูรายการแจ7งเตือน



เม่ือหนCวยงานคลิกปุ\ม “รายการแจ4งเตือน” ระบบจะแสดงหน4า “รายการแจ4งเตือน” ดังรูป

ท้ังน้ีหนCวยงานสามารถอัปเดตบัญชีผู4ใช4งานเพื่อให4ระบบสามารถแจ4งเตือนทางอีเมลได4อีกด4วย

แนะนำวิธีการดูรายการแจ7งเตือน



แนะนำวิธีการสนทนาติดตCอ – สอบถาม (แชท)



หนCวยงานสามารถสนทนาติดตCอ - สอบถามได4 โดยคลิกปุ\ม “แชท” แถบเมนูซ4ายมือของหน4า

“คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปjงบประมาณ พ.ศ. ........ ” ดังรูป

แนะนำวิธีการสนทนาติดตIอ – สอบถาม (แชท)



เม่ือหนCวยงานคลิกปุ\ม “แชท” ระบบจะแสดง “การช่ือท้ังหมด หรือรายการแชทลCาสุด” ดังรูป

ท้ังน้ีหนCวยงานสามารถสนทนาติดตCอ – สอบถาม ผู4ดูแลระบบ, เจ4าภาพตัวช้ีวัด หรือผู4อำนวยการได4
และเม่ือหนCวยงานสนทนาติดตCอ - ติดตCอสอบถามเรียบร4อยแล4ว สามารถคลิกปุ\ม “ระบบจัดการ” เพื่อกลับไปหน4าหลักได4

แนะนำวิธีการสนทนาติดตIอ – สอบถาม (แชท)



ติดตIอสอบถาม

ติดตIอสอบถามเพิ่มเติมได7ท่ี

Line official

หรือ

โทร : 0 2590 6135 - 9


