
 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-1คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

โปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
การเรียกใช้โปรแกรม 

การเรียกใช้งานโปรแกรมผูใ้ช้งานจะต้องเปิดโปรแกรมเบราเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr. 
udoncity.go.th  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1  การเรียกใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

จากรูปที่ 1  จะเมื่อเข้าสู่หน้าจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรากฏหน้าแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  การเรียกใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

เมื่อคลิกเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าจอ Login เข้าสูร่ะบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสผูใ้ช้งาน 
(Username) และ รหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 3 

 

คลิกเพ่ือ
เรียกใช้
โปรแกรม 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-2คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
รูปที่ 3  หน้าเข้าสูร่ะบบของโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
1. ผู้ใช้งานทั่วไป (User) 

เมื่อผู้ใช้งานทั่วไป (User) ได้ผ่านการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอแรกของโปรแกรม
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลก่อนที่จะเข้าโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งเป็น 

- หน้าหลักของโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดังรูปที่ 4.1 
- หน้าหลักของโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าประจํา ดังรูปที่ 4.2 

 

 
รูปที่ 4.1  หน้าหลักของโปรแกรมบริหารทะเบียนประวัติบุคลากรของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 

 

1.2.



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-3คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
รูปที่ 4.2  หน้าหลักของโปรแกรมบริหารทะเบียนประวัติบุคลากรของลูกจ้าประจํา 

 
จากรูปที่ 4.1  เมื่อคลิกที่หมายเลข 1 เพ่ือจะเข้าสู้หน้าจอโปรแกรม ซึ่งจะประกอบด้วย 

 
1.1 รายช่ือพนักงานเทศบาลนครอุดรธานีและพนักงานประจําที่อยู่ในสังกัด/กองเดียวกันกับผู้ใช้งานทั่วไป 

(User) โดยจะปรากฏรายช่ือคนที่มีลําดับขัน้ตํ่ากว่าผู้ใช้งานทั่วไป (User) 

 
รูปที่ 5  หน้าจอรายช่ือพนักงานเทศบาลนครอุดรธานีที่อยู่ในสังกัด/กองเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป (User) 

 

1. 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-4คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
รูปที่ 6  หน้าจอรายช่ือพนักงานจ้างประจําที่อยู่ในสังกัด/กองเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป (User) 

 
จากรูปที่ 5 และ 6  เมื่อคลิกที่รหัสบัตรประชาชน จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานีและพนักงานจ้าประจําจะเหมือนกันทั้งหมด ดังรูปที่ 7 
 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-5คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

1.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 
 

 
รูปที่ 7  หน้าจอทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-6คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 จากรูปที่ 7  เมื่อคลิกเลือกทีค่รั้งที่ประเมินช่องที่จะกรอกเพ่ือทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลนครอุดรธานีก็จะเปิดให้กรอกคะแนนเขา้ไป 
 

 
รูปที่ 8  หน้าจอแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-7คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 จากรูปที่ 7 และ 8  เมื่อกดทีปุ่่มบันทึกจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9  หน้าจอการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 

 
จากรูปที่ 4.1  เมื่อคลิกที่หมายเลข 2 หรือจากรูปที่ 4.2  เมื่อคลิกที่หมายเลข 1 ถ้าผู้ใช้งานทั่วไป 

(User) ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วถึงจะสามารถเข้าที่หน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 11 แต่ถ้ายังไม่ถูก
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10  หน้าจอการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 

 
1.3 แบบรายงานความดีความชอบ 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-8คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
รูปที่ 11  หน้าจอการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 

 
จากรูปที่ 11  คลิกที่ปุ่มพิมพ์จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 12 

 
1.4 เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานีและพนักงานจ้างประจํา 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-9คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
 

รูปที่ 12  หน้าจอเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-10คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
1.5 รายช่ือพนักงานจ้างช่ัวคราวและพนักงานจ้างช่ัวคราวตามภารกิจที่อยู่ในสังกัด/กองเดียวกันกับผู้ใช้งาน

