
ฉบับปรับปรุง  มิถุนายน 2559



คํานํา 

ทําไมตองปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (EstimatesSM : ESM) ? 

 การบริหารงบประมาณกรมควบคุมโรคตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน นับวาเปนเรื่องท่ีทาทาย เขมขนยิ่งกวาปท่ี
ผานมา เน่ืองจากมีการกําหนดโยบายชัดเจนใหหนวยงานทุกระดับจะตองวิเคราะหสถานการณ เนนบูรณาการการทํางาน
ระหวางกระทรวง ระหวางกรมในสังกัดกระทรวงฯ และระหวางหนวยงานในกรมฯ เพ่ือจัดทําแผนงาน โครงการใหสนองตอบ
ตอนโยบายระดับประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นโยบายของกรมฯ ใหบรรลุเปาหมายแผนงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยใชงบประมาณท่ีมีอยูจํากัด ใหสอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และยังคงเปาหมายเพ่ือมุงสูวิสัยทัศนของกรมฯ ใน ป 2563 เพ่ือใหไดขอมูลในการตอบโจทย
ความสําเร็จ การบรรลุนโยบาย และติดตามผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณตามมาตรการท่ีกําหนด และยืนยัน
วาไดดําเนินการไดมีความกาวหนาตามนโยบายท่ีไดกลาวขางตน จึงจําเปนตองพัฒนาโปรแกรม(ระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร EstimatesSM) ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําขอมูลท่ีมีอยูมากมาย มาวิเคราะหในมิติตางๆ ประมวลผลนําเสนอ 
ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลา ยิ่งข้ึน   

ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (EstimatesSM : ESM) มีอะไรใหม ? 

  จากขอเสนอแนะของผูใชงานระบบฯ กรมฯไดนําขอเสนอดังกลาวมาทบทวนปรับปรุงระบบฯ ใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนจากเดิม (กรกฎาคม 2558)  เชน มีการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานปงบประมาณ 2559 ในระบบฯ ซึ่ง
ชวยลดความผิดพลาดในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน ใหมีขอมูลท้ังเชิงกวางท่ีสามารถสะทอนผลผลิตภาพรวมในระดับ
นโยบาย และขอมูลเชิงลึกในระดับรายการคาใชจายใหละเอียดมากข้ึนกวาเดิม ใหครอบคลุมในการประมวลผลมากข้ึนกวาปท่ี
ผานมา เพ่ิม report จําแนกตามประเภทคาใชจายทุกคาใชจาย เชน คาจางเหมา คาใชจายในการจัดอบรมสัมมนา คาใชจาย
ในการประชุมราชการ ฯลฯ เปนรายไตรมาส และมี report แสดงโครงการของหนวยงานท่ีตอบสนองมาตรการตางๆ 31 
แผนงานโรค รวมถึงเปนฐานขอมูลตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ฯลฯ เปนตน นอกจากน้ียังไดปรับปรุงระบบประมวลผล
ในเบ้ืองตน ไดอยางรวดเร็ว แมนยํา เพ่ือใหผูใชงานระบบฯ นําขอมูลมาวิเคราะหประมวลผลนําเสนอผูบริหารในมิติแผนงานโรค 
มิติหนวยงาน มิติประเภทคาใชจาย หรือแมกระท่ังนําเสนอใหแกหนวยงานตางๆ ท่ีตองการขอมูล โดยไมตองขอขอมูลเพ่ิมซึ่ง
ภาระแกหนวยงานผูปฏิบัติ เปนตน 

คูมือการใชระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (EstimatesSM:ESM) ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2559      
มีเรื่องนาสนใจอะไรบาง ? 
 คูมือประกอบไปดวย 5 สวน ไดแก  
  สวนท่ี 1 แนะนําการใชระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ( EstimatesSM : ESM ) เบ้ืองตน  
  สวนท่ี 2 วิธีการใชงานระบบฯแถบสัญลักษณดานบนขวามือ 
  สวนท่ี 3 วิธีการใชงานระบบฯแถบสัญลักษณดานขางซายมือ (ประกอบดวย 14 เมนู) 
  สวนท่ี 4 ภาคผนวก 
  สวนท่ี 5 คําถามท่ีพบบอย และการแกไขปญหา  
 ซึ่งผูใชงานระบบฯ สามารถฝกการใชงานในเมนู ดังกลาวไดใน http://www.yippytrade.com และ Download  
คูมือฯ ฉบับน้ี ไดท่ี http://esm.ddc.moph.go.th ในกลองคูมือการใชงาน 

หากมีขอสงสัย หรือมีขอขัดของในการบันทึกขอมูล จะทําอยางไร ? 

 โปรดติดตอ เจาหนาท่ีกลุมประสานงานและโครงการพิเศษ  กองแผนงาน กรมควบคุมโรค โทรศัพท 02-590-3090             
โทรสาร 02-590-3082 Email: oapp2559@gmail.com  และ Web board ESM   

http://www.yippytrade.com/
http://esm.ddc.moph.go.th/
mailto:oapp2559@gmail.com


สารบัญ 

เรื่อง หนา 
คํานํา   
สารบัญ   
สวนท่ี 1 แนะนําการใชงานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ( EstimatesSM : ESM ) เบ้ืองตน  
 1.1 การลงทะเบียนเขาใชงานระบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค  
 1.2 การเขาใชงานในระบบบรหิารจัดการเชิงยุทธศาสตร ( EstimatesSM : ESM )  
 1.3 หลักการทํางานของระบบบรหิารจัดการเชิงยุทธศาสตร  
 1.4 แนะนําหนาตางการลงช่ือเขาใชงานระบบ ESM  
 1.5 แนะนําเมนูตางๆในระบบ ESM  
       1.5.1 แถบเมนูสัญลักษณดานบนขวามือ  
       1.5.2 แถบเมนูสัญลักษณดานบนซายมือ  
สวนท่ี 2 วิธีการใชงานระบบ ESM แถบเมนูสัญลักษณดานบนขวามือ  
 2.1 สถานะ  
 2.2 เว็บบอรด  
 2.3 ขอความ  
       2.3.1 เมนูกลองขอความเขา  
       2.3.2 เมนูขอความสงออก  
 2.4 ขอมลูสวนตัว  
สวนท่ี 3 วิธีการใชงานระบบ ESM แถบเมนูสัญลักษณดานบนซายมือ  
 3.1 เมนูผูดูแลระบบ  
            3.1.1 บริหารผูใชงานระบบ  
            3.1.2 ดูขอมลูการทํางานของระบบ  
       3.1.3 บริหารกลุมผูใชงาน  
       3.1.4 บริหารหนวยงาน  
            3.1.5 บริหารโครงสรางงบประมาณ  
       3.1.6 บริหารยุทธศาสตร  
       3.1.7 บริหารประเภทงบรายจาย  
       3.1.8 บริหารประเภทคาใชจาย  
       3.1.9 บริหารตําแหนงผูใชงาน  
       3.1.10 บริหารคํานําหนาช่ือ  
       3.1.11 บริหารประเภทพนักงาน  
       3.1.12 บริหารพ้ืนท่ีเปาหมาย  
       3.1.13 บริหารนโยบายไมใชจุดเนน  
       3.1.14 บริหารมาตรการไมใชจุดเนน  
       3.1.15 บริหารนโยบายจุดเนน  
       3.1.16 บริหารมาตรการจดุเนน  
       3.1.17 บริหารเปาหมายจุดเนน  
 3.2 เมนูรายการคําของบประมาณ  
       3.2.1 ปุมคนหา  
       3.2.2  ปุมสรางคําของบประมาณ  
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เรื่อง หนา 
        3.2.2.1 กรณเีลือก งบบุคลากร  
        3.2.2.2 กรณเีลือก งบดําเนินงาน (ข้ันต่ํา ประจํา)  
        3.2.2.3 กรณเีลือก งบดําเนินงาน (โครงการ)  
        3.2.2.4 กรณเีลือก งบลงทุน  
        3.2.2.5 กรณเีลือก งบอุดหนุน  
        3.2.2.6 กรณเีลือก งบรายจายอ่ืน  
       3.2.3 ตารางแสดงผลการคนหา “รายการคาํของบประมาณ”  
 3.3 เมนูรายการกลั่นกรอง  
       3.3.1 วิธีการเลือกโครงการเพ่ือกลั่นกรอง  
       3.3.2 วิธีการกลั่นกรอง  
       3.3.3 วิธีการกลั่นกรองแบบรวดเร็ว  
 3.4 เมนูการจดัสรรงบประมาณ  
       3.4.1 รายการจดัสรรงบประมาณกรม  
       3.4.2 จัดสรรงบประมาณหนวยงาน  
       3.4.3 จัดสรรงบประมาณโครงการ  

 3.5 เมนูบริหารโครงการ  
       3.5.1 กลุมผูใชงาน  
       3.5.2 การคนหาโครงการ และอธิบายตารางแสดงผลการคนหา “บริหารโครงการ”  
       3.5.3  การบรหิารโครงการ สําหรับเจาของโครงการ  
        3.5.3.1 การขออนุมัติโครงการยอยและโครงการใหญในแผน ทุกงบรายจาย  
        3.5.3.2 การสรางโครงการใหมนอกแผนฯ ทุกงบรายจาย  
        3.5.3.3 การปรับแผน โอนเงิน และการตรวจสอบสถานะการเงินของโครงการ  
       3.5.4 การอนุมัติแผน(อนุมัติโครงการยอยและโครงการใหญ)สําหรับผูดูแลระบบหนวยงาน  
 3.6 เมนูโอนเงิน  
       3.6.1 กลุมผูใชงาน  
       3.6.2 การคนหารายการ และอธิบายตารางแสดงผลการคนหา “รายการโอนเงิน”  
       3.6.3 การอนุมตัิการโอนเงิน สําหรับผูดูแลระบบหนวยงาน  
       3.6.4 รายการเงินสวนกลาง (สําหรับ Admin หลัก)  
 3.7 เมนูยาและเวชภณัฑ  
       3.7.1 ประเภทยาและเวชภณัฑ  
       3.7.2 จําแนกยาและเวชภัณฑ  
       3.7.3 ขอมูลยาและเวชภัณฑท้ังหมด  
       3.7.4 รายการยาและเวชภณัฑ    
 3.8 เมนูรายการเงินนอกงบประมาณ  
       3.8.1 คนหา  
       3.8.2 เพ่ิมเงินนอกงบประมาณ  
 3.9 รายการจัดซื้อจดัจาง  
       3.9.1 กลุมผูใชงาน  
       3.9.2 การคนหาโครงการและอธิบายตารางแสดงผลการคนหา “รายการจดัซื้อจัดจาง”  
       3.9.3 การทํารายการจัดซื้อจัดจาง สําหรับผูดูแลจดัซื้อจัดจาง  
 3.10 รายงานความกาวหนา  
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เรื่อง หนา 
       3.10.1 คนหา  
       3.10.2 ตารางแสดงผลการคนหาเมนุรายงานความกาวหนา  
       3.10.3 ข้ันตอนท่ี 1 การบันทึกขอมูลท่ัวไปเมนูรายงานความกาวหนา  
       3.10.4 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกขอมูลรายงานความกาวหนาของโครงการหรือกิจกรรม  
 3.11 การเบิกจายงบประมาณ  
       3.11.1 กลุมผูใชงาน  
       3.11.2 การคนหาโครงการและอธิบายตารางแสดงผลการคนหา “เมนูรายการเบิกจาย”  
       3.11.3 การเบิกจาย สําหรบัผูดูแลเบิกจายเงิน  
 3.12 ตัวช้ีวัด  
       3.12.1 บริหารตัวช้ีวัด  
       3.12.2 รายงานตัวช้ีวัดแบบข้ันตอน  
       3.12.3 รายงานตัวช้ีวัดแบบปริมาณ  
 3.13 สรุปรายงาน  
       3.13.1 รายงานสาํหรับ Admin  
       3.13.2 รายงานคําขอสงเขากลั่นกรอง  
       3.13.3 รายงานคําขอผานการกลั่นกรอง  
       3.13.4 รายงานการจัดสรรงบประมาณ  
       3.13.5 รายงานบรหิารโครงการ  
       3.13.6 รายงานยาและเวชภัณฑ  
       3.13.7 รายงานจัดซื้อจัดจาง  
       3.13.8 รายงานความกาวหนา  
       3.13.9 รายงานการเบิกจายงบประมาณ  
       3.13.10 รายงานตัวช้ีวัด  
 3.14 ออกจากระบบ  
ภาคผนวก         
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สวนที่ 1  

แนะนําการใชการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 
(EstimatesSM: ESM) เบ้ืองตน 

ผูใชสามารถเขาใชระบบ ESMงานผาน Web Browser ไดท่ี http://esm.ddc.moph.go.th 
Web Browser: Chrome, Firefox, Safari และ Explorer 8 ข้ึนไป 

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีสามารถรองรับการใชงานระบบ ESM ประกอบดวย  
ระบบปฏิบัติการ Window 7 / Microsoft office 2007 ข้ึนไป 

 

1 
 



1 
 

1.1 การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเชงิยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค1 
   
 ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบฯ จําเป็นต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบฯ ให้เรียบร้อย จึงจะสามารถเข้าไป
ใช้งานระบบฯ ได้ โดยระบบฯ จะแบ่งสิทธ์การใช้งาน เป็น 2 ระดับ คือ ระดับกรมฯ และระดับหน่วยงาน ดังนี้ 

1.1.1 ระดบักรมฯ  

 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
(EstimatesSM: ESM) ระดับกรมฯ พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน กรณีที่ท่านใช้สทิธ์ิ (หน้าที่ของกลุ่ม)2 
ดูแลระบบ (Admin กรมฯ), ดูแลบริหารเงินส่วนกลาง, ดูแลจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ, บริหารกรมฯ (ดูรายงาน), 
ดูแลตัวช้ีวัดกรมฯ, ดูแลเบิกจ่ายเงินกรมฯ  และเสนอผ่านกลุ่มแผนงานและประเมินผลหรือกลุ่มที่ได้รบั
มอบหมายรับผิดชอบดูภาพรวมของหน่วยงานในฐานะผู้ดูแลระบบหน่วยงาน เสนอผู้อํานวยการหน่วยงาน   
ลงนาม  ส่งมายังกองแผนงาน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ ESM ต่อไป 

1.1.2 ระดบัหนว่ยงาน  

 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
(EstimatesSM: ESM) ระดับหน่วยงาน พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน  

 1.1.2.1 กรณีต้องการใช้สิทธ์ิ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ให้เสนอผ่านกลุ่มแผนงานและประเมินผล
หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบดูภาพรวมของหน่วยงานในฐานะผู้ดูแลระบบหน่วยงาน แล้วเสนอ
ผู้อํานวยการหน่วยงานลงนาม ส่งมายังกองแผนงาน เพื่อให้กองแผนงานลงทะเบียนในระบบ ESM 

1.1.2.2 กรณีต้องการใช้สิทธ์ิ บริหารหน่วยงาน (ดูรายงาน), เจ้าของโครงการ, ดูแลตัวช้ีวัด
(หน่วยงาน), ดูแลจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วยงาน), ดูแลเบิกจ่าย(หน่วยงาน)   พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน เสนอ
ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ และส่งไปยังกลุ่มแผนงานและประเมินผลหรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ             
ดูภาพรวมของหน่วยงาน (ซึ่งได้รับสิทธ์ิเป็นผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)) เพื่อให้กลุ่มแผนหน่วยงานลงทะเบียน   
ในระบบ ESM ไม่ต้องส่งมายังกองแผนงาน 

 

1.2 การเขา้ใช้งานในระบบบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM: ESM) 
  
 เมื่อได้ลงทะเบียนในระบบ ESM แล้ว สามารถเข้าใช้ระบบ ESM โดย 
   1.2.1 เข้า Web Browser ที่ http://esm.ddc.moph.go.th 
   1.2.2 กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ลงในช่อง รหัสผู้ใช้งาน  
   1.2.3 กรอกรหัสผ่าน ตามท่ีกําหนดเอง 6-8 หลัก (เป็นตัวเลข หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ) 
            ในเบื้องต้นครั้งแรกใช้เลขบัตรประชาชน 6 ตัวหลังในการกรอกรหัส 
   1.2.4 คลิก “เข้าสู่ระบบ” 
 

                                                            
1

 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน ตารางแสดงรายละเอียดสิทธ์ิการใช้งานระบบฯ และขั้นตอนการขอใช้สิทธ์ิ เปลี่ยนแปลง 
ยกเลิก สิทธ์ิการใช้งานในระบบฯ 
2 กําหนดสิทธ์ิตาม “หน้าท่ีของกลุ่ม” ซ่ึงดูได้ในเมนูผู้ดูแลระบบ ->บริหารกลุ่มผู้ใช้งาน ->เพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน ->*หน้าท่ีของกลุ่ม 
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1.3  หลักการทํางานของระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ์

1.3.1 ระบบ ESM จะทํางานเป็นลําดับ โดยไม่ขา้มขั้นตอนสาํคัญ  

 เริ่มจาก บริหารข้อมูลพื้นฐานในระบบ คําของบประมาณ กลั่นกรอง จัดสรรงบประมาณ  บริหาร
แผนงาน/โครงการ รายงานการเบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้า เป็นต้น 

1.3.2 ต้องมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และอนุมัตทิุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูลก่อนเข้าไปสู่ขั้นตอน
 ต่อไป เช่น 

เมนูคําของบประมาณ เจ้าของโครงการบันทึกและส่งเข้ากลั่นกรอง กลุ่มแผนของหน่วยงานจะตรวจ
และส่งเข้ารอการอนุมัติ กองแผนงานอนุมัติโครงการ  หลังจากนั้นหน่วยงานจึงจะสามารถเข้าไปจัดสรร
งบประมาณโครงการได้ 

เมนูบริหารโครงการ เจ้าของโครงการดําเนินการปรับแผน/โอนเงิน/สร้างโครงการใหม่นอกแผน โดย
กลุ่มแผนของหน่วยงานอนุมัติ หลังจากนั้นเจ้าของโครงการจึงจะสามารถเข้าไปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 
และรายงานการเบิกจ่ายได้  

เมนูรายงานความก้าวหน้า เจ้าของโครงการเข้าไปรายงานความก้าวหน้า และกลุ่มแผนของหน่วยงาน
จะเข้าไปตรวจและอนุมัติรายงานฯ หลังจากนั้นค่าคะแนนความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจึงจะถูกนํามา
คํานวณสรุปผล 

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

ยกเว้น เมนูรายการเบิกจ่าย ผู้ที่บันทึกข้อมูลจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง 

1.3.3 ระบบ ESM จะยอมให้มีการตรวจสอบความผิดพลาดได้ 2-3 ขั้นตอน เท่านั้น  

 (คําของบประมาณ บริหารโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงานตัวช้ีวัด) กรณีผ่านการตรวจสอบ
ขั้นสุดท้ายจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ ดังนั้น ก่อนบันทึกการอนุมัติต้องอ่านและพิจารณาเอกสาร หลักฐาน
ความถูกต้องอย่างรอบคอบ 

1.3.4 ระบบ ESM จะเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีผู้ดําเนินการในระบบ ESM เก็บไว้ตรวจสอบ  

 โดยจะระบุ ช่ือหน่วยงาน ตําแหน่ง ช่ือ-นามสกุล ช่ือกลุ่ม(ช่ือสิทธ์ิ) การกระทํา IP วันที่-เวลาที่บันทึก
ข้อมูลในระบบ ESM ดังนั้น จึงไม่สมควรใช้ Username แทนกัน 

1.3.5 กรณีไม่ต้องการใช้ข้อมูล สามารถลบข้อมูลออกจากระบบ ESM ได้ แต่แนะนําให้
เปลี่ยนสถานะแทนการลบข้อมูลทิ้ง ได้แก่ 

 ในเมนู”บริหารผู้ใช้งานระบบ” ถ้ามีบุคลากรที่ลาออก/เกษียณ ให้เลือกช่อง*สถานภาพ เป็น
“เกษียนหรือลาออกจากราชการ”  
 ในเมนู”บริหารกลุ่มผู้ใช้งาน” ให้เลือก ช่อง *สถานะของกลุ่ม เป็น“ยกเลิกสิทธ์ิช่ัวคราว”  
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 ในเมนูบริหารหน่วยงาน ให้เลือก ช่อง *สถานะของหน่วยงาน เป็น“ปิดทําการ”  
 ในเมนูรายการเบิกจ่าย ซึ่งในเบื้องต้นผู้ใช้สิทธ์ิ “ดูแลเบิกจ่ายระดับหน่วยงาน และดูแลระบบ
หน่วยงาน สามารถลบข้อมูลที่บันทึกผิดและแก้ไขข้อมูลได้  
 ยกเว้น 1.เมนูการบริหารโครงการ 2.รายการโอนเงิน 3.รายการจัดซื้อจัดจ้าง 4.รายการ
ความก้าวหน้า  ระบบ ESMให้แก้ไข1เท่านั้น ไม่สามารถลบข้อมูลได้ 
 อย่างไรก็ตามระบบ ESM จะบันทึกวันที่-เวลา-เหตุการณ์ที่ลบ-พร้อมทั้ง Username ไว้เป็นหลักฐาน 

1.4 แนะนาํหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ESM 

 
ภาพที่  1.1  แสดงหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ESM 

1.4.1  เข้าใช้งานระบบ ESM  

 โดยกรอกข้อมลูรหสัผูใ้ช้งาน (เลขบัตรประชาชน) และรหัสผา่น ในการใช้งานครั้งแรกด้วยเลขบัตร
ประชาชน 6 ตัวท้าย หลงจากนั้นท่านสามารถท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยการกําหนดตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ หรือตัวเลขทั้งหมด หรอืทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษปนกับตัวเลขก็ได้ 
จํานวน 6-8 หลักได้ เมื่อเข้าสู่ระบบ ESMฯครั้งต่อไป 

1.4.2 ประวตัิความเป็นมา  

 เมื่อคลิ๊กที่ “ประวัติความเป็นมา” จะพบขอ้มูลความเป็นมาจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ (Estimates) สู่ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) 

1.4.3  คู่มือการใช้งาน  

 สามารถคลิ๊ก เพื่อ download หรืออ่านคู่มอืการใช้งานระบบ ESM ฉบับปัจจุบัน 

1.4.4  ติดตอ่เรา  

 จะบรรจุข้อมูล เบอร์โทรศัพท ์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณีพบ
ข้อผิดพลาดของระบบ ESM หรือต้องการผู้ช่วยเหลืออธิบายการทํางานของระบบ ESM  

                                                            
1

 การบริหารโครงการ ถ้ามีการแก้ไขจํานวนเงิน จะเป็นการบนัทกึการปรับแผนครังตอ่ไป ซงึสามารถ download รายการปรับแผนมา

เก็บไว้หรือแนบเอกสารสําหรับอนมุตัิ สํารับการแก้ไขอืน ๆ  เช่น การปรับชือโครงการ 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 เมนูที่มีสญัลักษณ์ด้านบนขวามือ และ 
 1.5.2 เมนูที่มีแถบสญัลักษณท์ี่ขอบด้านซ้ายมือ  
 ท่านสามารถทราบสถานการณ์ใช้งานที่ท่านกําลังดําเนินการอยู่ในเมนูต่างๆ ในขณะนั้น โดยดูจากแถบ
มุมบนซ้ายมือ ตัวอย่างในภาพที่ 1.2 ผู้ใช้ระบบ ESM อยู่ในเมนูข้อมูลสว่นตัว เป็นต้น  
 

 
 ภาพที่  1.2  แถบแสดงสถานะของงานที่ดําเนินการในปัจจุบัน 

1.5.1 แถบเมนูสัญลักษณ์ด้านบนขวามือ 

 เป็นการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบ ESM ประกอบด้วย  
 1.5.1.1 สัญลักษณ์ “สี่เหลี่ยม” แสดงกรอบกลุ่มผู้ใช้งานที่ท่านใช้ทํางานในระบบ ESMในขณะนั้น 
บางท่านอาจมีหลายกลุ่ม เช่น เจ้าของโครงการ (หน่วยงาน) ผู้ดูแลตัวช้ีวัด (หน่วยงาน) เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถ
เลือก/เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งานของท่านให้เหมาะสมกับการใช้งานในขณะนั้น โดยแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานจะเชื่อมโยงกับสิทธ์ิใน
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 “เวบบอร์ด” เป็นกล่องบรรจุกระดานข่าว ลักษณะการใช้งานเหมือน เวบบอร์ด
ทั่วไป และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อความที่ต้องการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแบบ 
two way communication เช่น หนังสือเวียนต่างๆ แนวทางการจัดทํางบประมาณปีงบประมาณ.... ฯลฯ 
นอกเหนือจากช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์, Email, Line, หนังสือเวียน เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานระบบฯ สามารถ
โพสต์ข้อความดังกล่าว และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อคําถาม เพื่อให้
ผู้อื่นได้อ่านและรับทราบคําตอบหากมีข้อคําถามเดียวกัน นอกจากนี้ประโยชน์ที่โดดเด่นของเวบบอร์ด คือเก็บ
ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นฐานข้อมูลไว้ในระบบฯ เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกในการค้นข้อมูลในปีที่ผ่านมา อีกด้วย 

 
ภาพที่  1.4  แสดงภาพ เมื่อ คลิ๊กท่ี “เวบบอร์ด” 

1.5.1.1

1.5.1.2
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 1.5.1.3 สัญลกัษณ์ “ซองจดหมาย” แสดงกล่องข้อความใหม่ทีม่ีผูใ้ช้งานอื่นที่ส่งมาถึงท่าน  
 กรณีที่มีข้อความใหม่ จะมีวงกลมสแีดงแสดงจํานวนข้อความเข้า (ตามภาพที่ 1.5 แสดงว่ามีข้อความ
เข้า 12 ข้อความ) ท่านสามารถอ่านข้อความ โดยคลิกเลือก “กล่องข้อความ”  และสามารถส่งข้อความถงึบุคคลที่
ท่านต้องการติดต่อโดย คลิก เลือก “ข้อความที่ส่งออก”  

 
 ภาพที่  1.5  แสดงรายละเอียดในเมนูกล่องข้อความ และข้อมูลส่วนตัว 

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

1.5.2 แถบเมนูสัญลักษณ์ด้านข้างซ้ายมือ 

 จะแสดงเมนูที่ใช้ทํางานในระบบ ESMมี 14 เมนูหลัก ซึ่งผู้ใช้งานจะเห็นเมนูต่างกันไปตามสิทธ์ิของ
ผู้ใช้งานตามที่ผู้ใช้งานระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานระบบ ESM (หน้าจอคอมพิวเตอร์บางเครื่อง 
แถบเมนูจะปรากฏเรียงด้านบนของหน้าจอ) ทั้ง 14 เมนู แต่ละเมนูมีการทํางานแตกต่างกัน ดังนี้ 

 
ภาพที่  1.6  แสดงเมนูการทํางาน 14 เมนู ของระบบ ESM ด้านซ้ายมือ  

1.5.1.3

1.5.1.4 
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 1.5.2.1 ผูด้แูลระบบ : สัญลกัษณ์ สําหรบัสทิธ์ิ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) 
  เมนูนี้ใช้บริหารการเพิ่มเข้า-นําออกหรือค้นหาข้อมูลพื้นฐานในระบบ ประกอบด้วยเมนูย่อย 
16 เมนูย่อย ดังนี้ 
  1) บริหารผู้ใช้งานระบบ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)]        
ใช้ค้นหา จัดการข้อมูล เพิ่ม หรอืแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ESM  
  อนึ่ง 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 (จะระบุเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลครั้งนี้)  
   เวลา (จะระบุวัน/เดือน/ปี/เวลาที่เข้าบันทึกในระบบ) 
  3) บริหารกลุ่มผู้ใช้งาน [สําหรับผู้ดูแลระบบ (ADMIN กรม) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)]         
ใช้สําหรับเพิ่ม หรือเปลี่ยนสถานะกลุ่มผู้ใช้งาน2  และ เพิ่มช่ือบุคลากรเข้าในกลุ่มผู้ใช้งานที่กําหนดไว้ 
  4) บริหารหน่วยงาน [สําหรับผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม หรือเปลี่ยนสถานะ
หน่วยงาน 
  5) บริหารโครงสร้างงบประมาณ [สําหรับผู้ดูแลระบบ (ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในแต่ละปี ตามพจนานุกรมกิจกรรม ได้แก่ ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ผลผลิตย่อย  
  6) บริหารยุทธศาสตร์ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ(ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ 
  7) บริหารประเภทงบรายจ่าย [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่มหรือลด
ประเภทงบรายจ่าย เช่น งบดําเนินงานขั้นตํ่าประจํา งบดําเนินงานโครงการ งบลงทุน เป็นต้น และสามารถอัพ
โหลดไฟล์แนบกับงบรายจ่ายนั้นๆ เช่น แบบฟอร์มต่างๆ หรือกรอบวงเงิน ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงานดาวน์โหลด
เอกสารมาแนบหรือใช้ประโยชน์อ้างอิงตามประเภทงบรายจ่าย เมื่อต้องการทําคําของบประมาณ 
  8) บรหิารงบประเภทค่าใชจ้่าย [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใชส้ําหรับเพิ่ม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนประเภทงบประมาณย่อย เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นต้น 
เพื่อให้หน่วยงานเลือกประเภทค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมในโครงการย่อย  
  9) บริหารตําแหน่งผู้ใช้งาน [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งผู้ใช้งาน 

                                                            
2  ไม่ควรลบแต่ใช้เปลี่ยนสถานะของกลุ่มว่ายังทํางานอยู่ หรือยกเลิกสิทธ์ิชั่วคราว 
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  10) บริหารคํานําหน้าชื่อ [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ 
  11) บริหารประเภทพนักงาน [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนประเภทพนักงาน 
  12) บริหารพื้นที่เป้าหมาย [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย ในรูปแบบของชื่อจังหวัดแต่ละจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด เช่น ภาค เขตบริการ
สุขภาพ ทั่วประเทศ เป็นต้น 
  13) บริหารนโยบายไม่ใช่จุดเน้น [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนประเด็นที่กรมกําหนดว่าไม่ใช่จุดเน้นของการทํางานในปีนั้นๆ แต่เป็นภารกิจที่ต้องดําเนินงานตาม
บทบาท  
  14) บริหารมาตรการไม่ใช่จุดเน้น [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด 
หรือปรับเปลี่ยนมาตรการภายใต้การบริหารนโยบายม่ใช่จุดเน้นกรมกําหนดตามข้อ 13) ซึ่งหากหน่วยงาน 
ระบุว่ากิจกรรมในโครงการย่อยเกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่จุดเน้น จะไม่ต้องระบุเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ
ที่ใช้ในกิจกรรมนั้นๆ ว่า ใช้เพื่อดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวร้อยละเท่าใด 
  15) บริหารนโยบายจุดเน้น [สําหรับผู้ดูแลระบบ(ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนประเด็นที่กรมกําหนดให้จุดเน้นในปีนั้นๆ 
  16) บริหารมาตรการจุดเน้น [สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)] ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนมาตรการภายใต้นโยบายจุดเน้นที่กรมกําหนดตามข้อ 15) ซึ่งหากหน่วยงาน ระบุว่ากิจกรรมใน
โครงการย่อยเกี่ยวข้องกับมาตรการที่เป็นจุดเน้น จะต้องระบุเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมนั้นๆ 
ว่า ใช้เพื่อดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวร้อยละเท่าใด 
 

