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การจัดทาํคาํของบประมาณ หนา 2 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ไดพัฒนาระบบบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร 

(EstimatesSM : ESM) เพ่ือใชในการดําเนินงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการและ

การบริหารจัดการงบประมาณต้ังแตป พ.ศ.2546 จนถึงปจจุบัน  

 • ป 2546 เริ่มใชงานในการจดัทาํแผน - ผลการดําเนินงาน 

 • ป 2551 เริ่มใชงานในการใชจายเงินที่สอดคลองกับแบบรายงาน ของระบบ GFMIS 

 • ป 2552 - 2553 พัฒนาและปรบัปรุงเพ่ือใหเกิดความสะดวก ในการบันทึกขอมูล เชน การ

จัดซ้ือจดัจาง รายงานผลการประเมินตามตัวช้ีวัด (SAR) ระบบแจงเตือนอตัโนมัติ (SMS) สําหรับ

ผูรับผิดชอบควบคมุ กํากับ งานแผนตัวช้ีวัดของ หนวยงาน 

 • ป 2556 ปรับปรุงระบบใหม และเปล่ียนช่ือเปน ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรม

ควบคุมโรค (Estimates SM) โดยใหมีความครอบคลุมทั้งเรื่องแผนงาน แผนเงิน (คาํของบประมาณ: 

Acquisition กล่ันกรองและจดัสรร : Allocation & Control) ผลการดําเนนิงาน ผลการเบิกจาย การ

จัดซ้ือจดัจาง คายาและเวชภัณฑ และผลงานตามตัวช้ีวัด 

 ซ่ึงระบบ ESM ยังคงมีการปรบัปรุงแกไขระบบในทุกๆ ป ทําใหผูปฏิบัติงานขาดความรู ความ

เขาใจ และความชํานาญในการทํางานผานระบบ ESM ดังนั้นเพ่ือลดปญหาที่อาจเกดิขึ้นจากการดาํเนนิงาน

ผานระบบ ESM ของ สคร.9 กลุมแผนงานและประเมินผล จึงไดจดัทําคูมือการจดัทาํคําของบประมาณ

ประจําป ผานระบบ ESM เพ่ือใชเปนคูมือใหกับบุคลากรของ สคร.9 ในการจัดทาํคาํของบประมาณประจําป

ตามแนวทางที่ถูกตองของกองแผนงาน 



หนา 3 การจัดทาํคาํของบประมาณ 

1. การเริ่มใชงานระบบ ESM 

 ผูใชงานระบบ ESM จําเปนที่จะตองมีรหัสผูใชงานกอนเริ่มใชงานระบบ ซ่ึงสามารถขอรหัส

ผูใชงานไดที่กลุมแผนงานและประเมินผล โดยกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนขอใชสิทธ์ิเสนอผูอํานวยการ 

สคร.9 ผานกลุมแผนงานและประเมินผล 

**ทั้งนี้ผูที่จะจัดทาํคําของบประมาณประจําปจะตองเปนสิทธ์ิเจาของโครงการเทานั้น** 

ภาพที่ 1 แบบฟอรมการขอใชสิทธ์ิในระบบ ESM 



การจัดทาํคาํของบประมาณ หนา 4 

 ผูใชงานระบบ ESM เขาใชงานระบบผานทาง URL : http://esm.ddc.moph.go.th 

 โดยสามารถเขาใชงานไดทุก Web browser ทั้งนี้กอนเริ่มใชงานผูใชงานจะตองกรอกรหัสผูใชงานและ

รหัสผานของตนเองดังภาพที่ 2 ระบบจึงจะอนญุาตใหเริ่มใชงานได 

ภาพที่ 2 หนาจอหลักของระบบ ESM 

 

2. ขั้นตอนการจดัทําคาํของบประมาณผานระบบ ESM 

2.1 การเลือกสิทธ์ิผูใชงาน  

 กอนการจัดทาํคาํของบประมาณ ผูใชงานระบบจะตองเลือกสิทธ์ิผูใชงานเปนสิทธ์ิเจาของโครงการ 

เทานัน้ ดังภาพที่ 3 หากใชสิทธ์ิผิดประเภทผูใชงานจะไมสามารถบันทกึขอมูลคําของบประมาณได 

ภาพที่ 3 การเลือกสิทธ์ิผูใชงาน 



หนา 5 การจัดทาํคาํของบประมาณ 

2.2 การเลือกเมนคูําของบประมาณและคนหาคาํของบประมาณโครงการ 

 เม่ือผูใชงานเลือกสิทธ์ิการใชงานเปนเจาของโครงการแลวเสร็จ ใหผูใชงานเลือกไอคอน 

รูปกระดาษ บริเวณแถบเมนูดานซายมือดังภาพที่ 4 เพ่ือเริ่มตนการจดัทําคําของบประมาณ 

ภาพที่ 4 เมนูการจัดทาํคําของบประมาณ 

 

 เม่ือเลือกเมนูรายการคาํของบประมาณแลวเสร็จ ระบบจะแสดงผลหนาตางคําของบประมาณ

บริเวณหนาจอหลัก ซ่ึงจะประกอบดวยเมนูยอย 2 เมนู ไดแก เมนคูนหาและเมนูการสรางคาํของบประมาณ 

