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1.3  หลักการทํางานของระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร ์

1.3.1 ระบบ ESM จะทํางานเปน็ลําดับ โดยไม่ข้าม
ข้ันตอนสําคัญ  
 เริ่มจาก บริหารข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ คําของบประมาณ 
กล่ันกรอง จัดสรรงบประมาณ บริหารแผนงาน/โครงการ รายงาน
การเบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้า เป็นต้น 

1.3.2 ต้องมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และอนุมัติทุกครั้งที่มี
การบันทกึข้อมูลก่อนเข้าไปสู่ข้ันตอนต่อไป เช่น 

เมนูคําของบประมาณ เจ้าของโครงการบันทึกและส่งเข้า
กล่ันกรอง กลุ่มแผนของหน่วยงานจะตรวจและส่งเข้ารอการอนุมัติ 
กองแผนงานอนุมัติโครงการ หลังจากน้ันหน่วยงานจึงจะสามารถ
เข้าไปจัดสรรงบประมาณโครงการได้ 

เมนูบริหารโครงการ เจ้าของโครงการดําเนินการปรับแผน/
โอนเงิน/สร้างโครงการใหม่นอกแผน โดยกลุ่มแผนของหน่วยงาน
อนุมัติ หลังจากนั้นเจ้าของโครงการจึงจะสามารถเข้าไปรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ และรายงานการเบิกจ่ายได้  

เมนูรายงานความก้าวหน้า เจ้าของโครงการเข้าไปรายงาน
ความก้าวหน้า และกลุ่มแผนของหน่วยงานจะเข้าไปตรวจและ
อนุมัติรายงานฯ หลังจากน้ันค่าคะแนนความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานจึงจะถูกนํามาคํานวณสรุปผล 
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เมนูรายงานตัวชี้วัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้สิทธิ์ ผู้ ดูแล
ตัวชี้วัด ระดับบันทึกข้อมูล จะเข้ามาบันทึกข้อมูล และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายใช้สิทธิ์ผู้ดูแลตัวชี้วัด ระดับตรวจสอบ และ Sign off 
เข้ามาตรวจสอบ และอนุมัติรายงานฯ สําหรับค่าคะแนนตัวชี้วัด 
จะได้รับการคํานวณผลรวม สามารถดูผลคะแนนได้จาก ตาราง
แสดงผลการค้นหา “การประเมินผลแบบข้ันตอน”/ตารางแสดงผล
การค้นหา “การประเมินผลแบบปริมาณ”/เมนู “Reportตัวชี้วัด”   

ยกเว้น เมนูรายการเบิกจ่าย ผู้ที่ บันทึกข้อมูลจะเป็น        
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง 

1.3.3 ระบบ ESM จะยอมให้มีการตรวจสอบความ
ผิดพลาดได้ 2-3 ข้ันตอน เท่านั้น  
 (คําของบประมาณ บริหารโครงการ รายงานความก้าวหน้า 
รายงานตัวชี้วัด) กรณีผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายจะไม่สามารถ
กลับมาแก้ไขได้ ดังนั้น ก่อนบันทึกการอนุมัติต้องอ่านและพิจารณา
เอกสาร หลักฐานความถูกต้องอย่างรอบคอบ 

1.3.4 ระบบ ESM จะเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีผู้ดําเนินการ
ในระบบ ESM เก็บไว้ตรวจสอบ  
 โดยจะระบุ ชื่อหน่วยงาน ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
(ชื่อสิทธิ์) การกระทํา IP วันท่ี-เวลาที่บันทึกข้อมูลในระบบ ESM 
ดังนั้น จึงไม่สมควรใช้ Username แทนกัน 
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1.3.5 กรณีไม่ต้องการใช้ข้อมูล สามารถลบข้อมูลออก
จากระบบ ESM ได้ แต่แนะนําให้เปลี่ยนสถานะแทนการ
ลบข้อมูลทิ้ง ได้แก่ 
 ในเมนู “บริหารผู้ใช้งานระบบ” ถ้ามีบุคลากรที่ลาออก/
เกษียณ ให้เลือกช่อง*สถานภาพ เป็น“เกษียนหรือลาออกจาก
ราชการ”  
 ในเมนู”บริหารกลุ่มผู้ใช้งาน” ให้เลือก ช่อง *สถานะของ
กลุ่ม เป็น“ยกเลิกสิทธิ์ชั่วคราว”  
 ในเมนูบริหารหน่วยงาน ให้เลือก ช่อง *สถานะของ
หน่วยงาน เป็น“ปิดทําการ”  
 ในเมนูรายการเบิกจ่าย ซ่ึงในเบ้ืองต้นผู้ใช้สิทธิ์ “ดูแล
เบิกจ่ายระดับหน่วยงาน และดูแลระบบหน่วยงาน สามารถลบ
ข้อมูลที่บันทึกผิดและแก้ไขข้อมูลได้  
 ยกเว้น 1.เมนูการบริหารโครงการ 2.รายการโอนเงิน      
3.รายการจัดซ้ือจัดจ้าง 4.รายการความก้าวหน้า  ระบบ ESM    
ให้แก้ไข1 เท่านั้น ไม่สามารถลบข้อมูลได้ 
 อย่างไรก็ตามระบบ ESM จะบันทึกวันที่-เวลา-เหตุการณ์ที่
ลบ-พร้อมทั้ง Username ไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                                            
1