 1.5.2.2 รายการคําของบประมาณ : สัญลักษณ์ : [สําหรับเจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ผู้ดูแล
ระบบ (หน่วยงาน) และ รายละเอียดการใช้งานตามสิทธ์ิการใช้งาน ดังนี้ 
   1) เจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ใช้บันทึกคําของบประมาณ ทุกประเภทงบรายจ่าย ซึ่ง   
แต่ละงบรายจ่ายจะมีรูปแบบคําของบประมาณต่างกัน ยกเว้นคําของบประมาณในงบรายจ่ายอ่ืน (วิจัยและ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) เจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ไม่ต้องกรอกคําของบประมาณ 
ภายหลังจากกรมฯปิดระบบคําของบประมาณ ให้สร้างโครงการในเมนูบริหารโครงการ ปุ่มสร้างโครงการใหม่
   อนึ่งเจ้าของโครงการสามารถแก้ไขโครงการของตนเองได้ จนกว่าผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ซึ่ง
ได้แก่กลุ่มแผนของหน่วยงานจะเข้ามาตรวจสอบและอนุมัติโครงการ ซึ่งหลังจากโครงการได้รับอนุมัติจะไม่
สามารถเข้าไปแก้ไขได้ 
   กรณีผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) เป็นผู้บันทึกคําของบประมาณ แทนเจ้าของโครงการ ให้
เปลี่ยนสิทธ์ิจากผู้ดูแลระบบ(หน่วยงาน) เป็น สิทธ์ิ เจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ก่อน มิฉะนั้นเจ้าของโครงการ
จะไม่เห็นโครงการดังกล่าว และไม่สามารถทํารายการในเมนูปรับแผน หรือเมนูรายงานความก้าวหน้าได้  
   2) ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ในเมนูเดียวกันกับเจ้าของโครงการ(หน่วยงาน) ให้ตรวจดู
สถานะโครงการในตารางแสดงผลการค้นหารายการคําของบประมาณ ให้เลือกโครงการที่แสดงสถานะยังไม่
อนุมัติ มาพิจารณา หากรายละเอียดในโครงการถูกต้อง คลิ๊กเลือกส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง หลังจากขั้น
ตอนนี้แล้วหน่วยงานจะไม่สามารถแก้ไขคําของบประมาณได้ 
 

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

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

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

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

  3) จัดสรรงบประมาณโครงการ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จะจัดสรรงบประมาณทุกงบ
รายจ่าย ทุกกิจกรรมหลัก ลงในโครงการ/รายการต่างๆ ของหน่วยงานตามงบประมาณที่หน่วยงานเห็นชอบ 
ทั้งนี้วงเงินรวมต้องอยู่ภายใต้กรอบเงิน “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 คลิกโครงการนั้น ๆ ขึ้นมา
ตรวจสอบความถูกต้องและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 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)จะเข้าทําการอนุมัติการโอนเงินระหว่างโครงการในหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้ผลผลิตเดียวกัน หรือเข้ามาตรวจสอบสถานะโครงการที่รออนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม)   
   ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) จะเข้ามาอนุมัติการโอนเงินในกรณี อนุมัติโอนเงินระหว่างหน่วยงาน 
อนุมัติโอนเงินข้ามผลผลิต อนุมัติโอนข้ามงบรายจ่าย อนุมัติโอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ 
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    ซึ่งถ้าหากได้รับอนุมัติการโอนเงินแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการดังกล่าวได้ 
   2) รายการเงินส่วนกลาง สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) โดยจะแสดงสถานะโครงการ ที่มี
การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางกรมฯ เพื่อให้ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) ตรวจสอบสถานะเงิน
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) เพื่อ
จัดการการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้ 

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

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

3) ข้อมูลยาและเวชภณัฑ์ทัง้หมด สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) ใช้สาํหรับ ค้นหา และ
เพิ่มยาและเวชภัณฑ์ที่สั่งซื้อเข้ามาในระบบ กรณีที่หน่วยงานต้องการเพิ่มช่ือยาและเวชภัณฑ์ ต้องส่งแบบฟอร์ม
ขอเพิ่มรายชื่อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา3 แจ้งมายังกองแผนงาน เพื่อเพิ่มช่ือยาในระบบ 

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 เพิ่มเงินนอกงบประมาณเพื่อบันทึกข้อมูล
แหล่งที่มาของเงินนอกฯ เช่น กองทุนโลก สปสช. เป็นต้น (โครงการเงินนอกงบประมาณ จะต้องสร้างโครงการ
ใหม่ในเมนูบริหารโครงการปุ่มสร้างโครงการใหม่ และได้รับการอนุมัติโครงการก่อนจึงจะบันทึกทํารายการใน
เมนูนี้ได้)   
  ผู้ ดูแลระบบ (หน่วยงาน)  ค้นหาจัดสรรเงินนอกงบประมาณ และการโอนเงินนอก
งบประมาณระหว่างหน่วยงานในกรมควบคุมโรค และหน่วยงานนอกกรมควบคุมโรค 

1.5.2.9 รายการจดัซื้อจดัจ้าง สญัลกัษณ์  สําหรับ ผู้ดูแลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน บันทึกแผน 
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะปรากฏโครงการเฉพาะโครงการที่ระบุว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 20 วันหลังจากการบันทึกข้อมูลครั้งแรก หลังจากนั้น
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%) และนํามาคูณกับค่าน้ําหนักของกิจกรรมนั้น เป็นความก้าวหน้าของกิจกรรม และนําผลรวมทุก

                                                            
3
 แบบฟอร์มเพิมรายการยา ในเอกสารภาคผนวก 
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กิจกรรมมาเป็นเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของโครงการ นําทุกโครงการมาเฉลี่ยเป็นความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

1.5.2.11 รายการเบกิจา่ย สัญลักษณ์  สําหรับผู้ดูแลเบิกจ่ายเงิน (หน่วยงาน)  
 เมนูนี้สําหรับจดัการรายการเบิกจ่ายต่างๆ ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้ 

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) 

 เมนูนี้จะใช้สําหรับสร้าง ลบ แก้ไข และรายงานตัวช้ีวัด ประกอบไปด้วยเมนูย่อยดังนี้ 
  1) บรหิารประเภทตัวชี้วัด สําหรับ ผู้ดูแลระบบ ( ADMIN กรม) เพื่อเพิ่มประเภทตัวช้ีวัด เช่น 

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

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

ทั้งนี้ 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 อตัราส่วน เป็นต้น 

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

  4) รายงานตวัชี้วัดแบบปรมิาณ 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 ดังนี้ Reportคําของบประมาณ, Reportการจัดสรรงบประมาณ, 
Reportการปรับแผน, Reportยาและเวชภัณฑ์,   Reportจัดซื้อจัดจ้าง, Reportความก้าวหน้า, Reportการ
เบิกจ่ายงบประมาณ, และ Reportตัวช้ีวัด เป็นต้น 

1.5.2.14 ออกจากระบบ ใช้สําหรับทุกคน กดเพื่อออกจากระบบ ESM 
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ส่วนที่ 2  

วิธีการใช้งานระบบ ESM แถบเมนูสัญลักษณ ์
ด้านบนขวามือ1 

 
2.1 สถานะ ของผู้ใช้งานในระบบ ESM 
2.2 เว็บบอร์ด 
2.3  ข้อความ  
2.4 ข้อมูลส่วนตัว 

 
 
 

 
 

 

                                                            
1 ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ระบบงานผ่านเว็บเบราเซอร์ ได้ท่ี http://esm.ddc.moph.go.th 
เว็บบราวเซอร์ : Chrome, Firefox ,Safari และ Explorer 8 ขึ้นไป คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถรองรับการใช้
งานระบบ ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Window 7 / Microsoft office 2007 ขึ้นไป 
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2.1 สถานะ ของผู้ใช้งานในระบบ ESM 
 วิธีการใช้งาน 

 ผู้ใช้งาน คลิก เลือก เปลี่ยนสทิธ์ิที่ต้องการใช้งานในขณะนั้นๆจะอยู่บรรทดับนสุด ตามตัวอย่าง ภาพที่ 
2.1 สถานะปจัจุบันของผู้ใช้งานในระบบ ESM คือ “admin (หลัก)” 

 ข้อสังเกตเพิ่มเติม :  
สิทธ์ิการใช้งานในระบบ ESM (ซึ่งผู้ใช้งานได้แจ้งลงทะเบียนไว้แล้ว) โดยสิทธ์ิการใช้งานต่างๆ จะเป็น

ตัวกําหนดขอบเขตการใช้งานเมนูทางด้านขวามือ ตามตัวอย่าง ภาพที่ 2.1 สถานะปัจจุบันของผู้ใช้งานใน
ระบบ ESM คือ “admin (หลัก)” สามารถใช้เมนูทั้งระบบ 14 เมนู เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 2.1 สถานะปัจจุบันของผูใ้ช้งานในระบบ ESM 

 
2.2 เว็บบอร์ด 

 วิธีการใช้งาน 
 1. คลิ๊ก “เว็บบอร์ด” จะปรากฏตามภาพ 2.2 การใช้เว็บบอร์ด หน้าต่างจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 
 ภาพที่ 2.2 การใช้เว็บบอร์ด 
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ส่วนที่ 1 โพลสํารวจ แบบประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ใหค้ลิ๊กวงกลม 
เลือก ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง แย่ และใส่เหตผุลกรณีเลือก ต้องปรับปรุงหรือแย่ และกด บันทึก  

ส่วนที่ 2 กระดานข่าว ให้คลิ๊กหัวข้อที่ต้องการ จะพบกระทู้ต่างๆที่อยู่ภายใต้หัวข้อนั้นๆ ตามภาพที่ 2.3  
ทั้งนี้ผู้ใช้งานระบบสามารถตั้งกระทูใ้หม่ภายใตห้ัวข้อนั้นๆ ได้ ด้วยการคลิ๊ก “+ ต้ังกระทู้” ตามภาพ 2.3  
 

 
ภาพที่ 2.3 การตั้งกระทู้ใหม่ 

2. ในแต่ละกระทู้ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบ แสดงความคิดเห็น/หรือสอบถาม ได้ โดยกด “แสดงความ
คิดเห็น” ตามภาพ 2.4 แสดงความคิดเห็น ซึ่ง ความคิดเหน็ปัจจุบันจะอยู่เป็นลําดับแรกของหน้าจอ  

 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงความคิดเห็น 
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2.3  ข้อความ  
 วิธีการใช้งาน 
 ประกอบไปด้วย 2 เมน ูคือ 2.3.1 เมนูกลอ่งข้อความ และ 2.3.2 เมนูข้อความที่ส่งออก 

2.3.1 เมนูขอ้ความเข้า 

 เมื่อคลิกเลือก เมนูกล่องข้อความ จะปรากฏ หน้าต่าง “ขอ้ความเข้า”ประกอบด้วย  2 ปุ่ม คือ ปุ่ม 
ค้นหา และ ปุ่ม ส่งข้อความ ดังนี้ 

1) ปุ่ม ค้นหา  
 ใช้ค้นหาข้อความที่ผู้ใช้งานอื่นส่งมา โดยกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งของคําค้น (ภาพที่ 2.5 ) ดังนี้ 
  ช่ือผู้ส่ง (1) ใสช่ื่อของผู้ที่ส่งข้อความ 
  หัวข้อเรื่อง (2)ใส่หัวข้อเรื่องของข้อความที่มีการส่งมาหาเรา 
  ช่วงเวลา (3) ใส่ช่วงเวลาที่มีการส่งข้อความมาหาเรา 

ภาพที่  2.5 แสดงตัวเลือก ค้นหา ในเมนู ข้อความเข้า 
 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบ ESMจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะแสดงผลใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความเข้า” ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมลูที่ได้ทํา
การค้นหา โดยระบบ ESMจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทัง้หมด (ภาพที่ 2.6) 
 

 

ภาพที่  2.6 ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความเข้า” 
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 2) ปุ่ม ส่งข้อความ ใช้เพื่อส่งข้อความไปหาผู้ใช้งานอื่น (โดยไม่จําเป็นต้องใช้ เมนู ข้อความส่งออก 
ตามข้อ 2.3.2) โดยต้องกรอกข้อมูล ตามภาพที่ 2.7 ดังนี้ 

  * ถึง (1) ใส่ช่ือผู้ใช้งานที่ต้องการจะส่งข้อความ 
  * หัวข้อเรื่อง (2) หัวข้อเรื่องของข้อความที่จะทําการส่ง 
  * ข้อความ (3) พิมพ์ข้อความที่จะทําการส่งหาผู้ใช้งานอื่น 
  ไฟล์แนบ (4) สามารถกดที่ปุ่ม“เพิ่มไฟล์อัพโหลด”เพื่อเพิ่มจํานวนไฟล์ที่ต้องการแนบได้ 
  อัพโหลดไฟล์ (5) เลือกไฟลท์ีต้่องการแนบในการส่งข้อความ กดที่รูปถังขยะเพื่อลบไฟล์แนบ 

 
ภาพที่  2.7 ส่งข้อความ 

 จากน้ันกดปุ่ม บันทึก ระบบ ESMจะทําการบันทึกข้อมูล และจะแสดงผลที่ตารางแสดงผลการค้นหา 
“ข้อความที่ส่งออก” ไปยังเมนู ข้อความที่ส่งออก ใต้ ปุ่ม ค้นหา และ ปุ่ม ข้อความส่งออก โดยอัตโนมัติ   
(ภาพที่ 2.8) 

 

ภาพที่  2.8 ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความท่ีส่งออก” จากเมนูข้อความเข้า 
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2.3.2 เมนูขอ้ความส่งออก 

ใช้สําหรับแสดงข้อความที่ส่งออกไป หรือส่งข้อความไปหาผู้ใช้งานท่านอื่น สามารถใชง้านในส่วน
นี้ได้โดยเลือกที่ ข้อความ ->ข้อความส่งออก ประกอบด้วย ปุ่ม ค้นหา และ ปุ่มส่งข้อความ (ทั้งนี้ผู้ใชร้ะบบ
สามารถส่งข้อความได้ในเมนูข้อความเข้า เช่นกัน) 
 1) ปุ่ม ค้นหา ใช้เพื่อค้นหาข้อความที่เคยสง่ไปหาผู้ใช้งานท่านอื่น หรือขอ้ความที่ผู้ใช้ระบบฯ ส่งเข้า
มา โดยการกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งของเรื่องนั้น ดังนี้  ช่ือผู้รบั (1) พิมพ์ช่ือผู้ที่รับข้อความที่เราส่งไป 

หัวข้อเรื่อง (2) พิมพ์หัวข้อเรื่องที่ได้ส่งข้อความไป 
ช่วงเวลา (3) พิมพ์ช่วงเวลาที่ได้ส่งข้อความไป 
 

ภาพที่  2.9 ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความที่ส่งออก” 
 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบ ESMจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะแสดงผลใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “ข้อความที่ส่งออก” ทั้งนี้สามารถกดปุ่ม ดทูัง้หมด เพื่อยกเลิกการแสดงขอ้มูลที่ได้
ทําการค้นหา โดยระบบ ESMจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 
  2) ปุ่ม ส่งข้อความ วิธีใช้เหมือน Tab ส่งข้อความในเมนูขอ้ความ  

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลนี้ 
   

2.4 ข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้งานในระบบ ESM 
 วิธีการใช้งาน 
 คลิก “ข้อมูลสว่นตัว” ระบบ ESM จะแสดงข้อมูลส่วนตัวทีท่่านได้ลงทะเบียนไว้(ภาพที่ 2.10) ดังนี ้

1 รหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประชาชน) รหัสประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
2 หน่วยงานที่สังกัด 
3 คํานําหน้าช่ือ เช่น นาย นาง นางสาว ฯลฯ 
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4 ช่ือผู้ใช้งาน  
5 นามสกลุผูใ้ช้งาน  
6 ประเภทพนักงานของผู้ใช้งาน  
7 ตําแหน่งของผู้ใช้งาน  
8 พิมพ์รหัสผ่านเดิม 
9 พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการจะเปลี่ยน 
10 ยืนยันรหัสผ่านใหม ่
11 พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของสาํนักงาน เป็นตัวเลขติดกัน 
12 พิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน เป็นตัวเลขติดกัน 
13 พิมพ์อีเมลข์องผู้ใช้งาน 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงข้อมูลส่วนตัว 

ตอบคําถามที่พบบ่อย :  
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลนี ้
2. ผู้ใช้งานระบบ ESM สามารถแก้ไขข้อมลูส่วนตัวได้ทันที ได้แก่ พมิพ์รหัสผ่านเดิม /รหัสผ่านใหม่/ 

ยืนยันรหัสผ่านใหม่/ เบอร์โทรศัพท์ของสํานักงาน เป็นตัวเลขติดกัน/เบอร์โทรศัพท์มือถอืของผู้ใช้งาน เป็น
ตัวเลขติดกัน/และอีเมล์ของผู้ใช้งาน สําหรบัข้อมูลอื่นๆนอกจากนี้ ต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และ
ส่งไปยังผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) หรือผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) เพื่อขอแก้ไขข้อมูล 1  

                                                            
1 รายละเอียดตาม แบบฟอร์มการลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ (ระดับหน่วยงาน) และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการใช้งาน
ระบบฯ (ระดับหน่วยงาน) 
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ส่วนที่ 3 

วิธีการใช้งานระบบฯ แถบเมนสูัญลักษณ์ด้านข้างซา้ยมือ 
เมื่อเข้าสู่ระบบฯ แถบสญัลักษณ์ด้านข้างซ้ายมือ จะเป็นสว่นการทํางานของระบบฯ มีทั้งหมด 14

เมนูหลัก ดังนี ้
3.1 เมนู ผู้ดูแลระบบ  
3.2 เมนู รายการคําของบประมาณ  
3.3 เมนู รายการกลั่นกรอง  
3.4 เมนู จัดสรรงบประมาณ   
3.5 เมนู บรหิารโครงการ   
3.6 เมนู โอนเงิน  
3.7 เมนู ยาและเวชภัณฑ์  
3.8 เมนู รายการเงินนอกงบประมาณ  
3.9 เมนู รายการจัดซื้อจัดจ้าง   
3.10 เมน ูรายงานความก้าวหน้า   
3.11 เมน ูการเบิกจ่ายงบประมาณ   
3.12 เมน ูตัวช้ีวัด   
3.13 เมน ูReport   
3.14 เมน ูออกจากระบบ   
 
 
 

 
 

 



3.1 เมนูผู้ดูแลระบบ 
 ผู้ที่จะเข้าใช้เมนูนี้ จะเป็นผู้ที่มีสิทธ์ิเป็นผู้ดูแลระบบ(หน่วยงาน) และดูแลระบบ (Admin กรมฯ)  
 ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) จะใช้งาน ทั้ง 16 เมนูย่อย และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จะใช้งาน
เฉพาะเมนูย่อยบริหารผู้ใช้งานระบบ เมนูดูข้อมูลการทํางานของระบบ และเมนูย่อยบริหารกลุ่มผู้ใช้งานเท่านั้น  
 ประกอบด้วยเมนูย่อยทั้งหมด 16 เมนูย่อย (ภาพที่ 3.1.1) 
 

 
ภาพที่ 3.1.1 แสดงเมนูย่อยในเมนู ผู้ดูแลระบบฯ 

สําหรับ วิธีการใช้งานในแต่ละเมนูย่อยมีดังนี้ 

3.1.1 เมนูย่อยบริหารผู้ใช้งานระบบ  
กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้ได้แก่ ผูใ้ชส้ิทธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) โดย 
ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ใช้เปลี่ยนหนว่ยงานให้แก่รายช่ือผู้ขอเปลี่ยนสังกัดหน่วยงาน ตามแบบ 

“ฟอร์มของเปลี่ยนสังกัดหน่วยงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ EstimatesSM”ที่หน่วยงาน ส่งมายัง
กองแผนงาน  

ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ใช้เพิ่มช่ือ หรือเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้งานระบบฯ ในหน่วยงาน เช่น เพิ่มช่ือ 
เปลี่ยนสถานภาพเป็นเกษียร/ลาออก/ย้ายหน่วยงาน เป็นต้น 

ใช้สําหรับ ค้นหา จัดการข้อมูล เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ  
วิธีการใช้งาน เลือกที่ ผู้ดูแลระบบ -> บริหารผู้ใช้งานระบบ 
เมนูย่อยบริหารผู้ใช้งานระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

3.1.1.1 ปุ่มคน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “ผูใ้ช้งาน” 
3.1.1.2 ปุ่มเพิ่มผู้ใช้งาน 

 3.1.1.1 คน้หา บันทึกข้อมลูส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานฯ (ภาพที่ 3.1.2) 

1. “รหัสผูใ้ช้งาน” (เลขบัตรประชาชน) พิมพ์เลขประชาชน 13 หลกั ของผู้ใช้งาน 
2. “สังกัดของหน่วยงาน" เลือกสังกัดของหน่วยงานของผู้ใช้งาน 
3. คํานําหน้า เลือกคํานําหน้าของผู้ใช้งาน 



4. ช่ือ พิมพ์ ช่ือของผู้ใช้งาน 
5. นามสกุล พมิพ์ นามสกุลของผู้ใช้งาน 
6. ประเภทพนักงาน เลือกประเภทพนักงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
7. ตําแหน่ง เลือกตําแหน่งของผู้ใช้งาน 
8. เบอร์โทรศัพท์ พิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใชง้าน (พิมพ์เป็นตัวเลขเท่านั้น) 
9. มือถือ พิมพ์ เบอร์มือถือของผู้ใช้งาน (พิมพ์เป็นตัวเลขเท่านั้น) 

 10. อีเมล ์พิมพ์ อีเมล์ของผู้ใช้งาน

 
ภาพที่  3.1.2  ตัวเลือก ค้นหา  

จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบ ESM จะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะแสดงผล
ในตารางแสดงผลการค้นหา “ผู้ใช้งาน” (ภาพที่ 3.1.3) สามารถกดปุ่ม “ดูทั้งหมด” เพื่อยกเลิกการแสดง
ข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบ ESM จะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทัง้หมด 

ตารางแสดงผลการค้นหา ผูใ้ช้งาน 

ภาพที่  3.1.3  ตารางแสดงผลการค้นหา “ผู้ใช้งาน” 

1. เมื่อต้องการลบรายการ ให้ต๊ิก ในกล่องสี่เหลี่ยม หน้ารูปดินสอ เลือกได้หลายรายการ จากนั้นจึงกด
ปุ่มสีแดง “ลบข้อมูล”ท้าย ตารางแสดงผลการค้นหา “ผูใ้ช้งาน” โดยระบบ ESM จะถามยืนยัน กดตกลง เพื่อ
ลบข้อมูล หรือ กดยกเลิก (ภาพที่ 3.1.9) 1  

                                                            
1 การลบข้อมูลออกจากระบบ ESM ใช้ในกรณี บันทึกข้อมูลซํ้า เป็นต้น หากกรณีอื่นๆ เช่น เกษียร/ลาออก/ย้ายหน่วยงาน ให้
ใช้แก้ไขข้อมูลแทนการลบข้อมูล 



 
2. เมื่อต้องการแก้ไขข้อมลูทีไ่ด้ทําการบันทึก โดย กดปุ่มรปู “ดินสอ” (ภาพที่ 3.8 เลข 2) เพื่อแก้ไข 

เพิ่มเติม ช่ือ-นามสกุล ระบบESMจะแสดงขอ้มูล ช่ือ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์สํานักงาน และมือถือ ของผู้ใช้งาน 
เมื่อแก้ไขเสร็จ กด ปุ่มบันทึก สีน้ําเงิน ระบบESMจะแสดงผลเป็นแถบสเีขียว มีข้อความ “Success คุณแก้ไข
ข้อมูลสําเร็จ” และจะปรากฏข้อมูลทีแ่ก้ไขบนสุด ในตารางแสดงผลการคน้หา “ผูใ้ช้งาน” (ภาพที่ 3.1.10) 

 
ภาพที่ 3.1.4 แสดงการบันทึกข้อมูลสําเร็จ ในตารางแสดงผลการค้นหา “ผู้ใช้งาน” 

 3.1.1.2 เพิ่มผู้ใช้งาน 

 ใช้เพิ่มข้อมูลของผู้ใช้งานเข้าไปในระบบESM (ภาพที่ 3.1.5) ดังนี้  
1. * รหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประชาชน) พิมพ์เลขประชาชน 13 หลัก ของผู้ใช้งาน 
2. * รหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านของผู้ใช้งาน 
3. * ยืนยันรหัสผา่น พิมพ์รหัสผา่นของผู้ใช้งานอีกครั้ง 
4. * หน่วยงาน  ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จะขึ้นชื่อหน่วยงานโดยอัตโนมัติ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

(Admin กรมฯ) ใช้เปลี่ยนสงักัดหน่วยงานของผู้ใช้ระบบฯ       
5. * คํานําหน้า เลือกคํานําหน้าช่ือของผู้ใช้งาน 
6. * ช่ือ พิมพ์ ช่ือของผู้ใช้งาน 
7. * นามสกุล พมิพ์ นามสกลุ ของผู้ใช้งาน 
8. * ประเภทผู้ใช้งาน เลือก ประเภทของผู้ใช้งาน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว) 
9. * ตําแหน่ง เลอืก ตําแหน่งของผู้ใช้งาน 
10. *สถานภาพ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) เลือก ยังรับราชการอยู่ /เกษียรหรือลาออกจาก

ราชการ/ย้ายสังกัด/ยังรับราชการอยู่ และผูดู้แลระบบ (Admin กรมฯ) ใช้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “ยังรับ
ราชการอยู่” ให้แก่รายช่ือผู้ขอเปลี่ยนสังกัดหน่วยงาน พร้อมกับเปลี่ยนสงักัดให้ผู้ใช้งานระบบฯตามข้อ4  

11. เบอร์สํานักงาน พิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน (พิมพ์เป็นตัวเลขเท่านั้น) 
12.  มือถือ พิมพ์ เบอร์มือถือของผู้ใช้งาน (พิมพ์เป็นตัวเลขเท่านั้น) 
13. * อีเมล์ พิมพ์ อีเมล์ของผู้ใช้งาน 

http://esm.ddc.moph.go.th แจ้งวา่ 



 
ภาพที่  3.1.5  ตัวเลือก เพิ่มผู้ใช้งาน  

 14. กดปุ่ม บนัทึก สีเขียว ระบบ ESMจะบันทึกข้อมูลและจะแสดงผลในตารางแสดงผลการ
ค้นหา “ผูใ้ช้งาน” (ภาพที่ 3.1.6)

 
ภาพที่  3.1.6 ข้อมูลผู้ใช้งานที่ระบบ ESM จัดเก็บ แสดงในตารางแสดงผลการค้นหา “ผู้ใช้งาน” 

ตอบคําถามที่พบบ่อย 
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลนี้ 
2. ในตารางแสดงผลการค้นหา “ผู้ใช้งาน” ไม่ปรากฏ ให้ดําเนินการตามข้อ 3.1.1.2 เพิ่มผู้ใช้งาน 

หากไม่สามารถเพิ่มช่ือได้ แสดงว่าผู้ใช้งานดังกล่าวมีช่ืออยู่ในระบบESM แต่ไม่ได้อยู่ในสังกัดหน่วยงานนั้น  
3. ผู้ใช้งานที่นํารายชื่อเข้าระบบ ESM ด้วยเมนู นี้ จะยังไม่สามารถใช้งานระบบESMได้ ต้องนํา

รายช่ือเข้าในเมนูการบริหารกลุ่มผู้ใช้งานและกําหนดระดับสิทธ์ิก่อน ผู้ใช้งานจึงเข้าใช้งานในระบบESMได้ 
4. ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) เข้าไป Update ข้อมูลของผู้ใช้งานระบบฯ ในเดือนตุลาคม เพื่อแก้ไข

สถานภาพของผู้ใช้งานระบบ กรณีที่มี ผู้เกษียร/ลาออก/ย้ายหน่วยงาน (ไม่จําเป็นต้องเอาชื่อออกจากลุ่ม
ผู้ใช้งานในเมนูบริหารกลุ่มผู้ใช้งาน) เมื่อดําเนินการแล้วผู้ใช้งานระบบฯ ที่มีสถานภาพผู้เกษียร/ลาออก/ย้าย
สังกัด จะไม่สามารถ Log in เข้าระบบได้ 

5. กรณีผู้ใช้งานระบบฯไม่สามารถ Log in เข้าระบบได้ หรือผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ไม่สามารถ
เพิ่มช่ือผู้ใช้งานระบบฯได้ ระบบจะแจ้งว่า Error! รหัสผู้ใช้งาน(เลขบัตรประชาชน) หรือ ช่ือ-นามสกุล นี้มีผู้ใช้
แล้ว หมายถึง ผู้ใช้งานดังกล่าวมีข้อมูลในระบบ แต่อยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริงส่ง
ข้อมูลตาม “แบบฟอร์มของเปลี่ยนสังกัดหน่วยงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ EstimatesSM” 
มายัง กองแผนงานเพื่อให้ผู้ดูแลระบบฯ (Admin กรมฯ) เข้าไป (1) แก้ไขสังกัดหน่วยงานของผู้ใช้งานระบบฯ 
ให้ตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง และ (2) แก้ไขสถานภาพเป็น ยังรับราชการอยู่ เมื่อกองแผนงานแก้ไขแล้ว ผู้ดูแล
ระบบ (หน่วยงาน) สามารถบริหารผู้ใช้งานระบบและบริหารกลุ่มผู้ใช้งานได้ต่อไป 

6. กรณีไม่มีช่ืออยู่ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ (ระดับหน่วยงาน) และแนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนส่งให้
ผู้ดูแลระบบฯ (หน่วยงาน) เพิ่มรายชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง สังกัดหน่วยงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานราชการ ตามข้อ 3.1.1.2 



7. กรณีหน่วยงานยังไม่เคยลงทะเบียนการใช้งานในระบบESM หรือเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังใหม่ ให้ทํา
หนังสือแจ้งขอสิทธ์ิการใช้งานเฉพาะสิทธ์ิผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ (ระดับหน่วยงาน) และแนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรประชาชน ส่ง
ให้กองแผนงาน ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) เพื่อกําหนดสิทธ์ิ 

 

3.1.2 เมนูย่อยดูข้อมูลการทํางานของระบบ  

กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้ได้แก่ สทิธ์ิ ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน)  
ใช้สําหรับ ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบESM แต่ไมส่ามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ 
วิธีการใช้งาน เลือกที่ ผู้ดูแลระบบ -> ดูข้อมูลการทํางานของระบบ   
3.1.2.1 คน้หา 

 ใช้ค้นหาผู้ใช้งาน และการกระทําของผู้ใช้งาน โดยบันทึกข้อมูลใดส่วนส่วนหนึ่ง (ภาพที่ 3.1.7) 
 1. “สังกัดของหน่วยงาน” ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) เลือกสังกัดของหน่วยงานที่ต้องการจะดู

ข้อมูลการทํางาน ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) สังกัดหน่วยงานจะขึ้นอัตโนมัติ 
  2.“ตําแหน่ง” เลือกตําแหน่งของผู้ใช้งานที่ต้องการจะดูข้อมูลการทํางาน 
  3. “ช่ือ-นามสกุล” พิมพ์ช่ือและนามสกุลของผู้ใช้งาน 
  4. “ช่วงเวลา” เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลการทํางาน 
  5. “การกระทาํ” เลือกการกระทํา ได้แก่ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และเข้าสู่ระบบESM 

 
ภาพที่  3.1.7  ตัวเลือก ค้นหา 

 จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบESMจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะปรากฎใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “ดูการทํางานของระบบ”(ภาพที่ 3.1.8) หรือกดปุ่ม “ดูทัง้หมด” เพื่อยกเลิกการ
แสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยตารางแสดงผลการค้นหา “ดูการทํางานของระบบ” จะกลับไปแสดงรายการ
ข้อมูลทั้งหมด 

 3.1.2.2 ตารางแสดงผลการค้นหา “ดกูารทาํงานของระบบ” 
 เพื่อดูว่า มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในระบบฯบ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ภาพที่ 3.1.8) 