ใหผูใชงานเลือกเมนูคนหา ดังรูปที่ 5 และเลือกเมนูยอยตามลําดับดังนี ้

1. เลือกปงบประมาณที่จะทําคําของบประมาณ 

2. เลือกประเภทงบรายจายเปนงบดาํเนนิงาน (โครงการ) 

3. เลือกกจิกรรมหลักตามผลผลิตที่ไดรับ เชน กิจกรรมหลักที่ 1.1 เปนตน 

4. กดปุมคนหา เพ่ือคนหาช่ือโครงการทีร่ับผิดชอบ 

5. เม่ือพบช่ือโครงการที่รับผิดชอบใหเลือกที่ไอคอนรูปดนิสอ หนาช่ือโครงการเพ่ือกรอก

ขอมูลรายละเอยีดของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การคนหาคําของบประมาณโครงการ 
**หมายเหตุ** : กลุมแผนงานฯ รับผิดชอบจัดทําโครงการใหญในภาพรวมของ สคร.9 ทั้งหมด โดยกลุมงานรับผิดชอบจัดทําเฉพาะโครงการยอยของกลุมงานเทานั้น 



การจัดทาํคาํของบประมาณ หนา 6 

2.3 การเพ่ิมรายละเอียดขอมูลทั่วไปของโครงการ 

 เม่ือผูรับผิดชอบโครงการเลือกไอคอนรูปดินสอ  เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดทั่วไปของโครงการ ระบบ

จะเปดหนาจอหลักขึ้นมาใหมดังภาพที ่6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 หนาจอรายละเอียดโครงการ 
 

 ใหผูรับผิดชอบโครงการเพ่ิมเติมขอมูลทั่วไปของโครงการตามลําดับดังนี้ (ภาพที่ 7) 

1. หลักการและเหตุผล 

2. วัตถุประสงค 

3. ลักษณะของโครงการ 

4. เปาหมายผลผลิตภาพรวมของโครงการ เลือกไอคอน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของ

โครงการ  

5. เปาหมายตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ เลือกไอคอน  เพ่ือเพ่ิม

ตัวช้ีวัดของโครงการ 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ เลือกไอคอน  เพ่ือเพ่ิมช่ือผูรับผิดชอบโครงการ 

8. ผูเสนอโครงการ เลือกไอคอน เพ่ือเพ่ิมช่ือผูเสนอโครงการ  

9. ผูอนุมัติโครงการ เลือกไอคอน เพ่ือเพ่ิมช่ือผูอนุมัติโครงการ 

10. บันทึกขอมูล 

 หัวขอที่เพ่ิมเติมขอมูลสามารถลบขอมูลไดโดยเลือกไอคอนรูปถังขยะ หรือไอคอน เพ่ือทํา

การลบขอมูล 



หนา 7 การจัดทาํคาํของบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 หนาจอการกรอกขอมูลทั่วไปของโครงการ 



การจัดทาํคาํของบประมาณ หนา 8 

 เม่ือเพ่ิมเติมขอมูลทั่วไปครบทุกหัวขอแลวใหเลือกไอคอน เพ่ือบันทึกขอมูลทัว่ไปของ

โครงการดังภาพที ่8 **ทั้งนี้หามเลือกไอคอนเพิ่มช่ือกิจกรรมในโครงการ** กอนกดปุมบันทกึ เพราะจะทาํ

ใหขอมูลที่กรอกในขอ 1-9 สูญหายไป เนื่องจากระบบยังไมไดทําการบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การบนัทกึขอมูลทั่วไปของโครงการ 
 

2.4 การเพ่ิมกิจกรรมในโครงการ 

 เม่ือผูรับผิดชอบโครงการบันทกึขอมูลทั่วไปแลวเสร็จ ใหผูรับผิดชอบโครงการเพ่ิมขอมูลกจิกรรม

ที่มีทั้งหมดของโครงการ โดยเลือกที่ไอคอน เพ่ิมช่ือกิจกรรมในโครงการ ระบบจะเปด

หนาจอหลักขึ้นมาใหมเพ่ือใหกรอกขอมูลรายละเอียดของโครงการดังภาพที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 หนาจอหลักกิจกรรมของโครงการ 
**หมายเหตุ**: ขอมูลกิจกรรมในโครงการจะกรอกภายหลังจากการบันทึกขอมูลทั่วไปของโครงการแลวเสร็จเทานั้น 



หนา 9 การจัดทาํคาํของบประมาณ 

 ใหผูรับผิดชอบโครงการกรอกขอมูลกจิกรรมที่จะดาํเนนิการตามลําดับดังนี ้

1. ลําดับความสําคญัของโครงการ  

 ใหกรอกหมายเลขลําดับของกิจกรรมในโครงการ โดยกจิกรรมลําดับที่ 1 จะตองเปน

กิจกรรมทีจ่ัดทาํเพ่ือใหไดผลผลิตหลักของโครงการ 

2. กิจกรรมยอย 

 เลือกรหัสกจิกรรมยอยตามรูปแบบของกิจกรรมหลัก โดยพิจารณาจากพจนานุกรม

กิจกรรมประจาํปงบประมาณ 

3. ช่ือกิจกรรมในโครงการ 

4. สถานที่ดําเนินโครงการ 

5. กลุมเปาหมายภายใน/ผูรวมดําเนนิการ (ถามีกลุมเปาหมายภายในใหกรอกขอมูล) 