ทั่วไป (User) 
 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-11คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
รูปที่ 13  หน้าจอรายช่ือพนักงานจ้างช่ัวคราวที่อยู่ในสังกัด/กองเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป (User) 

 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-12คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
รูปที่ 14  หน้าจอรายช่ือพนักงานจ้างช่ัวคราวตามภารกิจที่อยู่ในสังกัด/กองเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป (User) 

 
จากรูปที่ 13 และ 14  เมื่อคลิกที่รหัสบัตรประชาชนจะปรากฏหน้าจอโปรแกรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างช่ัวคราวและพนักงานจ้างช่ัวคราวตามภารกิจจะเหมือนกันทั้งหมด ดังรูปที่ 15 
ในรูปที่ 13 และ 14 สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ้างคนไหนที่ไม่ผ่านการประเมินในครั้งน้ี 
 

1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างช่ัวคราว 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-13คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
รูปที่ 15  หน้าจอทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างช่ัวคราว 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-14คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 

 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-15คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

รูปที่ 16  หน้าจอแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างช่ัวคราว 
 
 จากรูปที่ 15 และ 16  เมื่อกดที่ปุ่มบันทึกจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 17 
 
1.7 เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครอุดรธานีและพนักงานจ้างประจํา 

 

 
รูปที่ 17  หน้าจอเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
2. ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

เมื่อผู้ดูแลระบบ (Admin) ได้ผ่านการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอแรกของโปรแกรม
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลก่อนที่จะเข้าโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 18 



 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

22-16คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานการวางแผนและอัตรากําลัง

 
รูปที่ 18  หน้าหลักของโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

 
จากรูปที่ 18  คลิกที่หมายเลข 1 เพ่ือจะเข้าโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ

โปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลก่อนที่จะเข้าโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 19 
 

  
รูปที่ 19  หน้าแรกของโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

 
จากรูปที่ 19  จะปรากฏหน้าแรกของโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบไปด้วยเมนู

จัดการข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรเทศบาลดังต่อไปน้ี 
1. กลับหน้าหลัก 
2. พนักงานเทศบาล 

3. พนักงานจ้างประจํา 
4. พนักงานจ้างช่ัวคราว 

5. ข้อมูลส่วนตัว 
6. ออกจากระบบ 

 
จากรูปที่ 19  คลิกที่หมายเลข 2 เพ่ือจะเข้าโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ

โปรแกรมดังรูปที่ 20 

1. 
2. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.



 

 

22-2คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
รูปที่ 20  หน้าแรกของโปรแกรมบริหารทะเบียนประวัติบุคลากรของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

 
จากรูปที่ 19  คลิกที่หมายเลข 3 เพ่ือจะเข้าโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ

โปรแกรมดังรูปที่ 21 
 

 
รูปที่ 21  หน้าแรกของโปรแกรมบริหารทะเบียนประวัติบุคลากรของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

 
จากรูปที่ 20 และรูปที่ 21  คลิกที่หมายเลข 1 จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 22 และรูปที่ 23 

ตามลําดับ 
 
2.1 รายช่ือพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 

1. 

1.



 

 

22-3คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
รูปที่ 22  หน้าจอรายช่ือพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 

 
2.2 รายช่ือพนักงานจ้างประจํา 



 

 

22-4คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
รูปที่ 23  หน้าจอรายช่ือพนักงานจ้างประจํา 

 



 

 

22-5คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากรูปที่ 22 และรูปที่ 23  เมื่อคลิกที่รหัสบัตรประชาชน จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 24 ซึ่งมี
หน้าจอที่คล้ายกันและสถานะการประเมินจะบอกว่าในรอบการประเมินน้ันบุคคลคน ๆ น้ันได้รับการประเมินแล้ว
หรือยัง 

 
2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 



 

 

22-6คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
รูปที่ 24  หน้าจอแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 



 

 

22-7คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 จากรูปที่ 24  ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องเลือกปีและคร้ังที่ทําการประเมินบุคคลคน ๆ น้ันโปรแกรมจึงจะ
แสดงผลการประเมินในครั้งน้ัน 
 

จากรูปที่ 19  คลิกที่หมายเลข 4 เพ่ือจะเข้าโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ
โปรแกรมดังรูปที่ 25 

 

 
รูปที่ 25  หน้าแรกของโปรแกรมบริหารทะเบียนประวัติบุคลากรของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

 
จากรูปที่ 25  คลิกที่หมายเลข 1 จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 26 

 
2.4 รายช่ือพนักงานจ้างช่ัวคราว 

1.