 การบริหารโครงการ ถ้ามีการแก้ไขจํานวนเงิน จะเป็นการบนัทกึการปรับแผนครัง้ตอ่ไป ซึง่
สามารถ download รายการปรับแผนมาเก็บไว้หรือแนบเอกสารสําหรับอนมุตัิ สํารับการ
แก้ไขอ่ืน ๆ  เช่น การปรับช่ือโครงการ เป็นต้นจะไมถื่อวา่เป็นการปรับแผน 
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1.4 แนะนําหน้าตา่งการลงช่ือเข้าใช้งานระบบ ESM 
 

 
ภาพที่  1.1  แสดงหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ESM 

1.4.1 เข้าใช้งานระบบ ESM  
 โดยกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประชาชน) และ
รหัสผ่าน ในการใช้งานครั้งแรกด้วยเลขบัตรประชาชน 6 ตัวท้าย 
หลงจากน้ันท่านสามารถท่านสามารถเปล่ียนรหัสผ่านใหม่โดยการ
กําหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ หรือตัวเลข
ทั้งหมด หรือทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษปนกับตัวเลขก็ได้ จํานวน 6-
8 หลักได้ เมื่อเข้าสู่ระบบ ESMฯครั้งต่อไป 

1.4.2 ประวัติความเป็นมา  
 เมื่อคล๊ิกท่ี “ประวัติความเป็นมา” จะพบข้อมูลความ
เ ป็นมาจากการ พัฒนาระบบบริหาร จัดการงบประมาณ 
(Estimates)สู่ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) 

1.4.1

1.4.2 1.4.3 1.4.4
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1.4.3 คู่มอืการใช้งาน  
 สามารถคล๊ิก เพ่ือ download หรืออ่านคู่มือการใช้งาน
ระบบ ESM ฉบับปัจจุบัน 

1.4.4  ติดต่อเรา  
 จะบรรจุข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณีพบข้อผิดพลาดของระบบ 
ESM หรือต้องการผู้ช่วยเหลืออธิบายการทํางานของระบบ ESM  

1.5 แนะนาํเมนูต่างๆ ในระบบ ESM 

 เมื่อท่านกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประชาชน) และ
รหัสผ่าน และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ ESM จะพบหน้าต่าง ซ่ึงจะ
ประกอบด้วย 
 1.5.1 เมนูที่มีสัญลักษณ์ด้านบนขวามือ และ 
 1.5.2 เมนูที่มีแถบสัญลักษณ์ที่ขอบด้านซ้ายมือ  
 ท่านสามารถทราบสถานการณ์ใช้ งาน ท่ีท่ านกํ า ลั ง
ดําเนินการอยู่ในเมนูต่างๆ ในขณะนั้น โดยดูจากแถบมุมบนซ้ายมือ 
ตัวอย่างในภาพที่ 1.2 ผู้ใช้ระบบ ESM อยู่ในเมนูข้อมูลส่วนตัว 
เป็นต้น  
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ภาพที ่ 1.2  แถบแสดงสถานะของงานที่ดําเนินการในปัจจุบัน 

1.5.1 แถบเมนูสญัลกัษณ์ด้านบนขวามือ 
 เป็นการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบ ESM 
ประกอบด้วย  
 1.5.1.1 สัญลักษณ์ “ส่ีเหล่ียม” แสดงกรอบกลุ่มผู้ใช้งาน
ที่ท่านใช้ทํางานในระบบ ESMในขณะนั้น บางท่านอาจมีหลายกลุ่ม 
เช่น เจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) ผู้ดูแลตัวชี้วัด (หน่วยงาน) เป็นต้น 
ซ่ึงท่านสามารถเลือก/เปล่ียนกลุ่มผู้ใช้งานของท่านให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานในขณะนั้น โดยแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานจะเชื่อมโยงกับสิทธิ์ในการ
ทํางานและจะเห็นแถบสัญลักษณ์ด้านข้างซ้ายมือต่างกัน ตัวอย่าง
ภาพที่ 1.3 แสดงกลุ่มผู้ใช้งานท่ีท่านใช้ทํางานในระบบ ESM

