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1.3  หลักการทํางานของระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ์

1.3.1 ระบบ ESM จะทํางานเป็นลําดับ โดยไม่ขา้มขั้นตอนสาํคัญ  
 เริ่มจาก บริหารข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ คําของบประมาณ กลั่นกรอง จัดสรรงบประมาณ  บริหาร
แผนงาน/โครงการ รายงานการเบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้า เป็นต้น 

1.3.2 ต้องมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และอนุมัตทิุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูลก่อนเข้าไปสู่ขั้นตอน
 ต่อไป เช่น 

เมนูคําของบประมาณ เจ้าของโครงการบันทึกและส่งเข้ากลั่นกรอง กลุ่มแผนของหน่วยงานจะตรวจและ
ส่งเข้ารอการอนุมัติ กองแผนงานอนุมัติโครงการ  หลังจากน้ันหน่วยงานจึงจะสามารถเข้าไปจัดสรร
งบประมาณโครงการได้ 

เมนูบริหารโครงการ เจ้าของโครงการดําเนินการปรับแผน/โอนเงิน/สร้างโครงการใหม่นอกแผน โดย
กลุ่มแผนของหน่วยงานอนุมัติ หลังจากน้ันเจ้าของโครงการจึงจะสามารถเข้าไปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 
และรายงานการเบิกจ่ายได้  

เมนูรายงานความก้าวหน้า เจ้าของโครงการเข้าไปรายงานความก้าวหน้า และกลุ่มแผนของหน่วยงาน
จะเข้าไปตรวจและอนุมัติรายงานฯ หลังจากน้ันค่าคะแนนความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจึงจะถูกนํามา
คํานวณสรุปผล 

เมนูรายงานตัวช้ีวัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้สิทธ์ิผู้ดูแลตัวช้ีวัด ระดับบันทึกข้อมูล จะเข้ามาบันทึกข้อมูล 
และผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้สิทธ์ิผู้ดูแลตัวช้ีวัด ระดับตรวจสอบ และ Sign off เข้ามาตรวจสอบ และอนุมัติ
รายงานฯ สําหรับค่าคะแนนตัวช้ีวัด จะได้รับการคํานวณผลรวม สามารถดูผลคะแนนได้จาก ตารางแสดงผล
การค้นหา “การประเมินผลแบบขั้นตอน” / ตารางแสดงผลการค้นหา “การประเมินผลแบบปริมาณ” / เมนู 
“Report ตัวช้ีวัด”   

ยกเว้น เมนูรายการเบิกจ่าย ผู้ที่บันทึกข้อมูลจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง 

1.3.3 ระบบ ESM จะยอมให้มีการตรวจสอบความผิดพลาดได้ 2-3 ขั้นตอน เท่านั้น  
 (คําของบประมาณ บริหารโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงานตัวช้ีวัด) กรณีผ่านการตรวจสอบขั้น
สุดท้ายจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ ดังน้ัน ก่อนบันทึกการอนุมัติต้องอ่านและพิจารณาเอกสาร หลักฐาน
ความถูกต้องอย่างรอบคอบ 

1.3.4 ระบบ ESM จะเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีผู้ดําเนินการในระบบ ESM เก็บไว้ตรวจสอบ  
 โดยจะระบุ ช่ือหน่วยงาน ตําแหน่ง ช่ือ-นามสกุล ช่ือกลุ่ม(ช่ือสิทธ์ิ) การกระทํา IP วันที่-เวลาที่บันทึก
ข้อมูลในระบบ ESM ดังน้ัน จึงไม่สมควรใช้ Username แทนกัน 

1.3.5 กรณีไม่ต้องการใช้ข้อมูล สามารถลบข้อมูลออกจากระบบ ESM ได้ แต่แนะนําให้
เปลี่ยนสถานะแทนการลบข้อมูลทิ้ง ได้แก่ 