 
ภาพที่  3.1.8 ตารางแสดงผลการค้นหา  

1. “หน่วยงาน” หมายถึง หน่วยงานที่พนักงานคนนั้นสังกัดอยู่ 
2. “ตําแหน่ง” หมายถึง ตําแหน่งของพนักงานคนนั้น 
3. “ช่ือ” หมายถงึ ช่ือของพนักงานคนนั้น 
4. “ช่ือกลุ่ม” หมายถึง แสดงสิทธ์ิที่ใช้ในการกระทําในระบบ ตามช่ือกลุ่มที่ ผู้ดูแลระบบ(หน่วยงาน) 

หรือดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ระบุ 
5. “การกระทํา” หมายถึง การกระทํา ที่พนักงานคนนั้นทําต่อระบบ เช่น ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล 

โอนเงิน รายงานเบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้า อนุมัติ ฯลฯ 
6. “IP” หมายถึง IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พนักงานคนนั้นใช้บันทึกข้อมูล 
7. “เวลา” หมายถึง เวลาที่พนักงานคนนั้นบันทึกข้อมูลในระบบฯ 

3.1.3 เมนูย่อยบริหารกลุ่มผู้ใช้งาน 

 ใช้คู่กับเมนูบริหารผู้ใช้งานระบบ เพื่อเป็นการกําหนดสิทธ์ิ (หน้าท่ีกลุ่ม) และระดับสิทธ์ิ (บันทึก, 
ตรวจสอบ, Sign off) ให้แก่ผู้ใช้งานระบบESM มิฉะนั้นผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ถึงแม้ว่าจะ
มีช่ือในระบบฯตามเมนูบริหารผู้ใช้งานระบบ ก็ตาม 

กลุ่มผู้ใช้งานเมนูนี้ ได้แก่ ผู้ใช้สิทธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) และผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) โดย
ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ดําเนินการในกลุ่มผู้ใช้สิทธ์ิระดับกรมฯ และ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จะเป็น
ผู้ดําเนินการในกลุ่มภายใต้หน่วยงาน 
 ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือ ปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งาน และกําหนดระดับสิทธ์ิของผู้ใช้งานคนนั้น หลังจากที่
ได้เพิ่มช่ือของผู้ใช้งานเข้าไปในระบบESMแล้ว  

วิธีการใช้งาน เลือกที่ ผู้ดูแลระบบ -> บริหารกลุ่มผู้ใช้งาน  
 3.1.3.1 ปุ่ม ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “กลุม่ผู้ใช้งาน” 
 3.1.3.2 ปุ่ม เพิ่มกลุ่มผูใ้ช้งาน  

 3.1.3.1 คน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “กลุ่มผู้ใช้งาน” 
  ใช้ค้นหากลุ่มผูใ้ช้งานที่มีอยู่ในระบบ โดยบันทึกข้อมูลส่วนหนึ่ง ดังนี้ (ภาพที่3.1.9) 

1. “ช่ือกลุ่ม” พมิพ์ช่ือกลุ่มที่ต้องการค้นหา 
2. “สังกัดของหน่วยงาน” เลือกสังกัดของหน่วยงานของกลุ่มนั้น 
3. “* สถานะของกลุ่ม” เลือกสถานะของกลุ่ม 



 
ภาพที่  3.1.9 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “กลุ่มผู้ใช้งาน” 

 จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบ ESM จะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะแสดงผล
ในตารางแสดงผลการค้นหา“กลุม่ผูใ้ช้งาน” กดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยจะ
กลับไปแสดงรายการข้อมูลทัง้หมด 
 ท้ายสุดของหน้าต่าง ในโปรแกรมทุกเมนู จะมีตารางแสดงผลการค้นหาของแต่ละเมนู ตารางนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ในการเลือกรายการขึ้นมาแก้ไขข้อมูลในรายการ หรือลบ
รายการที่ต้องการ ซึ่งในเมนูย่อยนี้ จะเป็นตารางแสดงผลการค้นหา “กลุ่มผู้ใช้งาน”  

1. เมื่อต้องการลบรายการ ให้ต๊ิก ในกล่องสี่เหลี่ยม หน้ารูปดินสอ สามารถเลือกได้หลายรายการ
จากนั้นจึงกดปุ่มสีแดง “ลบขอ้มูล”ท้ายตารางแสดงผลการค้นหา “ผูใ้ช้งาน” โดยระบบESMจะถามยนืยันอีก
ครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูล หรือกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการลบข้อมูล2  

 
2. เมื่อต้องการแก้ไขข้อมลูทีไ่ด้ทําการบันทึก โดย กดปุ่มรปู “ดินสอ” เพือ่ทําการแก้ไขข้อมูล ระบบ

จะทําการแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อให้ท่านเพิ่มเติม หรือแก้ไข เช่น ช่ือกลุ่ม หน้าที่ของกลุ่ม สถานะของกลุ่ม 
เลือกผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม เมื่อแกไ้ขเสร็จ กด ปุ่มบันทึก สีน้ําเงิน ระบบ ESM จะแสดงผลเป็นแถบสีเขียว มี
ข้อความ “Success คุณแก้ไขข้อมูลสําเร็จ” และจะปรากฏข้อมูลที่แก้ไขบนสุด ในตารางแสดงผลการค้นหา 
“กลุ่มผู้ใช้งาน” (ภาพที่ 3.1.10) 

                                                            
2 การลบข้อมูลออกจากระบบESM ใช้ในกรณี บันทึกข้อมูลซํ้า เป็นต้น หากกรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ใช้การ
แก้ไขข้อมูล 

http://esm.ddc.moph.go.th แจ้งวา่ 



 
ภาพที่  3.1.10 แสดงการบันทึกข้อมูลสําเร็จ ในตารางแสดงผลการค้นหา “กลุ่มผู้ใช้งาน” 

 3.1.3.2 เพิ่มกลุ่มผู้ใชง้าน ใช้เพิ่มข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้งานเข้าไปในระบบ (ภาพที่ 3.1.11) 

 
ภาพที่  3.1.11 ตัวเลือก เพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน 

โดยบันทึกข้อมูลของกลุ่มผูใ้ช้งานนั้น ดังนี้ 
 1.* ช่ือกลุ่ม พมิพ์ช่ือกลุ่มที่ต้องการเพิ่ม 

  เพื่อป้องกันการสับสน แนะนําให้ต้ังชื่อกลุ่ม เหมือนชื่อ “หน้าที่ของกลุ่ม” ตามข้อ 3 แต่ให้ใส_่ตาม
ด้วยช่ือหน่วยงาน เช่น หน้าที่ของกลุ่ม ได้แก่ ดูแลตัวช้ีวัดหน่วยงาน ให้ต้ังชื่อกลุ่ม ว่า “ดูแลตัวช้ีวัดหน่วยงาน_
สคร.10” เป็นต้น 

2. * สังกัดของหน่วยงาน เลือกสังกัดของหน่วยงาน 
3. * หน้าที่ของกลุ่ม จะสอดคล้องกับสิทธ์ิการเข้าใช้ระบบ ESM3 

    ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) เลือกหน้าที่ของกลุ่ม ได้แก่ เจ้าของโครงการ บริหารหน่วยงาน(ดู
รายงาน) ดูแลเบิกจ่ายหน่วยงาน ดูแลจัดซื้อจัดจ้าง(หน่วยงาน) และดูแลตัวช้ีวัด(หน่วยงาน) 

   ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) เลือกหน้าทีข่องกลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ผู้ดูแล
ระบบ (หน่วยงาน) บริหารกรม (ดูรายงาน) ดูแลจัดซื้อจัดจา้งกรมฯ ดูแลเบิกจ่ายเงินกรมฯ ดูแลตัวช้ีวัดกรมฯ 

4. * สถานะของกลุ่ม เลือกสถานะของกลุ่ม ได้แก่ ยังทํางานอยู่ หรือ ยกเลิกสิทธ์ิช่ัวคราว 
 5. * เลือกผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม กดที่ ค้นหาผูใ้ช้งาน เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานคนนั้นเข้ากลุ่ม ทั้งนี้สามารถค้นหาจาก

ช่ือ นามสกุล หรือ E-mail ได้ (ภาพที่ 3.1.12) เมื่อได้รายชื่อต้องการแล้ว กดปุ่มสีเขยีว “เลือกเข้ากลุ่ม”  

                                                            
3 รายละเอียดตาม ตารางกําหนดสิทธ์ิของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน และระดับสิทธ์ิ 



 
ภาพที่  3.1.12  การค้นหาชื่อผู้ใช้งาน เข้ากลุ่ม 

 6. จากนั้น ต้องกําหนดระดับสิทธ์ิของผู้ใช้งานคนนั้น ว่าจะให้สิทธ์ิในระดับใด4 เช่น ในระดับ sign 
off และ/หรือผู้ตรวจสอบข้อมูลและ/หรือผู้บันทึกข้อมูล ซึ่งสิทธ์ิและระดับสิทธ์ิจะมีผลต่อการเข้าใช้งานในระบบ เช่น  
 ผู้ดูแลตัวช้ีวัด (ระดับหน่วยงาน) ที่มีระดับสิทธ์ิเป็นผู้บันทึก จะสร้างและรายงานผลได้อย่างเดียว 
ในขณะที่ถ้าได้ระดับสิทธ์ิ ผู้ตรวจสอบ และ Sign off จะสามารถเข้าไปตรวจสอบและอนุมัติได้ 
 เจ้าของโครงการ ที่มีระดับสิทธ์ิเป็นผู้ตรวจสอบ และ Sign off สามารถส่งโครงการในเมนูคําขอ
งบประมาณเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรอง และลบโครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติในเมนูบริหารโครงการได้  
 ผู้ดูแลเบิกจ่าย(หน่วยงาน) ที่มีระดับสิทธ์ิ ผู้บันทึก อย่างเดียวจะไม่สามารถลบรายงานการเบิกจ่ายได้ 
เป็นต้น (ภาพที่ 3.1.13) 

 
ภาพที่  3.1.13  การกําหนดระดับสิทธ์ิของผู้ใช้งาน 

 7. เมื่อกดปุ่ม บันทึก ระบบ ESM จะทําการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผูใ้ช้งานที่ได้ทําการเพิ่ม และแสดงผลใน
เป็นแถบสีเขียว มีข้อความ “Success คุณแก้ไขข้อมูลสําเร็จ” และจะปรากฏข้อมูลที่แก้ไขบนสุด ในตาราง
แสดงผลการคน้หา “ผูใ้ช้งาน”(ภาพที่ 3.1.14) 

 

                                                            
4 ดูตามตารางกําหนดสิทธ์ิของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน และระดับสิทธ์ิ 



 
 ภาพที่  3.1.14   ข้อความ “Success คุณแก้ไขข้อมูลสําเร็จ” 

ตอบคําถามที่พบบ่อย 
 1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลนี ้

2. แนะนําให้ต้ังช่ือกลุ่ม เหมอืนชื่อ “หน้าที่ของกลุ่ม” แต่ให้ใส_่ตามด้วยช่ือหน่วยงาน เช่น หน้าที่
ของกลุ่ม ได้แก่ ดูแลตัวช้ีวัดหน่วยงาน ให้ต้ังชื่อกลุ่ม ว่า “ดูแลตัวช้ีวัดหน่วยงาน_สคร.10” เป็นต้น 

3. กองแผนงานจะเป็นผู้นําเข้ารายช่ือบุคลากรที่จะใช้สิทธ์ิผู้ดูแลระบบหน่วยงาน และกําหนดระดับ
สิทธ์ิให้ทั้ง Sign off ผู้ตรวจสอบ และผู้บันทึก สําหรับบุคลากรอื่นๆในหน่วยงานที่ต้องการใช้สิทธ์ิต่างๆใน
ระบบESM หรือย้าย หรือเพิ่ม สิทธ์ิในกลุ่มต่างๆ ให้แจ้งกลุ่มแผนของหน่วยงานเป็นผู้กําหนดสิทธ์ิ โดยกรอก
แบบฟอร์มฯให้กลุ่มแผนฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน  

4.กรณีมีบุคลากรย้ายออกจากหน่วยงาน ลาออก/เกษียร/ย้ายหน่วยงาน ไม่ต้องเอาชื่อออกจากกลุ่ม
ต่างๆในเมนูบริหารกลุ่มผูใ้ช้งาน แต่ถ้ามีบุคลากรย้ายเข้าผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จะต้องแจ้งกองแผนงานให้
ย้ายสังกัดในเมนูบริหารผู้ใช้งานระบบ หลังจากนั้นผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จึงกําหนดสทิธิให้แก่ผู้ใช้งานระบบ
ในเมนูนี ้

5. ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ควรพิจารณาการเลือกผู้ใช้งานเข้ากลุ่มอย่างรอบคอบ เนื่องจากระบบ
ESM รองรับการบูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงาน จึงเปิดโอกาสให้ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ค้นหาและ
เลือกผู้ใช้งานต่างหน่วยงานที่มีช่ือในระบบ สามารถเข้ากลุม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จะต้อง
กําหนดระดับสิทธ์ิให้ผูใ้ช้งานก่อน ผู้ใช้งานจึงจะใช้งานได้ 

 

3.1.4 เมนูย่อยบริหารหน่วยงาน 
 กลุ่มผูใ้ช้งาน  ได้แก่ ผูใ้ช้สิทธ์ิผูดู้แลระบบ (Admin กรมฯ)  
 ใช้สําหรับ แก้ไขชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน รหัสเบิกจ่าย ประเภทหน่วยงาน เบอร์โทร สถานะหน่วยงาน  
 วิธีการใช้งาน เลือกที่ ผู้ดูแลระบบ -> บริหารหน่วยงาน 

3.1.4.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา หน่วยงาน 
3.1.4.2 เพิ่มหน่วยงาน 

 3.1.4.1 ปุ่มคน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา หน่วยงาน 
  ใช้ค้นหาหน่วยงานที่มีในระบบESM โดยบันทึกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง (ภาพที่ 3.1.15) ดังนี้ 

1. รหัสหน่วยงาน พิมพ์รหัสของหน่วยงานนั้น 
2. รหัสเบิกจ่าย(ศนูย์ต้นทุน) พิมพ์รหัสเบิกจ่าย 
3. ชื่อหน่วยงาน พิมพ์ ช่ือหน่วยงานนั้น 
4. สังกัดหน่วยงาน (ระบบซ่อนไว้ก่อน เผื่อต้องเชื่อมข้อมูลในอนาคต) 
5. ประเภทหน่วยงาน เลือก ประเภทหน่วยงานนั้น 
6. เบอร์โทรศัพท์ พิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น (พิมพ์เป็นตัวเลขเท่านั้น) 
7. สถานะของหน่วยงาน เลือก สถานะของหน่วยงานนั้น 



 
ภาพที่ 3.1.15 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา หน่วยงาน 

 
 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบESMจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหา และจะแสดงผลใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “หน่วยงาน” สามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา 
โดยตารางแสดงผลการค้นหา “หน่วยงาน” จะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 
 ท้ายสุดของหน้าต่าง ในโปรแกรมทุกเมน ูจะมีตารางแสดงผลการค้นหาของแต่ละเมนู ตารางนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ในการเลอืกรายการขึ้นมาแก้ไขข้อมลูในรายการ หรอืลบ
รายการที่ต้องการ ซึ่งในเมนยู่อยนี้ จะเป็นตารางแสดงผลการค้นหา “หน่วยงาน”  
 1. เมื่อต้องการลบรายการ ให้ต๊ิก ในกล่องสี่เหลี่ยม หน้ารูปดินสอ สามารถเลือกได้หลายรายการ
จากนั้นจึงกดปุ่มสีแดง “ลบขอ้มูล”ท้าย ตารางแสดงผลการค้นหา “ผูใ้ช้งาน” โดยระบบESMจะถามยืนยันอีก
ครั้ง กดตกลง เพื่อลบข้อมูล หรือ กดยกเลกิ เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล5  

 
2. เมื่อต้องการแก้ไขข้อมลูทีไ่ด้ทําการบันทึก โดย กดปุ่มรปู “ดินสอ” เพือ่ทําการแก้ไขข้อมูล ระบบ

ESMจะแสดงขอ้มูลที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ท่านเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขเสร็จ กด ปุ่มบันทึก สีน้ําเงิน 
ระบบESMจะแสดงผลเป็นแถบสีเขียว มีขอ้ความ “Success คุณแก้ไขข้อมูลสําเร็จ” และจะปรากฏข้อมูลที่
แก้ไขบนสุด ในตารางแสดงผลการค้นหา “หน่วยงาน” (ภาพที่ 3.1.16) 
                                                            
5 การลบข้อมูลออกจากระบบESM ใช้ในกรณี บันทึกข้อมูลซํ้า เป็นต้น หากกรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ใช้การ
แก้ไขข้อมูล 

http://esm.ddc.moph.go.th แจ้งวา่ 



 

 
ภาพที่ 3.1.16 แสดงการบันทึกข้อมูลสําเร็จ  

 3.1.4.2 เพิ่มหน่วยงาน 
 ใช้เพิ่มข้อมูลของหน่วยงานเข้าไปในระบบESM โดยบันทกึข้อมูล (ภาพที่ 3.1.17) ดังนี้ 

1. * พื้นที่ดําเนินงาน เลือก พื้นที่ต้ังของหน่วยงานนั้น 
2. * รหัสหน่วยงาน พิมพ์ รหัสของหน่วยงานนั้น 
3. * รหัสเบิกจ่าย พิมพ์ รหัสเบกิจ่ายของหน่วยงานนั้น  
4. * ช่ือหน่วยงาน พิมพ์ ช่ือของหน่วยงานนั้น 
5. * ประเภทหน่วยงาน เลือก ประเภทของหน่วยงาน (หน่วยงานภายในกรมฯ หรือ หน่วยงาน

ภายนอกกรมฯ) 
6. เบอร์โทรศัพท์ พิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น (พิมพ์เป็นตัวเลขติดกันเท่านั้น) 
7. สถานะของหน่วยงาน เลือก สถานะของหน่วยงาน ยังเปิดทําการอยู่ หรอืปิดทําการ  

 
ภาพที่  3.1.17 ตัวเลือก เพิ่มหน่วยงาน 

 จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบESM จะทําการจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานที่ได้ทําการเพิ่ม และแสดงผลใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “หน่วยงาน” 
ตอบคําถามที่พบบ่อย 

1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลนี ้
2. หน่วยงาน “รอรับงบประมาณจัดสรร” กําหนดไว้ในระบบเพื่อ เป็นแหล่งจัดเก็บงบประมาณที่ยัง

ไม่ได้กําหนดให้หน่วยงานใดนําคําของบประมาณดังกล่าวไปใช้ (ในปี 2558-2559 ใช้ในการตั้งคําของบ
รายจ่ายอ่ืน แต่ในปี 2560 เป็นต้นไปยกเลิกการกําหนดนี้ โดยให้งบดังกล่าวไปอยู่ในประเภทงบส่วนกลาง) 



3. รหัสหน่วยงาน ในปี 2560 เป็นต้นไป กําหนดรหัสหน่วยงานตามที่สํานักเลขานุการกรมฯกําหนด 
      4.  รหัสเบิกจ่าย(ศูนย์ต้นทุน) กําหนดตามตัวเลขศูนย์ต้นทุนจากกองคลัง เพื่อใช้เชื่อมกับ Report จาก GF ในอนาคต 

ซึ่งจะปรากฏตัวเลขนี้ ในรหัสโครงการใหญ่และโครงการย่อยของหน่วยงาน เป็นเลขชุด เช่น 21004 
1000 52 K4830 5911200 2_1 ประกอบด้วย รหัสกรมควบคุมโรค (ตัวอย่าง 21004) รหัสพื้นที่ของ
แต่ละจังหวัด (ตัวอย่าง 1000) รหัสหน่วยงาน (ตัวอย่าง 52) รหัสกิจกรรมหลัก(ตัวอย่าง K4830) รหัส
ประเภทงบรายจ่าย (ตัวอย่าง 5911200 ) ลําดับโครงการใหญ่_ลําดับโครงการย่อย (ตัวอย่าง 2_1) 

 รหัสกรมควบคุมโรค จะกําหนดอยู่ในระบบ โดยโปรแกรมเมอร์  
 รหัสพื้นที่ กําหนดตามกองคลัง บันทึกในเมนูย่อย บริหารพื้นที่เป้าหมาย 
 รหัสหน่วยงาน กําหนดตามสํานักเลขานุการกรม รหัสเบิกจ่าย(ศูนย์ต้นทุน) กําหนดตามกองคลัง 

บันทึกในเมนูย่อยบริหารหน่วยงาน 
 รหัสกิจกรรมหลัก กําหนดตามกองคลัง รหัสผลผลิตย่อย รหัสกิจกรรมย่อย กําหนดตามพจนานุกรม

กิจกรรม บันทึกในเมนูย่อยบริหารโครงสร้างงบประมาณ 
 รหัสประเภทงบรายจ่าย กําหนดตามกองคลัง บันทึกในเมนูย่อย บริหารประเภทค่าใช้จ่าย 
 รหัสประเภทค่าใช้จ่าย กําหนดตามกองคลัง บันทึกในเมนูย่อย บริหารประเภทงบรายจ่าย 

3.1.5 เมนูย่อยบริหารโครงสร้างงบประมาณ  
 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้ผู้ใช้สทิธ์ิผูดู้แลระบบ (Admin กรมฯ) 
 ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยนโครงสรา้งงบประมาณ ในแต่ละปี  
 วิธีการใช้งาน เลือกที่ ผู้ดูแลระบบ -> บริหารโครงสร้างงบประมาณ 
 เมนูย่อยบริหารโครงสร้างงบประมาณแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

3.1.5.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “บรหิารโครงสร้างงบประมาณ” 
3.1.5.2 เพิ่มโครงสร้างงบประมาณ 

 3.1.5.1 ปุ่มคน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “บรหิารโครงสรา้งงบประมาณ” 
 ใช้ค้นหาโครงสร้างงบประมาณที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนํามาแก้ไข หรือดูขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง โดยการกรอก

ข้อมูลส่วนหนึ่งของโครงสร้างงบประมาณ ตามภาพ 3.1.18 ดังนี้ 
1 ปี เลือกปีที่กําหนดโครงสร้างงบประมาณนั้น  
2 อยู่ภายใต้โครงสร้างงบประมาณ เลือกข้อมูลที่ต้องการหาว่าอยู่ภายใต้โครงสร้างงบประมาณลําดับใด 
3 รหัสโครงสร้างงบประมาณ พิมพ์ รหัสโครงสร้างงบประมาณ 
4 โครงสร้างงบประมาณ พิมพ์ ช่ือโครงสร้างงบประมาณ 



 
ภาพที่ 3.1.18   ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงสร้างงบประมาณ” 

 จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลที่ตรงตามรายละเอียดที่กรอก โดยจะแสดงผลใน
ตารางแสดงผลการค้นหา  กดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไป
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 
 1. ต๊ิก เครื่องหมาย ในกล่องสี่เหลี่ยม แล้วกดปุ่มลบข้อมลูด้านล่าง กรณีที่ท่านต้องการลบข้อมูล 
หรือกดปุ่มยกเลิก กรณทีี่ท่านต้องการยกเลิกการลบข้อมูล 
 2. คลิก รูปดินสอ กรณีทีท่่านต้องการแก้ไขข้อมูลโครงสร้างงบประมาณ เมื่อแก้ไขแล้วกดบันทึก 
กรณีบันทึกสําเร็จ จะพบโครงสร้างงบประมาณที่ถูกแก้ไข จะปรากฏในตารางแสดงผลการค้นหา “โครงสร้าง
งบประมาณ” อยู่ในบรรทัดบน เป็นแถบสีชมพู 

 3.1.5.2 ปุ่มเพิ่มโครงสร้างงบประมาณ 
 เริ่มบันทึกข้อมูลในระดับ แผนงานการจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย 
กิจกรรมย่อย ตามลําดับจากบนลงล่าง สังเกตจากตัวอักษรที่เน้น เมื่อเสร็จแล้วค่อยทําการบันทึกคอลัมน์ต่อไป  

แผนงาน A 
ผลผลิต A1 

กิจกรรมหลัก A11 กิจกรรมหลัก A12 
กิจกรรมย่อย A111 กิจกรรมย่อย A112  

ผลผลิตย่อย A1111 ผลผลิตย่อย A1112 ผลผลิตย่อย A1121  
  ก. การบันทึกระดับแผนงาน  

1.ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ที่ต้องการเพิ่ม 
2.อยู่ภายใต้โครงสร้างงบประมาณ กรณแีผนงานเลือก ทั้งหมด 
3.*ระดับโครงสร้างงบประมาณ เลือก แผนงาน 
4.รหัสโครงสรา้งงบประมาณ ให้ใส่รหสัแผนงาน 
5.*โครงสร้างงบประมาณ ให้ใส่ช่ือโครงสรา้งงบประมาณ เช่น แผนงาน 1.1 เร่งรัดและผลกัดัน

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
6.*ช่ือย่อโครงสร้างงบประมาณ ให้ใส่ช่ือโครงสร้างงบประมาณแบบย่อ เช่น พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
7. รายละเอียด ให้ใส่รายละเอียด ของแผนงาน     8. กดบันทึก 



 
ภาพที่ 3.1.19  การบันทึกระดับแผนงาน 

 ข. การบันทึกระดับผลผลิต  
  1. ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ที่ต้องการเพิ่ม 
  2. อยู่ภายใต้โครงสร้างงบประมาณ เลือก แผนงานที่อยู่เหนือผลผลิต เท่านั้น 
  3. *ระดับโครงสร้างงบประมาณ เลือกผลผลิต 
  4. รหัสโครงสร้างงบประมาณ ใหใ้ส ่รหัสโครงสร้างผลผลิต 
  5. *โครงสร้างงบประมาณ ให้ใส่ช่ือผลผลิต 
  6. *ช่ือย่อโครงสร้างงบประมาณ ใส่ช่ือย่อ ผลผลิต 
  7. รายละเอียด ใส่รายละเอยีดผลผลิต 
  8. ปุ่มบันทึก 

 
ภาพที่ 3.1.20 การบันทึกระดับผลผลิต 

  
 ค. การบันทึกระดับ กิจกรรมหลัก  
      1. ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ที่ต้องการเพิ่ม 
      2.อยู่ภายใต้โครงสร้างงบประมาณ เลือกแผนงาน และ ผลผลิตที่อยู่เหนือกิจกรรมหลกั 
      3.*ระดับโครงสร้างงบประมาณ เลือก กิจกรรมหลัก 
      4. รหสัโครงสร้างงบประมาณ ใสร่หัสกิจกรรมหลกั เช่น ปีงบประมาณ 2557 กจิกรรมหลัก 1.1 ให้ใส ่I4547 
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     5.*โครงสร้างงบประมาณ ใหใ้ส่ช่ือ กิจกรรมหลัก 
     6.*ช่ือย่อโครงสร้างงบประมาณ ให้ใส่ช่ือย่อ กิจกรรมหลกั 
      7.รายละเอียด ให้ใส่ รายละเอียดของกิจกรรมหลัก 
      8.ปุ่มบันทึก 

     ภาพที่ 3.1.21 การบันทึกระดับกิจกรรมหลัก 
  ง. การบันทึกระดับ ผลผลิตย่อย  
      1. ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ที่ต้องการเพิ่ม 
      2. อยู่ภายใต้โครงสร้างงบประมาณ ให้เลือกแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ที่อยู่เหนอืผลผลิตย่อย 
      3. *ระดับโครงสร้างงบประมาณ เลือกผลผลิตย่อย 
      4. รหัสโครงสร้างงบประมาณ ใหใ้ส ่รหัส ผลผลิตย่อย 
      5. *โครงสร้างงบประมาณ ใหใ้ส่ช่ือผลผลิตย่อย เช่น ผลผลิตย่อย 7.1.1 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบบริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย 
      6. *ช่ือย่อโครงสร้างงบประมาณ ให้ใส่ช่ือย่อผลผลิตย่อย 
      7. รายละเอียด ให้ใส่รายละเอียดผลผลิตย่อย 
      8. ปุ่มบันทึก 

 
ภาพที่ 3.1.22  การบันทึกระดับ ผลผลิตย่อย 

  



 จ. การบันทึกระดับ กิจกรรมย่อย 
      1. ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ที่ต้องการเพิ่ม 
      2. อยู่ภายใต้โครงสร้างงบประมาณ ให้เลือกแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยที่อยู่เหนือ
กิจกรรมย่อย 
     3. *ระดับโครงสร้างงบประมาณ เลือกกิจกรรมย่อย 
     4. รหัสโครงสร้างงบประมาณ ใหใ้ส ่รหัส กิจกรรมย่อย 
     5.  *โครงสร้างงบประมาณ ให้ใส่ช่ือกิจกรรมย่อย เช่น กจิกรรมย่อย 7.1.1.1 พัฒนากลไกและ
เครื่องมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน 
     6. *ช่ือย่อโครงสร้างงบประมาณ ให้ใส่ช่ือย่อกิจกรรมย่อย 
     7. รายละเอียด ให้ใส่รายละเอียดกิจกรรมย่อย 
     8. ปุ่มบันทึก 

 
ภาพที่ 3.1.23 การบันทึกระดับ กิจกรรมย่อย 

ตอบคําถามที่พบบ่อย 
ตัวเลขนี้ ในรหัสโครงการใหญ่และโครงการย่อยของหน่วยงาน เป็นเลขชุด เช่น 21004 1000 52 

K4830 5911200 2_1 ประกอบด้วย รหัสกรมควบคุมโรค (ตัวอย่าง 21004) รหัสพื้นที่ของแต่ละจังหวัด 
(ตัวอย่าง 1000) รหัสหน่วยงาน (ตัวอย่าง 52) รหัสกิจกรรมหลัก(ตัวอย่าง K4830) รหัสประเภทงบรายจ่าย 
(ตัวอย่าง 5911200 ) ลําดับโครงการใหญ่_ลําดับโครงการย่อย (ตัวอย่าง 2_1) 

รหัสกรมควบคุมโรค จะกําหนดอยู่ในระบบ โดยโปรแกรมเมอร์  
รหัสพ้ืนที่ กําหนดตามกองคลัง (บันทึกใน เมนูย่อยบริหารพื้นที่เป้าหมาย) 
รหัสหน่วยงาน กําหนดตามสํานักเลขานุการกรม รหัสเบิกจ่าย(ศูนย์ต้นทุน) กําหนดตามกองคลัง 

(บันทึกในเมนูย่อยบริหารหน่วยงาน) 
รหัสกิจกรรมหลัก กําหนดตามกองคลัง รหัสผลผลิตย่อย รหัสกิจกรรมย่อย กําหนดตามพจนานุกรม

กิจกรรม (บันทึกในเมนูย่อยบริหารโครงสร้างงบประมาณX 
รหัสประเภทงบรายจ่าย กําหนดตามกองคลัง (บันทึกในเมนูย่อย บริหารประเภทค่าใช้จ่าย) 
รหัสประเภทค่าใช้จ่าย กําหนดตามกองคลัง บันทึกในเมนูย่อย (บริหารประเภทงบรายจ่าย) 

 

 

 



3.1.6 บรหิารยุทธศาสตร์ 

 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้ผู้ใช้สทิธ์ิผูดู้แลระบบ (Admin กรมฯ) 
 ใช้สําหรับ เพิ่ม ลด แก้ไข ช่ือยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
 วิธีการใช้งาน เลือก ผู้ดูแลระบบ -> บริหารยุทธศาสตร์ 

3.1.6.1 ค้นหาและตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารยุทธศาสตร์” 
3.1.6.2. เพิ่มยุทธศาสตร์ 

 3.1.6.1 คน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “ยทุธศาสตร”์ 
        ใช้เพื่อค้นหายุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในระบบ โดยการกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์นั้น ดังนี้ 

 1. ปี เลือก ปีของยุทธศาสตร์ที่ต้องการค้นหา 
 2. อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เลือกยทุธศาสตร์ กรณีต้องการค้นหาเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
 3. รหัสยุทธศาสตร ์พิมพ์ รหสัยทุธศาสตร์/เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์    
 4. ยุทธศาสตร์ พิมพ์ ช่ือยุทธศาสตร์ หรือเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 