6. กลุมเปาหมายภายนอก/ผูรวมดําเนนิการ (ถามีกลุมเปาหมายภายนอกใหกรอกขอมูล) 

7. เริม่ดําเนนิการ กรอกขอมูลวนัทีเ่ริม่ทํากจิกรรม 

8. ดําเนนิการเสรจ็ กรอกขอมูลวนัส้ินสุดการทํากจิกรรม 

9. ผลผลติกจิกรรม กรอกผลผลติทีไ่ดจากการจดักจิกรรม 

10.จํานวน กรอกจาํนวนของผลผลติกจิกรรม 

11. หนวยนบั กรอกหนวยนบัของผลผลิต เชน หนวยงาน เรือ่ง เครอืขาย เปนตน 

12. คาน้าํหนักของกจิกรรม (**ทุกกิจกรรมของทั้งโครงการรวมกันตองไมเกนิ 100**) 

13. เลือกนโยบาย  

 เลือกเปนจุดเนนหรือไมใชจุดเนน และเลือกแผนงานตามกิจกรรมที่ดาํเนนิการและ

เลือกรหัสจดุเนนซ่ึงดูรายละเอยีดของจุดเนนตามเอกสารประกอบการจดัทาํแผนงาน พรอมใสคาน้ําหนักของ

จุดเนนที่เลือก ทั้งนี้สามารถเลือกจดุเนนไดมากกวา 1 รายการ ทั้งนีย้อดรวมของคาน้ําหนักของทุกจดุเนน

ตองรวมกันไมเกนิรอยละ 100 

14. เลือกประเภทคาใชจาย 

 ใหกรอกประเภทของคาใชจายตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ โดยดูรายละเอียด

ประเภทคาใชจายจากเอกสารประกอบการจัดทาํแผนงานประจําป 

15. บันทึกขอมูล  

 เม่ือกรอกรายละเอยีดของกจิกรรมต้ังแตขอที่ 1-14 แลวเสร็จ ใหผูรับผิดชอบ

โครงการกดปุมบนัทึกขอมูล เพ่ือเปนการบนัทึกขอมูลกจิกรรมเขาสูระบบ ESM 



การจัดทาํคาํของบประมาณ หนา 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 หนาจอรายละเอยีดกจิกรรมในโครงการ 



หนา 11 การจัดทาํคาํของบประมาณ 

2.5 สงคําขอโครงการเขารบักล่ันกรอง 

 เม่ือผูรับผิดชอบโครงการบันทกึขอมูลทั่วไปและรายละเอยีดของกจิกรรมพรอมงบประมาณแลว

เสร็จ ใหผูรับผิดชอบโครงการแจงกลุมแผนงานฯ เพ่ือใหกลุมแผนงานฯ ตรวจสอบความถูกตองของการ

จัดทาํคําของบประมาณ เม่ือกลุมแผนงานฯ ตรวจสอบความถูกตองแลวเสร็จหากพบวามีขอแกไข กลุม

แผนงานฯ จะแจงผูรับผิดชอบเพ่ือใหปรับแกไข ทั้งนีห้ากคาํของบประมาณครบถวนถูกตอง กลุมแผนงานฯ 

จะอนุมัติคาํของบประมาณเพ่ือสงตอขอมูลคําของบประมาณไปใหกองแผนงานพิจารณาอนุมัติคําขอ

งบประมาณในลําดบัตอไป ขั้นตอนการดําเนินงานสรุปดงัภาพที่ 11 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

ภาพที่ 11 สรุปขั้นตอนการจดัทําคําของบประมาณประจาํปผานระบบ ESM 

 

 กระบวนการจัดทาํคําของบประมาณจะส้ินสุดลง เม่ือกองแผนงานพิจารณาอนุมัติคําของบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการจดัทําคําของบประมาณผานระบบ ESM 

บริหารโครงการตามกรอบวงเงินงบประมาณ 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

อนุมัต ิไมอนุมัต ิ

สงกลับกองแผนพิจารณา 

สงกลับกลุมแผนฯ พิจารณา 

**หากมีขอสงสัยในการดําเนินการจดัทําคําของบประมาณผานระบบ ESM โปรดติดตอกลุมแผนงานฯ** 

โทรศัพท 044-212-900 ตอ 115 

กลุมแผนงานฯ พิจารณากลั่นกรองคําของบประมาณ 

สงกลับใหผูรับผิดชอบโครงการแกไขขอมูล สงคําของบประมาณใหกองแผนงานพิจารณา 

กองแผนงานพิจารณา 

แกไขโครงการตามท่ีกองแผนใหขอเสนอแนะ 



กลุมแผนงานและประเมินผล 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9  

กม.7 ถนนราชสมีา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 