 ในเมนู”บริหารผู้ใช้งานระบบ” ถ้ามีบุคลากรที่ลาออก/เกษียณ ให้เลือกช่อง*สถานภาพ เป็น“เกษียน
หรือลาออกจากราชการ”  
 ในเมนู”บริหารกลุ่มผู้ใช้งาน” ให้เลือก ช่อง *สถานะของกลุ่ม เป็น“ยกเลิกสิทธ์ิช่ัวคราว”  
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 ในเมนูบริหารหน่วยงาน ให้เลือก ช่อง *สถานะของหน่วยงาน เป็น“ปิดทําการ”  
 ในเมนูรายการเบิกจ่าย ซึ่งในเบ้ืองต้นผู้ใช้สิทธ์ิ “ดูแลเบิกจ่ายระดับหน่วยงาน และดูแลระบบหน่วยงาน 
สามารถลบข้อมูลที่บันทึกผิดและแก้ไขข้อมูลได้  
 ยกเว้น 1.เมนูการบริหารโครงการ 2.รายการโอนเงิน 3.รายการจัดซื้อจัดจ้าง 4.รายการความก้าวหน้า  
ระบบ ESMให้แก้ไข1เท่าน้ัน ไม่สามารถลบข้อมูลได้ 
 อย่างไรก็ตามระบบ ESM จะบันทึกวันที่-เวลา-เหตุการณ์ที่ลบ-พร้อมทั้ง Username ไว้เป็นหลักฐาน 

1.4 แนะนาํหน้าต่างการลงช่ือเข้าใช้งานระบบ ESM 
 

 
ภาพที่  1.1  แสดงหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ESM 

1.4.1  เข้าใช้งานระบบ ESM  
 โดยกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประชาชน) และรหัสผ่าน ในการใช้งานครั้งแรกด้วยเลขบัตร
ประชาชน 6 ตัวท้าย หลงจากน้ันท่านสามารถท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยการกําหนดตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ หรือตัวเลขทั้งหมด หรือทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษปนกับตัวเลขก็ได้ 
จํานวน 6-8 หลักได้ เมื่อเข้าสู่ระบบ ESMฯครั้งต่อไป 

1.4.2 ประวตัิความเป็นมา  
 เมื่อคลิ๊กที่ “ประวัติความเป็นมา” จะพบข้อมูลความเป็นมาจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ (Estimates) สู่ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) 

1.4.3  คู่มือการใช้งาน  
 สามารถคลิ๊ก เพ่ือ download หรืออ่านคู่มือการใช้งานระบบ ESM ฉบับปัจจุบัน 

1.4.4  ติดตอ่เรา  
 จะบรรจุข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณีพบ
ข้อผิดพลาดของระบบ ESM หรือต้องการผู้ช่วยเหลืออธิบายการทํางานของระบบ ESM  

                                                            
1

 การบริหารโครงการ ถ้ามีการแก้ไขจํานวนเงิน จะเป็นการบนัทกึการปรับแผนครัง้ตอ่ไป ซึง่สามารถ download รายการปรับแผนมา
เก็บไว้หรือแนบเอกสารสําหรับอนมุตัิ สํารับการแก้ไขอ่ืน ๆ  เช่น การปรับช่ือโครงการ เป็นต้นจะไมถื่อวา่เป็นการปรับแผน 

1.4.1 

1.4.2 1.4.3 1.4.4
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1.5 แนะนาํเมนูต่างๆ ในระบบ ESM 

 เมื่อท่านกรอกข้อมูลรหสัผูใ้ช้งาน (เลขบัตรประชาชน) และรหัสผ่าน และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ ESM จะพบ
หน้าต่าง ซึ่งจะประกอบด้วย 
 1.5.1 เมนูที่มีสัญลักษณ์ด้านบนขวามือ และ 
 1.5.2 เมนูที่มีแถบสัญลักษณ์ที่ขอบด้านซ้ายมือ  
 ท่านสามารถทราบสถานการณ์ใช้งานที่ท่านกําลังดําเนินการอยู่ในเมนูต่างๆ ในขณะนั้น โดยดูจากแถบ
มุมบนซ้ายมือ ตัวอย่างในภาพที่ 1.2 ผู้ใช้ระบบ ESM อยู่ในเมนูข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น  
 

 
 ภาพที่  1.2  แถบแสดงสถานะของงานท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 

1.5.1 แถบเมนูสัญลักษณ์ด้านบนขวามือ 
 เป็นการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบ ESM ประกอบด้วย  
 1.5.1.1 สัญลักษณ์ “สี่เหลี่ยม” แสดงกรอบกลุ่มผู้ใช้งานที่ท่านใช้ทํางานในระบบ ESM ในขณะนั้น 
บางท่านอาจมีหลายกลุ่ม เช่น เจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) ผู้ดูแลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถ
เลือก/เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งานของท่านให้เหมาะสมกับการใช้งานในขณะน้ัน โดยแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานจะเช่ือมโยงกับสิทธ์ิใน
การทํางานและจะเห็นแถบสัญลักษณ์ด้านข้างซ้ายมือต่างกัน ตัวอย่างภาพที่ 1.3 แสดงกลุ่มผู้ใช้งานที่ท่านใช้
ทํางานในระบบ ESMในขณะนี้ คือ กลุ่ม Admin(หลัก) จะเห็นแถบสัญลักษณ์ด้านข้างซ้ายมือทุกเมนู ซึ่งมี
จํานวน 14 เมนู เป็นต้น 