 

 

22-8คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
รูปที่ 26  หน้าจอรายช่ือพนักงานจ้างช่ัวคราว 

 
จากรูปที่ 26  เมื่อคลิกที่รหัสบัตรประชาชน จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 27 ซึ่งสถานะการ

ประเมินจะบอกว่าในรอบการประเมินน้ันบุคคลคน ๆ น้ันได้รับการประเมินแล้วหรือยัง 



 

 

22-9คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
2.5 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 

 
รูปที่ 27  หน้าจอแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 
 จากรูปที่ 27  ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องเลือกปีและคร้ังที่ทําการประเมินบุคคลคน ๆ น้ันโปรแกรมจึงจะ
แสดงผลการประเมินในครั้งน้ัน 
 
2.6 การต่อหรือไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างช่ัวคราว 

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะต้องไปที่โปรแกรมบริหารงานวางแผนอัตรากําลังแล้วเลือกที่แทบบันทึกการต่อ
สัญญาจ้าง จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 28 

 

 
 

รูปที่ 28  หน้าจอแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 



 

 

22-10คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 จากรูปที่ 28  เมื่อคลิกเลือกประเภทของพนักงานจ้าง จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 29 
 



 

 

22-11คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
รูปที่ 29  หน้าจอบันทึกการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างภายในเทศบาลนครอุดรธานี 



 

 

22-12คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 จากรูปที่ 29  เมื่อคลิกช่องด้านหลังช่ือบุคคลและคลิกที่ปุ่มไม่ต่อสัญญา เพ่ือทําการต่อไม่ต้องการต่อ
สัญญาจ้างบุคคลที่ได้เลือกไว้ 
 
3. ผู้ดูแลระบบสงูสุด (Super Admin)  

เมื่อผู้ดูแลระบบ (Admin) ได้ผ่านการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอแรกของโปรแกรม ดังรูป
ที่ 30 

 

 
รูปที่ 30  หน้าหลักของโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบสูงสุด (Super Admin) 

 
จากรูปที่ 30  หน้าหลักของโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบสูงสุด (Super Admin) 

จะคล้ายกับหน้าแรกของโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ (Admin) เพียงแต่เพ่ิมลิงค์ที่เป็น
รายงานการประเมินเพ่ิมขึ้นมาให้ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Super Admin) เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับการใช้งาน
เท่าน้ัน ซึ้งภายในโปรแกรมของพนักงานจ้างประจํากับพนักงานจ้างช่ัวคราวนั้นก็จะเหมือนกันหมด เพราะโปรแกรม
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานน้ันได้สงวนไว้ให้เฉพาะพนักงานของทีได้รับอนุญาตในการเข้าถึงเท่าน้ัน 
ดังน้ันจะปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 31 – 33 
 



 

 

22-13คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
รูปที่ 31  หน้าหลักของโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของของพนักงานเทศบาล 

 

 
รูปที่ 32  หน้าหลักของโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจํา 

 



 

 

22-14คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
รูปที่ 33  หน้าหลักของโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างช่ัวคราว 

 
4. การออกจากระบบ 
4.1 ผู้ใช้งานทั่วไป (User) และผู้ ดูแลระบบสูงสุด (Super Admin) สามารถออกจากระบบ โดยผู้ใช้คลิกที่ 

 ซึ่งปรากฏบนแถบเมนูของหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 55 
 

 
รูปที่ 34  การออกจากระบบ 

 
4.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถออกจากระบบ โดยคลิกที่หมายเลข 1 หรือหมายเลข 2 ในรูปที่ 56 

 

 
รูปที่ 35  การออกจากระบบ 

 

1. 

2. 


