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กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมกำรแพทย์
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เนื้อหำ

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

2 ข้อควรปฏิบัติในกำรรำยงำนผลค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ผ่ำนระบบ (E-PA)

3 วิธีเข้ำสู่ระบบรำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ (E-PA)

4 แนะน ำวิธีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์



เนื้อหำ

5 แนะน ำกำรอนุมัติตัวชี้วัดของหนว่ยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ..........

6 แนะน ำกำรอนุมัติข้อมูลกำรรำยงำนผลของหน่วยงำนรอบ 6 และ 12 เดือน

7 แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

8 แนะน ำกำรดูรำยงำนผลกำรตรวจสอบ



เนื้อหำ

9 แนะน ำขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนนควำมพึงพอใจระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร E-PA

10 แนะน ำวิธีกำรตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้งำน

11 แนะน ำวิธีกำรดูรำยกำรแจ้งเตือน

12 แนะน ำวิธีกำรสนทนำติดต่อ – สอบถำม (แชท)



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)

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



เข้ำสู่ระบบรำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ (E-PA)

เมื่อผู้อ ำนวยกำรเข้ำสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงหน้ำแรกของผู้อ ำนวยกำร ดังรูป



แนะน ำวิธีกำรลงนำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์



แนะน ำวิธีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้อ ำนวยกำรเข้ำสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงป๊อปอัพ “นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมกำรแพทย์”
รำยละเอียดกำรรักษำควำมปลอดภัยและป้องกันกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์ ดังรูป



แนะน ำวิธีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้อ ำนวยกำรอ่ำนรำยละเอียดนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถคลิกปุ่ม “ยอมรับ”
เพื่อยินยอมในกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังรูป หำกผู้อ ำนวยกำรไม่กดยอมรับจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงนำมค ำรับรอง ฯ ได้



แนะน ำวิธีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้อ ำนวยกำรคลิกปุ่ม “ยอมรับ” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำ
“กำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมกำรแพทย์ ปีงบประมำณ พ.ศ. ........” ดังรูป

นำยสมศักดิ์ อรรฆศิลป์อ



แนะน ำวิธีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยในหน้ำแรกจะแสดงแบบฟอร์มกำรลงนำมค ำรับรองฯ และหน้ำหลังจะเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงำน ดังรูป

หน้ำแรก หน้ำหลัง



แนะน ำวิธีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดแบบฟอร์ม และลงนำมค ำรับรองฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยคลิกปุ่ม “ลงนำม”
ในช่องผู้ท ำค ำรับรอง เพื่อเซ็นชื่อลงนำมค ำรับรอง ฯ ดังรูป



แนะน ำวิธีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้อ ำนวยกำรเซ็นชื่อลงนำมค ำรับรอง ฯ เรียบร้อยแล้ว จำกนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อส่งข้อมูลแบบฟอร์มค ำรับรอง ฯ
ไปยังผู้รับค ำรับรอง (อธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ำกับดูแล) ดังรูป ทั้งนี้ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถคลิกปุ่ม “แก้ไขลำยเซ็น” เพื่อลงนำมใหม่ได้

กรณี ผู้อ ำนวยกำรแก้ไขลำยเซ็นค ำรับรอง ฯ สำมำรถกดปุ่มลงนำมและ “บันทึก” ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ถ้ำเกินที่ก ำหนดไว้ระบบจะท ำกำรปิดกำรลงนำมค ำรับรอง ฯ และไม่สำมำรถแก้ไขลำยเซ็นได้



แนะน ำวิธีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้อ ำนวยกำรคลิกปุ่ม “ลงนำมเรียบร้อย” ระบบจะแสดง “ลงนำมเรียบร้อย” ดังรูป



แนะน ำกำรอนุมัติตัวชี้วัดของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ..........



แนะน ำกำรอนุมัติตัวชี้วัดของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ..........

ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถตรวจสอบตัวช้ีวัดค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนได้
โดยคลิกปุ่ม “ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปี .........” ในหน้ำ “กำรลงนำมค ำรับรองฯ” ดังรูป



แนะน ำกำรอนุมัติตัวชี้วัดของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ..........