แสดงสถานการณ์ใช้งานในปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบฯ
ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 



7 
 

ในขณะนี้ คือ กลุ่ม Admin(หลัก) จะเห็นแถบสัญลักษณ์ด้านข้าง
ซ้ายมือทุกเมนู ซ่ึงมีจํานวน 14 เมนู เป็นต้น 

 
ภาพที่  1.3  แสดงสถานะกลุ่มผูใ้ช้งานในระบบ ESM 

 1.5.1.2 สัญลักษณ์ “เว็บบอร์ด” เป็นกล่องบรรจุกระดาน
ข่าว ลักษณะการใช้งานเหมือน เว็บบอร์ดทั่วไป และเป็นช่องทาง
หนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อความท่ีต้องการส่ือสารให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบแบบ two way communication เช่น 
หนังสือเวียนต่างๆ แนวทางการจัดทํางบประมาณปีงบประมาณ.... 
ฯลฯ นอกเหนือจากช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์, Email, Line, 
หนังสือเวียน เป็นต้น ซ่ึงผู้ใช้งานระบบฯ สามารถโพสข้อความ
ดังกล่าว และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อคําถาม เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้อ่านและรับทราบ
คําตอบหากมีข้อคําถามเดียวกัน นอกจากน้ีประโยชน์ที่โดดเด่น

1.5.1.1
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ของเว็บบอร์ด คือเก็บข้อมูลท่ีเผยแพร่เป็นฐานข้อมูลไว้ในระบบฯ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานสะดวกในการค้นข้อมูลในปีที่ผ่านมา อีกด้วย 

 
ภาพที่  1.4  แสดงภาพ เมื่อ คลิ๊กที ่“เวบบอร์ด” 

 1.5.1.3 สัญลักษณ์ “ซองจดหมาย” แสดงกล่องข้อความ
ใหม่ที่มีผู้ใช้งานอ่ืนที่ส่งมาถึงท่าน  
 กรณีที่มี ข้อความใหม่ จะมีวงกลมสีแดงแสดงจํานวน
ข้อความเข้า (ตามภาพที่ 1.5 แสดงว่ามีข้อความเข้า 12 
ข้อความ) ท่านสามารถอ่านข้อความ โดยคลิกเลือก “กล่อง
ข้อความ” และสามารถส่งข้อความถึงบุคคลที่ท่านต้องการติดต่อโดย 
คลิก เลือก “ข้อความที่ส่งออก”  

 
 ภาพที่  1.5  แสดงรายละเอียดในเมนูกล่องข้อความ และข้อมูล

ส่วนตัว 

1.5.1.3

1.5.1.2

1.5.1.4
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 1.5.1.4 สัญลักษณ์ “รูปคน” แสดงข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบ ESM ท่านจะพบข้อมูลส่วนตัวของท่าน และ
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เช่น รหัสผ่าน เบอร์โทรสํานักงาน เบอร์โทร
มือถือ และ Email สําหรับข้อมูลนอกเหนือจากนี้ท่านต้องกรอก
แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (download กล่องเครื่องมือ) มายัง
กองแผนงานเพ่ือปรับแก้ข้อมูล 

1.5.2 แถบเมนูสญัลกัษณ์ด้านข้างซ้ายมือ 
 จะแสดงเมนูที่ใช้ทํางานในระบบ ESMมี 14 เมนูหลัก ซ่ึง
ผู้ใช้งานจะเห็นเมนูต่างกันไปตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานตามท่ีผู้ใช้งาน
ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานระบบ ESM (หน้าจอ
คอมพิวเตอร์บางเครื่อง แถบเมนูจะปรากฏเรียงด้านบนของ
หน้าจอ) ทั้ง 14 เมนู แต่ละเมนูมีการทํางานแตกต่างกัน ดังนี้ 