แสดงสถานการณ์ใช้งานในปัจจบุนั ผู้ ใช้งานระบบฯ

ตรวจสอบ แก้ไขข้อมลู ให้ถกูต้อง และเป็นปัจจบุนั 
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ภาพที่  1.3  แสดงสถานะกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ ESM 

 1.5.1.2 สัญลักษณ์ “เว็บบอร์ด” เป็นกล่องบรรจุกระดานข่าว ลักษณะการใช้งานเหมือน เว็บบอร์ด
ทั่วไป และเป็นช่องทางหน่ึงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อความท่ีต้องการสื่อสารให้ผู้เก่ียวข้องทราบแบบ 
two way communication เช่น หนังสือเวียนต่างๆ แนวทางการจัดทํางบประมาณปีงบประมาณ.... ฯลฯ 
นอกเหนือจากช่องทางอ่ืนๆ เช่น โทรศัพท์, Email, Line, หนังสือเวียน เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานระบบฯ สามารถ
โพสต์ข้อความดังกล่าว และผู้เก่ียวข้องสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อคําถาม เพ่ือให้
ผู้อ่ืนได้อ่านและรับทราบคําตอบหากมีข้อคําถามเดียวกัน นอกจากน้ีประโยชน์ที่โดดเด่นของเว็บบอร์ด คือเก็บ
ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นฐานข้อมูลไว้ในระบบฯ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสะดวกในการค้นข้อมูลในปีที่ผ่านมา อีกด้วย 

 
ภาพที่  1.4  แสดงภาพ เม่ือ คลิ๊กท่ี “เว็บบอร์ด” 

 1.5.1.3 สัญลักษณ์ “ซองจดหมาย” แสดงกล่องข้อความใหม่ที่มีผู้ใช้งานอ่ืนที่ส่งมาถึงท่าน  
 กรณีที่มีข้อความใหม่ จะมีวงกลมสีแดงแสดงจํานวนข้อความเข้า (ตามภาพที่ 1.5 แสดงว่ามี
ข้อความเข้า 12 ข้อความ) ท่านสามารถอ่านข้อความ โดยคลิกเลือก “กล่องข้อความ”  และสามารถส่งข้อความ
ถึงบุคคลที่ท่านต้องการติดต่อโดย คลิก เลือก “ข้อความท่ีส่งออก”  

1.5.1.1

1.5.1.2
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 ภาพที่  1.5  แสดงรายละเอียดในเมนูกล่องข้อความ และข้อมูลส่วนตัว 

 1.5.1.4 สัญลักษณ์ “รูปคน” แสดงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งน้ี เมื่อเข้าสู่ระบบ ESM ท่านจะพบ
ข้อมูลส่วนตัวของท่าน และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ เช่น รหัสผ่าน เบอร์โทรสํานักงาน เบอร์โทรมือถือ และ 
Email สําหรับข้อมูลนอกเหนือจากนี้ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานระบบบริหารจัดการ            
เชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (download กล่องเครื่องมือ) มายังกองแผนงานเพ่ือปรับแก้ข้อมูล 

1.5.2 แถบเมนูสัญลักษณ์ด้านข้างซ้ายมือ 
 จะแสดงเมนูที่ใช้ทํางานในระบบ ESMมี 14 เมนูหลัก ซึ่งผู้ใช้งานจะเห็นเมนูต่างกันไปตามสิทธ์ิของ
ผู้ใช้งานตามที่ผู้ใช้งานระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานระบบ ESM (หน้าจอคอมพิวเตอร์บางเคร่ือง 
แถบเมนูจะปรากฏเรียงด้านบนของหน้าจอ) ทั้ง 14 เมนู แต่ละเมนูมีการทํางานแตกต่างกัน ดังน้ี 

