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I

บทนำ
ในปัจจุบันกรมควบคุมโรคได้นำระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM : ESM) มาใช้ใน
การดำเนินการบริหารแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ผู้จัดทำคู่มือในฐานะผู้ รับผิดชอบกำกับ ติดตาม
การรายงานความก้าวหน้าโครงการลงในระบบ ESM ของแต่ละกลุ่มงานภายในกองโรคไม่ติดต่อ จึงได้จัดทำ
คู่มือการรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ ESM สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า รวมถึงข้อมูลที่ต้องใช้ในการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ และการดึงข้อมูลรายงานความก้าวหน้าออกจากระบบบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ มาใช้ประกอบการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโครงการต่อไป

II

สารบัญ
บทนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ทำความรู้จักกับระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการบริหารโครงการผ่านระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค
ส่วนที่ 3 แนะนําการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
(Estimates SM : ESM)
- การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ
- การเข้าใช้งานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ
- แนะนําหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ
ส่วนที่ 4 การรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
- ค้นหาข้อมูล
- แสดงผลการค้นหาเมนูรายงานความก้าวหน้า
- การบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
- การบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมภายในโครงการ
ส่วนที่ 5 การดึงข้อมูล Report ความก้าวหน้าจากระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค
- การดึงข้อมูลข้อมูลรายงานความก้าวหน้าภาพรวม
- การดึงข้อมูลแผนภูมิรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- การดึงข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน
ภาคผนวก
- แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค ระดับกรม
- แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค ระดับหน่วยงาน
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ส่วนที่ 1 ทำความรู้จักกับระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
ระบบบริ ห ารจั ด การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ กรมควบคุ ม โรค (Estimates Strategic Management :
Estimates SM, ESM) เป็ น ระบบที่ช ่ว ยบริห ารจัดการงานต่างๆ ของหน่ว ยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ที่ มี
ความครอบคลุมทั้งเรื่องของคำของบประมาณทุกงบรายจ่าย การกลั่นกรอง การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ค่ายาและเวชภัณฑ์
รายงานความก้าวหน้าโครงการ และกำกับติดตามผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ (คำรับรอง/ไม่ใช่คำรับรอง/จุดเน้น/
ผลผลิต)
ทั้งนี้ ระบบบริห ารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ฯ ยังใช้เป็นข้อมูลให้ คณะผู้บริห าร และผู้ปฏิบัติงาน
กรมควบคุมโรค สามารถใช้กำกับ ติดตามความก้าวหน้า นำผลการดำเนินงานไปใช้ในการกำหนดมาตรการ
วางแผนการดำเนินงานโครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ สามารถนำไปพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การบริหารจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการบริหารโครงการผ่านระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
การบริหารโครงการผ่านระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ฯ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ
1. การจัดทำคำขอโครงการ 2. การพิจารณากลั่นกรอง 3. การจัดสรรงบประมาณ 4. การบริหารแผนงาน และ
5. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกขั้นตอนมีความสำคัญ การลงข้อมูล
จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องของการลงข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและ
อยู่ในระยะเวลา Timeline ที่กำหนด
ในเล่มนี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดของขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
เพียงอย่างเดียว เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลต่อไป