 
ภาพที่  1.6  แสดงเมนูการทํางาน 14 เมนู ของระบบ ESM ด้านซ้ายมอื  
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 1.5.2.1 ผู้ดูแลระบบ : สัญลักษณ์ สําหรับสิทธิ์ ผู้ดูแล
ระบบ ( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) 
  เมนูนี้ใช้บริหารการเพ่ิมเข้า-นําออกหรือค้นหา
ข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ ประกอบด้วยเมนูย่อย 16 เมนูย่อย ดังนี้ 
 1) บริหารผู้ใช้งานระบบ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ             
( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)] ใช้ค้นหา จัดการข้อมูล 
เพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ESM  
  อนึ่ง ถึงแม้ว่าบุคลากรของหน่วยงานมีชื่ออยู่ใน
ระบบ ESM ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ใช้งานระบบ ESMและยังไม่สามารถ
ใช้งานระบบ ESMได้ จนกว่าผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) หรือผู้ดูแล
ระบบ(หน่วยงาน) จะนําชื่อของบุคลากรเข้าในกลุ่มผู้ใช้งานตาม
สิทธิ์ ในเมนูย่อยบริหารกลุ่มผู้ใช้งานในข้อ 3) ก่อน 
 2) ดูข้อมูลการทํางานของระบบ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ 
( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ใช้สําหรับตรวจสอบข้อมูล
การดําเนินการของผู้ใช้งานในระบบ ESM ประกอบด้วย  
   ชื่อหน่วยงาน  
   ตําแหน่ง  
   ชื่อ-นามสกุล (ของผู้ log in เข้าในระบบ ESM) 
   ชื่อกลุ่ม (ระบุชื่อกลุ่มตามท่ีผู้ log in ใช้ในการ
บันทึกข้อมูล) 
   การกระทาํ (จะระบุว่าทําเมนูใด โครงการใด หรือ
ตัวชี้วัดใด)  



11 
 

  IP (จะระบุเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลครั้งนี้)  
  เวลา (จะระบุวัน/เดือน/ปี/เวลาท่ีเข้าบันทึกในระบบ) 
 3) บริหารกลุ่มผู้ใช้งาน [สําหรับผู้ดูแลระบบ (ADMIN กรม) 
และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)] ใช้สําหรับเพ่ิม หรือเปลี่ยนสถานะกลุ่มผู้ใช้งาน2  
และ เพ่ิมช่ือบุคลากรเข้าในกลุ่มผู้ใช้งานที่กําหนดไว้ 
 4) บริหารหน่วยงาน [สําหรับผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)]         
ใช้สําหรับเพ่ิม หรือเปลี่ยนสถานะหน่วยงาน 
 5) บริหารโครงสร้างงบประมาณ [สําหรับผู้ดูแลระบบ (ADMIN 
กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในแต่ละปี ตาม
พจนานุกรมกิจกรรม ได้แก่ ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย  
 6) บริหารยุทธศาสตร์ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ(ADMIN กรม)]    
ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ 
 7) บริหารประเภทงบรายจ่าย [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN 
กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิมหรือลดประเภทงบรายจ่าย เช่น งบดําเนินงานขั้นตํ่า
ประจํา งบดําเนินงานโครงการ งบลงทุน เป็นต้น และสามารถอัพโหลดไฟล์
แนบกับงบรายจ่ายน้ันๆ เช่น แบบฟอร์มต่างๆ หรือกรอบวงเงิน ฯลฯ 
เพ่ือให้หน่วยงานดาวน์โหลดเอกสารมาแนบหรือใช้ประโยชน์อ้างอิงตาม
ประเภทงบรายจ่าย เมื่อต้องการทําคําของบประมาณ 
 8) บริหารงบประเภทค่าใช้จ่าย [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ            
( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปลี่ยนประเภทงบประมาณย่อย 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นต้น 

                                                            
2  ไม่ควรลบแต่ใช้เปลี่ยนสถานะของกลุ่มว่ายังทํางานอยู่ หรือยกเลิกสิทธ์ิชั่วคราว 
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เพ่ือให้หน่วยงานเลือกประเภทค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมใน
โครงการย่อย  
 9) บริหารตําแหน่งผู้ใช้งาน [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ       
(ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปล่ียนชื่อตําแหน่ง
ผู้ใช้งาน 
 10) บริหารคํานําหน้าชื่อ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ           
(ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปล่ียนคํานําหน้าชื่อ 
 11) บริหารประเภทพนักงาน [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ    
(ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปล่ียนประเภทพนักงาน 
 12) บริหารพื้นที่เป้าหมาย [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ        
(ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในรูปแบบของชื่อจังหวัดแต่ละจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด เช่น ภาค 
เขตบริการสุขภาพ ทั่วประเทศ เป็นต้น 
 13) บริหารนโยบายไม่ใช่จุดเน้น [สําหรับ ผู้ดูแล
ระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปล่ียนประเด็นที่
กรมกําหนดว่าไม่ใช่จุดเน้นของการทํางานในปีนั้นๆ แต่เป็นภารกิจ
ที่ต้องดําเนินงานตามบทบาท  
 14) บริหารมาตรการไม่ใช่จุดเน้น [สําหรับ ผู้ดูแล
ระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปลี่ยนมาตรการ
ภายใต้การบริหารนโยบายม่ใช่จุดเน้นกรมกําหนดตามข้อ 13) ซ่ึง
หากหน่วยงาน ระบุว่ากิจกรรมในโครงการย่อยเก่ียวข้องกับ
มาตรการที่ไม่ใช่จุดเน้น จะไม่ต้องระบุเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ
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ที่ใช้ในกิจกรรมน้ันๆ ว่า ใช้เพ่ือดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว
ร้อยละเท่าใด 
  15) บริหารนโยบายจุดเน้น [สําหรับผู้ดูแลระบบ
(ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปล่ียนประเด็นที่กรม
กําหนดให้จุดเน้นในปีนั้นๆ 
  16) บริหารมาตรการจุดเน้น [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ 
( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพ่ิม-ลด หรือปรับเปล่ียนมาตรการภายใต้
นโยบายจุดเน้นที่กรมกําหนดตามข้อ 15) ซ่ึงหากหน่วยงาน ระบุ
ว่ากิจกรรมในโครงการย่อยเกี่ยวข้องกับมาตรการท่ีเป็นจุดเน้น 
จะต้องระบุเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมนั้นๆ ว่า ใช้
เพ่ือดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวร้อยละเท่าใด 
 