เมื่อผู้อ ำนวยกำรเข้ำสู่หน้ำรำยละเอียดตัวชี้วัดค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนเรียบร้อยแล้ว
ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถตรวจสอบตัวชี้วัดของหน่วยงำนได้ โดยคลิกปุ่ม “ตรวจสอบตัวชี้วัด”

ในหน้ำ “ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........” ดังรูป



แนะน ำกำรอนุมัติตัวชี้วัดของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ..........

เมื่อผู้อ ำนวยกำรท ำกำรตรวจสอบตัวช้ีวัดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมำที่หน้ำหลัก โดยช่องคอลัมน์ 
“จัดกำร” จะเปลี่ยนจำกค ำว่ำ “ตรวจสอบตัวชี้วัด” เป็น “อนุมัติแล้ว” ดังรูป



กำรอนุมัติข้อมูลกำรรำยงำนผล
ของหน่วยงำนรอบ 6 และ 12 เดือน



กำรอนุมัติข้อมูลกำรรำยงำนผล
ของหน่วยงำนรอบ 6 และ 12 เดือน

ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถอนุมัติกำรรำยงำนผลค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนได้ โดยคลิกปุ่ม “ตรวจรำยงำน”
ในหน้ำ “ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........” ดังรูป



เม่ือผู้อ ำนวยกำรคลิกปุ่ม “ตรวจรำยงำน” ระบบจะแสดง
ป๊อปอัพหน้ำรำยงำนตัวชี้ วัด โดยผู้อ ำนวยกำรสำมำรถ
ดูเกณฑ์กำรให้คะแนนได้ ดังรูป

กำรอนุมัติข้อมูลกำรรำยงำนผล
ของหน่วยงำนรอบ 6 และ 12 เดือน



กำรอนุมัติข้อมูลกำรรำยงำนผล
ของหน่วยงำนรอบ 6 และ 12 เดือน

เมื่อผู้อ ำนวยกำรดูรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน และตรวจสอบกำรรำยงำนผลของตัวชี้วัดที่หน่วยงำนรำยงำนผล
โดยผู้อ ำนวยกำรสำมำรถตรวจสอบรำยงำนผลระดับควำมส ำเร็จได้จำกระดับควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดนั้น ๆ

และสำมำรถดำวน์โหลดหลักฐำนกำรด ำเนินงำนที่หน่วยงำนแนบได้ จำกนั้นผู้อ ำนวยกำรสำมำรถอนุมัติตัวชี้วัดได้
โดยคลิกปุ่ม “อนุมัติรำยงำน” เพื่อท ำกำรอนุมัติตัวช้ีวัด หรือกดปิดเพื่อยกเลิกกำรอนุมัติ ดังรูป



กำรอนุมัติข้อมูลกำรรำยงำนผล
ของหน่วยงำนรอบ 6 และ 12 เดือน

เมื่อผู้อ ำนวยกำรท ำกำรอนุมัติตัวช้ีวัดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมำที่หน้ำหลัก โดยช่องคอลัมน์ 
“จัดกำร” จะเปลี่ยนจำกค ำว่ำ “ตรวจรำยงำน” เป็น “อนุมัติแล้ว” ดังรูป



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง



ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเองท่ีหน่วยงำนรำยงำนผลได้ โดยคลิกปุ่ม “รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง”
ปุ่มสีน้ ำเงินแถบขวำมือของหน้ำ “ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........” ดังรูป

แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง



ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถพิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองได้ โดยคลิกปุ่ม “พิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง” ดังรูป

แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง



แนะน ำกำรดูรำยงำนผลกำรตรวจสอบ



ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถดูรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ โดยคลิกปุ่ม “รำยงำนผลกำรตรวจสอบ”
ปุ่มสีแดงแถบขวำมือของหน้ำ “ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........” ดังรูป

แนะน ำกำรดูรำยงำนผลกำรตรวจสอบ



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

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



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถดูข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เจ้ำภำพตัวชี้วัดระบุไว้ได้ โดยคลิกปุ่มไอคอนคอลัมน์ “ข้อเสนอแนะ” ดังรูป