 
ภาพที่  1.6  แสดงเมนูการทํางาน 14 เมนู ของระบบ ESM ด้านซ้ายมือ  

 1.5.2.1 ผูด้แูลระบบ : สัญลกัษณ์ สําหรบัสทิธ์ิ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) 
 เมนูน้ีใช้บริหารการเพ่ิมเข้า-นําออกหรือค้นหาข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ ประกอบด้วยเมนูย่อย 16 เมนู
ย่อย ดังน้ี 
  1) บริหารผู้ใช้งานระบบ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)]        
ใช้ค้นหา จัดการข้อมูล เพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ESM  

1.5.1.3

1.5.1.4 
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  อน่ึง ถึงแม้ว่าบุคลากรของหน่วยงานมีช่ืออยู่ในระบบ ESM ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ใช้งานระบบ 
ESMและยังไม่สามารถใช้งานระบบ ESMได้ จนกว่าผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) หรือผู้ดูแลระบบ(หน่วยงาน) จะ
นําช่ือของบุคลากรเข้าในกลุ่มผู้ใช้งานตามสิทธ์ิ ในเมนูย่อยบริหารกลุ่มผู้ใช้งานในข้อ 3) ก่อน 
  2) ดูข้อมูลการทํางานของระบบ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ 
(หน่วยงาน) ใช้สําหรับตรวจสอบข้อมูลการดําเนินการของผู้ใช้งานในระบบ ESM ประกอบด้วย  
   ช่ือหน่วยงาน  
   ตําแหน่ง  
   ช่ือ-นามสกุล (ของผู้ log in เข้าในระบบ ESM) 
   ช่ือกลุ่ม (ระบุช่ือกลุ่มตามที่ผู้ log in ใช้ในการบันทึกข้อมูล) 
   การกระทํา (จะระบุว่าทําเมนูใด โครงการใด หรือตัวช้ีวัดใด)  
   IP (จะระบุเลขเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลครั้งน้ี)  
   เวลา (จะระบุวัน/เดือน/ปี/เวลาที่เข้าบันทึกในระบบ) 
  3) บริหารกลุ่มผู้ใช้งาน [สําหรับผู้ดูแลระบบ (ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)]         
ใช้สําหรับเพ่ิม หรือเปลี่ยนสถานะกลุ่มผู้ใช้งาน2  และ เพ่ิมช่ือบุคลากรเข้าในกลุ่มผู้ใช้งานที่กําหนดไว้ 
  4) บริหารหน่วยงาน [สําหรับผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม หรือเปลี่ยนสถานะ
หน่วยงาน 
  5) บริหารโครงสร้างงบประมาณ [สําหรับผู้ดูแลระบบ (ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในแต่ละปี ตามพจนานุกรมกิจกรรม ได้แก่ ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ผลผลิตย่อย  
  6) บริหารยุทธศาสตร์ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ(ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ 
  7) บริหารประเภทงบรายจ่าย [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิมหรือลด
ประเภทงบรายจ่าย เช่น งบดําเนินงานขั้นตํ่าประจํา งบดําเนินงานโครงการ งบลงทุน เป็นต้น และสามารถอัพ
โหลดไฟล์แนบกับงบรายจ่ายน้ันๆ เช่น แบบฟอร์มต่างๆ หรือกรอบวงเงิน ฯลฯ เพ่ือให้หน่วยงานดาวน์โหลด
เอกสารมาแนบหรือใช้ประโยชน์อ้างอิงตามประเภทงบรายจ่าย เมื่อต้องการทําคําของบประมาณ 
  8) บรหิารงบประเภทค่าใชจ่้าย [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนประเภทงบประมาณย่อย เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นต้น 
เพ่ือให้หน่วยงานเลือกประเภทค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมในโครงการย่อย  
  9) บริหารตําแหน่งผู้ใช้งาน [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนช่ือตําแหน่งผู้ใช้งาน 
  10) บริหารคํานําหน้าชื่อ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ 
  11) บริหารประเภทพนักงาน [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนประเภทพนักงาน 