 1.5.2.2 รายการคําของบประมาณ : สัญลักษณ์ : 
[สําหรับเจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) 
และ รายละเอียดการใช้งานตามสิทธิ์การใช้งาน ดังนี้ 
   1) เจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ใช้บันทึกคําขอ
งบประมาณ ทุกประเภทงบรายจ่าย ซ่ึง   แต่ละงบรายจ่ายจะมี
รูปแบบคําของบประมาณต่างกัน ยกเว้นคําของบประมาณในงบ
รายจ่ายอ่ืน (วิจัยและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว ) เจ้าของโครงการ (หน่วยงาน ) ไม่ ต้องกรอกคําขอ
งบประมาณ ภายหลังจากกรมฯปิดระบบคําของบประมาณ ให้
สร้างโครงการในเมนูบริหารโครงการ ปุ่มสร้างโครงการใหม่อนึ่ง
เจ้าของโครงการสามารถแก้ไขโครงการของตนเองได้ จนกว่าผู้ดูแล
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ระบบ (หน่วยงาน) ซ่ึงได้แก่กลุ่มแผนของหน่วยงานจะเข้ามา
ตรวจสอบและอนุมัติโครงการ ซ่ึงหลังจากโครงการได้รับอนุมัติจะ
ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ 
   กรณีผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) เป็นผู้บันทึกคําขอ
งบประมาณ แทนเจ้าของโครงการ ให้เปล่ียนสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ
(หน่วยงาน) เป็น สิทธิ์ เจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ก่อน มิฉะนั้น
เจ้าของโครงการจะไม่เห็นโครงการดังกล่าว และไม่สามารถทํา
รายการในเมนูปรับแผน หรือเมนูรายงานความก้าวหน้าได้  
   2) ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ในเมนูเดียวกันกับ
เจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ให้ตรวจดูสถานะโครงการในตาราง
แสดงผลการค้นหารายการคําของบประมาณ ให้เลือกโครงการท่ี
แสดงสถานะยังไม่อนุมัติ มาพิจารณา หากรายละเอียดในโครงการ
ถูกต้อง คล๊ิกเลือกส่งเข้าข้ันตอนการกล่ันกรอง หลังจากข้ันตอนนี้
แล้วหน่วยงานจะไม่สามารถแก้ไขคําของบประมาณได้ 
 

  1.5.2.3 รายการกลั่นกรอง : สัญลักษณ์  สําหรับ 
ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) 
   ใช้สําหรับกล่ันกรองคําของบประมาณท่ีหน่วยงาน
ส่งเข้ามาให้กองแผนงานอนุมัติกล่ันกรอง โดยดูจากโครงการท่ีมี
สถานะอยู่ในข้ันตอนการกล่ันกรอง มาพิจารณา หากถูกต้องใน
สาระสําคัญให้คลิกอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะถูกนําเข้าไปในเมนู
จัดสรรงบประมาณโครงการ กรณีโครงการดังกล่าวผิดใน
สาระสําคัญ ให้เลือกไม่อนุมัติพร้อมอธิบายเหตุผล โครงการ
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ดังกล่าวจะถูกตีกลับไปยังหน่วยงานเพ่ือแก้ไข ซ่ึงหน่วยงาน
สามารถตรวจสอบได้จากตารางแสดงผลการค้นหารายการคําขอ
งบประมาณ เพ่ือดูว่าสถานะโครงการ อยู่ในข้ันตอนการกล่ันกรอง 
หรือผ่านการกล่ันกรอง หรือไม่ผ่านการกล่ันกรอง  
 