 
ภาพที่  3.1.24 ค้นหายุทธศาสตร์ และตารางแสดงผลการค้นหา “ยุทธศาสตร์” 

จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหายุทธศาสตร์ที่ตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลใน
ส่วนของ ยุทธศาสตร์ สามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมลูที่ได้ทําการคน้หา โดยระบบจะ
กลับไปแสดงรายการข้อมูลทัง้หมด 

ต๊ิก รูปสี่เหลี่ยม เพื่อลบข้อมลู ระบบจะถามเพื่อยืนยัน กดตกลงเพื่อลบข้อมูล หรือกดยกเลิกเพื่อ
ยกเลิกการลบข้อมูล 

 รูปดินสอ เพื่อเรียกข้อมูลขึ้นมาแก้ไข เมื่อแกไ้ขเรียบร้อย กด บันทึก 
 ปี แสดงข้อมูล ปีที่กําหนดยุทธศาสตร์ 
 รหัสยุทธศาสตร์ แสดงข้อมลู รหัสของยุทธศาสตร์ 
 ช่ือยุทธศาสตร์ สามารถกดทีช่ื่อยุทธศาสตร์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขขอ้มูลยุทธศาสตร์ได้ 
 อัพเดท แสดง วันที่และเวลาล่าสุด ที่มีการเพิม่ยุทธศาสตร์เข้ามาในระบบ หรอืทําการแก้ไขขอ้มูลยุทธศาสตร์ 

 3.1.6.2 เพิ่มยุทธศาสตร ์
ใช้เพิ่มข้อมูลของยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เข้าไปในระบบ โดยบันทึก ดังนี้ 

1 * ปี เลือก ปีทีต้่องการจะเพิ่มยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 



2 * อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ กรณีเป็นชื่อยุทธศาสตร์ให้เลือก “ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์” แต่ถ้าเป็น
ช่ือเป้าประสงค์ ให้เลือกยุทธศาสตร์ที่อยู่เหนือเป้าประสงค์นั้น 

3 * กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับสุดท้าย ให้เลือก “กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับสุดท้าย”ก็
ต่อเมื่อ ต้องการให้ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ตามข้อ 2 ปรากฏในเมนูบริหารโครงการ เพื่อให้
ผู้ใช้งานเลือกเชื่อมโยงกับการสร้างโครงการ  

4  รหัสยุทธศาสตร์ พิมพ์ รหัสยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
5 * ยุทธศาสตร์ พิมพ์ ช่ือยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
6 * ช่ือย่อยุทธศาสตร์ พิมพ์ ช่ือย่อยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
7 รายละเอียด พิมพ์ รายละเอียดของยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้น 

 
ภาพที่  3.1.25 ตัวเลือก เพิ่มยุทธศาสตร ์

 จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บยุทธศาสตร์ที่ได้ทําการเพิ่ม และแสดงผลในส่วนของ
ตารางแสดงผลการค้นหา ยุทธศาสตร์  
ตอบคําถามที่พบบ่อย 

1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูลนี ้
2. กําหนดระดับยุทธศาสตร์ หรือเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เป็นระดับสุดท้ายให้ผู้ใช้ระบบฯได้เลือก 

ขึ้นอยู่กับแนวทางการจัดทํางบประมาณในแต่ละปี เช่น ในปี 2558 2559 ให้กําหนดชื่อยุทธศาสตร์เป็น
ระดับสุดท้ายให้ผู้ใช้ระบบฯ ได้เลือกสร้างโครงการ ในเมนูคําขอบประมาณ เมนูบริหารโครงการ เนื่องจากแนวทางการ
จัดทําแผนฯ กําหนดให้ 1 โครงการย่อย เลือก 1 ช่ือยุทธศาสตร์ที่ใกล้เคียงมากสุด จึงไม่มีการบันทึกเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ในระบบ 

3. เพื่อให้ง่ายในการบันทึกเพิ่มข้อมูลของยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์เข้าระบบ      
(ถ้าแนวทางการจัดทําแผนฯระบุให้ 1 โครงการย่อยเลือกระดับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์) ควรทําการเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ยุทธ์ศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นให้เสร็จก่อน จึงเริ่มบันทึกข้อมูลยุทธศาสตร์ใหม่ 
(คล้ายกับเมนูบริหารโครงสร้างงบประมาณ) 

 



3.1.7 บริหารประเภทงบรายจ่าย 
 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้คือ โปรแกรมเมอร์ และผูใ้ช้สิทธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) 
 โปรแกรมเมอร์ : จะเป็นผู้เพิ่ม/ลด ประเภทงบรายจ่าย(งบดําเนินงาน (โครงการ) งบดําเนินงาน(ขั้นตํ่า 
ประจํา) งบบุคลากร งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) โดยแต่ละงบรายจ่ายจะมีรูปแบบการบันทึก
ข้อมูลจะต่างกัน ในเมนูคําของบประมาณ และเมนูบริหารโครงการ ยกเว้นงบดําเนินงาน(โครงการ) และงบ
รายจ่ายอ่ืน จะมีรูปแบบการบันทึกข้อมูลเหมือนกัน 
 ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) : ใช้แก้ไข เพิ่ม รหัสงบรายจ่าย ในแต่ละปี และ Upload File ที่ต้องการ
ให้แสดงผลเพื่อใช้ประกอบการจัดทําโครงการในแต่ละงบรายจ่าย เช่น แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันไม่ได้ 
Upload File เนื่องจากได้แจ้งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บบอร์ด แล้ว 
  วิธีเข้าใช้งาน เข้าใช้งานในส่วนนี้ได้โดยเลือกที่ ผู้ดูแลระบบ -> บริหารประเภทงบรายจ่าย 
 3.1.7.1  ค้นหา และตารางแสดงผลการคน้หา “ประเภทงบรายจ่าย” 
 3.1.7.2 การเพิ่มเติมข้อมูลประเภทงบรายจ่าย 

 3.1.7.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการคน้หา “ประเภทงบรายจา่ย” 
ใช้เพื่อค้นหาประเภทงบรายจ่ายที่มีอยู่ในระบบ โดยการกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งของชื่อประเภทงบ

รายจ่าย ที่ต้องการค้นหา 

 
ภาพที่  3.1.26 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา ประเภทงบรายจ่าย 

 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลในส่วนของ 
ประเภทงบรายจ่าย กดปุ่มดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการข้อมูลทั้งหมดในตารางแสดงผลการค้นหา ประเภทงบรายจ่าย 

 3.1.7.2 การเพิ่มเติมข้อมูลประเภทงบรายจ่ายจากตารางแสดงผลการค้นหา “ประเภทงบรายจ่าย” 
 1. กดปุ่มรูปดินสอ หน้าประเภทงบรายจ่ายการเพิ่มเติมข้อมูลประเภทงบรายจ่ายจากตาราง
แสดงผลการคน้หา “ประเภทงบรายจ่าย”  

2. ในตัวเลือกแก้ไขประเภทงบรายจ่าย จะมีข้อมูลทีส่ามารถแก้ไขได้ ดังนี้ 
1. ช่ือประเภทงบประมาณ พิมพ์ช่ือประเภทงบประมาณ  
2. ไฟล์แนบ สามารถกดปุ่ม เพิ่มไฟล์อัพโหลด เพื่อเพิ่มจํานวนไฟล์ที่ต้องการแนบได้ 
3. อัพโหลดไฟล์ สําหรับอัพโหลดไฟล์เอกสารที่ใช้แนบกับคําของบประมาณ 
4. รหัสงบประมาณ พิมพ์รหัสงบประมาณ ในปีที่ต้องการ และกดบันทึก 



 
ภาพที่  3.1.27 ตัวเลือก แก้ไข/เพิ่มเติมรหัสงบประมาณ 

ตอบคําถามที่พบบ่อย 
 1. โปรแกรมเมอร์จะเป็นผู้เพิ่ม-ลด ช่ือประเภทงบรายจ่าย ในแตล่ะปี 
 2. การแก้ไขชื่อ งบรายจ่าย จะต้องทําพร้อมๆ  กับการการบันทึก/แก้ไขรหัสงบรายจ่าย จึงจะบันทึกได้ 

3.1.8 บริหารประเภทคา่ใช้จ่าย 

 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนนูี้ คือ ผูใ้ช้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ)                                           
 ใช้สําหรับ เพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยนประเภทค่าใช้จ่าย  
 วิธีการใช้งาน เลือก ผู้ดูแลระบบ -> บริหารประเภทค่าใช้จ่าย 

3.1.8.1 ค้นหาและตารางแสดงผลการค้นหา “ประเภทค่าใช้จ่าย” 
3.1.8.2 เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย 

 3.1.8.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “ประเภทค่าใช้จ่าย” 
ใช้เพื่อค้นหาประเภทค่าใช้จ่าย ที่มีอยู่ในระบบ โดยบันทึกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1 ปี เลือก ปีของประเภทค่าใช้จ่าย ที่ต้องการค้นหา 
2 ประเภทงบรายจ่าย เลือกงบรายจ่าย ที่ต้องการค้นหา 
3 ประเภทค่าใช้จ่าย เลือกประเภทค่าใช้จ่าย ภายใต้งบรายจ่ายที่ต้องการค้นหา 
4 รหัสประเภทคา่ใช้จ่าย พิมพ์ รหัสประเภทคา่ใช้จ่าย ที่ต้องการค้นหา 
5 ประเภทค่าใช้จ่าย พิมพ์ ช่ือของประเภทค่าใช้จ่าย ที่ต้องการค้นหา 



 
ภาพที่ 3.1.28   ตัวเลือก ค้นหาและตารางแสดงผลการค้นหา ประเภทค่าใช้จ่าย 

จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาประเภทค่าใช้จ่ายที่ตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะ
แสดงผลในตารางแสดงผลการค้นหา “ประเภทค่าใช้จ่าย” และกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่
ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทัง้หมด 

 1. คลิ๊กในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อลบข้อมูล กดปุ่มลบข้อมูลด้านล่าง  เพื่อลบข้อมูลนั้น โดยระบบจะถามเพื่อ
ยืนยันอีกครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูลหรือกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

 
 2. แก้ไข โดยกดปุ่มรูปดินสอเพื่อทําการแก้ไขข้อมูล ระบบจะทําการแสดงข้อมูลของประเภท

ค่าใช้จ่าย ให้ทาํการแก้ไข จากน้ันกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 
3. ปี ระบบจะแสดงข้อมูล ปีของประเภทค่าใช้จ่าย  
4. รหัสประเภทค่าใช้จ่าย ระบบจะแสดงข้อมูล รหสัของประเภทค่าใช้จ่าย  
5. ประเภทค่าใช้จ่าย ระบบจะแสดงข้อมูล ช่ือประเภทค่าใช้จ่าย สามารถกดที่ช่ือประเภท

ค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลประเภทค่าใช้จ่าย ได้ 
6. อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันทีแ่ละเวลาล่าสุด ทีม่ีการเพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย นี้เข้ามาใน

ระบบ หรือทําการแก้ไขข้อมลูประเภทค่าใช้จ่าย  

 3.1.8.2 ปุ่มเพิ่มประเภทคา่ใช้จ่าย 
 โดยเริ่มบันทึกข้อมูลในระดับงบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทค่าใช้จ่าย และรายการค่าใช้จ่าย 
ตามลําดับจากบนลงล่าง ซึ่งเป็นตารางแถบสีของกลุ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ กองแผนงาน
สังเกตจากตัวอักษรที่เน้น เมื่อเสร็จแล้วค่อยทําการบันทึกคอลัมน์ต่อไป  
 
 
 

http://esm.ddc.moph.go.th แจ้งวา่ 



งบรายจ่าย งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา ผูกพัน) 
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ประเภทค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย (ขั้นตํ่า ประจํา) ค่าตอบแทน(ขั้นต่ําประจํา) 
รายการค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เงินเพิ่มพิเศษฯ 

รายการค่าใช้จ่ายย่อย ค่าเช่าอาคารสํานักงาน - ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุน
ปฏิบัติการ สน.แมลง 

- 

  ก. การบันทึกระดับหมวดรายจ่าย คลิ๊กเลือก เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย จะปรากฏตามภาพ 3.1.29 
1. *ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ที่ต้องการเพิ่ม 
2. *ประเภทงบรายจ่าย เลือก งบรายจ่าย ที่ต้องการเพิ่มหมวดรายจ่าย 
3 *ประเภทค่าใช้จ่าย เลือก “ไม่ประเภทคา่ใช้จ่าย” 
4. รหัสประเภทค่าใช้จ่าย ใหพ้ิมพ์ รหัสหมวดรายจ่าย 
5.* ประเภทค่าใช้จ่าย ให้พิมพ์ช่ือหมวดรายจ่าย ควรใส่ตัวเลขกํากับ 2 หลัก 
6.* ช่ือย่อประเภทค่าใช้จ่าย ให้พิมพ์ ช่ือย่อหมวดรายจ่ายควรใส่ตัวเลขกาํกับ 
7. *ประเภท เลือก งบปกติ หรือ ขั้นตํ่าประจํา (ปี 2557 ระบบยังไม่ได้แยกงบดําเนินงาน 

(โครงการ) กับงบดําเนินงาน(ขั้นตํ่าประจํา) จึงให้เลือกระบุ ปัจจุบันไม่มีผล 
8.*แจกแจงรายจ่ายเลือก“ไมต้่อง”(จะเลือกในระดับรายการค่าใช้จ่ายหรือรายการค่าใช้จ่ายย่อย 

ที่เป็นลําดับสุดท้ายเท่านั้น) กดบันทึก 

 

 
ภาพที่ 3.1.29 การบันทึกระดับหมวดรายจ่าย 

 ข. การบันทึกระดับประเภทค่าใช้จ่าย เลือก เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย(ภาพที่ 3.1.30) 
1. *ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ที่ต้องการเพิ่ม 
2. *ประเภทงบรายจ่าย เลือก งบรายจ่าย ที่ต้องการเพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย 
3 *ประเภทค่าใช้จ่าย เลือกหมวดรายจ่าย ที่ต้องการเพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย 
4. รหัสประเภทค่าใช้จ่าย ใหพ้ิมพ์ รหัสประเภทค่าใช้จ่าย 

หมวดรายจา่ย(เลข 2 หลกั) 



5.* ประเภทค่าใช้จ่าย ให้พิมพ์ช่ือประเภทค่าใช้จ่าย ควรใส่ตัวเลขกํากับ 3 หลัก 
6.* ช่ือย่อประเภทค่าใช้จ่าย ให้พิมพ์ ช่ือย่อประเภทค่าใช้จ่าย ควรใส่ตัวเลขกํากับ 
7. *ประเภท เลือก งบปกติ หรือ ขั้นตํ่าประจํา 
8.*แจกแจงรายจ่าย เลือก ไม่ต้อง แต่ถ้าเป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่เป็นลําดับสุดท้าย ให้เลือกดังนี้ 
 ถ้าประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในงบบุคลากร เลือก “ไม่ต้อง” 
  ถ้าประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในงบดําเนินงานขั้นตํ่าประจํา เลือก “ไม่ต้อง” 
 ถ้าประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในงบดําเนินงานโครงการ เลือก “งบดําเนินโครงการ” ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบดําเนินงาน รายการวัคซีน ค่ายาและเวชภัณฑ์ เลือก “ยาและเวชภัณฑ์ฯ”  
 ถ้าประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในงบลงทุน เลือก “แตกตัวคูณ” 
 ถ้าประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในงบอุดหนุน เลือก “ไม่ต้อง” 
 ถ้าประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในงบรายจ่ายอื่น เลอืก ค่าจ้างที่ปรึกษา เลือก“งบดําเนินโครงการ” / 

วิจัย และดูงานต่างประเทศ เลือก “ไม่ต้อง” 
9. กดบันทึก 

 
ภาพที่ 3.1.30  การบันทึกระดับประเภทค่าใช้จ่าย 

 ค. การบันทึกระดับ รายการค่าใช้จ่าย เลือก เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย  
1. *ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ที่ต้องการเพิ่ม 
2. *ประเภทงบรายจ่าย เลือก งบรายจ่าย ที่ต้องการเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย 
3 *ประเภทค่าใช้จ่าย เลือก หมวดรายจ่ายและประเภทคา่ใช้จ่าย ที่ต้องการเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย 
4. รหัสประเภทค่าใช้จ่าย ใหพ้ิมพ์ รหัสประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องการเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย 
5.* ประเภทค่าใช้จ่าย ให้พิมพ์ช่ือรายการค่าใช้จ่าย ควรใส่ตัวเลขกํากับ 4 หลัก 
6.* ช่ือย่อประเภทค่าใช้จ่าย ให้พิมพ์ ช่ือย่อประเภทค่าใช้จ่าย ควรใส่ตัวเลขกํากับ 
7. *ประเภท เลือก งบปกติ หรือ ขั้นตํ่าประจํา 
8.*แจกแจงรายจ่าย เลือก “ไม่ต้อง” แต่ถ้าเป็นรายการค่าใช้จ่าย ที่เป็นลําดับสุดท้าย ให้เลือกดังนี้ 

ประเภทค่าใชจ่้าย ( เลข 3 หลกั) 



 ถ้าอยู่ในงบบุคลากร เลือก “ไม่ต้อง” 
  ถ้าอยู่ในงบดําเนินงานขั้นตํ่าประจํา เลือก “ไม่ต้อง” 
 ถ้าอยู่ในงบดําเนินงานโครงการ เลือก “งบดําเนินโครงการ” ยกเว้นค่าใช้จ่ายอยู่ในงบ

ดําเนินงาน รายการวัคซีน คา่ยาและเวชภัณฑ์ เลือก “ยาและเวชภัณฑ์ฯ”  
 ถ้าอยู่ในงบลงทุน เลือก “แตกตัวคูณ” 
 ถ้าอยู่ในงบอุดหนุน เลือก “ไม่ต้อง” 
 ถ้าอยู่ในงบรายจ่ายอื่น เลือก ค่าจ้างที่ปรึกษา เลือก“งบดําเนินโครงการ” / วิจัย และดูงาน

ต่างประเทศ เลือก “ไม่ต้อง” 

 
ภาพที่ 3.1.31  การบันทึกระดับรายการค่าใช้จา่ย 

 ง. การบันทึกระดับ รายการค่าใช้จ่ายย่อย เลือก เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย  (ภาพที่ 3.1.32) 
1. *ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ที่ต้องการเพิ่ม 
2. *ประเภทงบรายจ่าย เลือก งบรายจ่าย ที่ต้องการเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายย่อย 
3 *ประเภทค่าใช้จ่ายเลือกหมวดรายจ่าย ประเภทค่าใช้จ่าย รายการค่าใช้จ่าย ที่ต้องการเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายย่อย 
4. รหัสประเภทค่าใช้จ่าย ใหพ้ิมพ์ รหัสประเภทค่าใช้จ่ายย่อยที่ต้องการเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย 
5.* ประเภทค่าใช้จ่าย ให้พิมพ์ชื่อรายการค่าใช้จ่ายย่อย ควรใส่ตัวเลขกํากับ 5 หลัก 
6.* ช่ือย่อประเภทค่าใช้จ่าย ให้พิมพ์ ช่ือย่อประเภทค่าใช้จ่ายย่อย ควรใส่ตัวเลขกํากับ 
7. *ประเภท เลือก งบปกติ หรือ ขั้นตํ่าประจํา 
8.*แจกแจงรายจ่ายเลือก“ไมต้่อง”แต่ถ้าเป็นรายการค่าใช้จ่ายย่อยที่เป็นลําดับสุดท้ายเลือกดังนี้ 
 ถ้าอยู่ในงบบุคลากร เลือก “ไม่ต้อง” 
  ถ้าอยู่ในงบดําเนินงานขั้นตํ่าประจํา เลือก “ไม่ต้อง” 
 ถ้าอยู่ในงบดําเนินงานโครงการ เลือก “งบดําเนินโครงการ”ยกเว้นค่าใช้จ่ายอยู่ในงบ

ดําเนินงาน รายการวัคซีน คา่ยาและเวชภัณฑ์ เลือก “ยาและเวชภัณฑ์ฯ”  
 ถ้าอยู่ในงบลงทุน เลือก “แตกตัวคูณ” 
 ถ้าอยู่ในงบอุดหนุน เลือก “ไม่ต้อง” 
 ถ้าอยู่ในงบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษา เลือก“งบดําเนินโครงการ”/ วิจัย และดูงาน

ต่างประเทศ เลือก “ไม่ต้อง” 

รายการค่าใชจ่้าย ( เลข 4 หลกั) 



 
ภาพที่ 3.1.32  การบันทึกระดับรายการค่าใช้จา่ยย่อย  

3.1.9 บริหารตําแหน่งผูใ้ช้งาน 
 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้คือ ผูใ้ช้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) 
 ใช้สําหรับ เพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งผู้ใช้งานในระบบฯ   
 วิธีการใช้งาน เลือก ผู้ดูแลระบบ -> บริหารตําแหน่งผู้ใช้งาน 

 3.1.9.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “ตําแหน่งผู้ใช้งาน” 
 3.1.9.2 เพิ่มกลุ่มตําแหน่งผูใ้ช้งาน 

 3.1.9.1 คน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “ตําแหน่งผูใ้ช้งาน” 
ใช้เพื่อค้นหาตําแหน่งผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบ โดยบันทึกข้อมูลส่วนหนึ่ง ดังนี้  
1 ช่ือตําแหน่งผู้ใช้งาน พิมพ์ ตําแหน่งของผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหา 

 
ภาพที่ 3.1.33 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “ตําแหน่งผู้ใช้งาน” 

 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลในตาราง
แสดงผลการคน้หา ตําแหน่งผู้ใช้งาน กดปุ่ม ดูทั้งหมด เพือ่ยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบ
จะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 

1 ต๊ิกกล่องสี่เหลีย่ม หน้าข้อมูลตําแหน่งผู้ใช้งาน และกดปุ่ม ลบข้อมูล ที่อยูด้่านล่าง โดยระบบจะ
ถามเพื่อยืนยันอีกครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูลหรือกดยกเลกิเพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

 
2 แก้ไข ข้อมลูตําแหน่งผู้ใช้งานที่ได้ทําการบันทึกไว้แล้ว  

รายการค่าใชจ่้าย ( เลข 4 หลกั) 
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 2.1 กดปุ่มรูปดินสอเพื่อทําการแก้ไขข้อมูล ระบบจะทําการแสดงข้อมูลของตําแหน่งผู้ใช้งานนั้น 
 2.2 แก้ไขข้อมลู จากนั้นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทาํการแก้ไข 
3 ลําดับ ระบบจะแสดงลําดับของตําแหน่งผู้ใช้งาน ที่ได้ทําการกําหนดเอาไว้ 
4 ช่ือตําแหน่งผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงชื่อตําแหน่งผู้ใช้งาน 
5 อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันที่และเวลาล่าสุด ที่มีการเพิ่มตําแหน่งผู้ใช้งานนี้เข้ามาในระบบ 

หรือทําการแก้ไขข้อมูลตําแหน่งผู้ใช้งานนี้ 

 3.1.9.2 เพิ่มตําแหน่งผู้ใช้งาน 
 ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลของตําแหน่งตามที่หน่วยราชการกําหนด เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น ผู้ใช้งานเข้าไปในระบบ โดยกรอกข้อมูลของตําแหน่ง
ผู้ใช้งาน ดังนี้ 

1. * ลําดับตําแหน่งผู้ใช้งาน พิมพ์ ลําดับของตําแหน่งผู้ใช้งาน ที่ต้องการเรียงในตารางแสดงผล
การค้นหาจากน้อยไปมาก เริ่มต้นต้ังแต่เลข 0 

2. * ช่ือตําแหน่งผู้ใช้งาน พิมพ์ ช่ือตําแหน่งผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่ม 

 
ภาพที่ 3.1.34 ตัวเลือก เพิ่มตําแหน่งผู้ใช้งาน 

จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลตําแหน่งผู้ใช้งานที่ได้ทําการเพิ่ม และแสดงผลในตาราง
แสดงผลการคน้หา “ตําแหนง่ผู้ใช้งาน”  

 
ภาพที่ 3.1.35 แสดงการบันทึกข้อมูลสําเร็จ  

3.1.10 บรหิารชื่อคํานาํหน้าชื่อ 
 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนนูี้ คือ ผูใ้ช้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ)                                          
 ใช้สําหรับ เพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยนช่ือคํานําหน้าช่ือ ของผู้ใช้งาน เช่น นาง นางสาว เป็นต้น  
 วิธีการใช้งาน เลือกเมนูผู้ดูแลระบบ -> บริหารชื่อคํานําหน้าช่ือ 

3.1.10.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการคน้หา “คํานําหน้าช่ือ” 
3.1.10.2 เพิม่คํานําหน้าช่ือ 

 3.1.10.1 คน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “คํานาํหนา้ชื่อ” 
    ใช้ค้นหาชื่อคํานําหน้าช่ือที่มีอยู่ในระบบ โดยบันทึกข้อมูลส่วนหนึ่ง ดังนี้ 

1 ช่ือคํานําหน้าช่ือ พิมพ์คํานําหน้าช่ือที่ต้องการค้นหา 



 
ภาพที่ 3.1.36 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “คํานําหน้าชื่อ” 

 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลในตาราง
แสดงผลการคน้หา คํานําหน้าช่ือ กดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะ
กลับไปแสดงรายการข้อมูลทัง้หมด 

1 ลบข้อมูล เลือกกล่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อมูลช่ือคํานําหน้าช่ือ จากนั้นจึงกดปุ่ม ลบข้อมลู โดยระบบจะ
ถามเพื่อยืนยันอีกครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูลหรือกดยกเลกิเพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

 
2 แก้ไข สําหรับแก้ไขข้อมูล คาํนําหน้าช่ือที่ได้ทําการบันทึก โดยมีวิธีการดังนี้  
 2.1 กดปุ่มรูปดินสอเพื่อทําการแก้ไขข้อมูล ระบบจะทําการแสดงข้อมูลของชื่อคํานําหน้าช่ือนั้น 
 2.2 จากนั้นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 
3 ลําดับ ระบบจะแสดงลําดับของชื่อคํานําหน้าช่ือ ที่ได้ทําการกําหนดเอาไว้ 
4 ช่ือคํานําหน้าช่ือ ระบบจะแสดงชื่อชื่อคํานําหน้าช่ือ 
5 อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันที่และเวลาล่าสุด ที่มีการเพิ่มช่ือคํานําหน้าช่ือนี้เข้ามาในระบบ 

หรือทําการแก้ไขข้อมูลช่ือคํานําหน้าช่ือนี้ 

 3.1.10.2 เพิม่คํานาํหนา้ชือ่ 
  ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลคํานําหน้าช่ือเข้าไปในระบบ โดยต้องกรอกข้อมูล ดังนี ้

1. * ลําดับคํานําหน้าช่ือ พิมพ์ ลําดับคํานําหน้าช่ือที่ต้องการเรียงในตารางแสดงผลการค้นหา
จากน้อยไปมาก เริ่มต้นต้ังแต่เลข 0 

2. * ช่ือคํานําหน้าช่ือ พิมพ์ คํานําหน้าช่ือที่ต้องการเพิ่ม  

 
ภาพที่ 3.1.37 ตัวเลือก เพิ่มชื่อคํานําหน้าชื่อ 
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 จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลช่ือคํานําหน้าช่ือที่ได้ทําการเพิ่ม และแสดงผลใน
ตารางแสดงผลการค้นหา คาํนําหน้าช่ือ  

3.1.11 บรหิารประเภทพนกังาน 

 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี้ คือ ผูใ้ช้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ)                                           
 ใช้สําหรับ เพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยนประเภทพนักงาน เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ เป็นต้น 
 วิธีการ ใช้โดยเลือกที่ ผู้ดูแลระบบ -> บริหารประเภทพนักงาน 
  3.1.11.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการคน้หา “ประเภทพนักงาน” 

 3.1.11.2 เพิม่ประเภทพนักงาน 
 3.1.11.1 คน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “ประเภทพนกังาน” 

ใช้ค้นหาประเภทพนักงานที่มีอยู่ในระบบ โดยการกรอกข้อมูลส่วนหนึ่ง ดังนี้ 
1 ช่ือประเภทพนักงาน พิมพ์ ประเภทพนักงานที่ต้องการค้นหา 

 
ภาพที่ 3.1.38 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “ประเภทพนักงาน” 

 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลในตาราง
แสดงผลการคน้หา ประเภทพนักงาน สามารถกดปุ่ม ดูทัง้หมด เพื่อยกเลิกการแสดงขอ้มูลที่ได้ทําการค้นหา 
โดยระบบจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 

1 ต๊ิกในกล่องสี่เหลี่ยม เพื่อลบข้อมูลประเภทพนักงาน จากนั้นจึงกดปุ่ม ลบข้อมูล เพื่อลบข้อมูลนั้น 
โดยระบบจะถามเพื่อยืนยันอีกครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูลหรือกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

 
2 แก้ไข ข้อมลูประเภทพนักงานที่ได้ทําการบันทึกแล้ว  
 2.1 กดปุ่มรูปดินสอ ระบบจะดึงข้อมูลของประเภทพนักงาน เพื่อให้แก้ไขข้อมูล  
 2.2 จากนั้นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 
3 ลําดับ ระบบจะแสดงลําดับของประเภทพนักงาน ที่ได้ทําการกําหนดเอาไว้ 
4 ช่ือประเภทพนักงาน แสดงชื่อประเภทพนักงาน 
5 อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันที่และเวลาล่าสุด ที่มีการเพิ่มประเภทพนักงานนี้เข้ามาในระบบ 

หรือทําการแก้ไขข้อมูลประเภทพนักงานนี้ 
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 3.1.11.2 เพิม่ประเภทพนกังาน 
โดยกรอกข้อมูลของประเภทพนักงานนั้น ดังนี้ 
1.* ลําดับประเภทพนักงาน พิมพ์ ลําดับประเภทพนักงาน ที่ต้องการเรียงในตารางแสดงผลการค้นหา

จากน้อยไปมาก เริ่มต้นต้ังแต่เลข 0 
2.* ช่ือประเภทพนักงาน พิมพ์ ประเภทพนักงาน ที่ต้องการเพิ่ม 

 
ภาพที่ 3.1.39 ตัวเลือก เพิ่มประเภทพนักงาน 

 จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลประเภทพนักงานที่ได้ทําการเพิ่ม และแสดงผลใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “ประเภทพนักงาน”  

 
ภาพที่ 3.1.40 ข้อมูลประเภทพนักงานที่ระบบจดัเก็บ 

3.1.12 บรหิารพื้นที่เปา้หมาย 
 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนนูี้ คือ ผูใ้ช้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ)                                           
 ใช้สําหรับ เพิ่มพื้นที่ หรือ ช่ือเขตต่างๆที่ใช้ในการระบุตําแหน่ง  
 วิธีการใช้ ผู้ดูแลระบบ -> บริหารพื้นที่เป้าหมาย 
  3.1.12.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการคน้หา “พื้นที่เป้าหมาย” 

 3.1.12.1 เพิม่พ้ืนที่เป้าหมาย 

 3.1.12.1 คน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “พืน้ทีเ่ป้าหมาย”  

 ใช้เพื่อค้นหาพื้นที่เป้าหมายโดยการกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งของชื่อพื้นที่ ที่ต้องการจะค้นหา 

 
ภาพที่ 3.1.41 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา พื้นที่เป้าหมาย 



 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลตาราง
แสดงผลการคน้หาพื้นที่เป้าหมายสามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลทีไ่ด้ทําการค้นหา โดย
ระบบจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 

1. ลบข้อมลู สามารถกดเลือกข้อมูลพื้นที่เป้าหมายจากนั้นจึงกดปุ่ม ลบข้อมูล เพื่อลบข้อมูลนั้น โดย
ระบบจะถามเพื่อยืนยันอีกครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูลหรอืกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