                                                            
2  ไม่ควรลบแต่ใช้เปลี่ยนสถานะของกลุ่มว่ายังทํางานอยู่ หรือยกเลิกสิทธ์ิชั่วคราว 
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  12) บริหารพื้นที่เป้าหมาย [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป้าหมาย ในรูปแบบของช่ือจังหวัดแต่ละจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด เช่น ภาค เขตบริการ
สุขภาพ ทั่วประเทศ เป็นต้น 
  13) บริหารนโยบายไม่ใช่จุดเน้น [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนประเด็นที่กรมกําหนดว่าไม่ใช่จุดเน้นของการทํางานในปีน้ันๆ แต่เป็นภารกิจที่ต้องดําเนินงานตาม
บทบาท  
  14) บริหารมาตรการไม่ใช่จุดเน้น [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด 
หรือปรับเปลี่ยนมาตรการภายใต้การบริหารนโยบายม่ใช่จุดเน้นกรมกําหนดตามข้อ 13) ซึ่งหากหน่วยงาน 
ระบุว่ากิจกรรมในโครงการย่อยเกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่จุดเน้น จะไม่ต้องระบุเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ
ที่ใช้ในกิจกรรมน้ันๆ ว่า ใช้เพ่ือดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวร้อยละเท่าใด 
  15) บริหารนโยบายจุดเน้น [สําหรับผู้ดูแลระบบ(ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนประเด็นที่กรมกําหนดให้จุดเน้นในปีน้ันๆ 
  16) บริหารมาตรการจุดเน้น [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนมาตรการภายใต้นโยบายจุดเน้นที่กรมกําหนดตามข้อ 15) ซึ่งหากหน่วยงาน ระบุว่ากิจกรรมใน
โครงการย่อยเก่ียวข้องกับมาตรการที่เป็นจุดเน้น จะต้องระบุเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมน้ันๆ 
ว่า ใช้เพ่ือดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวร้อยละเท่าใด 
 

 1.5.2.2 รายการคําของบประมาณ : สัญลักษณ์ : [สําหรับเจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ผู้ดูแล
ระบบ (หน่วยงาน) และ รายละเอียดการใช้งานตามสิทธ์ิการใช้งาน ดังน้ี 
   1) เจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ใช้บันทึกคําของบประมาณ ทุกประเภทงบรายจ่าย ซึ่ง   
แต่ละงบรายจ่ายจะมีรูปแบบคําของบประมาณต่างกัน ยกเว้นคําของบประมาณในงบรายจ่ายอ่ืน (วิจัยและ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว) เจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ไม่ต้องกรอกคําของบประมาณ 
ภายหลังจากกรมฯปิดระบบคําของบประมาณ ให้สร้างโครงการในเมนูบริหารโครงการ ปุ่มสร้างโครงการใหม่
   อน่ึงเจ้าของโครงการสามารถแก้ไขโครงการของตนเองได้ จนกว่าผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ซึ่ง
ได้แก่กลุ่มแผนของหน่วยงานจะเข้ามาตรวจสอบและอนุมัติโครงการ ซึ่งหลังจากโครงการได้รับอนุมัติจะไม่
สามารถเข้าไปแก้ไขได้ 
   กรณีผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) เป็นผู้บันทึกคําของบประมาณ แทนเจ้าของโครงการ ให้
เปลี่ยนสิทธ์ิจากผู้ดูแลระบบ(หน่วยงาน) เป็น สิทธ์ิ เจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ก่อน มิฉะน้ันเจ้าของโครงการ
จะไม่เห็นโครงการดังกล่าว และไม่สามารถทํารายการในเมนูปรับแผน หรือเมนูรายงานความก้าวหน้าได้  
   2) ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ในเมนูเดียวกันกับเจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ให้ตรวจดู
สถานะโครงการในตารางแสดงผลการค้นหารายการคําของบประมาณ ให้เลือกโครงการท่ีแสดงสถานะยังไม่
อนุมัติ มาพิจารณา หากรายละเอียดในโครงการถูกต้อง คลิ๊ก เลือกส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง หลังจากขั้น
ตอนน้ีแล้วหน่วยงานจะไม่สามารถแก้ไขคําของบประมาณได้ 
 

  1.5.2.3 รายการกลั่นกรอง : สัญลักษณ์  สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) 
   ใช้สําหรับกลั่นกรองคําของบประมาณที่หน่วยงานส่งเข้ามาให้กองแผนงานอนุมัติกลั่นกรอง 
โดยดูจากโครงการที่มีสถานะอยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรอง มาพิจารณา หากถูกต้องในสาระสําคัญให้คลิกอนุมัติ 
โครงการดังกล่าวจะถูกนําเข้าไปในเมนูจัดสรรงบประมาณโครงการ กรณีโครงการดังกล่าวผิดในสาระสําคัญ ให้
เลือกไม่อนุมัติพร้อมอธิบายเหตุผล โครงการดังกล่าวจะถูกตีกลับไปยังหน่วยงานเพ่ือแก้ไข ซึ่งหน่วยงาน
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สามารถตรวจสอบได้จากตารางแสดงผลการค้นหารายการคําของบประมาณ เพ่ือดูว่าสถานะโครงการ อยู่ใน
ขั้นตอนการกลั่นกรอง หรือผ่านการกลั่นกรอง หรือไม่ผ่านการกลั่นกรอง  
 