  1.5.2.4 จัดสรรงบประมาณ : สัญลักษณ์  สําหรับ
ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) 
   ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนูย่อย ดังนี้ 

  1) รายการจัดสรรงบประมาณกรม สําหรับ ผู้ดูแล
ระบบ ( ADMIN กรม) จัดสรรงบประมาณภาพรวมงบประมาณ
ทั้งหมดทุกงบรายจ่ายที่ได้รับจากสํานักงบประมาณ จําแนกตาม
กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย และรายการค่าใช้จ่าย  

  2) จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน สําหรับ ผู้ดูแล
ระบบ ( ADMIN กรม) จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงาน ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณที่กรมฯจัดสรรเป็นกรอบ
วงเงินของแต่ละหน่วยงาน จําแนกตามกิจกรรมหลัก งบรายจ่าย  

  3) จัดสรรงบประมาณโครงการ ผู้ดูแลระบบ 
(หน่วยงาน) จะจัดสรรงบประมาณทุกงบรายจ่าย ทุกกิจกรรมหลัก 
ลงในโครงการ/รายการต่างๆ ของหน่วยงานตามงบประมาณท่ี
หน่วยงานเห็นชอบ ทั้งนี้วงเงินรวมต้องอยู่ภายใต้กรอบเงิน 
“จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” ตาม ข้อ 2) 
 

  1.5.2.5 บริหารโครงการ : สัญลักษณ์ : สําหรับ
เจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) และสําหรับผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)  
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   ประกอบด้วย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย คือ บริหาร
โครงการ และอนุมัติปรับโครงการ 
   1) บริหารโครงการ : สําหรับเจ้าของโครงการ 
(หน่วยงาน) เจ้าของโครงการสามารถเข้ามาขออนุมัติแผน ปรับ
แผน โอนเงิน ยกเลิกโครงการ ยกเลิกกิจกรรม โดยเข้าไปปุ่มค้นหา 
และดูที่ตารางแสดงผลการค้นหาบริหารโครงการ คลิกเลือกรูป
ดินสอหน้าโครงการของตนเอง หรือสามารถสร้างโครงการใหม่
นอกแผน โดยเข้าไปใช้ปุ่มสร้างโครงการใหม่   
   2) อนุ มัติแผน : สําหรับ ผู้ ดูแลระบบ  (ระดับ
หน่วยงาน) สามารถตรวจดูสถานะโครงการในตารางแสดงผลการ
ค้นหาอนุมัติปรับโครงการ เลือกโครงการท่ีมีสถานะ ยังไม่อนุมัติ 
คลิกโครงการนั้น ๆ ข้ึนมาตรวจสอบความถูกต้องและหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้อง ก่อนพิจารณาอนุมัติ หากได้รับการอนุมัติให้ปรับแผน
แล้ว หรือได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก
โครงการได้ 
 

  1.5.2.6 โอนเงิน สัญลักษณ์ : สําหรับผู้ดูแลระบบ 
(หน่วยงาน) และ ผู้ดูแลระบบ (ADMIN กรม) ประกอบด้วยเมนูย่อย 
2 เมนูย่อย คือ รายการโอนเงิน และรายการเงินส่วนกลาง 
   1) อนุมัติรายการโอนเงิน แสดงสถานะโครงการที่
มีการโอนเงินทั้งหมด โดย 
   ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)จะเข้าทําการอนุมัติการ
โอนเงินระหว่างโครงการในหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ผลผลิตเดียวกัน 
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หรือเข้ามาตรวจสอบสถานะโครงการที่รออนุมัติจากผู้ดูแลระบบ      
(ADMIN กรม)   
   ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) จะเข้ามาอนุมัติการโอน
เงินในกรณี อนุมัติโอนเงินระหว่างหน่วยงาน อนุมัติโอนเงินข้าม
ผลผลิต อนุมัติโอนข้ามงบรายจ่าย อนุมัติโอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ 
    ซ่ึงถ้าหากได้รับอนุมั ติการโอนเงินแล้ว จะไม่
สามารถแก้ไขรายการดังกล่าวได้ 
   2) รายการเงินส่วนกลาง สําหรับ ผู้ดูแลระบบ        
(ADMIN กรม) โดยจะแสดงสถานะโครงการ ที่มีการขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางกรมฯ เพ่ือให้ ผู้ดูแลระบบ         
(ADMIN กรม) ตรวจสอบสถานะเงินส่วนกลางกรมฯ และทํารายการ
โอนเงินส่วนกลางกรมฯให้หน่วยงาน พร้อมท้ังกดปุ่ม”อนุมัติโอน
เงิน” ถ้ามีการอนุมัติการโอนเงินแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการ
ดังกล่าวได้  
  1.5.2.7 ยาและเวชภัณฑ์ สัญลักษณ์  สําหรับเจ้าของ
โครงการ (หน่วยงาน) และดูแลจัดซ้ือจัดจ้าง(หน่วยงาน) และ
ผู้ดูแลเบิกจ่ายเงิน (หน่วยงาน) ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และ ผู้ดูแล
ระบบ (ADMIN กรม) เพ่ือจัดการการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้ 