 
2. แก้ไข สําหรับแก้ไขข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้ทําการบันทึก โดยมีวิธีการดังนี้  
 2.1 กดปุ่มรูปดินสอระบบจะทําการแสดงข้อมูลของพื้นที่เป้าหมาย ใหแ้ก้ไขขอ้มูล  
 2.2 จากนั้นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 
3. รหัส ระบบจะแสดงรหัสพืน้ที่เป้าหมาย ที่ได้ทําการกําหนดเอาไว้ 
4. ช่ือพื้นที่ภายในระบบ ระบบจะแสดงชื่อพื้นที่ภายในระบบ 
5. อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันทีแ่ละเวลาล่าสุด ทีม่ีการเพิ่ม หรือทําการแก้ไขข้อมลู 

 3.1.12.1 เพิม่พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

 ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลของพื้นที่เป้าหมาย เช่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด โดยบันทึกข้อมูล ดังนี ้
1. รหัสพ้ืนที่ พิมพ์ รหัสของพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม (รหสัพื้นที่ในแต่ละจังหวัด กําหนดตามกองคลัง ) 
2. * ช่ือพื้นที่ พิมพ์ ช่ือพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม อาจจะเป็นชื่อจังหวัด หรือชื่ออื่นใดที่ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดก็ได้ 
3. อยู่ภายใต้พื้นที่ เลือก จังหวัด ที่ต้องการให้อยู่ภายใต้ข้อ 2 

 
ภาพที่ 3.1.42 ตัวเลือก เพิ่มพื้นที่เป้าหมาย 

 จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพ่ิม และแสดงผลในตารางแสดงผลการ
ค้นหาพื้นที่เป้าหมาย ถ้าบันทกึสําเร็จระบบจะขึ้นอักษรสีเขียว “Success คุณบันทึกขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว” 
 

3.1.13 บรหิารนโยบายไม่ใช่จดุเน้น 
 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนนูี้ คือ ผูใ้ช้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ)                                           
 ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยนนโยบายไม่ใช่จุดเน้น ซึง่กําหนดโดยผู้บริหารในแต่ละปี 
 วิธีการใช้งาน เลือก ผู้ดูแลระบบ -> บริหารนโยบายไม่ใช่จุดเน้น 
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 3.1.13.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการคน้หา นโยบายไม่ใช่จุดเน้น 
 3.1.12.2 สรา้งนโยบายไม่ใช่จุดเน้น 

 3.1.13.1 คน้หา 

ใช้เพื่อค้นหานโยบายไม่ใช่จุดเน้นที่มีอยู่ในระบบ โดยบันทึกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง ดังนี้ 
1 รหัส พิมพ์ รหสันโยบายไม่ใช่จุดเน้นที่ต้องการค้นหา 
2 ช่ือ พิมพ์ ช่ือนโยบายไม่ใช่จุดเน้นที่ต้องการค้นหา 
3  ปีงบประมาณ พิมพ์ ปีงบประมาณที่กําหนดนโยบายไม่ใช่จุดเน้น  

 
ภาพที่ 3.1.43 การค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา 

 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลในตาราง
แสดงผลการคน้หา “นโยบายไม่ใช่จุดเน้น” กดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมลูที่ได้ทําการคน้หา โดย
ระบบจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 

1 ลบข้อมูล โดยคลิ๊ก รูปสี่เหลีย่ม จากนั้นจึงกดปุ่ม ลบข้อมลู เพื่อลบข้อมลูนั้น โดยระบบจะถาม
เพื่อยืนยันอีกครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูลหรอืกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

 
ภาพที่ 3.1.44 การลบข้อมูล 

2 แก้ไข สําหรับแก้ไขข้อมูลไม่ใช่จุดเน้นที่ได้ทําการบันทึก โดยมีวิธีการดังนี้  
 2.1 กดปุ่มรูปดินสอเพื่อทําการแก้ไขข้อมูล ระบบจะทําการแสดงข้อมูลของไม่ใช่จุดเน้นนั้น 
 2.2 จากนั้นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 
3 รหัส ระบบจะแสดงข้อมูล รหัสของไม่ใช่จดุเน้น 
4 ช่ือ ระบบจะแสดงข้อมูล ช่ือของไม่ใช่จุดเน้น 
5 ปีงบประมาณ ระบบจะแสดง ปีงบประมาณ 
6. อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันทีแ่ละเวลาล่าสุด ทีม่ีการสร้าง หรือทาํการแก้ไขข้อมูล บริหาร 
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 3.1.13.2 สรา้งนโยบายไม่ใช่จุดเนน้ 
ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลของนโยบายไม่ใช่จุดเน้นเข้าไปในระบบ โดยต้องกรอกข้อมูล ดังนี ้

1 * รหัส พิมพ์ รหัสนโยบายไม่ใช่จุดเน้นที่ต้องการเพิ่ม (ผู้ใชส้ิทธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) เป็น
ผู้กําหนด)                                          

2 * ช่ือ พิมพ์ ช่ือนโยบายไม่ใช่จุดเน้นที่ต้องการเพิ่ม 
3 * ปีงบประมาณ พิมพ์ ปีงบประมาณของนโยบายไม่ใช่จุดเน้นที่ต้องการเพิ่ม  

 
ภาพที่ 3.1.45 สร้างนโยบายไม่ใช่จุดเน้น 

 จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทาํการจัดเก็บข้อมูล และแสดงผลในตารางแสดงผลการค้นหานโยบายไมใ่ช่จุดเน้น  
ตอบคําถามทีพ่บบอ่ย 
 1. นโยบายจุดเน้นกําหนดโดยผู้บริหารในแต่ละปี ส่วนที่ไมไ่ด้กําหนด จะบนัทึกเป็นนโยบายไม่ใช่จุดเน้น 
 2. สําหรับนโยบายไม่ใช่จุดเน้น มีวิธีการบันทึก 2 รูปแบบ คือ บันทึกในเมนูบริหารนโยบายไม่ใช่
จุดเน้น คู่กับบริหารเมนูมาตรการไม่ใช่จุดเน้น หรือ บันทกึในเมนูบริหารนโยบายจุดเน้นคู่กับเมนูบริหาร
มาตรการจุดเน้น แต่ใช้รหัสขึน้ต้นด้วย N เช่น NHL … ย่อมาจาก non highlight  
 3.กรณีบันทึกในเมนูบริหารนโยบายไม่ใช่จุดเน้น คู่กับบริหารเมนูมาตรการไม่ใช่จุดเน้น เมื่อหน่วยงาน
เลือกมาตรการไม่ใช่จุดเน้นในกิจกรรมโครงการเมนูคําของบประมาณ หรอืเมนูบริหารโครงการ ไม่ต้องใส่ค่า
น้ําหนักมาตรการฯ เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายกิจกรรมในโครงการ 
 4. กรณีบันทึกในเมนูบริหารนโยบายจุดเน้นคู่กับเมนูบริหารมาตรการจุดเน้นแต่ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย N 
เช่น NHL จุดเน้น เมื่อหน่วยงานเลือกมาตรการไม่ใช่จุดเน้นในกิจกรรมโครงการเมนูคําของบประมาณ หรือ
เมนูบริหารโครงการ ต้องใส่ค่าน้ําหนักมาตรการฯ เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายกิจกรรมในโครงการ 

3.1.14 บรหิารมาตรการไม่ใช่จดุเนน้ 

 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนนูี้ คือ ผูใ้ช้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ)                                          
 ใช้สําหรับ เพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยนมาตรการ ภายใต้นโยบายไม่ใช่จุดเน้น  
 วิธีการใช้งาน เลือก ผู้ดูแลระบบ -> บริหารมาตรการไม่ใช่จุดเน้น 

3.1.14.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการคน้หา มาตรการไม่ใช่จุดเน้น 
3.1.14.2 เพิม่มาตรการไม่ใช่จุดเน้น 

 3.1.14.1 คน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “มาตรการไม่ใช่จดุเน้น” 
ใช้ค้นหามาตรการไม่ใช่จุดเน้นที่มีอยู่ในระบบ โดยกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งของมาตรการไม่ใช่จุดเน้น ดังนี้ 

1 ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการค้นหา 
2 อยู่ภายใต้นโยบายไม่ใช่จุดเน้น เลือกนโยบายภายใต้ไม่ใช่จุดเน้น  



3 รหัส พิมพ์ รหสัมาตรการไม่ใช่จุดเน้น ที่ต้องการค้นหา 
4 ช่ือ พิมพ์ ช่ือมาตรการไม่ใช่จุดเน้น ที่ต้องการค้นหา 

 
ภาพที่ 3.1.46 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา “มาตรการไม่ใช่จุดเน้น” 

 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหา และจะแสดงผลในตาราง
แสดงผลการคน้หา “มาตรการไม่ใช่จุดเน้น” สามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการ
ค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 

1 ช่องสี่เหลี่ยม สาํหรับลบข้อมลู เลือกมาตรการไม่ใช่จุดเน้นที่ต้องการ จากนั้นจึงกดปุ่ม ลบข้อมูล 
เพื่อลบข้อมูลน้ัน โดยระบบจะถามเพื่อยืนยันอีกครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูลหรือกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการลบ
ข้อมูล 

 
2 แก้ไข สําหรับแก้ไขข้อมูลมาตรการไม่ใช่จุดเน้น ที่ได้ทําการบันทึกไว้แล้ว โดยมีวิธีการดังนี้  
 2.1 กดปุ่มรูปดินสอเพื่อแก้ไขข้อมูล  
 2.2 จากนั้นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 
3 รหัส ระบบจะแสดงข้อมูล รหัสของมาตรการไม่ใช่จุดเน้น 
4 ช่ือ ระบบจะแสดงข้อมูล ช่ือของมาตรการไม่ใช่จุดเน้น 
5 ปีงบประมาณ ระบบจะแสดงปีงบประมาณ 
6 อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันที่และเวลาล่าสุด ที่มีการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

 3.1.14.2 เพิม่มาตรการไม่ใช่จดุเน้น 

     ใช้เพิ่มข้อมูลของมาตรการไม่ใช่จุดเน้น ภายใต้นโยบายไม่ใช่จุดเน้น 
1 * ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการเพิ่ม 
2 * อยู่ภายใต้นโยบายไม่ใช่จุดเน้น เลือกนโยบายไม่ใช่จุดเน้นที่ต้องการเพิ่มมาตรการฯ เช่น 

นโยบายไม่ใช่จุดเน้น คือ โรคมือเท้าปาก  
3 * รหัส พิมพ์ รหัสมาตรการไม่ใช่จุดเน้น ทีต้่องการเพิ่ม 
4 * ช่ือ พิมพ์ ช่ือมาตรการไม่ใช่จุดเน้น ที่ต้องการเพิ่ม เช่น มาตรการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก 
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5 * หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการไม่ใช่จุดเน้น กดที่เพิ่มหน่วยงานที่ใช้มาตรการไม่ใช่จุดเน้น 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสามารถเลือกมาตรการนี้ได้ ในเมนูคําของงบประมาณ และบริหาร
โครงการ หากเลือกผิด สามารถลบออกได้ ตามปุ่มสีแดง 

 
ภาพที่ 3.1.47 ตัวเลือก เพิ่มมาตรการไม่ใช่จุดเน้น 

 จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลมาตรการไม่ใช่จุดเน้น ที่ได้ทําการเพิ่ม และ
แสดงผลในตารางแสดงผลการค้นหา มาตรการไม่ใช่จุดเน้น  
ตอบคําถามที่พบบ่อย 

1. มาตรการทีไ่ม่ใช่จุดเน้น พิจารณาจากมาตรการภายใต้นโยบายที่ไม่ได้รับเลือกจากผู้บริหาร
กําหนดให้เป็นจุดเน้นในแต่ละปี 

2. หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ จะไม่ถูกเลือกในช่อง “หน่วยงานที่ใช้มาตรการไม่ใช่
จุดเน้น” (เพื่อป้องกันความผิดพลาดของหน่วยงานในขั้นตอนบันทึกคําของบประมาณ /บริหารโครงการ เช่น 
มาตรการไม่ใช่จุดเน้นโรคอาหารเป็นพิษ จะไม่เลือก สํานกัโรคเอดส์ฯ เป็นต้น)  

3. มาตรการทีไ่ม่ใช่จุดเน้น จะไม่ปรากฏค่าน้ําหนักค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในโครงการ (เมนูคําขอ
งบประมาณ /เมนูบริหารโครงการ) 

3.1.15 บรหิารนโยบายจุดเน้น 
 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนนูี้ คือ ผูใ้ช้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) 
           ใช้สําหรับเพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยนนโยบายจุดเน้น ซึ่งกําหนดโดยผู้บริหารในแต่ละปี 
 วิธีการใช้งาน เลือก ผู้ดูแลระบบ -> บริหารนโยบายจุดเน้น 

3.1.15.1 ค้นหา และตารางแสดงผลการคน้หา “นโยบายจุดเน้น” 
3.1.15.2 สรา้งจุดเน้น 

 3.1.15.1 คน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา “นโยบายจดุเน้น” 
 ใช้เพื่อค้นหาจุดเน้นที่มีอยู่ในระบบ โดยการกรอกข้อมูลส่วนหนึ่ง ดังนี้ 

1 รหัส พิมพ์ รหสัจุดเน้นที่ต้องการค้นหา (ผูใ้ช้สิทธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) เป็นผู้กําหนด)                         
  2   ช่ือ พิมพ์ ช่ือนโยบายจุดเน้นที่ต้องการค้นหา 



 
ภาพที่ 3.1.48 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา 

 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลในส่วนของ 
จุดเน้น สามารถกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมลูที่ได้ทําการคน้หา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการข้อมูลทั้งหมด  

 1. คลิ๊กช่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อมูลนโยบายจุดเน้น เพื่อลบข้อมูล โดยระบบจะถามเพื่อยืนยันอีก
ครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูลหรือกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

 
 2. แก้ไข สําหรับแก้ไขข้อมูลนโยบายจุดเน้นที่ได้ทําการบันทึก  
  2.1 กดปุ่มรูปดินสอเพื่อทําการแก้ไขข้อมูล  
  2.2 แก้ไขข้อมูล จากน้ันกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 
 3. รหัส ระบบจะแสดงข้อมูล รหัสของนโยบายจุดเน้น 
 4. ช่ือ ระบบจะแสดงข้อมูล ช่ือของนโยบายจุดเน้น 
 5. ปีงบประมาณ ระบบจะแสดงปีงบประมาณ 
 6. อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันทีแ่ละเวลาล่าสุด ทีม่ีการบันทึก/การแก้ไขข้อมูล 

 3.1.15.2 สรา้งนโยบายจดุเนน้ 
1 * รหัส พิมพ์ รหัสนโยบายจุดเน้นที่ต้องการเพิ่ม 
2 * ช่ือ พิมพ์ ช่ือนโยบายจุดเน้นที่ต้องการเพิ่ม 
3  * ปีงบประมาณ พิมพ์ ปีงบประมาณของจุดเน้นที่ต้องการเพิ่ม 
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ภาพที่ 3.1.49 ตัวเลือก สร้างนโยบายจุดเน้น และตารางแสดงผลการค้นหา  
จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลจุดเน้นที่ได้ทําการเพิ่ม และแสดงผลในตาราง

แสดงผลการคน้หา  
ตอบคําถามทีพ่บบอ่ย 
 1. นโยบายจุดเน้นกําหนดโดยผู้บริหารในแต่ละปี (ผู้ใช้สิทธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯเป็นผู้กําหนดรหัส)  
 2. มีวิธีการบันทึกในเมนูบริหารนโยบายจุดเน้น คู่กับบริหารเมนูมาตรการจุดเน้น รหัสขึน้ต้นด้วย HL 
เช่น HL … ย่อมาจาก highlight  
 3. เมื่อหน่วยงานเลือกมาตรการจุดเน้น (ภายใต้นโยบายจุดเน้น) ในกิจกรรมโครงการเมนูคําขอ
งบประมาณ หรือเมนูบริหารโครงการ ต้องใส่ค่าน้ําหนักมาตรการฯ เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายกิจกรรมในโครงการ 

3.1.16 บรหิารมาตรการจุดเน้น 
 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนนูี้ คือ ผูใ้ช้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ)                                           
 ใช้สําหรับ เพิ่ม-ลด หรือปรับเปลี่ยน มาตรการจุดเน้นภายใต้นโยบายจุดเน้น 
 วิธีการใช้งาน เลือก ผู้ดูแลระบบ -> บริหารมาตรการจุดเน้น 

1. ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา มาตรการจุดเน้น  
2. เพิ่มมาตรการจุดเน้น 

 3.1.16.1 คน้หา และตารางแสดงผลการค้นหา มาตรการจดุเนน้ 
โดยการกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งของมาตรการนั้น ดังนี้ 

1 ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการค้นหา 
2 อยู่ภายใต้นโยบายจุดเน้น เลือกภายใต้นโยบายจุดเน้นที่ต้องการค้นหา เช่น ภายใต้นโยบาย

จุดเน้น คือ อาหารและน้ํา  
3 รหัส พิมพ์ รหสัมาตรการจุดเน้นที่ต้องการค้นหา 
4 ช่ือ พิมพ์ ช่ือมาตรการจุดเน้นที่ต้องการค้นหา 

 
ภาพที่ 3.1.50 ตัวเลือก ค้นหา และตารางแสดงผลการค้นหา 



 จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะแสดงผลในส่วนของ 
มาตรการ สามารถกดปุ่ม ดูทัง้หมด เพื่อยกเลิกการแสดงขอ้มูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการข้อมูลทั้งหมด 

1 ช่องสี่เหลี่ยม สาํหรับลบข้อมลู โดยระบบจะถามเพื่อยืนยันอีกครั้ง กดตกลงเพื่อลบข้อมูลหรือ
กดยกเลิกเพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

 
2 แก้ไข สําหรับแก้ไขข้อมูลมาตรการที่ได้ทําการบันทึก โดยมีวิธีการดังนี้  
 2.1 กดปุ่มรูปดินสอ เพื่อทําการแก้ไขข้อมูล  
 2.2 จากนั้นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไข 
3 รหัส ระบบจะแสดงข้อมูล รหัสของมาตรการจุดเน้น 
4 ช่ือ ระบบจะแสดงข้อมูล ช่ือของมาตรการจุดเน้น 
5 ปีงบประมาณ ระบบจะแสดงปีงบประมาณ 
6 อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูล วันที่และเวลาล่าสุด ที่มีการเพิ่มมาตรการนี้เข้ามาในระบบ หรือ

ทําการแก้ไขขอ้มูลมาตรการนี้ 
3.1.16.2 เพิม่มาตรการจดุเนน้ บันทึกข้อมูล ดังนี้ 

1 * ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการเพิ่ม 
2 * อยู่ภายใต้นโยบายจุดเน้น เลือกนโยบายจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับมาตรากรจุดเน้นต้องการเพิ่ม 
3 * รหัส พิมพ์ รหัสมาตรการภายใต้นโยบายจุดเน้น 
4 * ช่ือ พิมพ์ ชื่อมาตรการภายใต้นโยบายจุดเน้น 
5 * หน่วยงานที่ใช้มาตรการ เพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ  

 
ภาพที่ 3.1.51 ตัวเลือก เพิ่มมาตรการจุดเน้น 

  
 จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลมาตรการที่ได้ทําการเพิ่ม และแสดงผลในตาราง

แสดงผลการคน้หามาตรการจุดเน้น 
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3.2 เมนูคําของบประมาณ 
กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้ได้แก่  

1. เจ้าของโครงการ ใช้ บันทึกคําของบประมาณทุกงบรายจ่าย ยกเว้น งบรายจ่ายอื่น 
2. ผู้ ดูแลระบบ (หน่วยงาน) คือ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนฯ ซึ่งมีหน้าที่ ดูแลระบบของหน่วยงาน            

ใช้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของโครงการ งบประมาณ และเอกสารแนบ เพื่อส่งคําขอภาพรวมของ
หน่วยงานไปยังเมนูการกลั่นกรอง ให้กรมฯ พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติคําของบประมาณ หากต้องการ
บันทึก คําของบประมาณแทนเจ้าของโครงการ ต้องเปลี่ยนสิทธ์ิเป็นเจ้าของโครงการก่อนบันทึกคําขอ
งบประมาณ 

3. ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ใช้สําหรับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบ  
วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ คําของบประมาณ -> รายการคําของบประมาณ 
 รายการคําของงบประมาณ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (อธิบายตามตัวเลข ภาพที่ 3.2.1) ดังนี้ 

3.2.1 ปุ่มค้นหา 
3.2.2 ปุ่มสร้างคําของบประมาณ 
3.2.3 ตารางแสดงผลการคน้หา “รายการคําของบประมาณ” 

 
ภาพที่  3.2.1 แสดงส่วนประกอบของ “เมนูคําของบประมาณ” 

3.2.1 ปุ่มคน้หา 

 เจ้าของโครงการใช้ค้นหาคําของบประมาณในระบบขึ้นมาแก้ไข หรือ Download แบบฟอร์มคําขอ
เพื่อตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน  
 ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และผู้ดูแลระบบ (Admin กรม) ใช้ค้นหาโครงการที่บันทึกคําขอแล้ว           
เพื่อตรวจสอบและส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง โดยกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด (ภาพที่ 3.2.2) ดังนี้ 
 1. เลือกปีงบประมาณ 
 2. เลือกประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (โครงการ) งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า /
ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
 3. เลือกสังกัดของหน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผูใ้ช้ในระบบฯ 
 4.เลือกกิจกรรมหลัก 
 5. ช่ือโครงการ พิมพ์ ช่ือโครงการ (พิมพ์บางส่วน หรือทั้งหมด ก็ได้) 

3.2.1 3.2.2 

3.2.3 
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6. กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการคําของบประมาณ” 

7. หรือกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการคําของบประมาณทุกงบรายจ่ายทั้งหมด ในตารางแสดงผลการคน้หา “รายการคําของบประมาณ”  

8. คลิ๊ก รูปดินสอ หน้าช่ือโครงการที่ต้องการแก้ไข 

 
ภาพที่  3.2.2 แสดงตัวเลือก ค้นหา เมนูคําของบประมาณ 

3.2.2 ปุ่มสร้างคําของบประมาณ 

 เจ้าของโครงการบันทึกคําของบประมาณ โดย คลิ๊กเลือก “* ประเภทงบรายจ่าย” (ภาพที่ 3.2.3) ซึ่งแต่ละ
งบรายจ่ายที่เลือกจะมีรูปแบบการสร้างคําของบประมาณ แตกต่างกันไปแต่ละประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 

 3.2.2.1 งบบุคลากร 
 3.2.2.2 งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่าประจํา) 
 3.2.2.3 งบดําเนินงาน (โครงการ) 
 3.2.2.4 งบลงทุน 
 3.2.2.5 งบอุดหนุน  
 3.2.2.6 งบรายจ่ายอื่น1 (หนว่ยงานไม่ต้องบันทึกคําของบประมาณ ) 

 
ภาพที่  3.2.3 เลือก * ประเภทงบรายจ่าย 

                                                            
1 เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งจัดสรร จึงเข้าไปสร้างโครงการ ในเมนูบริหารโครงการ – ปุ่มสร้างโครงการใหม่ 

1 
2 

3 
4 

5 6 

1 

7 

8 
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 3.2.2.1 กรณเีลือก งบบคุลากร 

 จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.2.4 จะเห็น ช่อง “*ประเภทงบรายจ่าย” ระบุ “งบบุคลากร” การ
บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน ใหท้ําตามลําดับ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไป (อธิบายตามตัวเลข ในภาพที่ 3.2.4 ) ดังนี ้

1. * ปีงบประมาณ ให้เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการส่งคําของบบุคลากร 
2.   ประเภทโครงการ กําหนดเป็นโครงการเดี่ยว 
3. * หน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ ให้ตรวจสอบ 
4. * กิจกรรมหลกั ให้เลือก กิจกรรมหลักตามที่กรมฯ กําหนดในแต่ละปี 2  
5. * ยุทธศาสตร์ สําหรับงบบุคลากร ให้เลือก ภารกิจพื้นฐาน3 

        6. ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ4 (ถ้ามี) ให้หน่วยงาน กดปุ่มสีฟ้า     เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 
หรือข้อมูลทีใ่ช้จัดทําคําของบประมาณ 
        7. ไฟล์แนบ +เพิ่มไฟล์อัพโหลด(ถ้ามี)            ให้กด   เพิ่มไฟล์อัพโหลด กรณีหน่วยงานมีไฟล์อัพ
โหลดตามข้อ 8 มากกว่า 1 ไฟล์ 
        8. อัพโหลดไฟล์ (ถ้ามี) เพื่อให้หน่วยงาน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ทั้งนี้ถ้า
ต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ 

        ๙. * เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม  จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาชือ่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” หลังจากนั้น กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” หน้าช่ือ
บุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏรายชื่อในข้อมูลทั่วไป กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อให้  
กดปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายชื่อนั้น และทําการเลือกใหม่ 
        10. ปุ่มบันทึก 

                                                            
2 การกําหนดกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยในงบบุคลากร ของแต่ละหน่วยงาน ดูตามพจนานุกรมกิจกรรม  
3 ภารกิจพื้นฐาน หมายถึง วิธีการดําเนินงานนอกเหนือจาก ยุทธศาสตร์ท่ี 1-6 
4 กองแผนงานจะแนบไฟล์ “ข้อมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย (ถ้ามี) เพื่อให้หน่วยงาน 
Upload บันทึกคําขอใน ESM  
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ภาพที่  3.2.4 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไป คําของบบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 
 หลังจากท่านกดบันทึกตามขั้นตอนที่ 1 จะเห็นภาพ 3.2.5 ให้ตรวจสอบข้อมูลตามหมายเลข 1-7 ว่า
ถูกต้องตรงกับที่บันทึกไว้ในขัน้ตอนที่ 1 หรอืไม่ 

 
ภาพที่  3.2.5 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบบุคลากร 

 แล้วให้คลิ๊ก ตามภาพ 3.2.5 หมายเลข 8 จะปรากฏหน้าต่าง Pop Up ดังภาพที่ 
3.2.6 จากนั้นให้บันทึกข้อมูลดังนี้   
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    1. ลําดับความสําคัญ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับของกิจกรรมการดําเนินงาน โดยระบบ ESM จะเรียง
กิจกรรมตามตัวเลขที่ใส่ หากต้องการเปลี่ยนลําดับกิจกรรม สามารถแก้ไขตัวเลขได้ และระบบESM จะเรียงให้
ใหม่ หลังกดบันทึก  

2. *ยกเลิก ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้เลือก ยกเลิก หรือ ไม่ยกเลิกกิจกรรม กรณีไม่ต้องการ
กิจกรรมนั้นให้เลือก ยกเลิก แทนการลบทิ้ง 

3. *กิจกรรมย่อย ให้เลือกกิจกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรมหลัก โดยดูตามท่ีระบุในพจนานุกรมกิจกรรม 
4. * ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ช่ือของกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเภทค่าใช้จ่าย“ประเภท

ค่าใช้จ่าย” ตัวอย่าง เช่น  
 พิมพ์ ชื่อกิจกรรมว่า “เงินเดือน” เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น 1.1 เงินเดือน (ขั้นตํ่า)   
 พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าจ้างประจํา” เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่ายเป็น 1.2 ค่าจ้างประจํา (ขั้นตํ่า)  
 พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “พนักงานราชการ”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น 1.3 พนักงาน

ราชการ (ประจํา) (ผกูพัน) 
 ดังนั้น งบบุคลากรในหน่วยงาน จะมีช่ือกิจกรรมทั้งหมด 3 ช่ือ คือ เงินเดือน ค่าจ้างประจํา 

พนักงานราชการ (ประจํา) (ผูกพัน)5   
5. * เริ่มดําเนินการ ให้เลือกวันที่เริ่มดําเนินการ (แนะนําให้บันทึก วันต้นปีงบประมาณ) กรณีพมิพ์

ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 01-10-2014 
6. * ดําเนินการเสร็จ ให้เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (แนะนําให้บันทึก วันสิ้นปีงบประมาณ) 

กรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 30-09-2015 
7. * จํานวน ให้พิมพ์ จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับเงินในประเภทค่าใช้จ่ายนั้น 
8. * หน่วยนับ ให้พิมพ์ “คน” 
9. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย6 ให้เลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย” และ”ประเภทค่าใช้จ่ายย่อย”จนครบ

ตามรายการที่ต้องการของบประมาณ (ตรวจสอบว่าประเภทค่าใช้จ่าย ตรงตามชื่อกิจกรรมในข้อ 4) กรณี
บันทึกผิด ให้กดปุ่มรูป “ถังขยะ” เพื่อลบประเภทค่าใช้จ่าย 

10. จํานวนเงิน กรอก จํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) 
              11. กด                         เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย สําหรับเพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทค่าใช้จ่าย
ย่อย และจํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย  

12. กด ปุ่ม “บันทึก” สีดํา 
หน้าต่าง Pop Up จะหายไปและข้อมูลที่บันทึกจะปรากฏเพิ่มในข้อมูลทั่วไป สังเกตว่า จะมีตัวเลข 

“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” อยู่บรรทัดบนสุด ตามภาพที่ 3.2.7 หมายเลข 5 
กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกิจกรรมในโครงการ ให้คลิ๊กปุ่ม  ตามภาพที่ 3.2.7 

หมายเลข 6  
หากมีหลายกิจกรรมสามารถเพิ่มกิจกรรมในโครงการโดยกดปุ่ม  แล้ว

ดําเนินการตามข้อ 1- 12 ให้เสร็จสิ้นทั้งหมดทุกกิจกรรม แล้วกดปุ่มบันทึก สีฟ้า (เหนือตารางแสดงผลการ
ค้นหา “รายการคําของบประมาณ”) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ก่อนดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3  
                                                            
5  กรณีท่ีงบบุคลากรของหน่วยงาน อยู่ในกิจกรรมหลัก เดียวกัน หน่วยงานจะมีโครงการงบบุคลากร โครงการเดียว และมี
กิจกรรม 3 กิจกรรมตามประเภทค่าใช้จ่าย (คือเงินเดือน ค่าจ้างประจํา พนักงานราชการ)  
6 ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายย่อย ภายใต้งบรายจ่าย และความหมายค่าใช้จ่ายบางรายการในแต่ละปี กําหนดโดย
กลุ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ กองแผนงาน 
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ภาพที่  3.2.6 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบบุคลากร (ตอ่) 

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เมื่อทําตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว ด้านบนจะปรากฏตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ(ภาพที่ 3.2.7) ให้ดําเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมดของโครงการ ซึ่งมาจากยอดรวมของ“เงิน
ที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 
 2. ใหใ้ส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง   
          4. เมือ่ตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม   

ภาพที่  3.2.7 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คําของบบุคลากร 
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ตอบคําถามที่พบบ่อย 
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูล 
2. การบันทึกคําของบประมาณ ทําได้บนเว็บไซต์เท่านั้น 
3.  กรณีที่คําขอได้รับการส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง โดยผู้ดูแล (หนว่ยงาน) ปุ่มบันทึก สีฟ้าจะหายไป 

เพราะไม่อนุญาตให้เจ้าของโครงการแก้ไขอีก  
4. การแนบไฟล์ เอกสาร จะสามารถทําได้เพียงบนเว็บไซต์เท่านั้น และถ้าไมแ่นบไฟล์จะไมส่ามารถส่ง  

คําของบประมาณเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองได้ : ใช้นามสกุล zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, xml, pdf, jpg, 
png, jpeg  ขนาดของไฟล์  ไม่ควรเกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ สามารถแนบได้หลายไฟล์) 

5. หลังกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพิ่ม ถ้าดําเนินการครบถ้วนจะขึ้น
ข้อความสีเขียว Success! คุณเพิ่มข้อมูลสําเร็จ เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” 
แต่ถ้าไม่สามารถบันทึกได้ระบบจะมีข้อความ สีแดง Error และแจ้งเหตุผลให้แก้ไข  

6. กดปุ่ม “ส่งออกเป็นแบบฟอร์มคําขอ” เพื่อ Download มาตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง
งบประมาณรวมทั้งกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และงบประมาณทั้งโครงการ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
 3.2.2.2 กรณเีลือก งบดาํเนนิงาน (ขั้นต่ํา ประจาํ) 
  จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.2.8 จะเห็น ช่อง “*ประเภทงบรายจ่าย” ระบุ “งบ
ดําเนินงาน (ขั้นตํ่าประจํา)” การบันทึกข้อมูลประกอบด้วย  3 ขั้นตอน ให้ทําตามลําดับ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไปของโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป กรณีประเภทค่าใช้จ่ายหมวดค่า ค่า
น้ําประปา ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้สร้าง 1 โครงการต่อ 1 
ประเภทค่าใช้จ่าย (เริ่มบันทึกขึ้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ) เช่น โครงการที่ 1 กิจกรรมที่1 ค่าไฟฟ้า, 
โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ค่าน้ําประปา ,โครงการที่ 3 กิจกรรมที่ 1 ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไป (อธิบายตามตัวเลข ในภาพที่ 3.2.8 ) ดังนี ้

1 * ปีงบประมาณ ให้เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการส่งคําของบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) 
2 * ประเภทโครงการ กําหนดให้เลือกโครงการเดี่ยว 
3 * หน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ ให้ตรวจสอบ 
4 * กิจกรรมหลกั ให้เลือก กิจกรรมหลักตามที่กรมฯ กําหนดในแต่ละปี 
5 * ยุทธศาสตร์ สําหรับงบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) ให้เลอืก ภารกิจพื้นฐาน7 

         6. ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ (ถ้ามี) ให้หน่วยงาน8  กดปุ่มสีฟ้า      เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 
หรือข้อมูลทีใ่ช้จัดทําคําของบประมาณ  
         7. ไฟล์แนบ + เพิ่มไฟล์อัพโหลด(ถ้ามี) ให้กด                       กรณีที่มีไฟล์อัพโหลดตามข้อ 8 มากกว่า 1 ไฟล์ 
         8. อัพโหลดไฟล์ (ถ้ามี) เพื่อให้หน่วยงาน“เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ทั้งนี้ ถ้า
ต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ 

                                                            
7 ภารกิจพื้นฐาน หมายถึง วิธีการดําเนินงานนอกเหนือจาก ยุทธศาสตร์ท่ี 1-6 
8 กองแผนงานจะแนบไฟล์ “ข้อมูลคําของบบุคลากร/งบดําเนินงานขั้นต่ํา ประจํา”(ถ้ามี) เพื่อให้หน่วยงานบันทึกคําขอใน ESM  
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         ๙. เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม  พิมพ์ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ จากนั้นเลือกเข้า
กลุ่ม จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกลุ บางส่วน กด “ค้นหา” 
หลังจากนั้น กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏ
รายชื่อในข้อมูลทั่วไป กรณีต้องการเปลี่ยนช่ือให้กดปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายชื่อนั้น และทําการเลอืกใหม ่
        10. ปุ่มบันทึก 

 
ภาพที่  3.2.8 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไป คําของบดําเนินงาน (ขั้นต่ํา ประจํา) 

ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ  

           หลังจากท่านกดบันทึกตามขั้นตอนที่ 1 จะเหน็ภาพ 3.2.9 ให้ตรวจสอบขอ้มูลตามหมายเลข 1-7 
ว่าถูกต้องตรงกับที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่ 

 
 

ภาพที่  3.2.9 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบดําเนินงาน (ขั้นต่ํา ประจํา) 
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 แล้วให้คลิ๊ก ตามภาพ 3.2.9 หมายเลข 8 จะปรากฏหน้าต่าง Pop Up ดังภาพที่ 
3.2.10 ให้บันทึกข้อมูลดังนี้   
             1. ลําดับความสําคัญ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับความสําคัญของกิจกรรมการดําเนินงาน โดยระบบ ESM 
จะเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมตามตัวเลขที่ใส ่หากต้องการเปลี่ยนลําดับกิจกรรม สามารถแก้ไขตัวเลข
ได้ และระบบ ESM จะเรียงให้ใหม่หลังกดบันทึก  

2. * ยกเลิก ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้เลอืก ยกเลิก หรอื ไม่ยกเลิกกิจกรรม กรณีไมต้่องการ
กิจกรรมนั้นใหเ้ลือก ยกเลิก แทนการลบทิ้ง 

3. * กิจกรรมย่อย ให้เลือกกจิกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรมหลักที่กรมฯ กาํหนด โดยดูตามที่ระบุใน
พจนานุกรมกิจกรรม 

4. * ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ ช่ือของกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ “ประเภทค่าใช้จ่าย” เช่น 
ประเภทค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

 พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ขั้นตํ่าประจํา)”เมื่อเลือกประเภท
ค่าใช้จ่าย เป็น “2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ขั้นตํ่า ประจํา)”  ดังนั้น งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) ใน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1 โครงการ จะมีช่ือกิจกรรมตามประเภทค่าใช้จ่าย สามารถคลิ๊กเพื่อเพิ่ม
กิจกรรมได้หากมีหลายๆ รายการค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเริ่มขั้นตอนที่ 1 

 ประเภทค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) 
 พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า“ค่าน้ําประปา”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น “2.2 ค่า
สาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่าน้ําประปา (ขั้นตํ่า)”   

 ทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่ แล้วพิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าไฟฟ้า ”เมื่อเลือกประเภท
ค่าใช้จ่าย เป็น “2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่าไฟฟ้า(ขั้นตํ่า)”  
  ทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่ แล้วพิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าโทรศัพท์ ”เมื่อเลือกประเภท
ค่าใช้จ่าย เป็น “2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่าโทรศัพท์(ขั้นตํ่า)” 
 ทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหม ่แลว้พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าไปรษณีย์ ”เมื่อเลือกประเภท
ค่าใช้จ่าย เป็น “2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่าไปรษณีย์ (ประจํา)” 
 ทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหม ่แลว้พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม” 
เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น “2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม (ประจํา)” 
 ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคไม่ให ้คลิ๊กเพื่อเพิ่มกิจกรรม แต่ใหบั้นทึกขั้นตอนที่ 1 
ใหม่ ทุกรายการค่าใช้จ่าย  

5. * เริ่มดําเนนิการ ให้เลือกวันที่เริ่มดําเนินการ (แนะนําให้บันทึก วันต้นปีงบประมาณ) กรณีพมิพ์
ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 01-10-2014 

6. * ดําเนินการเสร็จ ให้เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (แนะนําให้บันทึก วันสิ้นปีงบประมาณ) 
กรณีพิมพ์ให้พมิพ์ ปี ค.ศ. เช่น 30-09-2015 

7. * จํานวน ให้พิมพ์ “1” 
8. * หน่วยนับ ให้พิมพ์ “หน่วยงาน”  
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9. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย9 ให้เลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย” และ “ประเภทค่าใช้จ่ายย่อย”         
จนครบตามรายการที่ต้องการของบประมาณ (ตรวจสอบว่าประเภทค่าใช้จ่าย ตรงตามชื่อกิจกรรมในข้อ 4) 
กรณีบันทึกผิด ให้กดปุ่มรูป “ถังขยะ” เพื่อลบประเภทค่าใช้จ่าย 

10. จํานวนเงินกรอก จํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) 
               11.                          เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย สําหรับ เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทค่าใช้จ่าย
ย่อย และจํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย  
     12. ปุ่มบันทึก 

หน้าต่าง Pop Up จะหายไปและข้อมูลที่บันทึกจะปรากฏเพิ่มในข้อมูลทั่วไป สังเกตว่า จะมีตัวเลข 
“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” อยู่บรรทัดบนสุด ตามภาพที่ 3.2.11 หมายเลข 5 

กรณีต้องการแก้ไขกิจกรรมในโครงการ ให้คลิ๊กปุ่ม  ตามภาพ 3.2.11 
หมายเลข 6 

หากมีหลายกิจกรรมสามารถเพิ่มกิจกรรมในโครงการโดยกดปุ่ม  แล้ว
ดําเนินการตามข้อ 1- 12 ให้เสร็จสิ้นทั้งหมดทุกกิจกรรม (ยกเว้นหมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค) แล้วกดปุ่ม
บันทึก สีฟ้า (เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ”) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
ก่อนดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3 

 

 
ภาพที่  3.2.10 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบดําเนินงาน (ขั้นต่ํา ประจํา) (ตอ่) 

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว ด้านบนจะปรากฏตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพที่ 
3.2.11 ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

                                                            
9
 ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายย่อย ภายใต้งบรายจ่าย และความหมายค่าใช้จ่ายบางรายการ กําหนดโดยกลุ่ม

พัฒนาแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ กองแผนงาน 
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 1. ตรวจสอบ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมดของโครงการ ซึ่งมาจากยอดรวมของ“เงิน
ที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 
 2. ใหใ้ส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง   
          4. เมือ่ตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม  สีฟ้า เหนือตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการคําของบประมาณ” 

 

 
ภาพที่  3.2.11 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คําของบดําเนินงาน (ขั้นต่ํา ประจํา) 

ตอบคําถามที่พบบ่อย 
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูล 
2. การบันทึกคําของบประมาณ ทําได้บนเว็บไซต์เท่านั้น 
3.  กรณีที่คําขอได้รับการส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง โดยผู้ดูแล (หนว่ยงาน) ปุ่มบันทึก สีฟ้าจะหายไป 

เพราะไม่อนุญาตให้เจ้าของโครงการแก้ไขอีก  
4. การแนบไฟล์ เอกสาร จะสามารถทําได้เพียงบนเว็บไซต์เท่านั้น และถ้าไมแ่นบไฟล์จะไมส่ามารถส่ง  

คําของบประมาณเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองได้ : ใช้นามสกุล zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, xml, pdf, jpg, 
png, jpeg  ขนาดของไฟล์  ไม่ควรเกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ สามารถแนบได้หลายไฟล์) 

5. หลังกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพิ่ม/หรือแก้ไข ถ้าดําเนินการครบถ้วน
จะขึ้นข้อความสีเขียว Success! คุณเพิ่มข้อมูลสําเร็จ เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําขอ
งบประมาณ” แต่ถ้าไม่สามารถบันทึกได้ระบบจะมีข้อความ สีแดง Error และแจ้งเหตุผลให้แก้ไข  

1 

2 
3 

4 

6 5 
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6. กดปุ่ม “ส่งออกเป็นแบบฟอร์มคําขอ” เพื่อ Download มาตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง
งบประมาณรวมทั้งกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และงบประมาณทั้งโครงการ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
 
 3.2.2.3 กรณเีลือก งบดาํเนนิงาน (โครงการ)   

  จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.2.12 จะเห็นช่อง “*ประเภทงบรายจ่าย” ระบุ “งบดําเนินงาน 
(โครงการ)” ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ใหท้าํตามลําดับ ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไปของโครงการใหญ ่
  ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มโครงการย่อย 
  ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมลูทั่วไปของโครงการย่อย 
  ขั้นตอนที่ 4 การบันทึกข้อมลูกิจกรรมในโครงการย่อย 
  ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดําเนินงานโครงการย่อย คําของบ
ดําเนินงาน (โครงการ) 
  ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนการดําเนินงานโครงการใหญ่ คําของบดําเนินงาน (โครงการ) 

ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไปของโครงการใหญ่ (อธิบายตามตัวเลข ภาพที่ 3.2.12) บันทึกข้อมูลดังนี้ 
1. *ปีงบประมาณ ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการส่งคําของบดําเนินงาน(โครงการ) 
2. *ประเภทโครงการ กําหนดเป็น โครงการใหญ่ เท่านั้น 
3. *สังกัดของหน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ 
4. *กิจกรรมหลกั ให้เลือก กิจกรรมหลักของโครงการใหญ ่ 
5. *ช่ือโครงการ พิมพ์ช่ือโครงการให้ตรงกับชื่อกิจกรรมหลักตามพจนานุกรมกิจกรรมและวงเล็บ ช่ือหน่วยงาน  
6. หลักการและเหตุผล พิมพ์ หลักการและเหตุผล 
7. วัตถุประสงค์ พิมพ์ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
8. ลักษณะโครงการ เลือก ลักษณะของโครงการ10  เป็น โครงการใหม่หรือโครงการต่อเนื่อง 
9. เป้าหมายผลผลิตภาพรวมโครงการ 
  9.1 ลําดับ พมิพ์ ลําดับของโครงการ 
  9.2 ผลผลิตโครงการ พิมพ์ ผลผลิตของโครงการ 
  9.3 จํานวน พมิพ์ จํานวนผลผลิตของโครงการ 
  9.4 หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนบัของผลผลิตโครงการ 
  9.5 *เป้าหมายผลผลิตภาพรวมโครงการกด เพิ่มผลผลิตโครงการ เพื่อเพิ่ม

บรรทัดกรณีต้องการบันทึกมากกว่า 1 เป้าหมาย อย่างไรก็ตามเป้าหมายผลผลิตในลําดับแรกขอให้เป็น
เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของโครงการ เนื่องจากระบบESMจะนําไปวางแผนงาน ในเมนูบริหารโครงการ และให้
รายงานผลงานในเมนูรายงานความก้าวหน้า ต่อไป ***ผลผลิตที่ลําดับที่ 1 มีความสําคัญที่สุดของโครงการ*** 

10. เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  10.1 ลําดับ พิมพ์ ลําดับของตัวช้ีวัด 
  10.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ พิมพ์ ช่ือตัวช้ีวัดที่สะท้อนความสําเร็จของโครงการใหญ ่

                                                            
10โครงการใหม่ หมายถึง โครงการที่จัดทําขึ้นใหม่ในปีนั้น (ไม่เคยทํามาก่อน) และสามารถดําเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว 
โครงการต่อเนื่อง หมายถึง โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีก่อน หรือเป็นโครงการที่มีลักษณะเคยทํามาแล้วในปีก่อน หรือ
เป็นโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียวหรือเป็นโครงการที่ต้องต่อยอดขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 
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  10.3 จํานวน พิมพ์ ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
  10.4 หน่วยนบั พิมพ์ หน่วยนับของข้อ 10.2 
       10.5 * เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ กดที่ เมื่อ

ต้องการบันทึกมากกว่า 1 ตัวช้ีวัด 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้พิมพ์ บรรยายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

         12 ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ (ถ้ามี) ให้หน่วยงาน กดปุ่มสีฟ้า       เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 
หรือข้อมูลทีใ่ช้จัดทําคําของบประมาณ  
         13. ไฟล์แนบ+เพิ่มไฟล์อัพโหลด(ถ้ามี) ใหก้ด                   เพิ่มไฟลอ์ัพโหลด กรณีที่มีไฟล์อัพโหลด
ตามข้อ 14 มากกว่า 1 ไฟล ์
         14.อัพโหลดไฟล์เพื่อให้หน่วยงาน“เลือกไฟล์”และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบทั้งนี้ถ้าต้องการ
ลบไฟล์ให้กดรปูถังขยะ 

         15. เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม  จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” หลังจากนั้น กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” 
หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏรายชื่อในข้อมูลทัว่ไป กรณีต้องการเปลี่ยน
ช่ือให้กดปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายชื่อนั้น และทําการเลอืกใหม ่
 16 *ผู้เสนอโครงการ กด “เพิ่มผู้เสนอโครงการ” เพื่อค้นหาและเลือกชื่อผู้เสนอโครงการ (วิธีการเหมือนข้อ 15) 
 17. *ผู้อนุมัติโครงการ กด “เพิม่ผู้อนุมัติโครงการ”เพื่อค้นหาและเลือกช่ือผู้อนุมติัโครงการ (วิธีการเหมอืนข้อ 15) 

18. กดปุ่ม บันทึก สีเขียว ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพิ่ม ถ้าดําเนินการครบถ้วนจะขึ้น
ข้อความ สีเขียว Success! คุณเพิ่มข้อมูลสําเร็จ เหนือตารางแสดงผลการค้นหา แต่ถ้าไม่สามารถบันทึกได้
ระบบจะมีข้อความ สีแดง Error และแจ้งเหตุผลให้แก้ไข 

ข้อควรระวัง *** ก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไปใหก้ด “บนัทกึ” ในข้อ 18 ก่อนจะทํารายการ
ต่อไป มิฉะนั้นระบบจะทําการ Refresh แล้วข้อมูลจะหายไป*** 
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ภาพที่ 3.2.12 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการใหญ่ งบดําเนินงาน(โครงการ) 
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ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มโครงการย่อย  
1. เมื่อกดบันทึกจากขั้นตอนที่ 1 แล้วหนา้จอของท่านจะปรากฏตามภาพ 3.2.13  ให้ตรวจสอบข้อมูล

ว่า ถูกต้องครบถ้วนตรงกับที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่  
เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ใหส้ังเกต จะเห็นข้อความ “โครงการย่อย คลิ๊ก เพื่อเพิ่มโครงการย่อย” 

(เหนือช่อง ประโยชน์ที่จะได้รับ)  

 
 

ภาพที่ 3.2.13 ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ) 

2. จะขึ้น Pop Up ให้บันทึกโครงการย่อย (ภาพที่ 3.2.14) ดังต่อไปนี้  
2.1 ตรวจสอบ เป็นชื่อโครงการใหญท่ี่โครงการย่อย อยู่ภายใต้ถูกต้องหรือไม่  
2.2 ลําดับความสําคัญ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับความสําคัญของโครงการย่อยนั้น  
2.3 ช่ือโครงการ ให้พิมพ์ “โครงการย่อยที่...” แล้วตามด้วยช่ือโครงการย่อย เพื่อความสะดวกใน

การค้นหาโครงการในขั้นบริหารโครงการของหน่วยงาน 
2.4 ค่าน้ําหนักของโครงการย่อย (ร้อยละ)11 ให้พิมพ์ ค่าน้ําหนักของโครงการย่อย ทั้งนี้น้ําหนักของ

โครงการย่อยทุกโครงการต้องรวมกันแล้วได้เท่ากับ 100 
2.5 จํานวนเงิน ให้พิมพ์ จํานวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการย่อยนั้น 12 
2.6. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด “บันทึก” สีดํา 

 
ภาพที่ 3.2.14 ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ) (ต่อ) 

                                                            
11 ค่าน้ําหนักของโครงการย่อย (ร้อยละ) หมายถึง ร้อยละของความสําคัญของโครงการย่อยที่มีผลต่อการบรรลุความสําเร็จ
ของโครงการใหญ่ 
12 กรณีท่ีบันทึกจํานวนเงินในโครงการย่อย ไปจํานวนหนึ่ง หากไม่ตรงกับยอดรวมจํานวนเงินที่ระบุในกิจกรรมในโครงการย่อย 
ระบบจะเปลี่ยนตัวเลขจํานวนเงินในโครงการย่อยให้ตรงกับยอดรวมจํานวนเงินที่ระบุในกิจกรรมในโครงการย่อยโดยอัตโนมัติ 

1 

2.1 

2.2 2.3 

2.4 
2.5 

2.6 
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3. หน้าต่าง Pop Up จะหายไปและข้อมูลที่บันทึกจะปรากฏเพิ่มในข้อมูลทั่วไป (ภาพที่ 3.2.15) 
3.1 สังเกตว่า ในหน้านี้สามารถเพิ่มโครงการย่อยได้โดยคลิ๊กที่ “คลิ๊กเพื่อเพิ่ม โครงการย่อย” เพื่อ

ทําการเพิ่มโครงการย่อย จากนั้นทําตามลําดับ ในขั้นตอนที ่2 ข้อ 2.1-2.6  
3.2 กรณีต้องการแก้ไขโครงการย่อย ให้คลิ๊กที่ “คลิ๊กเพื่อแก้ไขลําดับความสําคัญ,น้ําหนัก,จํานวนเงิน” 

แล้วจะมี Pop Up ขึ้นมาให้ทําการแก้ไข เมื่อทําการแก้ไขเสร็จแล้วให้ทําการกด “บันทึก”  
3.3 สังเกต น้ําหนักรวมของโครงการย่อย ทุกโครงการย่อยรวมกัน ต้องเท่ากับ 100 
3.4 เมื่อดําเนินการเพิ่มหรือแก้ไขโครงการย่อยเสร็จแล้วให้ทําการกด “บันทึก” ปุ่มสีฟ้า เหนือ

ตารางแสดงผลการค้นหารายการคําของบประมาณ อีกครั้ง 

 

 
ภาพที่ 3.2.15 ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ) (ต่อ) 

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมลูทั่วไปของโครงการย่อย (อธิบายตามตัวเลข) 
1. เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 2 แล้ว หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอ ภาพที่ 3.2.16 จากนัน้

ให้คลิ๊กที่ ช่ือโครงการย่อย เพื่อเข้าสู่การบันทึกข้อมูลทั่วไปของโครงการย่อย 

 
ภาพที่ 3.2.16 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ)  

3.4 

3.2 

3.3 
3.1 

1 คลิ๊กชื่อโครงการย่อย 
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2. จะปรากฏข้อมูลทั่วไปของโครงการย่อย ภาพที่ 3.2.17 ซึ่งคล้ายกับข้อมูลทั่วไปของโครงการใหญ ่
ให้ดําเนินการดังนี้  

2.1 ใหท้ําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้ ยอดเงินรวม รหัสโครงการ *ประเภทงบ
รายจ่าย ปีงบประมาณ *ประเภทโครงการ สังกัดของหน่วยงาน *กิจกรรมหลัก *ลําดับโครงการ *อยู่ภายใต้
โครงการใหญ่ *ช่ือโครงการย่อย 
 2.2 ให้เลือก *ยุทธศาสตร์ 
 2.3 ให้เลือก *ตัวช้ีวัด 
 2.4 พิมพ์หลักการและเหตุผล ของโครงการย่อย 
 2.5 พิมพ์วัตถุประสงค์ ของโครงการย่อย 
 2.6 เลือกลักษณะโครงการ 
  2.7 *เป้าหมายผลผลิตภาพรวมโครงการ ให้คลิ๊กที ่  จะขึ้นตารางให้บันทึก (คลิ๊ก
เพิ่มหากต้องการบันทึกมากกว่า 1 เป้าหมายผลผลิตโครงการ) 

  2.7.1 ลําดับ พิมพ์ ลําดับของโครงการย่อย 
  2.7.2 ผลผลิตโครงการ พิมพ์ ผลผลิตของโครงการย่อย 
  2.7.3 จํานวน พิมพ์ จํานวนผลผลิตของโครงการย่อย 
  2.7.4 หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของผลผลติโครงการย่อย 
  อย่างไรก็ตามเป้าหมายผลผลิตในลําดับแรกขอให้เป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของโครงการ 

เนื่องจากระบบESMจะนําไปวางแผนงาน ในเมนูบริหารโครงการ และให้รายงานผลงานในเมนูรายงาน
ความก้าวหน้า ต่อไป ***ผลผลิตที่ลําดับที่ 1 มีความสําคัญที่สุดของโครงการ*** 

2.8 เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ให้คลิ๊ก จะขึ้นตารางให้
บันทึก (ให้คลิก๊เพิ่ม กรณีต้องการบันทึกมากกว่า 1 ตัวช้ีวัด) 

  2.8.1 ลําดับ พิมพ์ ลําดับของตัวช้ีวัด 
  2.8.2 ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ พิมพ์ช่ือตัวช้ีวัดที่สะท้อนความสําเร็จของโครงการย่อย 
  2.8.3 จํานวน พิมพ์ ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
  2.8.4 หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของข้อ 2.8.2 

2.9 *ชื่อกิจกรรมในโครงการ หา้ม คลิก๊ ใหข้้ามไปก่อน (เกบ็ไวด้าํเนินการตามขัน้ตอนที่ 4) 
2.10 พิมพ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการย่อย 
2.11 ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ ให้หน่วยงาน กดปุ่มสีฟ้า       เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม หรือ

ข้อมูลทีใ่ช้จัดทําคําของบประมาณ  
2.12 ไฟล์แนบ +เพิ่มไฟล์อัพโหลด ให้กด                    กรณทีี่มีไฟล์อัพโหลดตาม 2.12 มากกว่า 1 ไฟล ์ 

         2.13  อัพโหลดไฟล์ เพื่อให้หน่วยงาน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ทั้งนี้ ถ้า
ต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ 
 2.14 *เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม  จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” หลังจากนั้น กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” 
หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏรายชื่อในข้อมูลทั่วไป กรณีต้องการเปลี่ยน
ช่ือให้กดปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายชื่อนั้น และทําการเลือกใหม่ 
 2.15 *ผู้เสนอโครงการ กด “เพ่ิมผู้เสนอโครงการ” เพื่อค้นหาและเลือกชื่อผู้เสนอโครงการ (วิธีการเหมือนข้อ 2.13 ) 
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 2.16 *ผู้อนุมัติโครงการกด “เพิ่มผู้อนุมัติโครงการ”เพื่อค้นหาและเลือกช่ือผู้อนุมัติโครงการ  (วิธีการเหมือนข้อ 2.13) 
 2.17 กดปุ่ม บันทึก สฟีา้ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพิ่ม ถ้าดําเนินการครบถ้วนจะขึ้น
ข้อความ สีเขยีว Success! คุณเพิ่มข้อมลูสําเร็จ เหนอืตารางแสดงผลการค้นหา แต่ถ้าไม่สามารถบันทึกได้
ระบบจะมีข้อความ สีแดง Error และแจ้งเหตุผลใหแ้ก้ไข 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 3.2.17 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ) (ต่อ) 
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ข้อควรระวัง  
*** ก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้กด “บันทึก” ในขอ้ 2.16 ก่อนจะทํารายการต่อไป มิฉะนั้น

ระบบจะทําการ Refresh แลว้ข้อมูลจะหายไป*** 
*** โครงสร้างแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค กําหนดให้แผนปฏิบัติราชการ งบดําเนินงาน

(โครงการ) มี 3 ระดับ คือ โครงการใหญ่(เป็นโครงการในระดับกิจกรรมหลัก โดยใช้ช่ือเดียวกับช่ือกิจกรรม
หลัก วงเล็บด้วยช่ือหน่วยงาน) โครงการย่อย และกิจกรรมในโครงการย่อย กรณีที่หน่วยงาน มีระดับโครงการ 
2 ระดับ คือโครงการใหญ่ และโครงการย่อย ไม่มีกิจกรรมในโครงการย่อย ให้เพิ่มกิจกรรมในโครงการย่อย 
โดยใช้ช่ือกิจกรรมตามชื่อโครงการย่อย บันทึกรายละเอียดให้ครบ ตามขั้นตอน 1-6 *** 

*** หากปีงบประมาณใด การกําหนดตัวช้ีวัดประเภทต่างๆ ล่าช้ากว่ากําหนดการบันทึกคําขอ
งบประมาณ ระบบจะปิดช่องหมายเลข 2.3 ตามภาพที่ 3.2.17 เลือกตัวช้ีวัด และให้หน่วยงานเลือกในเมนู
บริหารโครงการ*** 

ขั้นตอนที่ 4 การบันทึกข้อมลูกิจกรรมในโครงการย่อย (อธิบายตามตัวเลข ภาพที่ 3.2.18) 
เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้คลิ๊กที่ “คลิ๊กเพื่อเพิ่มกิจกรรมในโครงการ” (ภาพที่ 3.2.17 

หมายเลข 2.9) จะมี Pop Up ขึ้นมาที่หน้าจอ ให้บันทึกข้อมูลกิจกรรมในโครงการย่อย ดังต่อนี้ 
1. ตรวจสอบชื่อโครงการย่อย   
2. ลําดับ ให้พมิพ์ตัวเลข ลําดับของกิจกรรมการดําเนินงาน หากต้องการเปลี่ยนลําดับ สามารถแก้ไข

ตัวเลขได้และระบบ ESM จะเรียงให้อัตโนมัติหลังกดบันทึก หากไม่ต้องการให้กดรูปถังขยะเพื่อลบกิจกรรม  
3. ยกเลิกกิจกรรมในโครงการ คือการเลือก ยกเลิก หรือ ไม่ยกเลิก แทนการลบกิจกรรม  
4. *กิจกรรมยอ่ย เลือก ช่ือกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ดูได้จากพจนานุกรมกิจกรรม) 
5. *ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ช่ือกิจกรรมในโครงการย่อย 
6. สถานที่ดําเนินโครงการ หมายถึง พื้นที่จดักิจกรรม-โครงการ เช่น กทม. เพราะเป็นจังหวัดที่จัด

ประชุม (ไม่ใชพ่ื้นที่ที่ต้องการควบคุมโรค) 
7. กลุ่มเป้าหมายภายใน พิมพ์ ช่ือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายในกรมฯ เช่น สคร. กองบริหาร เป็นต้น 
8. กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วยข้อมูลย่อย ดังนี้ 

กลุ่มวัย พิมพ์ ช่ือกลุ่มวัยของประชาชนที่ต้องการแก้ปัญหา เช่น วัยรุ่น, วัยทํางาน เป็นต้น 
เครือข่าย พิมพ์ ช่ือเครือข่าย (หน่วยงานภายนอกกรมฯทีน่ําเอาผลผลิตของกรมฯไปใช้หรือมีส่วน

ขับเคลื่อนผลักดันงานของกรมฯ เช่น สสจ. อปท.เป็นต้น)  
Setting พิมพ์ พื้นที่/จังหวัด/แหล่ง ที่ต้องการควบคุมโรค เช่น พื้นที่ที่ต้องการควบคุมโรคตาม

โครงการย่อยนี้ คือ โรงเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น  
9. * เริ่มดําเนินการ เลือก วันที่เริ่มดําเนินการเลือกตามปฏิทิน กรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
10. * ดําเนินการเสร็จ เลือก วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เลือกตามปฏิทิน กรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ.  
11. ค่าน้ําหนักของกิจกรรม (ร้อยละ) พิมพ์ตัวเลขค่าน้ําหนักของกิจกรรม (หมายถึงร้อยละของ

ความสําคัญของกิจกรรมนี้ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการ ทั้งนี้รวมทุกกิจกรรมในโครงการต้องเท่ากับ 
100) จําเป็นต้องใส่ทุกกิจกรรมเพราะจะเชื่อมโยงกับเมนูรายงานผลความก้าวหน้า หากไม่ใส่ค่าน้ําหนัก             
เม่ือรายงานผลความก้าวหน้าในกิจกรรมนี้จะเท่ากับ 0  

12.   ผลผลิตของกิจกรรม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ หรือ เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น 
13. * จํานวน พิมพ์ จํานวนของผลผลิตข้อ 12  
14. * หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของผลผลิตข้อ 12 เช่น เรื่อง คน เครือข่าย รายบริการ เป็นต้น 
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15. แผนงานลดโรคและภัยสุขภาพ13 เลือก มาตรการที่อยู่ภายใต้แผนงานลดโรคและภยัสุขภาพ 
 เลือก เครื่องหมายหน้ารหัสมาตรการที่พิจารณาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
 โดยระบบจะขึ้นช่อง “เลือกน้ําหนัก” ให้คลิ๊กเลือกตัวเลข (พิจารณาจาก ท่านคิดว่าจํานวนเงินใน

กิจกรรมนี้ทั้งหมด ท่านใช้ไปเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการที่เลือกโดยตรงกี่เปอร์เซ็นต์ รวมแล้วไม่เกิน 100 อาจ
รวมกันอาจจะได้ 100 % หรือตํ่ากว่า 100 เนื่องจากเงินในบางส่วนของกิจกรรมไม่ได้ดําเนินการเพื่อ
มาตรการทั้งหมด เช่น กิจกรรมจัดรณรงค์ มีค่าพิมพ์คู่มือคัดกรองเบาหวานใช้เงิน 50% พิมพ์แนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ใช้เงิน 20% อื่นๆ อีก 30% เป็นค่าเดินทาง ซึ่งจําแนกไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นไปเฉพาะ
มาตรการใด เป็นต้น) 