กระบวนการบริหารโครงการผ่านระบบ

2

การบริหารโครงการผ่านระบบ ESM
1) การจัดทำคำของบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณของกองโรคไม่ติดต่อมีกลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยประสานชี้แจงให้นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค
และกระทรวงสาธารณสุ ข โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ จะรวบรวม ตรวจสอบรายละเอี ยดกิจ กรรมโครงการ
และงบประมาณ เสนอผู้บริหารของกองโรคไม่ติดต่อพิจารณาและทำการลงข้อมูลโครงการและงบประมาณ
ในเมนูคําของบประมาณ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และส่งเข้าระบบรอการกลั่นกรอง
2) การพิจารณากลั่นกรอง
เมื่อกองโรคไม่ติดต่อส่งคำของบประมาณเข้ากลั่นกรองแล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะตรวจสอบ
และประมวลข้อมูลจากระบบ เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาโครงการและงบประมาณ เมื่อกรมควบคุมโรคอนุมัติโครงการ
และจัดสรรงบประมาณประจำปีแล้ว หน่วยงานจึงจะสามารถเข้าไปจัดสรรงบประมาณโครงการในระบบได้
3) การจัดสรรงบประมาณ
กรมควบคุมโรคได้รับ อนุมัติแผนงาน/งบประมาณประจำปีแล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะแจ้ง
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้ทุกหน่วยงาน จากนั้นกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าไปจัดสรรงบประมาณรายผลผลิต
ให้มีข้อมูลตรงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และอนุมัติในระบบ ESM
4) การบริหารโครงการ
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม
งบประมาณ และระยะเวลาดำเนิน งาน โดยให้ส อดคล้องกับแผนโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และอนุมัติโครงการใหญ่และโครงการย่อยต่อไป
5) การรายงานความก้าวหน้า
การรายงานความก้าวหน้า โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน
ความก้ า วหน้ า ของโครงการ รวมถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ ป ั ญ หา อุ ป สรรค
ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ เป้าหมายที่กำหนดในมิติต่างๆ รวมทั้ง
ตัวชี้วัดของโครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

3

ส่วนที่ 3 แนะนําการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
(Estimates SM : ESM)
1) การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมฯ ติดตามผลการดำเนินงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ โดยกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน กรมควบคุมโรค กำหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุก ภายในวันที่ 25
ของทุกเดือน และจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน เพื่อรายงาน
ต่อที่ประชุมกรมฯ เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน กองโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
จึงดำเนินการสำรวจผู้ที่ต้องการเปิดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
สำหรับบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อที่ต้องการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ (ระบบ
ESM) จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์
แผนและประเมินผล ดำเนินการเปิด สิทธิ์การใช้งานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ฯ โดยระบบจะแบ่ง
ระดับสิทธิ์การใช้งานออกเป็น 2 ระดับ คือ สิทธิ์การใช้งานระดับกรมฯ และสิทธิ์การใช้งานระดับหน่วยงาน ดังนี้
1.1) การขอเปิดสิทธิ์การใช้งานระดับกรมฯ
บุคลากรกองโรคไม่ติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือรับผิดชอบตัวชี้วัด
ในระดับกรมควบคุมโรค สามารถขอเปิดสิทธิ์การใช้งานโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานระบบบริหาร
จั ด การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ฯ (ระบบ ESM) ระดั บ กรมฯ พร้ อ มแนบสำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชน ส่ ง ให้
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล เพื่อเสนอให้ผู้อํานวยการกองโรคไม่ติดต่อลงนามผู้รับรองการลงทะเบียน
หลังจากนั้นกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะส่งหลักฐานทั้งหมดไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อทำการเปิดสิทธิ์
การใช้งาน โดยสิทธิ์ที่ท่านจะขอเปิดใช้งาน ได้แก่ ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ดูแลบริหารเงินส่วนกลาง ดูแล
จัดซื้อจัดจ้างกรมฯ ดูแลตัวชี้วัดกรมฯ และดูแลเบิกจ่ายเงินกรมฯ
1.2) การขอเปิดสิทธิ์การใช้งานระดับหน่วยงาน
บุคลากรกองโรคไม่ติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ รับผิดชอบตัวชี้วัด
ดูแลจัดซื้อจัดจ้าง และดูแลเบิกจ่ายเงิน สามารถขอเปิดสิทธิ์การใช้งานโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ (ระบบ ESM) ระดับหน่วยงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล เพื่อทำการเปิดสิทธิ์ การใช้งาน โดยสิทธิ์ที่ท่านจะขอเปิดใช้งาน
ได้แก่ ดูแลระบบหน่วยงาน เจ้าของโครงการ ดูแลจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลตัวชี้วัดหน่วยงาน และดูแลการเบิกจ่ายเงิน