  1.5.2.4 จัดสรรงบประมาณ : สัญลักษณ์  สําหรับผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ 
(หน่วยงาน) 
   ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนูย่อย ดังน้ี 

  1) รายการจัดสรรงบประมาณกรม สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) จัดสรรงบประมาณ
ภาพรวมงบประมาณทั้งหมดทุกงบรายจ่ายที่ได้รับจากสํานักงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรมหลัก งบรายจ่าย 
และรายการค่าใช้จ่าย  

  2) จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) จัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณท่ีกรมฯจัดสรรเป็นกรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงาน 
จําแนกตามกิจกรรมหลัก งบรายจ่าย  

  3) จัดสรรงบประมาณโครงการ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จะจัดสรรงบประมาณทุกงบ
รายจ่าย ทุกกิจกรรมหลัก ลงในโครงการ/รายการต่างๆ ของหน่วยงานตามงบประมาณที่หน่วยงานเห็นชอบ 
ทั้งน้ีวงเงินรวมต้องอยู่ภายใต้กรอบเงิน “จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” ตาม ข้อ 2) 
 

  1.5.2.5 บริหารโครงการ : สัญลักษณ์ : สําหรับเจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) และสําหรับผู้ดูแล
ระบบ (หน่วยงาน)  
   ประกอบด้วย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย คือ บริหารโครงการ และอนุมัติปรับโครงการ 
   1) บริหารโครงการ : สําหรับเจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) เจ้าของโครงการสามารถเข้ามา
ขออนุมัติแผน ปรับแผน โอนเงิน ยกเลิกโครงการ ยกเลิกกิจกรรม โดยเข้าไปปุ่มค้นหา และดูที่ตารางแสดงผล
การค้นหาบริหารโครงการ คลิกเลือกรูปดินสอหน้าโครงการของตนเอง หรือสามารถสร้างโครงการใหม่นอก
แผน โดยเข้าไปใช้ปุ่มสร้างโครงการใหม่   
   2) อนุมัติแผน: สําหรับผู้ดูแลระบบ (ระดับหน่วยงาน) สามารถตรวจดูสถานะโครงการใน
ตารางแสดงผลการค้นหาอนุมัติปรับโครงการ เลือกโครงการที่มีสถานะ ยังไม่อนุมัติ คลิกโครงการน้ัน ๆ ขึ้นมา
ตรวจสอบความถูกต้องและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ก่อนพิจารณาอนุมัติ หากได้รับการอนุมัติให้ปรับแผนแล้ว 
หรือได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกโครงการได้ 
 

  1.5.2.6 โอนเงิน สัญลักษณ์ : สําหรับผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และ ผู้ดูแลระบบ (ADMIN กรม) 
ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนูย่อย คือ รายการโอนเงิน และรายการเงินส่วนกลาง 
   1) อนุมัติรายการโอนเงิน แสดงสถานะโครงการที่มีการโอนเงินทั้งหมด โดย 
   ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)จะเข้าทําการอนุมัติการโอนเงินระหว่างโครงการในหน่วยงานท่ีอยู่
ภายใต้ผลผลิตเดียวกัน หรือเข้ามาตรวจสอบสถานะโครงการที่รออนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)   
   ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) จะเข้ามาอนุมัติการโอนเงินในกรณี อนุมัติโอนเงินระหว่างหน่วยงาน 
อนุมัติโอนเงินข้ามผลผลิต อนุมัติโอนข้ามงบรายจ่าย อนุมัติโอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ 
    ซึ่งถ้าหากได้รับอนุมัติการโอนเงินแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการดังกล่าวได้ 
   2) รายการเงินส่วนกลาง สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) โดยจะแสดงสถานะโครงการ ที่มี
การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางกรมฯ เพ่ือให้ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) ตรวจสอบสถานะเงิน
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ส่วนกลางกรมฯ และทํารายการโอนเงินส่วนกลางกรมฯให้หน่วยงาน พร้อมทั้งกดปุ่ม”อนุมัติโอนเงิน” ถ้ามีการ
อนุมัติการโอนเงินแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการดังกล่าวได้  
  1.5.2.7 ยาและเวชภัณฑ์ สัญลักษณ์  สําหรับเจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) และดูแลจัดซื้อจัด
จ้าง(หน่วยงาน) และผู้ดูแลเบิกจ่ายเงิน (หน่วยงาน) ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) เพ่ือ
จัดการการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ประกอบด้วยเมนูย่อยดังน้ี 

