
2.1.8 Report รายงานความก้าวหน้า 

สิทธ์ิผู้ใช้งาน : ทุกสิทธ์ิ  
ประกอบด้วยเมนูย่อย 6 หมายเลข คือ (ภาพที่ 1) 

1. รายงานความก้าวหน้าภาพรวม 
2. รายงานความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ 
3. สรุปความก้าวหน้าโครงการ(จุดเน้น/ไม่ใช่จุดเน้น) 
4. สรุปความก้าวหน้าโครงการและกิจกรรม (จุดเน้น/

ไม่ใช่จุดเน้น) 
5. แผนภูมิรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ่ายของ

หน่วยงาน 
6. รายงานผลการดําเนินงาน 

 
ภาพที่ 1 

1.รายงานความก้าวหน้าภาพรวม (ภาพที ่2) 
1. ปีงบประมาณ 
2. *หน่วยงาน 
3. ประเภทงบรายจ่าย 
4. กิจกรรมหลัก  
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5. ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 2 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานผลการดําเนินงาน
ภาพรวมหน่วยงานซ่ึงจะแสดงเป็นยอดสะสม (ภาพที่ 3) 

ข้ อมู ลที่ ส่ ง ออก  ร ะบบฯ  ดึ ง ม า จ าก เ มนู ร า ย ง าน
ความก้าวหน้า เป็นตารางรายงานผลการดําเนินงานภาพรวม
หน่วยงาน (รายงานยอดสะสม) แสดงรายละเอียดยอดเงินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าการดําเนินงานที่
เกิดข้ึน และผลการดําเนินงานเป็นรายโครงการอย่างละเอียด 

 

ภาพที่ 3 
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2. รายงานความก้าวหน้าตามยทุธศาสตร ์(ภาพที่ 4) 
1. ปีงบประมาณ 
2. หน่วยงาน 
3. *ยุทธศาสตร์ 
4. ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 4 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานผลดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่เลือก (ภาพที่ 5) 

ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายงานความก้าวหน้า 
แบบรายงานน้ีระบบฯจะดึงข้อมูลมาตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานได้
เลือกไว้ตอนบันทึกคําของบประมาณ/บริหารโครงการ เป็นตาราง
รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่แสดงรายละเอียดยอดเงิน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าการดําเนินงานที่
เกิดข้ึน และผลการดําเนินงานเป็นรายโครงการอย่างละเอียด 
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ภาพที่ 5 

3. สรุปความก้าวหน้าโครงการ(จุดเน้น/ไม่ใช่จุดเน้น) 
(ภาพที่ 6) 

1. ปีงบประมาณ 
2. หน่วยงาน 
3. ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 6 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานผลดําเนินงาน
ตามจุดเน้น (ภาพที่ 7) 

ข้ อมู ลที่ ส่ ง ออก  ร ะบบฯ  ดึ ง ม า จ าก เ มนู ร า ย ง าน
ความก้าวหน้า  เ ป็นตารางรายงานผลการดําเ นินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่แสดงรายละเอียดยอดเงินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าการดําเนินงานที่เกิดข้ึน และผลการ
ดําเนินงานเป็นรายโครงการ 

 

ภาพที่ 7 

4. สรุปความก้าวหน้าโครงการและกิจกรรม (จุดเน้น/
ไม่ใช่จุดเน้น) (ภาพที่ 8) 

1. ปีงบประมาณ 
2. หน่วยงาน 
3. *จุดเน้น/ไม่ใช่จุดเน้น 
4. *เดือน 
5. ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่  8 
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เมื่อกด  “ส่งออกรายงาน” แล้วจะปรากฏรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงสร้างงบประมาณกรมควบคุมโรคจุดเน้น/
มาตรการจุดเน้นการดําเนินงานท่ีสําคัญ (ภาพที่ 9) 

ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายงานความก้าวหน้า 
เป็นตารางรายงานผลการดําเนินงานตามจุดเน้น/มาตรการจุดเน้นการ
ดําเนินงานที่ สําคัญ แสดงรายละเอียดยอดเงินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน และผล
การดําเนินงานเป็นรายโครงการ ลงถึงกิจกรรมภายในโครงการอย่าง
ละเอียด ทั้งนี้ ผู้ค้นหาต้องเลือกรหัสจุดเน้น/ไม่ใช่จุดเน้น และเดือน
ก่อนระบบจึงจะสามารถส่งออกรายงานได้ 

 

ภาพที่ 9 

 



5. แผนภูมิรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ่ายของ
หน่วยงาน (ภาพที่ 10) 

1. ปีงบประมาณ 
2. *ชนิดของแผนภูมิ มีอยู่ 2 ประเภท คือ แผนภูมิการ

ดําเนินงาน กับ แผนภูมิเบิกจ่าย 
3. *เดือน ให้เลือกเดือนที่ต้องการเรียกดูข้อมูล 
4. ประเภทงบรายจ่าย 
5. ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 11 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏแผนภูมิผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เดือน มี.ค.ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ส่งออกรายงาน แผนภูมิ สีแดง 
หมายถึง แผนการดําเนิน แผนภูมิ สีน้ําเงิน หมายถึง ผลการ
ดําเนินงาน หากเลือกชนิดของแผนภูมิเป็นการเบิกจ่าย แผนภูมิ
จะมีลักษณะเดียวกันต่างกันที่ตัวเลขการเบิกจ่าย (ภาพที่ 12) 

ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายงานความก้าวหน้า 
เป็นตารางรายงานแผนภูมิผลการดําเนินงานของหน่วยงาน แสดง
รายละเอียดเป็นตัวเลยร้อยละ รายหน่วยงาน โดยมีการเปรียบเทียบ
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แผนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้
ค้นหาต้องเลือกชนิดของแผนภูมิ และเดือนที่ต้องการก่อนระบบจึงจะ
สามารถส่งออกรายงานได้ 

ในส่วนของตารางรายงานแผนภูมิรายงานแผน/ผลการ
เบิกจ่าย ระบบฯ ดึงมาจากเมนูการเบิกจ่าย เป็นตารางรายงาน
แผนภูมิผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน แสดงรายละเอียดเป็นตัว
เลยร้อยละ รายหน่วยงาน   โดยมีการเปรียบเทียบแผนการ
เบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้ค้นหาต้อง
เลือกชนิดของแผนภูมิ และเดือนท่ีต้องการก่อนระบบจึงจะ
สามารถส่งออกรายงานได้ 

 
ภาพที่ 12 

6. รายงานผลการดําเนินงาน (ภาพที่ 13) 
1. ปีงบประมาณ 
2. หน่วยงาน 



3. ประเภทงบรายจ่าย 
4. ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 13 

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้วจะปรากฏตารางสรุปความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน ของหน่วยงาน (สะสมรายไตรมาส) (ภาพที่ 14)  

ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูรายงานความก้าวหน้า
และเมนูรายการเบิกจ่าย เป็นตารางรายงานเปอร์เซ็นต์แผนการ
ดําเนินงาน(สะสม)/ผลการดําเนินงาน(สะสม) มีช่องผลถ่วงน้ําหนักสะสม 
และ(แผนถ่วงน้ําหนักสะสม)   ในรูปแบบของร้อยละให้ และในส่วนของ
ตารางรายงานยอดเงินแผนการเบิกจ่าย(สะสม)/ผลการเบิกจ่าย(สะสม) มี
ช่องสรุปร้อยละ(สะสม) ให้เช่นกัน ตารางดังกล่าวแสดงรายละเอียดแบบ
รายงานเป็นรายไตรมาส ตามโครงการใหญ่และโครงการย่อย 

 
ภาพที่ 14 
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