ตารางที่ 1 รายละเอียดสิทธิก์ ารใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
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2) การเข้าใช้งานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ (ระบบ ESM)
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ได้ที่เว็บไซต์
http://esm.ddc.moph.go.th/index.php
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
• สามารถรองรับการใช้งานระบบ ESM ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Window 7 /
Microsoft office 2007 ขึ้นไป
• Web Browser ที่รองรับระบบ ESM ได้แก่ Chrome, Firefox, Safari และ Explorer 8
ขึ้นไป

ภาพที่ 1 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค (Estimates Strategic Management : Estimates SM, ESM)

3) แนะนําหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ
การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ESM ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และ
รหัสผ่าน (ในการใช้งานครั้งแรกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 6 ตัวท้าย)

ภาพที่ 2 แนะนําหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ESM

6
เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบการใช้งานแล้วสามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยการกำหนดตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัว เล็ก หรื อตัว ใหญ่ ก็ ได้ หรือตัว เลขทั้งหมด หรือตัว อักษรภาษาอัง กฤษปนกั บตัว เลขก็ ไ ด้
จำนวน 6 - 8 หลัก ในการเข้าระบบครั้งต่อไปให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสที่กำหนดใหม่เข้าสู่ระบบการใช้งาน (ภาพที่ 3)
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

ภาพที่ 3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

*หมายเหตุ หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อขอแก้ไขรหัสผ่านได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล

ส่วนที่ 4 การรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ในระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
สำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มผู้ใช้งานเมนูนี้
ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการที่ขอเปิดสิทธิ์ในระบบ ESM เป็นสิทธิ์ “เจ้าของโครงการ”
การรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ให้ ผู้รับผิดชอบโครงการนำเมาส์ไปคลิกเลือกสิทธิ์ “เจ้าของ
โครงการ” และไปคลิกเมนูรายงานความก้าวหน้า (ภาพที่ 4) ระบบจะแสดงหน้าต่างรายงานความก้าวหน้า
(ภาพที่ 5)

7

XXXXXX.XX

ภาพที่ 4 เลือกสิทธิ์เจ้าของโครงการ

ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างรายงานความก้าวหน้า
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ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า
ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาข้อมูล
ใช้เพื่อค้นหาโครงการฯ ที่ต้องการเข้าไปรายงานความก้าวหน้า หรือเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา การใช้งานหน้าต่าง “รายงานความก้าวหน้า” โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ (ภาพที่ 6)
1) ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการค้นหา
2) ประเภทงบรายจ่าย เลือก ประเภทงบรายจ่ายที่ต้องการค้นหา (สำหรับการรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการให้เลือก “งบดำเนินงาน (โครงการ)”)
3) หน่วยงาน ระบบจะเลือกชื่อหน่วยงานตามสิทธิ์ของผู้รับผิดชอบโครงการให้โดยอัตโนมัติ
4) กิจกรรมหลัก เลือก กิจกรรมหลักที่ต้องการค้นหา
5) ชื่อโครงการ พิมพ์ ชื่อโครงการฯ ที่ต้องค้นหา
6) ค้นหา กดปุ่ม “ค้นหา” เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาครบถ้วนแล้ว
จากนั้น ระบบจะดำเนินการค้นหาข้อมูล และแสดงผลในตารางแสดงผลการค้นหา หากต้องการ
ค้นหาใหม่อีกครั้งสามารถกดปุ่ม “ดูทั้งหมด” เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทำการค้นหาไปก่อนหน้า โดยระบบ
จะกลับไปแสดงหน้าต่าง “รายงานความก้าวหน้า” ตามค่าตั้งต้นของระบบ