แนะน ำวิธีกำรดูรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

เมื่อผู้อ ำนวยกำรคลิกปุ่มไอคอนตรงคอลัมน์ “ข้อเสนอแนะ” ระบบจะแสดง “รำยละเอียดข้อเสนอแนะท่ีเจ้ำภำพระบุไว้” ดังรูป



แนะน ำขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนน
ควำมพึงพอใจระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
E-PA



ขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนนควำมพึงพอใจ
ระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร E-PA

เมื่อผู้อ ำนวยกำรเข้ำสู่ระบบครั้งแรกของกำรอนุมัติตัวชี้วัด หน้ำแรกของผู้อ ำนวยกำรระบบจะแสดงอิโมติคอนระดับควำมพึงพอใจ
“ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถให้คะแนนควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร E-PA” โดยคลิกเลือกระดับ

ควำมพึงพอใจของผู้อ ำนวยกำรจำกนั้นคลิกปุ่ม “กดส่งผลคะแนนควำมพึงพอใจ” ดังรูป



ขั้นตอนกำรประเมินผลคะแนนควำมพึงพอใจ
ระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร E-PA

เมื่อผู้อ ำนวยกำรให้คะแนนควำมพึงพอใจระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะแสดงข้อควำม “ขอบคุณทุกคะแนนควำมพึงพอใจของท่ำน” ดังรูป
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แนะน ำวิธีกำรตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้งำน



ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถตั้งค่ำหรือแก้ไขบัญชีผู้ใช้งำนได้ โดยคลิกปุ่ม “บัญชีผู้ใช้งำน” แถบบนขวำมือของหน้ำ
“ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........ ” ดังรูป

แนะน ำวิธีกำรตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้งำน



แนะน ำวิธีกำรตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้งำน

เมื่อผู้อ ำนวยกำรคลิกปุ่ม “บัญชีผู้ใช้งำน” ระบบจะแสดงหน้ำ “ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งำน” ของผู้อ ำนวยกำร ดังรูป
ทั้งนี้ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถแก้ไข ช่ือ – นำมสกุล, เบอร์โทรศัพท์, Email เพื่อรับกำรแจ้งเตือนผ่ำนอีเมล, ต ำแหน่ง

และสมัครรับกำรแจ้งเตือนผ่ำน Line Official เพื่อสะดวกในกำรรับข่ำวสำรกำรรำยงำนต่ำง ๆ ของระบบค ำรับรอง ฯ ได้อีกด้วย



แนะน ำวิธีกำรดูรำยกำรแจ้งเตือน



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

แนะน ำวิธีกำรดูรำยกำรแจ้งเตือน



เมื่อผู้อ ำนวยกำรคลิกปุ่ม “รำยกำรแจ้งเตือน” ระบบจะแสดงหน้ำ “รำยกำรแจ้งเตือน” ดังรูป
ทั้งนี้ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถอัปเดทบัญชผีู้ใช้งำนเพื่อให้ระบบสำมำรถแจ้งเตือนทำงอีเมลได้อีกด้วย

แนะน ำวิธีกำรดูรำยกำรแจ้งเตือน



แนะน ำวิธีกำรสนทนำติดต่อ – สอบถำม (แชท)



ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถสนทนำติดต่อ - สอบถำมได้ โดยคลิกปุ่ม “แชท” แถบเมนูซ้ำยมือของหน้ำ
“ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ........ ” ดังรูป

แนะน ำวิธีกำรสนทนำติดต่อ – สอบถำม (แชท)



แนะน ำวิธีกำรสนทนำติดต่อ – สอบถำม (แชท)

เมื่อผู้อ ำนวยกำรคลิกปุ่ม “แชท” ระบบจะแสดง “รำยชื่อทั้งหมด หรือรำยกำรแชทล่ำสุด” ดังรูป
ทั้งนี้ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถสนทนำติดต่อ – สอบถำม ผู้ดูแลระบบ, เจ้ำภำพตัวชี้วัด หรือผู้รำยงำนได้

และเมื่อผู้อ ำนวยกำรสนทนำติดต่อ - ติดต่อสอบถำมเรียบร้อยแล้ว สำมำรถคลิกปุ่ม “ระบบจัดกำร” เพื่อกลับไปหน้ำหลักได้



ติดต่อสอบถำม

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่
Line official

หรือ
โทร : 0 2590 6135 - 9