1) ประเภทยาและเวชภัณฑ์ สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) ใช้สําหรับ ค้นหา และเพ่ิม
ประเภทยาและเวชภัณฑ์  

2) จําแนกยาและเวชภัณฑ์ สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) ค้นหา และเพ่ิมการจําแนกยา
และเวชภัณฑ์ 

3) ข้อมูลยาและเวชภณัฑ์ทัง้หมด สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) ใช้สาํหรับ ค้นหา และ
เพ่ิมยาและเวชภัณฑ์ที่สั่งซื้อเข้ามาในระบบ กรณีที่หน่วยงานต้องการเพ่ิมช่ือยาและเวชภัณฑ์ ต้องส่งแบบฟอร์ม
ขอเพ่ิมรายช่ือยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา3 แจง้มายังกองแผนงาน เพ่ือเพ่ิมช่ือยาในระบบ 

4) รายการยาและเวชภณัฑ์  สําหรับเจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) ผู้ดูแลจัดซื้อจัดจ้าง
(หน่วยงาน) ผูดู้แลเบิกจ่ายเงิน (หน่วยงาน) ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) ใช้คน้หาข้อมูล
ของยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยงานที่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
 1.5.2.8 รายการเงินนอกงบประมาณ สัญลักษณ์  สําหรับเจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) และ 
ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)   
  เจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) บันทึกข้อมูลในปุ่ม เพ่ิมเงินนอกงบประมาณเพ่ือบันทึกข้อมูล
แหล่งที่มาของเงินนอกฯ เช่น กองทุนโลก สปสช. เป็นต้น (โครงการเงินนอกงบประมาณ จะต้องสร้างโครงการ
ใหม่ในเมนูบริหารโครงการปุ่มสร้างโครงการใหม่ และได้รับการอนุมัติโครงการก่อนจึงจะบันทึกทํารายการใน
เมนูน้ีได้)   
  ผู้ ดูแลระบบ (หน่วยงาน)  ค้นหาจัดสรรเงินนอกงบประมาณ และการโอนเงินนอก
งบประมาณระหว่างหน่วยงานในกรมควบคุมโรค และหน่วยงานนอกกรมควบคุมโรค 

1.5.2.9 รายการจัดซ้ือจัดจ้าง สญัลกัษณ์  สําหรับ ผู้ดูแลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน บันทึกแผน 
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะปรากฏโครงการเฉพาะโครงการที่ระบุว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างเท่าน้ัน ทั้งน้ี 
หน่วยงานสามารถแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 20 วันหลังจากการบันทึกข้อมูลครั้งแรก หลังจากน้ัน
ระบบจะ Lock และไมส่ามารถแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

1.5.2.10 รายงานความก้าวหน้า สัญลักษณ์  สําหรับเจ้าของโครงการ (หน่วยงาน)  เข้าไป
รายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมในแต่ละโครงการ ว่าอยู่ในดําเนินการขั้นตอนใด 

 ซึ่งระบบจะคํานวณตัวเลขเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของโครงการ จากผลการดําเนินงานของแต่ละ
กิจกรรม เช่น  ยังไม่ดําเนินงาน(0%) วางแผน (20%) อยู่ระหว่างดําเนินงาน (60%) หรือดําเนินงานแล้วเสร็จ 
(100%) และนํามาคูณกับค่านํ้าหนักของกิจกรรมน้ัน เป็นความก้าวหน้าของกิจกรรม และนําผลรวมทุก
กิจกรรมมาเป็นเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของโครงการ นําทุกโครงการมาเฉลี่ยเป็นความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

1.5.2.11 รายการเบกิจ่าย สัญลักษณ์  สําหรับผู้ดูแลเบิกจ่ายเงิน (หน่วยงาน)  
 เมนูน้ีสําหรับจดัการรายการเบิกจ่ายต่างๆ ประกอบด้วยเมนูย่อยดังน้ี 