1
2
3
4
5
6

ภาพที่ 6 ค้นหาข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 แสดงผลการค้นหาเมนูรายงานความก้าวหน้า
เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการกดปุ่มค้นหา ระบบ ESM จะแสดงผลการค้นหาในรูปแบบตาราง (ภาพที่ 7)
ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูรายงานความก้าวหน้า ดังนี้
1) แก้ไข ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลรายงานความก้าวหน้าที่ได้ทำการบันทึก
2) ชื่อโครงการ ระบบจะแสดงชื่อโครงการ ในส่วนของชื่อโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ โครงการใหญ่ และโครงการย่อย (อธิบายเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 3)
3) ภาพรวมความก้าวหน้า ระบบจะแสดงความก้าวหน้าของโครงการนั้นในรูปแบบเปอร์เซ็นต์
4) เบิกจ่าย ระบบจะแสดงการเบิกจ่ายของโครงการ
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5) ได้รับ ระบบจะแสดงเงินที่โครงการได้รับ
6) ปี ระบบจะแสดงปีงบประมาณของโครงการ
7) อัพเดท ระบบจะแสดงข้อมูลวันที่และเวลาล่าสุดที่มีการเพิ่มข้อมูลภายในระบบ
หรือทำการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ

3

4

5

6

7

2
60.00
%

1

60.00
%

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

14 ส.ค. 2562
16:38:48

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

15 ส.ค. 2562
16:38:48

ภาพที่ 7 ผลการค้นหาเมนูรายงานความก้าวหน้า

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
1) กดปุ่มรูปดินสอ หรือนำเมาส์ไปคลิกที่ชื่อโครงการ ระบบ ESM จะแสดงข้อมูลโครงการนั้น
1.1) เลือกโครงการใหญ่ ระบบจะแสดงความก้าวหน้า กิจกรรมดำเนินงาน ยอดเงินที่ใช้
และเบิกจ่ายของโครงการย่อยทุกโครงการที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้โครงการใหญ่ (ภาพที่ 8, 9)
ยกตัว อย่า ง ผู้ร ับ ผิดชอบโครงการต้ อ งการรายงานความก้ าวหน้ าโครงการใหญ่ท ี่ 8
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน
ให้นำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มรูปดินสอ หรือชื่อโครงการ ระบบ ESM จะแสดงชื่อโครงการย่อย ในที่นี้โครงการใหญ่ที่ 8
มีโครงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเชิงบูรณาการปี 2562 เพียงหนึ่งโครงการ ค่าน้ำหนักของโครงการย่อย
จึงมีค่าเท่ากับ 100 (ภาพที่ 9)

60.00%

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

14 ส.ค. 2562
16:38:48

60.00%

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

15 ส.ค. 2562
16:38:48

1.1

ภาพที่ 8 เลือกโครงการใหญ่
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60.00%

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

ภาพที่ 9 กรณีโครงการใหญ่มีโครงการย่อยเพียงหนึ่งโครงการ

ในกรณีที่โครงการใหญ่มีโครงการย่อยมากกว่าหนึ่งโครงการ ระบบ ESM จะแสดงชื่อ
โครงการย่อยทั้งหมด ซึ่งแต่ละโครงการย่อยจะถูกกำหนดค่าน้ำหนักมาตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมัติ โครงการ
โดยน้ำหนักรวมของโครงการใหญ่จะมีค่าเท่ากับ 100 (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 กรณีทโี่ ครงการใหญ่มีโครงการย่อยมากกว่าหนึ่งโครงการ
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1.2) เลือกโครงการย่อย ระบบจะแสดงหน้าต่างรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องการรายงานผลการดำเนินงาน ในหน้าต่างนี้จะประกอบไปด้วย ยอดเงินตามคำขอ
งบประมาณ ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง ยอดเงินที่ใช้ รหัสโครงการ ประเภทงบรายจ่าย ปีงบประมาณ
หน่วยงาน ประเภทโครงการ กิจกรรมหลัก ลำดับโครงการ ตารางการดำเนินงานรายเดือน ตารางกิจกรรม
การดำเนินงาน การดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เสนอโครงการ และผู้อนุมัติโครงการ (ภาพที่ 11, 12)

