
3.13.2 เมนู Report คําขอส่งเข้ากลั่นกรอง 

สิทธ์ิผู้ใช้งาน : ทุกสิทธ์ิ 
ประกอบด้วยเมนูย่อย 7 หมายเลข คือ (ภาพที่ 1) 

1. คําขอจําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
2. สรุปคําของบลงทุนหน่วยงาน 
3. แผนปฏิบัติราชการ 
4. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
5. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามรายไตรมาส 
6. มิติยุทธศาสตร์ 
7. มิติมาตรการ 

 
ภาพที่ 1 

1. คําขอจําแนกตามประเภทค่าใช้จา่ย (ภาพที่ 2) 
1.1 *ปีงบประมาณ ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการส่งออกรายงาน 
1.2 *หน่วยงาน ระบบจะเลือกช่ือหน่วยงานตามสิทธ์ิของผู้ใช้งานให้โดยอัตโนมัติ 
1.3 ส่งออกรายงาน 
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ภาพที่ 2 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แลว้ จะปรากฏตารางสรุปคําของบประมาณ (ภาพที่ 3) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายการคําของบประมาณ ขั้นตอนการส่งเข้ากลั่นกรอง เป็นตาราง

สรุปคําของบประมาณทุกงบรายจ่ายรายหน่วยงาน แยกตามผลผลิต 

 
ภาพที่ 3 
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2. สรุปคําของบลงทุนหน่วยงาน (ภาพที่ 4) 
2.1 *ปีงบประมาณ 
2.2 ส่งออกรายงาน 

  
ภาพที่ 4 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏตารางสรุปวงเงินคําของบลงทุนประจาํปีงบประมาณ 2559 กรมควบคุมโรค 
(รายหน่วยงาน) (ภาพที ่5) 

ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายการคําของบประมาณ งบลงทุน เป็นตารางสรุปวงเงินคําขอ      
งบลงทุนประจําปีงบประมาณ แสดงผลเป็นภาพรวมรายหน่วยงาน โดยแบ่งรายการ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอย่างชัดเจน 

 

ภาพที่ 5 
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3. แผนปฏบิตัริาชการ (ภาพที่ 6) 
3.1 * ปีงบประมาณ  
3.2 * หน่วยงาน 
3.3  ประเภทงบรายจ่าย 
3.4  ส่งออกรายงาน 

  
ภาพที่ 6 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” จะปรากฏแบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (คําของบประมาณส่งเข้ากลั่นกรอง) (ภาพที ่7) 

ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายการคําของบประมาณ ขั้นตอนการส่งเข้ากลั่นกรอง เป็นตาราง   
ที่นําข้อมูลจากที่หน่วยงานบันทึกคําของบประมาณ มาจัดเป็นแบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ แสดงผลตาม      
งบรายจ่ายที่ค้นหา แสดงแผนงานแผนเงินที่หน่วยงานได้ประมาณการไว้ตอนคําขอ ส่งเข้ากลั่นกรอง (ซึ่งยังไม่ได้    
รับการอนุมัติ) 
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ภาพที่ 7 

4. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามหน่วยงาน (ภาพที่ 8) 
4.1 *ปีงบประมาณ 
4.2 *ประเภทงบรายจ่าย 
4.3 *ประเภทค่าใช้จ่าย 
4.4 ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 8 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” จะปรากฎรายงานประเภทค่าใช้จ่ายจําแนกตามหน่วยงาน ปี 2559 (ภาพที่ 9) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายการคําของบประมาณ ขั้นตอนการส่งเข้ากลั่นกรอง เป็นตาราง

รายงานประเภทค่าใช้จ่ายจําแนกตามหน่วยงาน แบ่งตามผลผลิตกิจกรรมหลักตามที่หน่วยงานได้บันทึกข้อมูลคําขอ
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ไว้ โดยผู้ค้นหา ต้องเลือกประเภทงบรายจ่าย เลือกประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องการก่อน ระบบจึงจะสามารถส่งออก
รายงานได้ 

 
ภาพที่ 9 

5. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามรายไตรมาส (ภาพที่ 10) 
5.1 *ปีงบประมาณ 
5.2 *หน่วยงาน 
5.3 *ประเภทงบรายจ่าย 
5.4 *ประเภทค่าใช้จ่าย 
5.5 ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 10 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” จะปรากฏรายงานประเภทค่าใช้จ่ายจําแนกตามหน่วยงานรายไตรมาส ปี 2559 (ภาพที่ 11) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายการคําของบประมาณ ขั้นตอนการส่งเข้ากลั่นกรอง เป็นตาราง

รายงานประเภทค่าใช้จ่ายจําแนกตามหน่วยงาน แสดงผลรายไตรมาส โดยผู้ค้นหา ต้องเลือกประเภทงบรายจ่าย เลือก
ประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องการก่อน ระบบจึงจะสามารถส่งออกรายงานได้ 

 
ภาพที่ 11 

6. มิติยทุธศาสตร ์(ภาพที ่12)  
6.1 ปีงบประมาณ 
6.2 *ยุทธศาสตร์ 
6.3 ประเภทงบรายจ่าย 
6.4 หน่วยงาน 
6.5 ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 12 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” จะปรากฏรายงานยุทธศาสตร์ (ภาพที่ 13) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายการคําของบประมาณ ขั้นตอนการส่งเข้ากลั่นกรอง เป็นตาราง

รายงานคําขอโครงการตามยุทธศาสตร์ แบ่งเป็นรายไตรมาส โดยผู้ค้นหา ต้องเลือกยุทธศาสตร์ก่อน ระบบจึงจะ
สามารถส่งออกรายงานได้ 

 
ภาพที่ 13 

หมายเหตุ เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2559 หน่วยงานยังไม่ได้เลือกยุทธศาสตร์ตอนสร้างคําของบประมาณเมื่อดึงข้อมูล
จาก report คําขอส่งเข้ากลั่นกรอง หมายเลข 6 จึงไม่ปรากฏข้อมูลใดๆ ออกมา 

7. มิติมาตรการ (ภาพที ่14) 
7.1 ปีงบประมาณ 
7.2 *มาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ 
7.3 ประเภทงบรายจ่าย 
7.4 หน่วยงาน 
7.5 ส่งออกรายงาน 



 
ภาพที่ 14 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” จะปรากฏรายงานมาตรการจําแนกตามกิจกรรมโครงการรายไตรมาส ปี 2559 (ภาพที ่15) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายการคําของบประมาณ ขั้นตอนการส่งเข้ากลั่นกรอง เป็นตาราง

รายงานคําขอโครงการตามมิติมาตรการที่หน่วยงานเลือกไว้ตอนบันทึกคําของบประมาณ หากไม่ได้เลือกมาตรการ
ระบบจะไม่สามารถดึงข้อมูลน้ันออกมาได้และข้อมูลจะไม่ปรากฎในรายงานฯ โดยผู้ค้นหาต้องเลือกมาตรการลดโรค
และภัยสุขภาพก่อนระบบจึงจะสามารถส่งออกรายงานได้ 

 
ภาพที่ 15 
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