 ทั้งนี้ จะเลือกมาตรการได้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ14 (ระบบจะเชื่อมโยงเฉพาะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเท่านั้น โดยหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่แสดง Drop down มาตรการ) 

 เน้น !! ใน 1 กจิกรรมนั้นค่าน้าํหนักของมาตรการที่เลือกรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100 
16. ยอดเงินรวมของกิจกรรมทั้งหมด ให้ตรวจสอบจํานวนเงินรวมทั้งหมดในกิจกรรมทั้งนี้ ระบบจะรวม

ให้อัตโนมัติเมื่อกดบันทึก 
17. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย และประเภทคา่ใช้จ่ายย่อย ภายใต้ประเภทค่าใช้จ่าย จนครบตามรายการ

ที่ต้องการของบประมาณ 
18. จํานวนเงิน พิมพ์ จํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย 

19. เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย สําหรับ เพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย และประเภทค่าใช้จ่าย
ย่อย และจํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย 

20. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วใหท้ําการกด “บันทึก” สีดํา Pop Up จะหายไป 
หากโครงการย่อยนี้มีหลายกิจกรรม ให้ คลิ๊กเพื่อเพิ่ม กิจกรรมในโครงการ แล้วทําตามขอ้ 1-20 จน

ครบถ้วนทุกกิจกรรมในโครงการย่อยนั้น 

                                                            
13 จากเอกสาร “สรุปเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ” จากกองแผนงาน 
14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีระบุไว้ใน เล่ม “สรุปเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ”  
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ภาพที่ 3.2.18  ขั้นตอนที่ 4 การบันทึกข้อมูลกิจกรรมในโครงการย่อย คําของบดําเนินงาน(โครงการ)  
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21) ให้คลิ๊ก “แตกตัวคูณงบดําเนินโครงการ”   (จะปรากฏเฉพาะประเภท
ค่าใช้จ่ายที่กําหนดให้แตกตัวคูณเท่านั้น) จะขึ้น Pub up ตามภาพที่ 3.2.19 แบ่งเป็น ส่วนที่ต้องตรวจสอบ 
การแตกกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ และการแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย 

 21.1) ส่วนทีต้่องตรวจสอบ 
 ส่วนบนจะเป็นข้อมูลของโครงการย่อย  ใหต้รวจสอบทุกรายการที่ปรากฏ เช่น 
 ยอดเงินตามคําของบประมาณ 

    ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือ ยอดเงินของโครงการได้รับอนุมัติเงินให้ดําเนินการ (=
ยอดเงินจัดสรรงบประมาณโครงการ+อนุมัติเงินโอนเข้า-อนุมัติเงินโอนออก) ที่ยังไม่ได้หักรายการเบิกจ่าย  ใน
กรณีถ้าไม่มีการโอนเงินใดๆ จะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ 

 ยอดเงินที่ใช้ หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดรวมทุกประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าของโครงการต้อง
วางแผนค่าใช้จ่ายในประเภทต่างๆ รวมกันให้เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง (แต่ในตัวอย่างนี้จะไม่
เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงเพราะยังไม่ได้เข้าไปดําเนินการครบทุกกิจกรรม) 

 รายการอื่นให้ตรวจสอบ ได้แก่ รหสัโครงการ ประเภทงบรายจ่าย ปีงบประมาณ สังกดั
หน่วยงาน กิจกรรมหลัก  ลําดับโครงการ ช่ือโครงการย่อย  ระยะเวลาดําเนินโครงการ กิจกรรมในโครงการ 
(สังเกตรหัสจะมี Underscore กิจกรรม ต่อท้าย Underscore โครงการย่อย)  

 ซึ่งหากเจ้าของโครงการต้องการแก้ไข ข้อมลูตามข้อ 21 สามารถเข้าไปปรับตามข้อ 16-19  
21.2) การแตกกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ ให้บันทึก“กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรม

ในโครงการ(ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย)” เช่น ประชุม 5 ครั้ง / จัดจ้าง 1 ครั้ง / นิเทศ 5 ครั้ง เป็นต้น  
  อนึ่งการแตกกิจกรรมย่อยฯ นี้ เจ้าของโครงการจําเป็นต้องพิจารณา บันทึกกิจกรรมย่อย

ภายใต้กิจกรรมในโครงการ (ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย) อย่างรอบคอบ เนื่องจากระบบฯ จะนําข้อมูลดังกล่าวไป
เช่ือมโยงกับร้อยละความก้าวหน้าของโครงการฯ ในเมนูรายงานความก้าวหน้า เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
เจ้าของโครงการในการรายงานความก้าวหน้าต่อไป(กรณีกิจกรรมในโครงการไม่มีประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องแตก
ตัวคูณ เจ้าของโครงการจะรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในโครงการภาพรวม) 

  ดังนั้น จึงไม่ให้เอารายการค่าใช้จ่ายมาใส่ เช่น เบ้ียเลี้ยง 200 คน ที่พัก 3 คืน หรือพิมพ์
หนังสือ 3000 เล่ม มาใส่ เพราะรายการค่าใช้จ่ายจะไปอยู่ในการแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่ายข้อ 21.3 และ
หากมีรายการมากกว่า 1 รายการ สามารถกด +กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ(ไม่ใช่รายการ
ค่าใช้จ่าย)  

  เมื่อบันทึกครบทุกรายการแลว้ ใหก้ด บนัทกึ ปุ่มสีน้าํเงนิ ก่อนเข้าไปคลิก๊ข้อ 21.3 แตกตัว
คูณรายการค่าใช้จ่าย มิฉะนัน้ รายการที่บันทึกจะหายไป 

21.3) การแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย โดยคลิ๊ก +เพิ่มข้อมูลตัวคูณ และขึ้น popup ให้กรอก
รายละเอียด เจ้าของโครงการคลิ๊ก +เพิ่มข้อมูลตัวคูณได้หลายรายการตามต้องการ ทั้งนี้การแตกตัวคูณ มีไว้
อํานวยความสะดวกให้เจ้าของโครงการทราบที่มาของจํานวนเงินในกิจกรรมนั้นๆ ว่า มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
อะไรบ้าง โดยสังเกตจํานวนเงินระหว่าง “รวมทั้งสิ้น” จะต้องเท่ากับ “*เงินที่ใช้” ถึงจะถือว่าการแตกตัวคูณ
ถูกต้อง (ตัวอย่างแสดงการบันทึกการแตกตัวคูณไม่ถูกต้อง เพราะเกินวงเงินที่ใช้ เจ้าของโครงการควรปรับให้เท่ากัน)  

อย่างไรก็ตาม ระบบฯ จะยืนยันตัวเลข “*เงินที่ใช้” และการเลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย”เป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายและตัวเลขจํานวนเงินที่ถูกต้อง ไม่ได้เอารายการค่าใช้จ่ายและจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นจากการแตกตัว
คูณรายการค่าใช้จ่ายมานําเสนอ Report แต่อย่างใด 

22) กด บันทกึ สีฟ้า 
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23) คลิ๊ก ช่ือโครงการย่อย หลังคําว่า “กลับไปดูข้อมูลโครงการ” เพื่อ กลับไป“แตกตัวงบดําเนินการ
โครงการ” ตามข้อ 21-22 จนครบทุกประเภทค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในกิจกรรมนั้น 

24) ดําเนินการตามวิธีการในข้อ 2-23 จนครบถ้วน ทุกกิจกรรมในโครงการย่อย  
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ภาพที่ 3.2.19 การแตกตัวคูณงบดําเนินโครงการ 

ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดําเนินงานโครงการย่อย 
เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 4 แล้ว Pop Up จะหายไป หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 3.2.20  
1. ตรวจสอบ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมดของโครงการย่อย ซึ่งมาจากยอดรวมของ

“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 
2. ตาราง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ใส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน 

ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (เดือนในตารางจะแสดงภาพรวมตามที่หน่วยงานบันทึก วันเริ่มดําเนินการ
และสิ้นสุดดําเนินการของกิจกรรม) 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 ระบบฯ 
จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

4. ตาราง “แผนการดําเนินงาน” ให้ใส่จํานวนเป้าหมายผลผลิตในลําดับแรก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สําคัญ
ที่สุดของโครงการว่ามีแผนที่จะดําเนินการในเดือนใด จนครบ 
 5. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  สีฟ้า เหนือตารางแสดงผลการค้น 

21.1 

21.2 21.3 

22 

23 
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 หลังจากนั้นใหไ้ปดูที่ ตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคาํของบประมาณ” คลิ๊กเลือก โครงการย่อย
ลําดับต่อไป ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 3-5 จนครบทุกโครงการย่อย 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2.20  ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดําเนินงานโครงการย่อย  

คําของบดําเนินงาน(โครงการ) 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนการดําเนินงานโครงการใหญ่ คําของบดําเนินงาน (โครงการ) 
 หลังจากบันทึกข้อมูลครบทุกโครงการย่อย (ขั้นตอนที่ 3-ขั้นตอนที่ 5) ใหค้ลิ๊กที่รูปดินสอหน้าช่ือ
โครงการใหญท่ี่ต้องการ จะปรากฏภาพ 3.2.21 ให ้
 1. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด 

2. ตาราง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ตรวจสอบจํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือน 
ลงใน ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (เดือนในตารางจะแสดงภาพรวมตามที่หน่วยงานบันทึก วันเริ่ม
ดําเนินการและสิ้นสุดดําเนินการของทุกโครงการย่อย) ข้อมูลนี้จะมาจากยอดรวมการวางแผนเบิกจ่าย
งบประมาณของทุกโครงการย่อยรวมกัน 

4 

1 

3 

2 

5 
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3. ตาราง “แผนการดําเนินงาน” ให้ใส่จํานวนเป้าหมายผลผลิตในลําดับแรก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สําคัญ
ที่สุดของโครงการว่ามีแผนที่จะดําเนินการในเดือนใด จนครบ 
 4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม   

 

 

 

 

2 

3 
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ภาพที่ 3.2.21 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนการดําเนินงานโครงการใหญ่ คําของบดําเนินงาน (โครงการ) 
 
 3.2.2.4 กรณเีลือกงบลงทนุ 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถงึรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

การบันทึกคําของบประมาณ งบลงทุนจะแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ ก. การบันทึกข้อมูลครภัุณฑ์        
ข. การบันทึกขอ้มูลที่ดิน และสิ่งก่อสร้างแต่ละแบบมีวิธีการบันทึก ดังนี้ 
ก. การบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ 
 มีวิธีการบันทึก แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลทั่วไป (ภาพที่ 3.2.21) อธิบายตามตัวเลข 

1. *ประเภทงบรายจ่าย จะแสดงอัตโนมัติเป็น “งบลงทุน”  
2. *ปีงบประมาณเลือก ปีงบประมาณของคําของบลงทุน  
3. *ประเภทโครงการบังคับเลือก “โครงการเดี่ยว” เท่านั้น 
4. * สังกัดของหน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ 
5. *กิจกรรมหลัก เลือก กิจกรรมหลัก ของครุภัณฑ์ที่ได้รับ(ข้อมูลจากบันทึกกองแผนงาน) 
6. *ยุทธศาสตร์ สําหรับงบลงทุนให้เลือก “ภารกิจพื้นฐาน” เท่านั้น 
7. *ช่ือโครงการ พิมพ์ คําว่า “ครุภัณฑ์” เท่านั้น 
8 วัตถุประสงค์ พิมพ์ บรรยายภาพรวมของรายการครุภัณฑ์ (ตามท่ีกรมฯกําหนด) เช่น 

1) เพื่อทดแทนสําหรับภารกิจหน่วยงาน จํานวน....... รายการ จํานวน.... ตัว 
2) เพื่อทดแทนสําหรับด้านความเป็นเลิศด้าน.....จํานวน.....รายการ จํานวน...ตัว 
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับภารกิจหน่วยงาน จํานวน......รายการ จํานวน....ตัว 
4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเป็นเลิศด้าน....จํานวน....รายการ จํานวน....ตัว 

4 
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  9. ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ (ถ้ามี) ให้หน่วยงานกด ปุ่มสีฟ้า  เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างที่ใช้จัดทําหรือประกอบการส่งคําของบประมาณ  

10. ไฟล์แนบ ให้กด “+เพิ่มไฟล์อัพโหลด”  
11. อัพโหลดไฟล์ เพื่อให้หน่วยงาน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบคําขอ ทั้งนี้

หากต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ  
12. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ”เลือกชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 13. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วใหท้ําการกด “บันทึก”  
 

 

 
 

ภาพที่  3.2.22 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไป คําของบลงทุน (ข้อมูลครุภัณฑ์) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ  
หลังจาก กดบันทึก ตามขั้นตอนที่ 1 จะเห็นภาพ 3.2.23 ให้ตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมด ถูกต้องตรง

ตามท่ีบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้องให้คลิ๊ก “คลิ๊กเพื่อเพิ่มกิจกรรมในโครงการ” 

 

ภาพที่  3.2.23 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบลงทุน (ข้อมูลครุภัณฑ์) 

จากน้ันหน้าจอของท่านจะขึ้น Pop Up ตามภาพ 3.2.24 ให้กรอกข้อมูลกิจกรรมในโครงการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. *ลําดับ พิมพ์ตัวเลข ลําดับที่ของรายการครุภัณฑ์ 
2. *ยกเลิก รายการคือเลือกยกเลิกโครงการกับไม่ยกเลิกโครงการ แทนการลบ 
3.  *กิจกรรมย่อย เลือกกิจกรรมย่อยตามพจนานุกรม 
4. * รายการ พิมพ์ ช่ือครุภัณฑ์ ช่ือครุภัณฑ์ควรเป็นภาษาไทย เป็นชื่อกลางๆ ที่สื่อความหมายได้  

หากเป็นรายการเดิมที่เคยจัดหาในปีที่ผ่านมาขอให้ใช้ชื่อตามบัญชีรายงานครุภัณฑ์และงบลงทุนของกรม
ควบคุมโรค เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 

5. * พื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่เสี่ยง พิมพ์ช่ือจังหวัดที่ดําเนินการ 
6. * เริ่มดําเนินการ เลือกวันที่คาดว่าจะลงนามสัญญากรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
7. * ดําเนินการเสร็จ เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จกรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 

ทั้งนี้ครุภัณฑ์ตํากว่า 1 ล้านบาท ต้องจัดซื้อให้เสร็จทันภายในไตรมาส 1 ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องจัดซื้อ  
ให้ทันภายในไตรมาส 2 

8. ผลผลิตกิจกรรม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิ้ว) ผลผลิตกิจกรรมให้พิมพ์ว่า 3 เครื่อง 

1 
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9. * จํานวน พิมพ์ จํานวนที่ต้องการบันทึกคําของบประมาณ โดยจํานวนตัวเลขต้องตรงกับข้อผลผลิต
กิจกรรม  

10. * ราคาต่อหน่วย พิมพ์ ราคาต่อหน่วยของรายการครุภัณฑ์นั้นจํานวนเงินไม่ต้องใส่คอมมา (,) 
หากเป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ต้องตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณ สามารถ
ดูราคามาตรฐานได้จาก website www.bb.go.th และบัญชีเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้จาก website www.mict.go.thและราคาอ้างอิงจากราคาที่เคยจัดซื้อครุภัณฑ์
อื่นๆ (นอกบัญชีราคามาตรฐาน) ต้ังราคาตามคุณลักษณะและราคาที่สามารถจัดซื้อได้ โดยควรมีการสืบราคา
ก่อน 

11. * หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของรายการครุภัณฑ์เช่น เครื่อง 
 12. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย เลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น 3.1 ค่าครุภัณฑ์ (ดูให้ตรงกับช่ือโครงการ) 
 13. เลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย15 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปหรือ ตํ่ากว่า  
1 ล้านบาทให้ดูที่ราคาต่อหน่วยของรายการครุภัณฑ์นั้นว่ามีราคา สูงกว่า 1 ล้าน หรือตํ่ากว่า 1 ล้าน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)ราคาต่อหน่วย 20,600 
บาท ต้องเลือก ตํ่ากว่า 1 ล้านบาท เป็นต้น 
 14. เลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย ให้เลือกรายหมวดครุภัณฑ์ ประกอบไปด้วย ครุภัณฑ์การเกษตร 
ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อื่นๆ 
 15. จํานวนเงิน เห็นได้ว่าจะเป็นแถบสีเทา ไม่สามารถใส่จํานวนเงินระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติเมื่อ
กดบันทึก โดยคํานวณจาก จํานวน(ตามข้อ10) คูณราคาต่อหน่วย (ตามข้อ 11) จากน้ันให้กด “บันทึก”  
 16. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วใหท้ําการกด “บันทึก” สีดํา แล้ว Pop Up จะหายไป 
***กรณีในกิจกรรมหลัก นั้น มีครุภัณฑ์หลายรายการ ใหท้ําการเพิ่มกิจกรรมโดยทําตามขั้นตอนที่ 2 ต้ังแต่ข้อ 1 
จนถึงข้อ 17 ตามลําดับ ทั้งนี้ 1 กิจกรรม คือ 1 รายการครุภัณฑ์ *** 
 17. เมื่อบันทึกครบถ้วนทุกกิจกรรม ให้กด “บันทึก” สฟี้า เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคํา
ของบประมาณ” 
  
 

                                                            
15ดูตาม ภาคผนวก 4.8 ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายย่อย ภายใต้งบรายจ่าย และความหมายค่าใช้จ่ายบาง
รายการ 
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ภาพที่  3.2.24 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบลงทุน(ข้อมูลครุภัณฑ์) 

  
ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพที่  3.2.25) 

เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 2 หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 3.2.25  
1. ตรวจสอบรายการทั้งหมด โดยเฉพาะ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งมาจากยอด

รวมของ“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 
2. ตาราง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ใส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน 

ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ช่วงเดือนในตารางจะแสดงภาพรวมตามที่หน่วยงานบันทึก วันเริ่ม
ดําเนินการและสิ้นสุดดําเนินการของกิจกรรม) 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
 4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  สีฟ้า เหนือตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการคําของบประมาณ” 
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ภาพที่ 3.2.25 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คําของบลงทนุ (ข้อมูลครุภัณฑ์) 

1 

2 
3 

4 
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ข. การบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ต้องบันทึกทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไปของโครงการ (ภาพที่ 3.2.26) อธิบายตามตัวเลข 
1. *ประเภทงบรายจ่าย จะแสดงอัตโนมัติเป็น “งบลงทุน”  
2. *ปีงบประมาณเลือก ปีงบประมาณของคําของบลงทุน  
3. *ประเภทโครงการบังคับเลือก “โครงการเดี่ยว” เท่านั้น 
4. *สังกัดของหน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ 
5. *กิจกรรมหลัก เลือก กิจกรรมหลักของที่ดินสิ่งก่อสร้างที่เสนอ(ข้อมูลตามบันทึกที่กองแผนงานแจ้ง) 
6. *ยุทธศาสตร์ สําหรับงบลงทุนให้เลือก “ภารกิจพื้นฐาน” เท่านั้น 
7. *ช่ือโครงการ พิมพ์ ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 

ครอบครัว) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
  8.* วัตถุประสงค์ ใส่เป็นภาพรวมของรายการสิ่งก่อสร้าง(ตามท่ีกรมฯกําหนด) เช่น  

1) เพื่อทดแทนสําหรับภารกิจหน่วยงาน จํานวน....... รายการ จํานวน.... ตัว 
2) เพื่อทดแทนสําหรับด้านความเป็นเลิศด้าน.....จํานวน.....รายการ จํานวน...ตัว 
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับภารกิจหน่วยงาน จํานวน......รายการ จํานวน....ตัว 
4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเป็นเลิศด้าน....จํานวน....รายการ จํานวน....ตัว 

9. กิจกรรมโครงการ ให้ข้ามไปก่อน ยังไม่ต้องคลิ๊ก  
10. ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ ให้หน่วยงานกด ปุ่มสีฟ้า  เพื่อดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างที่ใช้จัดทํา

หรือประกอบการส่งคําของบประมาณ เช่น แบบฟอร์ม หรือเอกสารประกอบการจัดทําคําขอในแต่ละประเภท
งบรายจ่าย ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานจัดทําข้อมูลคําของบประมาณและส่งกลับมาโดยอัพโหลดไฟล์ 

11. ไฟล์แนบ ให้กด “+เพิ่มไฟล์อัพโหลด”  
12. อัพโหลดไฟล์ เพื่อให้หน่วยงาน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบคําขอ หาก

ไม่แนบไฟล์จะไม่สามารถส่งเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองได้ ทั้งนี้หากต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ  
13. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ” ใส่ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

 14. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทําการกด “บันทึก” สีฟ้า 
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ภาพที่ 3.2.26 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการ คําของบลงทุน (ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกข้อมลูกิจกรรมในโครงการ  
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1. เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 1 แล้ว หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอใหม่ดังภาพ กิจกรรมใน
โครงการ ให้คลิ๊ก “คลิ๊กเพื่อเพิ่ม กิจกรรมในโครงการ” ภาพที่  3.2.27 

 

 
ภาพท่ี  3.2.27 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกข้อมูลกิจกรรมในโครงการ คําของบลงทุน (ข้อมูลท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 

  
จากนั้นหน้าจอของท่านจะมี Pop Up ขึ้นมาให้กรอกข้อมลูซึ่งมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 3.2.28) 
1.  *ลําดับ ลําดับของรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2. *ยกเลิก รายการคือเลือกยกเลิกโครงการ กับไม่ยกเลิกโครงการ แทนการลบโครงการ  
3. *กิจกรรมย่อย เลือกกิจกรรมย่อยตามพจนานุกรมกิจกรรม 
4. *รายการ พิมพ์ ช่ือรายการสิ่งก่อสร้างเหมือนชื่อโครงการ เช่น อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 

หอ้ง (16 ครอบครัว) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
5. *พื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่เสี่ยง พิมพ์ช่ือจังหวัดที่ดําเนินการ 
6. *เริ่มดําเนินการ เลือกวันที่คาดว่าจะลงนามสัญญากรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
7. *ดําเนินการเสร็จ เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเอกสารงวดงาน-งวดเงิน งวดสุดท้ายที่ระบุไว้ 

กรณีผูกพันให้เลือกสิ้นสุดปีงบประมาณปัจจุบันเท่านั้น (กรณีพิมพ์ ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014) 
9. ผลผลิตกิจกรรม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 

นิ้ว) ผลผลิตกิจกรรมให้พิมพ์ว่า 3 เครื่อง 
10. * จํานวน พิมพ์ จํานวนที่ต้องการบันทึกคําของบประมาณ โดยจํานวนตัวเลขต้องตรงกับข้อ 9.  
11. * ราคาต่อหน่วย พิมพ์ ราคาต่อหน่วยของรายการสิ่งก่อสร้างกรณีเป็นรายการผูกพัน ให้ใส่จํานวน

เงินที่จะขอในปีนั้นๆ เช่น งบประมาณทั้งหมด 11,801,400 บาท ปี 2557 = 2,360,300 บาท ปี 2558 
= 9,441,100 บาท ถ้าจะบันทึกคําของบประมาณของปี 58 ให้บันทึกจํานวนเงิน9441100 บาท ในระบบ
ราคาต่อหน่วยจํานวนเงินไม่ต้องใส่คอมมา (,) 

12. * หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของจํานวนเช่น หลัง 

1 
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13. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย เลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ดูให้ตรงกับช่ือโครงการ)  
14. เลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือรายการผูกพันเดิม รายการก่อสร้าง

ผูกพันใหม่รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม 
15. เลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย มีวิธีพิจารณาดังนี้ ราคาต้ังแต่ 10 ล้านบาท หรือ ราคาตํ่ากว่า 10 

ล้านบาท กรณีเป็นรายการผูกพันให้ดูที่ยอดเงินรวมของรายการสิ่งก่อสร้างนั้นๆเช่น งบประมาณทั้งหมด 
11,801,400 บาท ปี 2557 = 2,360,300 บาท ปี 2558 = 9,441,100 ในเมนูเลือกประเภท
งบประมาณย่อยนั้นต้องระบุเป็น ราคาต้ังแต่ 10 ล้านบาท 

16. จํานวนเงิน เห็นได้ว่าจะเป็นแถบสีเทา ระบบจะคํานวณจากจํานวน (ตามข้อ10) คูณราคาต่อ
หน่วย (ตามข้อ 11) โดยอัตโนมัติ เมื่อกดบันทึก  

17. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทําการกด “บันทึก” สีดํา 
*********หากมีหลายรายการในกิจกรรมหลัก ให้ดําเนินการตามข้อ 1- 17 จนครบทุกรายการ  

 
ภาพท่ี  3.2.28 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการ คําของบลงทุน (ข้อมูลท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 2 หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 3.2.29  
1. ตรวจสอบรายการทั้งหมด โดยเฉพาะ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งมาจากยอด

รวมของ“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 
2. ตาราง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ใส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน 

ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ช่วงเดือนในตารางจะแสดงภาพรวมตามที่หน่วยงานบันทึก วันเริ่ม
ดําเนินการและสิ้นสุดดําเนินการของกิจกรรม) 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
 4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  สีฟ้า เหนือตารางแสดงผลการค้นหา 
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ภาพที่  3.2.29 ส่วนที่ 3 การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คําของบลงทุน (โครงการที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 

1 

2 
3 

4 
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 3.2.3.5 กรณเีลือก งบอดุหนุน 
 จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.2.30 จะเห็น ช่อง “*ประเภทงบรายจ่าย” ระบุ “งบอดุหนุน” การ
บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ใหท้ําตามลําดับ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไป (อธิบายตามตัวเลข ในภาพที่ 3.2.30) ดังนี ้
 1. * ปีงบประมาณ ให้เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการส่งคําของบบุคลากร 
 2.  ประเภทโครงการ กําหนดเป็นโครงการเดี่ยว 
 3.* หน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผูใ้ช้ในระบบฯ ให้ตรวจสอบ 
 4. * กิจกรรมหลัก ให้เลือก กิจกรรมหลกัตามที่กรมฯ กําหนดในแต่ละปี 16  
 5. * ยุทธศาสตร์ สําหรับงบอุดหนุน ให้เลอืก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายฯ17  

 6. * ช่ือโครงการ เลือก “อุดหนุนทั่วไป” (เมื่อประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ได้แก่
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าสังคมสงเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการอบรม อมม.  เงินอุดหนุน
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
แพทย์ด้านระบาดวิทยา และเงินอุดหนุนทุนการศึกษาพัฒนากรมควบคุมโรค) หรือเลือก อุดหนุนเฉพาะกิจ (เมื่อ
ประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน) 
 7. ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ (ถ้าม)ี ให้หน่วยงาน กดปุ่มสีฟ้า       เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 
หรือข้อมูลทีใ่ช้จัดทําคําของบประมาณ          
 8. ไฟล์แนบ +เพิ่มไฟล์อัพโหลด ใหก้ด                    เพิ่มไฟล์อัพโหลด กรณทีี่มีไฟล์อัพโหลดตาม
ข้อ 9 มากกว่า 1 ไฟล ์
          9. อัพโหลดไฟล์ เพื่อให้หน่วยงาน “เลือกไฟล”์ และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ถ้าต้องการ
ลบไฟล์ให้กดรปูถังขยะ 

          10. * เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม   จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาชื่อผู้รบัผิดชอบ
โครงการ โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” หลังจากนั้น กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” 
หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏรายชื่อในข้อมูลทัว่ไป กรณีต้องการเปลี่ยน
ช่ือให้  กดปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายชื่อนั้น และทําการเลือกใหม ่
         11. ปุ่มบันทึก 

                                                            
16 การกําหนดกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยดูตามพจนานุกรม  
17 ให้พิจารณา เลือกตามยุทธศาสตร์กรมฯที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่  3.2.30 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไป คําของบอุดหนุน 

ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 
 หลังจากท่านกดบันทึกตามขั้นตอนที่ 1 จะเห็นภาพ 3.2.31 ให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ว่าถูกต้อง
ตรงกับที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม ่แล้วให้คลิ๊ก ตามภาพ 3.2.31 หมายเลข 1   
 

 

 
ภาพที่  3.2.31 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบอุดหนุน 

 
 

3 

4 

2 
1 

5 
6 

7 

8 
9 

10 11 

1 



40 
 

จะปรากฏหน้าต่าง Pop Up ดังภาพที่ 3.2.32 จากนั้นใหดํ้าเนินการตามลําดับดังนี้ 
 1. ตรวจสอบ ช่ือโครงการ    

    2.. ลําดับความสําคัญ ใหพ้ิมพ์ตัวเลข ลาํดับของกิจกรรมการดําเนินงาน โดยระบบ ESM จะเรียง
กิจกรรมตามตัวเลขที่ใส ่หากต้องการเปลี่ยนลําดับกิจกรรม สามารถแก้ไขตัวเลขได้ และระบบESM จะเรียงให้
ใหม่ หลังกดบันทึก  

3. *ยกเลิก ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้เลือก ยกเลิก หรือ ไม่ยกเลิกกิจกรรม กรณีไม่ต้องการ
กิจกรรมนั้นให้เลือก ยกเลิก แทนการลบทิ้ง 

4. *กิจกรรมย่อย ให้เลือกกิจกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรมหลักที่กรมฯ กําหนด โดยดูตามที่ระบุใน
พจนานุกรมกิจกรรม 

5. * ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ช่ือของกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเภทค่าใช้จ่าย“ประเภท
ค่าใช้จ่าย” ตัวอย่าง เช่น  

 พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย เป็น          
“เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน”   

 พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า“ค่าฌาปณกิจสงเคราะห์”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย เป็น 
“ค่าฌาปณกิจสงเคราะห์” เป็นต้น 

 ดังนั้น งบอุดหนุน จะมีช่ือกิจกรรมตามประเภทค่าใช้จ่ายย่อย18   
6. พื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่เสี่ยง เลือก พื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่เสี่ยง เลือกจังหวัดที่มีกลุ่มที่ได้รับ

งบอุดหนุน (เลือกได้หลายจังหวัด) 
7. Setting พิมพ์ ช่ือ Setting (Unitของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่ต้องการแก้ปัญหา เช่น 

ผู้ป่วยโรคเรื้อน, องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์, ผู้ได้รับทุน, อาสาสมัครมาลาเรีย เป็นต้น) 
8. * เริ่มดําเนนิการ ให้เลือกวันที่เริ่มดําเนินการ (แนะนําให้บันทึก วันต้นปีงบประมาณ) กรณีพมิพ์

ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
9. * ดําเนินการเสร็จ ให้เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (แนะนําให้บันทึก วันสิ้นปีงบประมาณ) 

กรณีพิมพ์ให้พมิพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
10. * จํานวน ให้พิมพ์ จํานวนคน องค์กร ทุน ที่ได้รับเงินในประเภทค่าใช้จ่ายย่อยนั้น 
11. * หน่วยนับ ให้พิมพ์ “คน” หรือ “ทุน” หรือ “องค์กร” ตามประเภทค่าใช้จ่ายย่อย 
12.  จุดเน้น เลือก “เป็นจุดเน้น” หรือ “ไมเ่ป็นจุดเน้น”ให้เลือก มาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ  

เช่น เลือก NHL17_1 กรณี โรคเรื้อน (การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ที่มีข้อบง่ช้ีทางระบาดวิทยาและ
ในผู้สมัผัสโรค) เป็นต้น 

13. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย ให้เลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย” และ”ประเภทค่าใช้จ่ายย่อย”จนครบ
ตามรายการที่ต้องการของบประมาณ (ตรวจสอบว่าประเภทค่าใช้จ่าย ตรงตามชื่อกิจกรรมในข้อ 4) กรณี
บันทึกผิด ให้กดปุ่มรูป “ถังขยะ” เพื่อลบประเภทค่าใช้จ่าย 