80.00%
80.00%

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

60.00%

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

1.2

14 ส.ค. 2562
14 ส.ค. 2562
16:38:48
16:38:48

15 ส.ค. 2562
16:38:48

ภาพที่ 11 เลือกโครงการย่อย

2) กรอกข้อมูลในแต่ละช่องโดยสรุป ใจความให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริหารของกรมควบคุมโรค
ผู้บริหารของหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ
สามารถเข้ามาดูความก้าวหน้าของการดำเนินงานได้
ข้อมูลที่ต้องกรอกรายละเอียด ดังนี้
2.1) การดําเนินงาน
2.2) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
2.3) ปัญหา อุปสรรค
2.4) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
3) ไฟล์แนบคําของบประมาณ ระบบจะดึงข้อมูลมาตั้งแต่ขั้นตอนคําของบประมาณ
4) ผู้รับผิดชอบโครงการ ระบบจะดึงข้อมูลมาตั้งแต่ขั้นตอนคําของบประมาณ
5) ผู้เสนอโครงการ ระบบจะดึงข้อมูลมาตั้งแต่ขั้นตอนคําของบประมาณ
6) ผู้อนุมัติโครงการ ระบบจะดึงข้อมูลมาตั้งแต่ขั้นตอนคําของบประมาณ
7) กดบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข
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2562

2562

กองโรคไม่ติดต่อ

2.1

2.2

2.3

13

2.4

3
4

5

6

7

ภาพที่ 12 หน้าต่างรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 การบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมภายในโครงการ
1) คลิก “คลิกเพื่อรายงานความก้าวหน้า” เพื่อรายงานความก้าวหน้า ของกิจกรรมภายใน
โครงการ (ภาพที่ 13)

60.00%

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

60.00%

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

ภาพที่ 13 คลิกเพื่อรายงานความก้าวหน้า
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2) จากนั้นรายงานผลการดําเนินงาน โดยกรอกข้อมูลในแต่ละช่องดังนี้
2.1) ผลการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเลือกระดับความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของกิจกรรม ได้แก่ ยังไม่ได้ดำเนินงาน วางแผน กำลังดำเนินงาน และเสร็จสิ้น แต่ละระดับความก้าวหน้า
จะมีคะแนน ตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนน
ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
วางแผน
กำลังดำเนินงาน
เสร็จสิ้น

คะแนน (%)
0
20
60
100

2.2) การดํ า เนิ น งาน ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการรายงานความก้ าวหน้า ในการดำเนินงาน
โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล กองโรคไม่ติดต่อแนะนำให้ ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกรายละเอียด
กิจกรรมการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วนตามข้อมูล ที่ควรระบุรายละเอียดในระบบบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ ฯ เพื่อช่ว ยให้ ผู้บริห ารของกรมควบคุมโรค ผู้บริห ารของหน่วยงาน กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล ผู้รับ ผิดชอบโครงการ สามารถเข้ามาติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน หรือปรับปรุง
การดำเนินงานในอนาคตต่อไปได้