                                                            
3
 แบบฟอร์มเพ่ิมรายการยา ในเอกสารภาคผนวก 
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1) รายการเบกิจ่าย ใช้ค้นหาและเข้าไปรายงานการเบิกจ่ายเงินในโครงการต่างๆ ทุกงบรายจ่าย 
2) รายการเบกิจ่าย GFMIS ใช้สําหรับ DOWNLOAD รายงานการเบิกจ่าย GFMIS 

1.5.2.12 ตัวชี้วัด สญัลักษณ์   สําหรับ Admin (หลัก) ผู้ดูแลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) และผู้ดูแล
ตัวช้ีวัดกรม (ที่ได้สิทธ์ิบันทึกขอ้มูล และที่ได้สิทธ์ิตรวจสอบ+sign off) 

 เมนูน้ีจะใช้สําหรับสร้าง ลบ แก้ไข และรายงานตัวช้ีวัด ประกอบไปด้วยเมนูย่อยดังน้ี 
  1) บรหิารประเภทตัวชี้วัด สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) เพ่ือเพ่ิมประเภทตัวช้ีวัด เช่น 

ยุทธศาสตร์ SDA ตัวช้ีวัดรองอธิบดี เป็นต้น 
2) บรหิารตัวชี้วัด ผู้ดูแลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) และผู้ดูแลตัวช้ีวัดกรม (ที่ได้สิทธ์ิบันทึกขอ้มูล) 

ใช้สําหรับสร้างตัวช้ีวัด ในที่น้ีจะกําหนดการสร้างตัวช้ีวัดเพ่ือรายงานเป็น 2 แบบ คือ แบบขั้นตอน และแบบปริมาณ 
2.1) การรายงานตัวช้ีวัดแบบขั้นตอน ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่มีระดับความสําเร็จเป็นขั้นตอน 

ทั้งน้ี อาจมีลกัษณะเป็นแบบ Hybrid คือมีการคํานวณค่าความสําเรจ็ในขัน้ตอนสุดท้าย เช่น ระดับความสําเร็จ เป็นต้น 
2.2) การรายงานตัวช้ีวัดแบบปริมาณ ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่มีลักษณะการรายงานผลการ

ดําเนินงานเป็นตัวเลข ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่เป็น “จํานวน”ไม่มกีารคํานวณ เช่น 7 จังหวัด 256,000 ราย เป็นต้น 
หรือ ตัวช้ีวัดที่มีการรายงานผลจากการคํานวณ เช่น ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน เป็นต้น 

3) รายงานตวัชี้วัดแบบข้ันตอน ผู้ดูแลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) และผู้ดูแลตัวช้ีวัดกรม (เฉพาะที่
ได้สิทธ์ิบันทึกขอ้มูล) จะเข้าไปรายงานความก้าวหน้าของตัวช้ีวัด แบบขั้นตอน และ ผูดู้แลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) 
และผู้ดูแลตัวช้ีวัดกรม (ที่ได้สทิธ์ิตรวจสอบ+sign off) จะเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบและอนุมัติ 

  4) รายงานตวัชี้วัดแบบปริมาณ ผู้ดูแลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) และผู้ดูแลตัวช้ีวัดกรม (เฉพาะที่
ได้สิทธ์ิบันทึกขอ้มูล) จะเข้าไปรายงานความก้าวหน้าของตัวช้ีวัด แบบปริมาณ และ ผูดู้แลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) 
และผู้ดูแลตัวช้ีวัดกรม (ที่ได้สทิธ์ิตรวจสอบ+sign off) จะเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบและอนุมัติ 

1.5.2.13 Report สัญลักษณ์  สําหรับทุกสิทธ์ิการใช้งาน เป็นเมนูสําหรบั download รายงาน 
และรูปแผนภูมิ ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังน้ี Reportคําของบประมาณ, Reportการจัดสรรงบประมาณ, 
Reportการปรับแผน, Reportยาและเวชภัณฑ์,   Reportจัดซื้อจัดจ้าง, Reportความก้าวหน้า, Reportการ
เบิกจ่ายงบประมาณ, และ Reportตัวช้ีวัด เป็นต้น 

1.5.2.14 ออกจากระบบ ใช้สําหรับทุกคน กดเพ่ือออกจากระบบ ESM 
 