14. จํานวนเงิน กรอก จํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) 
15. กด ปุ่ม “บันทึก” สีดํา 
หน้าต่าง Pop Up จะหายไปและข้อมูลที่บันทึกจะปรากฏเพิ่มในข้อมูลทั่วไป สังเกตว่า จะมีตัวเลข 

“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” อยู่บรรทัดบนสุด  
                                                            
18  กรณีท่ีงบอุดหนุนของหน่วยงาน อยู่ในกิจกรรมย่อย เดียวกัน หน่วยงานจะมีโครงการอุดหนุนทั่วไป และโครงการ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ และมีกิจกรรม ตามประเภทค่าใช้จ่ายย่อย  
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กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกิจกรรมในโครงการ ให้คลิ๊กปุ่ม   
   หากมีหลายประเภทค่าใช้จ่าย ภายใต้กิจกรรมหลักเดียวกัน ให้เพิ่มกิจกรรมในโครงการโดยกด
ปุ่ม  แล้วดําเนินการตามข้อ 1- 12 ให้เสร็จสิ้นทั้งหมดทุกกิจกรรม แล้วกดปุ่มบันทึก สีฟ้า 
(เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ”) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ก่อน
ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3 

 

 
 

ภาพที่  3.2.32 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบอุดหนุน (ต่อ) 
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ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว ด้านบนจะปรากฏตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามภาพ
ที่ 3.2.33 ให้ดําเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมดของโครงการซึ่ง
มาจากยอดรวมของเงินที่ใช้ในกิจกรรม ทุกกิจกรรม 
 2. ให้ใส่จํานวนเงินที่วางแผนว่า จะใช้ในแต่ละเดือน ลงในตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง   
          4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  
 

 

 
ภาพที่  3.2.33 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณคํา ของบอุดหนุน  
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ตอบคําถามที่พบบ่อย 
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูล 
2. การบันทึกคําของบประมาณ ทําได้บนเว็บไซต์เท่านั้น 
3. การแนบไฟล์ เอกสาร จะสามารถทําได้เพียงบนเว็บไซต์เท่านั้น และถ้าไมแ่นบไฟล์จะไมส่ามารถส่ง

คําของบประมาณเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองได้ : ใช้นามสกุล zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, xml, pdf, jpg, 
png, jpeg  ขนาดของไฟล์  ไม่ควรเกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ สามารถแนบได้หลายไฟล์) 
  
 3.2.2.6 กรณเีลือก งบรายจ่ายอื่น  
 ทั้งรายการวิจัย และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ เจ้าของโครงการ ผู้ดูแลระบบ 
(หน่วยงาน) ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ยังไม่ต้องสร้างคําขอ เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาจัดสรร
ภายหลัง ให้เจ้าของโครงการไปสร้างในเมนูบริหารโครงการ สร้างโครงการใหม่นอกแผนฯ 

3.2.3 ตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” (ภาพที่ 3.2.38) 

 ข้อมูลในตารางฯ จะเป็นไปตามเงื่อนไขการค้นหาในข้อ 3.2.1  
 กลุ่มผู้ใช้งาน 
 เจ้าของโครงการใช้ค้นหาคําของบประมาณในระบบขึ้นมาแก้ไข หรือ Download แบบฟอร์มคําขอ
เพื่อตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน  
 ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และผู้ดูแลระบบ (Admin กรม) ใช้ค้นหาโครงการที่บันทึกคําขอแล้ว เพื่อ
ตรวจสอบและส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง  
 วิธีการใช้งาน  
 1. กล่องสี่เหลี่ยม กรณีต้องการลบโครงการ ต๊ิก √ หน้ากล่องสี่เหลี่ยม และกดปุ่ม สีแดง เพื่อลบ
โครงการนั้น (จะปรากฏเฉพาะ โครงการมีสถานะ “ยังไม่ได้ส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง” เท่านั้น) 
 2. คลิ๊กรูปดินสอ      หน้าช่ือโครงการ  ในกรณีเจ้าของโครงการต้องการแก้ไขโครงการ หรือผู้ดูแล
ระบบ (หน่วยงาน) เข้าไปตรวจสอบและอนุมัติโครงการ 
 3. แสดงชื่อโครงการตามเงื่อนไขการค้นหา  
 4. กิจกรรมหลัก ตามท่ีบันทึกคําของบประมาณในงบต่างๆ 
 5. น้ําหนัก กรณีโครงการใหญ่ จะเป็นค่าน้ําหนักของโครงการย่อยรวมกัน กรณีโครงการย่อยจะเป็น
ค่าน้ําหนักของกิจกรรมในโครงการรวมกัน ทั้งนี้ ทุกช่องจะต้องเท่ากับ 100 เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมาก 
เพราะจะใช้ในการคํานวณร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ในเมนูรายงานความก้าวหน้าต่อไป 
 6. งบประมาณ แสดงจํานวนงบประมาณโครงการ กรณีโครงการใหญ่จะรวมทุกโครงการย่อย กรณี
โครงการย่อยจะรวมทุกกิจกรรมในโครงการ  
 7. สถานะ แสดงสถานะของโครงการ ดังนี้ 
 7.1 สถานะ “ยังไม่ได้ส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง” หมายถึง เจ้าของโครงการบันทึกคําขอ
งบประมาณเสร็จแล้ว และสามารถเข้ามาแก้ไขได้จนกว่า ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จะส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง 
 ให้ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) เข้าไป คลิ๊กรูปดินสอ      และตรวจสอบความถูกต้องทุกโครงการใหญ่ 
โครงการย่อย โครงการเดี่ยว ทุกรายการ อย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่ือโครงการ กิจกรรมหลัก ยอดเงิน
รวม แผนการดําเนินงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าน้ําหนัก เป็นต้น  
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 กรณีมีข้อแก้ไขให้แจ้งเจ้าของโครงการปรับแก้ และหากถูกต้องครบถ้วน แน่ใจ ให้กดปุ่ม “ส่งเข้า
ขั้นตอนการกลั่นกรอง” ตามภาพที่ 3.2.37 เลข 5 และกด บันทึก ปุ่มสีฟ้าด้านล่าง ภาพที่ 3.2.37 เลข 4 
หากถูกต้องระบบจะขึ้น “Success! คุณแก้ไขข้อมูลสําเร็จ” สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการกลั่นกรอง”ซึ่งหน่วยงานสามารถส่งออกเป็นแบบฟอร์มคําขอเก็บไว้ตรวจสอบ หลังจากนี้ปุ่มบันทึก
สีฟ้าจะหายไป ไม่อนุญาตให้หน่วยงานปรับแก้ข้อมูล 
 7.2 สถานะ “อยู่ระหว่างขั้นตอนการกลั่นกรอง” หมายถึง ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ได้กดปุ่ม  
“ส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง” แล้วอยู่ในระหว่างกองแผนงานตรวจสอบ หากตรวจสอบล่าช้าให้แจ้ง       
กองแผนงานเร่งดําเนินการ โครงการที่อยู่ในขั้นตอนนี้หน่วยงานจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขได้อีก 
 7.3 สถานะ “ผ่านการกลั่นกรอง” หมายถึง โครงการนั้นได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองแผนงาน
แล้ว และพร้อมที่จะส่งเข้าสู่เมนูการจัดสรรงบประมาณต่อไป ให้เข้าไปที่โครงการ และเลือก ส่งออกเป็น Full 
paper เพื่อ download เก็บไว้เป็นเอกสารสามารถใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องลงนามได้ต่อไป 
 7.4 สถานะ “ไม่ผ่านการกลัน่กรอง” หมายถึง มีข้อแก้ไขบางประการให้เจ้าของโครงการ หรือ     
ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) คลิก๊ รูปดินสอ      เพื่อดูเหตุผลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง และทําการแก้ไขส่งเข้ามา
ใหม่อีกครั้งหนึง่ โดยด่วน  
 8. ปี แสดง ปีงบประมาณของโครงการนั้น 
 9. อัพเดท แสดง วันเดือนปี เวลาที่บันทึกขอ้มูลโครงการ 

 

 
ภาพที่ 3.2.38 ตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” 

 

 เสร็จสิ้นเมนูคําของบประมาณ ข้อมูลคําของบประมาณของหน่วยงานจะถูกส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง 
เจ้าของโครงการ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และผู้ดูแลระบบ (Admin กรม) ตรวจสอบขอ้มูลจากเมนู Report 
รายงานคําของบประมาณ  
 และเมื่อผ่านขัน้ตอนในเมนูกลั่นกรอง และจัดสรร หน่วยงานสามารถตรวจสอบจาก Report รายงาน
การจัดสรร เกบ็ไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการบรหิารจัดการโครงการต่อไป 
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เงื่อนไขการค้นหา 



1 
 

3.3 เมนูกลั่นกรอง 
กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้ได้แก่  
 ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ใช้ ตรวจสอบความถูกต้อง และกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ
ในคําของบประมาณที่ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) พิจารณาตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสมแล้วส่งมาให้กลัน่กรอง 
(โครงการที่เข้ามาในเมนูนี้ จะมีสถานะอยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรอง และผ่านการกลั่นกรองเท่านั้น)  
วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ การกลั่นกรอง -> รายการกลั่นกรอง  

3.3.1 วิธีการเลือกโครงการเพื่อกลั่นกรอง 

 ขั้นตอนที่ 1 เลือกโครงการ/รายการตามที่ได้รับมอบหมายขึ้นมา กลั่นกรอง (ภาพที่ 3.3.1)  
 1. เลือกปีงบประมาณ 
 2. เลือกประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า/ประจํา) งบดําเนินงาน
(โครงการ) งบลงทุน งบอุดหนุน  
 3. เลือกสังกัดของหน่วยงาน ที่ส่งโครงการเข้ามากลั่นกรอง 
 4. เลือกกิจกรรมหลัก 
 5. ช่ือโครงการ พิมพ์ ช่ือโครงการ (พิมพ์บางส่วน หรือทั้งหมด ก็ได้) 

6. กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการกลั่นกรอง” 

7. หรือกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการคําของบประมาณทุกงบรายจ่ายทั้งหมด ในตารางแสดงผลการคน้หา “รายการกลั่นกรอง”  

 

 
  ภาพที่  3.3.1 แสดงตัวเลือก ค้นหา เมนูกลั่นกรอง และตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกลั่นกรอง” 
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3.3.2 วิธีการกลั่นกรอง  

 จากข้อมูลในตารางแสดงผลการค้นหา“รายการกลั่นกรอง”จะแสดงชื่อโครงการตามเงื่อนไขการค้นหา  
ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) คลิ๊ก รูปดินสอ หน้าช่ือโครงการที่อยู่ในสถานะ “อยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรอง” 
ให้ดําเนินการดังนี้ 
 1.  งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน  ให้ตรวจสอบ    
 ก) ตรวจดูวิธีการกรอกในช่องต่างๆ ว่ามีการบันทึกถูกต้องตามที่กําหนดในเมนูคําขอ
งบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน หรือไม่ 
 ข) ตรวจว่ากิจกรรมหลัก มีรายการภายใต้กิจกรรมหลกัครบถ้วนทุกรายการหรือไม่ /จาํนวนเงิน
แต่ละรายการถูกต้องตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือไม่  
 ค) เอกสารแนบ (ถ้ามี)เป็นไปตามที่กรมฯ กําหนดหรือไม่ 
 กรณี ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “อนุมัติ” กด “บันทึก” ปุ่มสีน้ําเงินด้านล่าง 
สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็นผ่านการกลั่นกรอง และโครงการดังกล่าวจะเข้าสู่เมนูจัดสรรงบประมาณ
หน่วยงาน 
    กรณี มีข้อแก้ไข ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “ไม่อนุมัติ” และพิมพ์คําแนะนํา ที่หน่วยงานต้องแก้ไข จากนั้น
กด “บันทึก” ปุ่มสีน้ําเงินด้านล่าง โครงการจะไม่ปรากฏในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกลั่นกรอง”ใน
เมนูกลั่นกรอง แต่จะถูกส่งกลับไปในเมนูคําของบประมาณเพื่อให้หน่วยงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยจะ
ปรากฏสถานะ “ไม่ผ่านการกลั่นกรอง”ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” เพื่อให้
เจ้ าของโครงการ  หรือ  ผู้ ดู แลระบบ  (หน่ วยงาน )  ทํ าการแ ก้ ไขและส่ ง เข้ ามาใหม่อี กครั้ งหนึ่ ง
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ภาพที่  3.3.2 ตรวจ/อนุมัติ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ขั้นต่ํา ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน   

 2 งบดําเนินงาน (โครงการ) ตรวจสอบเนื้อหาโครงการ โดยพิจารณา 2 ระดับ คือ 
  2.1 โครงการร่มใหญ่ให้ตรวจดู 
  ก) “ยอดเงินรวม” ในโครงการร่มใหญ่(ตามกิจกรรมหลัก) ต้องเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ในกิจกรรมหลักนั้น ถ้าไม่เท่าให้หน่วยงานไปแก้ที่โครงการย่อยเพราะตัวเลขจะ link มาอัตโนมัติ 
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  ข) มีการกระจายแผนเงินแต่ละเดือนรวมแล้ว เท่ากับ ยอดเงินรวมของโครงการร่มใหญ่ 
(กรณีไม่เท่า ตัวเลขยอดรวมจะมีสีแดง) ถ้าไม่เท่าให้หน่วยงานไปแก้ที่โครงการย่อยเพราะตัวเลขจะ link มาอัตโนมัติ 
  ค) มีการกระจายแผนการดําเนินงานรายเดือน จํานวนรวม ตรงตามหน่วยนับในตารางผลผลิต
โครงการร่มใหญ่  
  ง) กรอกข้อมูลครบทุกช่อง ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  จ) ค่าน้ําหนักโครงการย่อยทุกโครงการรวมกัน = 100  
  ฉ) เอกสารแนบถูกต้อง ตามท่ีกรมนกําหนด หรือไม่ 
  ช) ให้ Print ออกมาเพื่อ เก็บไว้ตรวจยอดเงินรวมในโครงการย่อย 
 กรณี ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “อนุมัติ” กด “บันทึก” ปุ่มสีน้ําเงินด้านล่าง 
สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็นผ่านการกลั่นกรอง และโครงการดังกล่าวจะเข้าสู่เมนูจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 
   กรณี มีข้อแก้ไข ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “ไม่อนุมัติ” และพิมพ์คําแนะนํา ที่หน่วยงานต้องแก้ไข จากนั้น
กด “บันทึก” ปุ่มสีน้ําเงินด้านล่าง โครงการจะไม่ปรากฏในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกลั่นกรอง”   
ในเมนูกลั่นกรอง แต่จะถูกส่งกลับไปในเมนูคําของบประมาณเพื่อให้หน่วยงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยจะ
ปรากฏสถานะ “ไม่ผ่านการกลั่นกรอง”ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” เพื่อให้
เจ้าของโครงการ หรือ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ทําการแก้ไขและส่งเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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ภาพที่  3.3.3 ตรวจ/อนุมัติ งบดําเนินงาน (โครงการ) : โครงการร่มใหญ่ 

 2.2 โครงการย่อยให้ตรวจดู 
   ก) ตรวจ “ยอดเงินรวม” ตรงกับ เอกสารโครงการร่มใหญ่ที่ Print ออกมา 
   ข) ให้ใส่ช่ือ “โครงการย่อยที่...” หน้าช่ือโครงการย่อย เพื่อช่วยให้หน่วยงานหาโครงการง่าย 
และสะดวกในการบริหารโครงการ 
 ค) กรอกข้อมูลครบทุกช่องหรือไม่ 
  ง) การกระจายแผนเงินแต่ละเดือนรวมแล้ว เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ของทุกกิจกรรม (กรณี
ไม่เท่า ตัวเลขยอดรวมจะมีสีแดง) 
  จ) มีการกระจายแผนงาน จํานวนรวม ตรงตามหน่วยนับ 
  ฉ) ตรวจดูว่า ในแต่ละกิจกรรมในโครงการร่มย่อย เลือกกิจกรรมย่อยตามพจนานุกรม
กิจกรรมสอดคล้องกับโครงการย่อยหรือไม่ ถ้าไม่ตรงแจ้งให้หน่วยงาน เข้าไปคลิ๊กปุ่มดํา “คลิ๊กแก้ไขกิจกรรมใน
โครงการ” จะเห็นช่อง *กิจกรรมย่อย” ไม่ได้เลือก ให้เข้าไปเลือกใหม่ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมตาม
พจนานุกรมของโครงการย่อย  
  ช) ระยะเวลาดําเนินการ ใส่เกินปีงบประมาณ หรือไม่ 
  ซ) ค่าน้ําหนักกิจกรรมในโครงการรวมกัน = 100  
  ฌ) เอกสารแนบถูกต้อง ตามท่ีกรมฯกําหนดหรือไม่ 
 กรณี ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “อนุมัติ” กด “บันทึก” ปุ่มสีน้ําเงินด้านล่าง 
สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็นผ่านการกลั่นกรอง และโครงการดังกล่าวจะเข้าสู่เมนูจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 
    กรณี มีข้อแก้ไข ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “ไม่อนุมัติ” และพิมพ์คําแนะนํา ที่หน่วยงานต้องแก้ไข จากนั้น
กด “บันทึก” ปุ่มสีน้ําเงินด้านล่าง โครงการจะไม่ปรากฏในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกลั่นกรอง”ใน
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เมนูกลั่นกรอง แต่จะถูกส่งกลับไปในเมนูคําของบประมาณเพื่อให้หน่วยงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยจะ
ปรากฏสถานะ “ไม่ผ่านการกลั่นกรอง”ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” เพื่อให้
เจ้าของโครงการ หรือ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ทําการแก้ไขและส่งเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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 ภาพที่  3.3.4 ตรวจ/อนุมัติ งบดําเนินงาน (โครงการ) : โครงการย่อย 
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3.3.3 วิธีการกลั่นกรองแบบรวดเร็ว จากตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกลัน่กรอง” 
 1)  ช่ือโครงการร่มใหญ่ เป็นไปตามที่กรมฯกําหนด หรือไม่ 
 2) กิจกรรมหลัก ให้ดูโครงการร่มใหญ่ และโครงการย่อยภายใต้โครงการร่มใหญ่ตามข้อ 1 เลือก
กิจกรรมหลกัถกูต้องหรือไม่ 
 3) น้ําหนัก คือ ค่าน้ําหนักของโครงการ ให้ตรวจสอบกรณีเป็นโครงการใหญ่จะเป็นค่าน้ําหนักของ
โครงการย่อยรวมกัน และกรณีเป็นโครงการย่อยจะเป็นค่าน้ําหนักของกิจกรรมรวมกัน ซึ่งค่าน้ําหนักรวมกัน
แล้วจะต้องได้เท่ากับ 100%  
 4. งบประมาณ แสดงจํานวนงบประมาณโครงการร่มใหญ่ ต้องเท่ากับวงเงินอนุมัติ และงบประมาณ
รวมของทุกโครงการย่อยต้องเท่ากับโครงการใหญ ่
 5. สถานะ แสดงสถานะของโครงการ ดังนี้ 
 5.1 สถานะ “อยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรอง” หมายถึง ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ได้ “ส่งเข้าขั้นตอน
การกลั่นกรอง” แล้ว อยู่ในระหว่างกองแผนงานตรวจสอบ โครงการที่อยู่ในขั้นตอนนี้หน่วยงานจะไม่สามารถ
เข้ามาแก้ไขได้อีก 
 5.2 สถานะ “ผ่านการกลั่นกรอง” หมายถึง โครงการนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงาน
แล้ว และพร้อมที่จะส่งเข้าสู่เมนูการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานต่อไป  
 6. ปี แสดง ปีงบประมาณของโครงการนั้น 
 7. อัพเดท แสดง วันเดือนปี เวลาที่บันทึกขอ้มูลโครงการ  
 8. คลิ๊ก รูปดินสอขึ้นมาตรวจรายละเอียดตามขั้นตอนที่ 2 
 

 

ภาพที่  3.3.4 ตรวจ/อนุมัติ งบดําเนินงาน (โครงการ) : โครงการร่มใหญ่ โครงการย่อย จากตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการกลั่นกรอง” 
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3.4 เมนูจัดสรรงบประมาณ 
กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้ได้แก่  
 1. ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ใช้จัดสรรงบประมาณกรม และจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน  
 2. ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ใช้จัดสรรงบประมาณโครงการ ภายใต้กรอบวงเงินที่กรมกําหนด 
ประกอบด้วยเมนูย่อยทั้งหมด 3 เมนูย่อย (ภาพที่ 3.4.1) ได้แก่ เมนูย่อยรายการจดัสรรงบประมาณกรม เมนูย่อย
จัดสรรงบประมาณหน่วยงานและเมนูย่อยจัดสรรงบประมาณโครงการ สําหรับวิธีการใช้งานในแต่ละเมนยู่อยมีดังนี้ 

ภาพที่ 3.4.1 แสดงเมนูย่อยในเมนู จัดสรรงบประมาณ 

3.4.1 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณกรม 

 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูนี ้ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) 
 ใช้สําหรับ จัดสรรงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปี จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
งบรายจ่าย ผลผลิต กิจกรรมหลัก 
 วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ การจัดสรรงบประมาณ -> รายการจัดสรรงบประมาณกรม 

เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณกรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
3.4.1.1 ปุ่มคน้หา และ ตารางแสดงผลการค้นหา “การจัดสรรงบประมาณกรม” 
3.4.1.2 ปุ่มจดัสรรงบประมาณ 

   3.4.1.1 ปุม่ค้นหา และ ตารางแสดงผลการค้นหา “การจดัสรรงบประมาณกรม” 

 ใช้ค้นหา ปีงบประมาณ ที่ต้องการจัดสรร โดย  
 1. คลิ๊กเลือก drop down “ปี” ที่ต้องการจัดสรรงบประมาณ หรือปีทีต้่องการดูข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณ (ภาพที่ 3.4.2) 
 2. จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบ ESM จะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลทีใ่ช้ค้นหาและจะ
แสดงผลในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการจัดสรรงบประมาณกรม” หรือกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพื่อยกเลิกการ
แสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา  
 3. ซึ่งจะปรากฏข้อมูลทั้งหมดในตารางแสดงผลการค้นหา “การจัดสรรงบประมาณกรม” 
 4. คลิ๊ก รูปดินสอในตารางแสดงผลการค้นหา “การจัดสรรงบประมาณกรม”เมื่อต้องการแก้ไข/
เพิ่มเติม ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณกรมฯ  
 5. ตรวจสอบปีงบประมาณ ที่ต้องการแก้ไข 
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 6. งบประมาณที่ได้รับ (เป็นงบประมาณตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี) 
 7. งบประมาณที่ขอ (เป็นงบประมาณรวมทุกหน่วยงานที่บันทึกคําของบประมาณและผ่านขั้นตอน
การกลั่นกรองแล้ว) 
 8. อัพเดท แสดง วันเดือนปี เวลาที่บันทึกขอ้มูล 

 
  ภาพที่ 3.4.2 ปุ่มค้นหา และ ตารางแสดงผลการค้นหา “การจัดสรรงบประมาณกรม” 

 3.4.1.2 ปุ่มจดัสรรงบประมาณภาพรวมกรมฯ  
    ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ดําเนินการดังนี้ (ภาพที่ 3.4.3) 

 1. คลิ๊ก รูปดินสอ ตรงปีงบประมาณที่ต้องการจัดสรรงบประมาณ (ต้องแจ้งโปรแกรมเมอร์ให้
เปิดระบบ บันทึกข้อมูลจัดสรรงบประมาณภาพรวมกรมฯ ก่อน) 

 2. เลือก ปีที่ต้องการบันทึกข้อมูล 
   3. บันทึกตัวเลขงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละงบรายจ่าย จําแนกตาม ผลผลิต 
กิจกรรมหลัก ในช่อง “จัด” ตรวจสอบยอดรวมแต่ละงบรายจ่าย และประเภทค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตรงตาม
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปี  
   และตรวจสอบ “ยอดเงินที่ขอ” (เป็นงบประมาณรวมทุกหน่วยงานที่บันทึกคําของบประมาณ
และผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองแล้ว) ให้ถูกต้อง 

  และตรวจสอบ เพิ่มเติม หรือแก้ไข “ยอดเงินที่ได้รับ” ใหถู้กต้องตามข้อมูลการจัดสรรข้อมูล
การจัดสรรงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปี (ตารางแถบสี ดูตัวอย่างได้ในภาคผนวก) 
  4. กดบันทึก หลังกดบันทึกข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ เมนูย่อย “จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” 
ตอบคําถามที่พบบ่อย 
 1. หลังกดบันทึกข้อมูลจะถกูส่งเข้าสู่ เมนยู่อย “จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” 
 2. ไม่ควรแบ่งให้บันทึกหลายคน ในเวลาเดียวกัน เพราะจะมีปัญหาเรื่องการ save ทับข้อมูล 

1 2 
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ภาพที่ 3.4.3 การบันทึกข้อมูล “จัดสรรงบประมาณกรม”  
 

3.4.2 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 

กลุ่มผู้ใช้งานเมนูนี ้ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) 
ใช้สําหรับ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินที่กรมฯแจ้งจัดสรรให้หน่วยงาน จําแนกตามงบรายจ่าย 

ผลผลิต กิจกรรมหลัก 
วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ การจัดสรรงบประมาณ -> รายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 

3.4.2.1 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ภาพที่ 3.4.4) 
   1. คลิ๊กเลือก drop down “ปี” ที่ต้องการจัดสรรงบประมาณ หรือปีที่ต้องการดูข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ 
 2. จากน้ันกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบ ESM จะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะ
แสดงผลในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” 
 3. ในตารางแสดงผลการค้นหารายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน จะปรากฏปีงบประมาณที่ทําการ
ค้นหา ให้คลิ๊กที่รูปดินสอในช่องแก้ไข เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป 

ภาพที่ 3.4.4 แสดงการค้นหาในเมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 
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 3.4.2.2 แก้ไข/บันทึกจัดสรรงบหน่วยงาน 
   ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ดําเนินการดังนี้ (ภาพที่ 3.4.5) 

1. ตรวจสอบปีงบประมาณ 
2. ตรวจสอบยอดเงินที่ขอ (หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานบันทึกคําของบประมาณ และผ่าน

ขั้นตอนการกลั่นกรองแล้ว)  
3. ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับจากสงป.  (หมายถึงจํานวนงบประมาณทั้งหมดที่กรมฯได้รับตามพ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ข้อมูลมาจากเมนูจัดสรรงบประมาณกรม) 
4.  เลือกประเภทงบรายจ่าย 
5. บันทึกตัวเลขงบประมาณตามกรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงานที่กรมฯแจ้งจัดสรร จําแนกตามงบ

รายจ่าย/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ในช่อง “จัด” ตรวจสอบยอดเงินรายหน่วยงานและยอดเงินรวม แต่ละงบ
รายจ่าย/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ให้ถูกต้องตรงตามกรองวงเงินจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน 

6. กดบันทึก  

 

 
ภาพที่ 3.4.5 การบันทึกข้อมูล “จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” 
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ตอบคําถามที่พบบ่อย 
 1. หลังกดบันทึกข้อมูลจะถกูส่งเข้าสู่ เมนยู่อย “จัดสรรงบประมาณโครงการ” 
 2. ไม่ควรแบ่งให้บันทึกหลายคน ในเวลาเดียวกัน เพราะจะมีปัญหาเรื่องการ save ทับข้อมูล 

3.4.3 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณโครงการ 

กลุ่มผู้ใช้งานเมนูนี ้ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) 
ใช้สําหรับ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินที่กรมฯแจ้งจัดสรร ลงในรายการและโครงการของ

หน่วยงาน(ตามท่ีได้ตกลงกัน) จําแนกตามงบรายจ่าย/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก 
วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ การจัดสรรงบประมาณ -> รายการจัดสรรงบประมาณโครงการ 

3.4.3.1 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ภาพที่ 3.4.6) 
   1. คลิ๊กเลือก drop down “ปี” ที่ต้องการจัดสรรงบประมาณ หรือปีที่ต้องการดูข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ 
 2. จากน้ันกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบ ESM จะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะ
แสดงผลในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการจัดสรรงบประมาณโครงการ” 

3. ในตารางแสดงผลการค้นหารายการจัดสรรงบประมาณโครงการ จะปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
3.1 แก้ไข สามารถกดรูปดินสอในช่องแก้ไขเพื่อทําการแก้ไขหน่วยงานนั้นๆ 
3.2 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณที่ทําการค้นหา 
3.3 หน่วยงาน  
3.4 งบประมาณที่จัดให้โครงการ (เป็นงบประมาณรวมที่หน่วยงานจัดสรรลงรายการ/

โครงการ ตามกรอบวงเงินที่กรมฯแจ้ง) 
3.5 งบประมาณที่ได้รับ (เป็นงบประมาณรวมที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ตามกรอบวงเงินที่กรมฯแจ้ง) 
3.6 งบประมาณที่ขอ (เป็นงบประมาณรวมที่หน่วยงานบันทึกคําของบประมาณและผ่าน

ขั้นตอนการกลั่นกรองแล้ว) 
3.7 อัพเดท แสดง วันเดือนปี เวลาที่บันทึกข้อมูล 

  

ภาพที่ 3.4.6 แสดงการค้นหาในเมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณโครงการ 
 
 
 
 
 

3.4.3.2 การบันทึกข้อมูลจัดสรรงบโครงการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ (ภาพที่ 3.4.7) 

1 2 

3 

3.1 
3.2 

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 
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 1. เมื่อคลิ๊กที่รูปดินสอแล้วจะปรากฏหน้า “แก้ไขจัดสรรงบประมาณ”ช่องหน่วยงานจะขึ้นอัตโนมัติ  
 2. ตรวจสอบปีงบประมาณ  
 3. ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ (หมายถึง จํานวนเงินที่กรมฯจัดสรรให้ตามกรอบวงเงิน มาจากเมนู
จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน) 
 4. ตรวจสอบยอดเงินที่ขอ (หมายถึง เป็นจํานวนรวมงบประมาณที่หน่วยงานบันทึกคําขอ
งบประมาณ ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองแล้ว) 
 5. บันทึกตัวเลขงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในแต่ละงบรายจ่าย จําแนกตาม ผลผลิต กิจกรรม
หลัก และโครงการ ในช่อง “จัด” ตรวจสอบจํานวนเงินแต่ละงบรายจ่าย/กิจกรรมหลัก ให้ถูกต้องตรงตาม
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณทั้งยอดรวม และรายการ/โครงการที่หน่วยงานได้หารือกันไว้ว่า แต่ละโครงการ 
หรือรายการ ควรได้รับเงินจัดสรรจํานวนเท่าไหร่ จากนั้นกดบันทึก  

ภาพที่ 3.4.7 การบันทึกข้อมูล “จัดสรรงบประมาณโครงการ” 
 
ตอบคําถามที่พบบ่อย 
 1. ตัวเลขในช่อง “ขอ” เป็นตัวเลขรวมทุกหน่วยงานที่บันทึกคําของบประมาณและผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองแล้ว 
 2. หลังกดบันทึกข้อมูลจะถกูส่งเข้าสู่ เมนบูริหารโครงการ 
 3. กรณีจํานวนเงินที่จัดสรรลงโครงการ (จดั) น้อยกว่า จํานวนเงินที่กรมฯ จัดสรรลงหน่วยงาน 
(ยอดเงินที่ได้รับ ดูภาพที่ 3.4.7 เลข 3 ) เงินส่วนต่างจะไปรวมที่ส่วนกลางกรมฯ 
 4. ไม่ควรแบ่งให้บันทึกหลายคน ในเวลาเดียวกัน เพราะจะมีปัญหาเรื่องการ save ทับข้อมูล 
 

1 
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