ข้อมูลที่ควรระบุรายละเอียดในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค
กิจกรรมการดำเนินงาน
1. การแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน
รายละเอียดการดำเนินงาน
- คำสั่ง................................................. ลงวันที่............................................
- คณะกรรมการ/คณะทำงาน......................................................................
- จำนวน.................(คน)
- ประกอบด้วย (ชื่อ - นามสกุล)...................................................................
- มีบทบาท/อำนาจหน้าที่อะไรบ้าง.............................................................
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2. ศึกษา ทบทวนองค์ความรู้
รายละเอียดการดำเนินงาน
- ชื่อเรื่อง.....................................................................................................
- วัตถุประสงค์.............................................................................................
- เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ.......................................................................
- กิจกรรมดำเนินการ..................................................................................
3. การประชุมราชการ/ประชุมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียดการดำเนินงาน
- ชื่อเรื่อง....................................................................................................
- วัตถุประสงค์............................................................................................
- กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย.......................................จำนวน...........(คน)
- วิทยากร (ชื่อ - นามสกุล)................หน่วยงาน.............จำนวน...........(คน)
- สรุปผลการประชุมโดยย่อ/ผลลัพธ์ของงานที่ได้.......................................
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าประชุม.........(ถ้ามี)......................
4. การฝึกอบรม
รายละเอียดการดำเนินงาน
- หัวข้อการอบรมหรือหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม.........................................
- กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย...........................................จำนวน.........(คน)
- วิทยากร (ชื่อ - นามสกุล) .....................หน่วยงาน...........จำนวน.........(คน)
- สรุปผลการอบรมโดยย่อ............................................................................
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรม.........(ถ้ามี)...............
5. การจ้างเหมาต่างๆ เช่น จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ/จ้างพิมพ์/ผลิตสื่อ/จัดนิทรรศการ/
รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการดำเนินงาน
- ระบุประเภทและเรื่องของการจ้างเหมา...................................................
- วัตถุประสงค์ของการจัดจ้าง.....................................................................
- ผู้รับเหมา/รับจัดจ้าง................................................................................
- ผู้ใช้ประโยชน์...........................................................................................
- สรุปผลการดำเนินงานโดยย่อ..................................................................
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6. ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง/การนิเทศงาน/ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล
รายละเอียดการดำเนินงาน
- ชื่อเรื่อง....................................................................................................
- วัตถุประสงค์............................................................................................
- กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย.......................................จำนวน...........(คน)
- กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน...........................................................................
- ผลการดำเนินงานโดยย่อ.........................................................................
7. การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
รายละเอียดการดำเนินงาน
- ชื่อเรื่อง....................................................................................................
- วัตถุประสงค์............................................................................................
- กำหนดการศึกษาดูงาน (ระบุหัวข้อการศึกษาดูงาน)...............................
- สรุปการศึกษาดูงานโดยย่อ......................................................................

2.3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ ของทุกการดำเนินงานควรระบุลงไปในระบบ ESM
เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการมองเห็นปัจจัยภาพรวมที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
2.4) ปัญหา อุปสรรค หากผู้รับผิดชอบโครงการพบปัญหาหรืออุปสรรค ควรลงข้อมูล
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระบบ ESM เพื่อเป็นการรายงานให้ผู้บริหารกองโรคไม่ติดต่อ หัวหน้างาน
และผู้ร่วมงานรับทราบ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขต่อไป
2.5) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข การลงข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน
ในด้านการลดปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
3) กดบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้ดำเนินงาน หรือแก้ไขข้อมูล
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

ภาพที่ 14 รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมภายในโครงการ

18
เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการกดปุ่มบันทึกข้อมูลหน้าจอแสดงผลจะกลับมาที่หน้าต่างรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ (ภาพที่ 15) ให้ผู้ใช้งานกดบันทึกอีกครั้ง ระบบจะแสดงข้อมูลล่าสุดในตาราง
รายงานความก้าวหน้า (ภาพที่ 16)

ภาพที่ 15 กดบันทึกรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

15 ส.ค. 2562
16:38:48

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

15 ส.ค. 2562
16:38:48

ภาพที่ 16 แสดงข้อมูลล่าสุดในตารางรายงานความก้าวหน้า

แนะนำ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน เนื่องจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค จะทำการดึงข้อมูล
ทุกวันที่ 26 เพื่อนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมกรมควบคุมโรคทุกเดือน
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ส่วนที่ 5 การดึงข้อมูล Report ความก้าวหน้าจากระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค
ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในหน้าต่างแสดงผล “Report ความก้าวหน้า”
ของระบบ ESM ข้อมูล ที่ร ะบบสามารถส่งออกรายงานประกอบด้ว ย 1. รายงานความก้าวหน้าภาพรวม
2. รายงานความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ 3. สรุปความก้าวหน้าโครงการ (จุดเน้น/ไม่ใช่จุดเน้น) 4. สรุปความก้าวหน้า
โครงการและกิจกรรม (จุดเน้น/ไม่ใช่จุดเน้น) 5. แผนภูมิรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ่ายของหน่วยงาน
6. รายงานผลการดําเนินงาน โดยระบบจะส่งออกรายงานในรูป File Microsoft Excel
เนื่องจากการดึงข้อมูล Report ความก้าวหน้า ผู้ใช้งานระบบ ESM ทุกสิทธิ์การใช้งานสามารถ
เปิดหน้าต่าง Report ความก้าวหน้า และดาวน์โหลดข้อมูลได้ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดการดึงข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าภาพรวม แผนภูมิรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ่ายของหน่วยงาน และรายงานผล
การดําเนินงาน เพือ่ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อไป
ขั้นตอนการดึงข้อมูล Report ความก้าวหน้า ดังนี้
นำเมาส์ไปคลิกที่ ไอคอน Report ความก้าวหน้า (ภาพที่ 17) ระบบ ESM จะแสดงหน้าต่าง
Report ความก้าวหน้า (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 17 ไอคอน Report ความก้าวหน้า