1) ประเภทยาและเวชภัณฑ์ สําหรับ ผู้ดูแลระบบ    
(ADMIN กรม) ใช้สําหรับ ค้นหา และเพ่ิมประเภทยาและเวชภัณฑ์  
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2) จําแนกยาและเวชภัณฑ์ สําหรับ ผู้ดูแลระบบ     
(ADMIN กรม) ค้นหา และเพ่ิมการจําแนกยาและเวชภัณฑ์ 

3) ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด สําหรับ ผู้ดูแล
ระบบ (ADMIN กรม) ใช้สําหรับ ค้นหา และเพ่ิมยาและเวชภัณฑ์ที่
ส่ังซ้ือเข้ามาในระบบ กรณีที่หน่วยงานต้องการเพ่ิมชื่อยาและ
เวชภัณฑ์ ต้องส่งแบบฟอร์มขอเพ่ิมรายช่ือยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา3 แจ้งมายังกองแผนงาน เพ่ือเพ่ิมชื่อยาในระบบ 

4) รายการยาและเวชภัณฑ์  สําหรับเจ้าของ
โครงการ (หน่วยงาน) ผู้ดูแลจัดซ้ือจัดจ้าง(หน่วยงาน) ผู้ดูแลเบิก
จ่ายเงิน (หน่วยงาน) ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และ ผู้ดูแลระบบ        
(ADMIN กรม) ใช้ค้นหาข้อมูลของยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยงานท่ี
ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว 
 1.5.2.8 รายการเงินนอกงบประมาณ สัญลักษณ์  
สําหรับ เ จ้าของโครงการ  (หน่วยงาน )  และ  ผู้ ดูแลระบบ 
(หน่วยงาน)   
  เจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) บันทึกข้อมูลในปุ่ม 
เพ่ิมเงินนอกงบประมาณเพื่อบันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของเงินนอกฯ 
เช่น กองทุนโลก สปสช. เป็นต้น (โครงการเงินนอกงบประมาณ 
จะต้องสร้างโครงการใหม่ในเมนูบริหารโครงการปุ่มสร้างโครงการ
ใหม่ และได้รับการอนุมัติโครงการก่อนจึงจะบันทึกทํารายการใน
เมนูนี้ได้)  
                                                            
3
 แบบฟอร์มเพ่ิมรายการยา ในเอกสารภาคผนวก 
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  ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)  ค้นหาจัดสรรเงินนอก
งบประมาณ และการโอนเงินนอกงบประมาณระหว่างหน่วยงานในกรม
ควบคุมโรค และหน่วยงานนอกกรมควบคุมโรค 

1.5.2.9 รายการจัดซ้ือจัดจ้าง สัญลักษณ์  สําหรับ 
ผู้ดูแลจัดซ้ือจัดจ้างหน่วยงาน บันทึกแผน และรายงานผลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงจะปรากฏโครงการเฉพาะโครงการท่ีระบุว่า มีการ
จัดซ้ือจัดจ้างเท่านั้น ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถแก้ไขแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างได้ภายใน 20 วันหลังจากการบันทึกข้อมูลครั้ งแรก 
หลังจากน้ันระบบจะ Lock และไม่สามารถแก้ไขแผนการจัดซ้ือจัด
จ้างได้ 

1.5.2.10 รายงานความก้าวหน้า สัญลักษณ์  สําหรับ
เจ้าของโครงการ (หน่วยงาน)  เข้าไปรายงานความก้าวหน้าของแต่
ละกิจกรรมในแต่ละโครงการ ว่าอยู่ในดําเนินการข้ันตอนใด 

 ซ่ึงระบบจะคํานวณตัวเลขเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของ
โครงการ จากผลการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม เช่น ยังไม่
ดําเนินงาน (0%) วางแผน (20%) อยู่ระหว่างดําเนินงาน (60%) 
หรือดําเนินงานแล้วเสร็จ (100%) และนํามาคูณกับค่าน้ําหนัก
ของกิจกรรมนั้น เป็นความก้าวหน้าของกิจกรรม และนําผลรวมทุก
กิจกรรมมาเป็นเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของโครงการ นําทุก
โครงการมาเฉล่ียเป็นความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 
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1.5.2.11 รายการเบิกจ่าย สัญลักษณ์  สําหรับผู้ดูแล
เบิกจ่ายเงิน (หน่วยงาน)  

