
ระบบการรายงานผลการประเมนิการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานภายในด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-SAR) 
 
 

ศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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กลุ่มผู้ใช้ระบบ 

ประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม 

 หน่วยงานที่ต้องส่งข้อมูลตัวชีว้ดั 

• สถาบัน/สํานกังาน/หน่วยงานส่วนกลาง 

 เจ้าภาพตัวชีว้ดั 

• สล. ผส. ศป. สมฐ. สพท. พบ.  สพ. บค. รร. ,วส, สอ ,กค. 

 ผู้ดูแลระบบ  

• กลุ่มงานพฒันาระบบบริหาร 

 

- ทุกหน่วยงานจะมี Password เพ่ือใชใ้นการเขา้ระบบ 
- สอบถาม Password ไดท่ี้ พบ.  
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การเข้าระบบ 

 เปิด Browser ( Google chrome หรือ Firefox )   

เข้าที่เวบ็ไซต์ DataCenter แล้วคลิกทีเ่มนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เลือกหน่วยงาน และ ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ 
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กลุ่มหน่วยงานท่ีตอ้งส่งขอ้มูลตวัช้ีวดั 
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หน้าจอเม่ือเข้าระบบสําเร็จ 

หมายเลข 1  ช่ือหน่วยงาน 
หมายเลข 2  สถานะ การรายงาน 
หมายเลข 3  บนัทึกขอ้มลู 

หมายเลข 4  ผลการประเมินตนเอง 
หมายเลข 5  ผลการประเมินโดยเจา้ภาพ 
หมายเลข 6  ออกจากระบบ 
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เร่ิมต้นรายงานตัวช้ีวัด 

คลิก หมายเลข 3 บันทกึข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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ข้อตกลงการรายงานตัวช้ีวัด 

 ข้อมูลใด ที่สามารถ ดึงจากระบบรายงานผล/ระบบรับรองความรู้ความสามารถ 

หรือ ระบบอ่ืนๆ ที่หน่วยงานเคยบันทึกเข้าไปแล้ว  ระบบ e-sar จะไปดึงมา

อัตโนมัติ และ ไม่ต้องแนบไฟล์ประกอบ 

 ไดแ้ก่ ตวัวดัท่ี 1.1.1 , 1.2.1 , 1.3.1 , 1.3.2 , 2.4.1 , 2.4.2 , 2.5.1,2.5.2,4.2.1,4.2.2 

และ 4.3.1 

 ข้อมูลใด ที่ไม่สามารถดึงจากระบบข้างต้นได้  จะต้องกรอกผลการดําเนินงานเอง 

และ ต้องแนบไฟล์ประกอบ (PDF เท่าน้ัน) ยกเว้น ตัววดั 1.1.2,  2.2.1 ,2.2.2 ,2.2.3 

,2.2.4 ,2.3.1, 5.1.1 ,5.2.1 ที่กรอกตัวเลขอย่างเดียวเท่าน้ัน 

 ข้อมูลใด ที่ไม่สามารถใส่ผลการดําเนินงานเป็นตัวเลขได้  ให้แนบไฟล์ประกอบ

เพียงอย่างเดียว   อาทิ ตัววดัที่ 2.4.1 : แผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่าง

ต่อเน่ือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น 
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การแนบไฟล์กรณีมีไฟล์ที่ต้องการแนบมากกว่า 1 ไฟล์ 

คลิกเคร่ืองหมาย +  เพ่ือเพิ่มช่องแนบไฟล์ โดยเพิม่เท่ากับจํานวนไฟล์ 

ที่จะแนบหากคลกิเกิน  ต้องคลกิเคร่ืองหมาย - เพ่ือลบช่องแนบไฟล์ 
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การแนบไฟล์กรณีมีไฟล์ที่ต้องการแนบมากกว่า 1 ไฟล์ (ต่อ) 

คลิก ตกลง แล้วรอสักครู่ ระบบจะอัพโหลดไฟล์ โดยระยะเวลาจะขึน้อยู่กับ 

จํานวนและขนาดของไฟล์ทีอ่ัพโหลด 

 เม่ืออพัโหลดเสร็จแล้วจะปรากฏไอคอน            แทนไฟล์แต่ละไฟล์ดังภาพ 
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การบันทึกกรณีตัววัด ดึงผลงานอัตโนมัติจากระบบ 

คลิก ตกลง (หมายเลข 1) 
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การบันทึกกรณีตัววัด ไม่ได้ดึงผลงานอัตโนมัติจากระบบ 

แนบไฟล์ประกอบ (หมายเลข 1) 

กรอกตัวเลขผลการดําเนินงาน (หมายเลข 2) 

คลิก ตกลง (หมายเลข 3) 
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การบันทึกกรณีตัววัดไม่สามารถใส่ผลการดําเนินงานเป็นตัวเลข 

 เลือกไฟล์ (หมายเลข 1) 

คลิก ตกลง (หมายเลข 2) ***ไม่ต้องใส่ตัวเลข 
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หลังจาก คลิกตกลง แล้ว จะปรากฏ ผลการประเมนิของตนเอง 

 

 

 

 

 

โดยผลการประเมินจะเป็นรูป 

        หากผลการประเมินเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ตวัวดั 

        หากผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ตัววดั 
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กรณีแก้ไขตัวเลขผลการดําเนินงาน 

กรณตีัววดั ดึงผลงานอัตโนมัตจิากระบบ  

 จะไม่อนุญาตให้แก้ไขตัวเลขผลการดําเนินงาน 

กรณตีัววดั ไม่ได้ดึงผลงานอัตโนมัตจิากระบบ (ดูภาพ) 

 สามารถใส่แนบไฟล์ หรือใส่ ตัวเลขผลการดําเนินใหม่ลงไปแทนที่ของเดิมได้

ทันที (หมายเลข 1) แล้ว คลิกตกลง (หมายเลข 2) 
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เม่ือบันทึกผลการดําเนินงานครบทุกตัววัดแล้วต้องทําอย่างไร 

 !!!!!!!สําคัญ!!!!!!!! 