ภาพที่ 18 หน้าต่างรายงานความก้าวหน้า
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ขั้นตอนที่ 1 การดึงข้อมูลข้อมูลรายงานความก้าวหน้าภาพรวม
1) ปีงบประมาณ เลือกปีงบประมาณที่ต้องการส่งออกข้อมูล
2) *หน่วยงาน ระบบจะเลือกชื่อหน่วยงานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานให้โดยอัตโนมัติ
3) ประเภทงบรายจ่าย เลือกงบดำเนินงาน (โครงการ)
4) กิจกรรมหลัก หากผู้ใช้งานต้องการส่งออกรายงานความก้าวหน้าภาพรวมของหน่วยงาน
ให้เลือกแสดงผลด้วยคำว่า “กิจกรรมหลัก” (ภาพที่ 19) หากผู้ใช้งานต้องการส่งออกรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมหลักเพียงกิจกรรมเดียวให้เลือกกิจกรรมที่ต้องการส่งออกข้อมูล (ภาพที่ 20)
5) ส่งออกรายงาน

1
2
3
4
5

ภาพที่ 19 ส่งออกรายงานความก้าวหน้าภาพรวม

เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานผลการดําเนินงาน ภาพรวมหน่วยงานซึ่งจะแสดงเป็นยอด
สะสม (ภาพที่ 3)
4
5

ภาพที่ 20 ส่งออกรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมหลักเพียงกิจกรรมเดียว

ข้อมูล รายงานที่ส่งออกจากระบบ ESM เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากเมนูรายงานความก้าวหน้า
โดยข้อมูลที่ได้จะแสดงผลในรูปแบบตารางรายงานผลการดําเนินงานภาพรวมหน่วยงาน รายละเอียดประกอบ
ไปด้วยผลการใช้จ่ายงบประมาณ เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และผลการดําเนินงาน
เป็นรายโครงการอย่างละเอียด (ภาพที่ 21)
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ภาพที่ 21 ตารางรายงานผลการดําเนินงานภาพรวมหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 2 การดึงข้อมูลแผนภูมิรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ่ายของหน่วยงาน
สำหรับการดึงข้อมูลแผนภูมิรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ่ายของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล ทำการดึงข้อมูลภาพรวมผลการดําเนินงานและเบิกจ่ายของกองโรคไม่ติดต่อ
เสนอต่อผู้บริหารกองโรคไม่ติดต่อ ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดึงข้อมูลได้ตามภาพที่ 22
1) ปีงบประมาณ เลือกปีงบประมาณที่ต้องการส่งออกข้อมูล
2) *ชนิดของแผนภูมิ มีอยู่ 2 ประเภท คือ แผนภูมิการดําเนินงาน (ภาพที่ 23) กับ
แผนภูมิเบิกจ่าย (ภาพที่ 24)
3) *เดือน ให้เลือกเดือนที่ต้องการเรียกดูข้อมูล
4) ประเภทงบรายจ่าย เลือกงบดำเนินงาน (โครงการ)
5) ส่งออกรายงาน

1
2
3
4
5

ภาพที่ 22 การดึงข้อมูลแผนภูมิรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ่ายของหน่วยงาน
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน”
แผนภูมิผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (ภาพที่ 23) ประกอบไปด้วย
รายละเอี ย ดปี ง บประมาณ พ.ศ. เดื อ น ข้ อ มู ล อั พ เดท ณ วั น ที ่ ส ่ ง ออกรายงาน แผนภู ม ิ ส ี แ ดงหมายถึ ง
แผนการดํ า เนิ น งาน แผนภู ม ิ ส ี น้ ำ เงิ น หมายถึ ง ผลการดํ า เนิ น งาน โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บแผนและ
ผลการดําเนินงานให้เห็นอย่างชัดเจน ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ส่งออกจากระบบ ESM เป็นข้อมูลที่ดึงมาจาก
เมนูรายงานความก้าวหน้า