 เมนูนี้สําหรับจัดการรายการเบิกจ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
เมนูย่อยดังนี้ 

1) รายการเบิกจ่าย ใช้ค้นหาและเข้าไปรายงานการ
เบิกจ่ายเงินในโครงการต่างๆ ทุกงบรายจ่าย 

2) รายการเบิกจ่าย GFMIS ใช้สําหรับ DOWNLOAD 
รายงานการเบิกจ่าย GFMIS 

1.5.2.12 ตัวชี้วัด สัญลักษณ์   สําหรับ Admin 
(หลัก) ผู้ดูแลตัวชี้วัด (หน่วยงาน) และผู้ดูแลตัวชี้วัดกรม (ที่ได้สิทธิ์
บันทึกข้อมูล และท่ีได้สิทธิ์ตรวจสอบ+sign off) 

 เมนูนี้จะใช้สําหรับสร้าง ลบ แก้ไข และรายงานตัวชี้วัด 
ประกอบไปด้วยเมนูย่อยดังนี้ 

  1) บริหารประเภทตัวชี้วัด สําหรับ ผู้ดูแลระบบ 
(ADMIN กรม) เพ่ือเพ่ิมประเภทตัวชี้วัด เช่น ยุทธศาสตร์ SDA 
ตัวชี้วัดรองอธิบดี เป็นต้น 

2) บริหารตัวชี้วัด ผู้ดูแลตัวชี้วัด (หน่วยงาน) และ
ผู้ดูแลตัวชี้วัดกรม (ที่ได้สิทธิ์บันทึกข้อมูล) ใช้สําหรับสร้างตัวชี้วัด ใน
ที่นี้จะกําหนดการสร้างตัวชี้วัดเพ่ือรายงานเป็น 2 แบบ คือ แบบ
ข้ันตอน และแบบปริมาณ 

2.1) การรายงานตัวชี้วัดแบบข้ันตอน ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่มีระดับความสําเร็จเป็นข้ันตอน ทั้งนี้ อาจมีลักษณะเป็น
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แบบ Hybrid คือมีการคํานวณค่าความสําเร็จในข้ันตอนสุดท้าย เช่น 
ระดับความสําเร็จ เป็นต้น 

2.2) การรายงานตัวชี้วัดแบบปริมาณ ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่มีลักษณะการรายงานผลการดําเนินงานเป็นตัวเลข ได้แก่ 
ตัวชี้ วัดที่ เ ป็น  “ จํานวน” ไม่มีการคํานวณ  เช่น  7 จั งหวัด 
256,000 ราย เป็นต้น หรือ ตัวชี้วัดที่มีการรายงานผลจากการ
คํานวณ เช่น ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน เป็นต้น 

3) รายงานตัวชี้วัดแบบขั้นตอน ผู้ดูแลตัวชี้วัด 
(หน่วยงาน) และผู้ดูแลตัวชี้วัดกรม (เฉพาะท่ีได้สิทธิ์บันทึกข้อมูล) 
จะเข้าไปรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัด แบบข้ันตอน และ 
ผู้ดูแลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) และผู้ดูแลตัวชี้วัดกรม (ที่ได้สิทธิ์
ตรวจสอบ+sign off) จะเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบและอนุมัติ 

  4) รายงานตัวชี้วัดแบบปริมาณ ผู้ดูแลตัวชี้วัด 
(หน่วยงาน) และผู้ดูแลตัวชี้วัดกรม (เฉพาะท่ีได้สิทธิ์บันทึกข้อมูล) 
จะเข้าไปรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัด แบบปริมาณ และ 
ผู้ดูแลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) และผู้ดูแลตัวชี้วัดกรม (ที่ได้สิทธิ์
ตรวจสอบ+sign off) จะเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบและอนุมัติ 

1.5.2.13 Report สัญลักษณ์  สําหรับทุกสิทธิ์การใช้
งาน เป็นเมนูสําหรับ download รายงาน และรูปแผนภูมิ 
ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ Reportคําของบประมาณ, Report
การจัดสรรงบประมาณ, Reportการปรับแผน, Reportยาและ
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เวชภัณฑ์,   Reportจัดซ้ือจัดจ้าง, Reportความก้าวหน้า, Report
การเบิกจ่ายงบประมาณ, และ Reportตัวชี้วัด เป็นต้น 

1.5.2.14 ออกจากระบบ  ใช้สําหรับทุกคน กดเพื่อ
ออกจากระบบ ESM 

 