ระบบมีตัวเตือนด้านบน ว่าขณะนี ้ท่านยังคงเหลือตัววดัที่ยังไม่ได้บันทึก จํานวนเท่าไร 

 

 

 

 

 ซ่ึงเม่ือท่านตอบตัวชีว้ดัสุดท้ายเสร็จส้ิน จะมี popup ขึน้มาเตือนว่า 
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เม่ือบันทึกผลการดําเนินงานครบทุกตัววัดแล้วต้องทําอย่างไร 

จะต้องใส่ ช่ือ-สกุล , ตําแหน่ง ผู้รายงานผล   (หมายเลข 1) 

แล้วคลิกส่งข้อมูล (หมายเลข2) 

ระวงั!!! หากกดส่งขอ้มูล โดยท่ีบนัทึกตวัช้ีวดัยงัไม่ครบ จะไม่สามารถกลบัไป

บนัทึกตวัช้ีวดัไดอี้กต่อไป  (ยกเวน้ให ้admin ปลดลอ็คให)้ 

เจ้าภาพจะเร่ิมตรวจตัวช้ีวัดของท่านได้ ก็ต่อเม่ือ ท่านกดส่งข้อมูล ในขั้นตอนนี ้
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จะทราบผลการประเมินโดยเจ้าภาพอย่างไรว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน 

 ทุกคร้ังที่เจ้าภาพตรวจผลการดําเนินงานของหน่วยงานเสร็จส้ิน จะปรากฏ 

ผลดังภาพ (หมายเลข 1) 

 โดยผลการประเมินจะเป็นรูป 

•     หากผลการประเมนิผ่าน 

•     หากผลการประเมนิไม่ผ่าน 
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สามารถดูภาพรวมของการประเมิน ทั้งโดยตนเอง  และ โดยเจ้าภาพ ได้ 
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กรณีเจ้าภาพตรวจผลแล้ว มีการให้ปรับแก้ไข 

ระบบจะเตือนให้เราทราบ โดยมีเคร่ืองหมาย       (หมายเลข 1) และคําอธิบาย 

จากเจ้าภาพ ในช่องหมายเหตุ (หมายเลข 3) 

จัดการแก้ไข โดยแนบไฟล์ใหม่ (ถ้าต้องการ) หรือ ใส่ตัวเลขผลการดําเนินงาน 

พร้อมช่ือและตําแหน่ง ผู้แก้ไข  แล้วคลิกตกลง (หมายเลข 2) 
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บันทึกหลักฐานการส่งตัวช้ีวัด 

หากต้องการบันทึกหลักฐานเก็บไว้  สามารถคลิกที ่หมายเลข 1 

Save As PDF   
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กลุ่มเจา้ภาพตวัช้ีวดั 
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หน้าจอเม่ือเข้าระบบสําเร็จ 

คลิกหมายเลข 1 เพ่ือเข้าไปตรวจการบันทึกข้อมูลตัวชีว้ดั 
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จะปรากฏตัวชีว้ดัที่ตนเองรับผดิชอบ ดังรูป 
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คลิก ไอคอน                         (หมายเลข 2)     ตามรายการตัววดั 

 

 

 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการพิจารณาผลงาน (หมายเลข 3) 

ประเมินผล ผ่านและไม่ผ่านโดยคลิกเคร่ืองหมาย                  (หมายเลข 4) ตามลําดับ 
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หากต้องการให้หน่วยงานน้ัน แก้ไขผลการดําเนินงานที่ส่งมาให้ตรวจ   

จะต้องปลดล็อคโดยคลกิ           (หมายเลข 5) พร้อมใส่คําอธิบายเพ่ือชีแ้จง

หน่วยงานในช่อง POP UP ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏสัญลักษณ์                  ให้ทราบว่า ได้แจ้งให้หน่วยงานนีแ้ก้ไข  

 เม่ือหน่วยงานแก้ไขมาใหม่แล้ว จะปรากฏสัญลักษณ์                  ให้ทราบ  
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 เม่ือบันทึกผลการประเมินแล้ว จะปรากฏดังภาพ 

 

 

 

โดยผลการประเมิน (หมายเลข 1)จะเป็นรูป 

      หากผลการประเมินผ่าน 

      หากผลการประเมินไม่ผ่าน 

หากต้องการแก้ไขผลการประเมิน คลกิที่      (หมายเลข 2) 
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ผูดู้แลระบบ 
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หน้าจอเม่ือเข้าระบบสําเร็จ 

คลิกไอคอน         (หมายเลข 1) เพ่ืออัพเดทคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 

คลิกไอคอน         (หมายเลข 2)  กรณทีี่ต้องการปลดล็อค ให้ หน่วยงานที่กดส่ง

ข้อมูลมาแล้วแต่ยังบันทึกตัวชีว้ดัไม่ครบ ให้สามารถบันทึกต่อได้ 
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สอบถามเพิ่มเติม 

 เกี่ยวกับระบบ 

 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

02 245 1859 

 กลุ่มไลน์แจ้งปัญหาระบบ 

 

 เกี่ยวกับตัวชีว้ดั 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  02 247 0303 ต่อ 612 – 614 

 กลุ่มไลน์KPI 
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