ภาพที่ 23 แผนภูมิการดําเนินงาน

แผนภูมิการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (ภาพที่ 24) ประกอบไปด้วย
รายละเอี ย ดปี ง บประมาณ พ.ศ. เดื อ น ข้ อ มู ล อั พ เดท ณ วั น ที ่ ส ่ ง ออกรายงาน แผนภู ม ิ ส ี แ ดงหมายถึ ง
แผนการเบิกจ่าย แผนภูมิสีน้ำเงินหมายถึงผลการเบิกจ่าย โดยมีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน
ให้เห็นอย่างชัดเจน ข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่ส่งออกจากระบบ ESM เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากเมนูรายการเบิกจ่าย
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ภาพที่ 24 แผนภูมิการเบิกจ่าย

ขั้นตอนที่ 3 การดึงข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดึงข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการได้ตามภาพที่ 25
1) ปีงบประมาณ เลือกปีงบประมาณที่ต้องการส่งออกข้อมูล
2) หน่วยงาน ระบบจะเลือกชื่อหน่วยงานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานให้โดยอัตโนมัติ
3) ประเภทงบรายจ่าย เลือกงบดำเนินงาน (โครงการ)
4) ส่งออกรายงาน

1
2
3
4

ภาพที่ 25 การดึงข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน

24
เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้วจะปรากฏตารางสรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน
ข้อมูลที่ส่งออกจากระบบ ESM เป็นข้อมูลที่ ดึงมาจากเมนูรายงานความก้าวหน้า และเมนูรายการเบิกจ่าย
เป็นตารางรายงานเปอร์เซ็นต์แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน มีช่องผลถ่วงน้ำหนักสะสม และแผนถ่วง
น้ ำ หนั ก สะสม ในส่ ว นรายการเบิ ก จ่ า ยจะแสดงแผนการเบิ ก จ่ า ย และผลการเบิ ก จ่ า ย ตารางดั ง กล่ า ว
แสดงรายละเอียดเป็นรายไตรมาสตามโครงการใหญ่และโครงการย่อย (ภาพที่ 26)

ภาพที่ 26 ตารางสรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน

สรุป
ขั้นตอนทั้งหมดที่ได้กล่าวมา จะสามารถพัฒนาการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ของบุคลากร หากมีการสื่อสาร ถ่ายทอด การใช้ระบบ ESM ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นความสำคัญ และประโยชน์
จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา
ในการประสานงาน การขอรายละเอียดข้อมูล และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประเมินข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผน
การบริหารจัดการโครงการในขั้นตอนต่อไปได้

25
อ้างอิง
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค. (2559). คู่มือบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ EstimatesSM. สืบค้นเมื่อ 1 ต.ค. 2562,
จากเว็บไชต์: http://esm.ddc.moph.go.th

ภาคผนวก
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แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
(Estimates SM : ESM)
ระดับกรม
*ชื่อ – นามสกุล (ไทย)

:

ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ) :
*หมายเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) : 

-  -  -  - 

ที่อยู่ :
*สังกัดหน่วยงาน :
*ตำแหน่ง :

*กลุ่มงาน :
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน :

*เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) :

ต่อ

*E - mail :

* กลุ่มผู้ใช้งานในระบบ :  ดูแลระบบ (กรมฯ)
 ดูแลบริหารเงินส่วนกลาง
 ดูแลจัดซื้อจัดจ้างกรม

 บริหารกรมฯ (ดูรายงาน)
 ดูแลตัวชี้วัดกรม
 ดูแลเบิกจ่ายเงินกรม

(เฉพาะผอ.)  ผูต้ รวจสอบข้อมูล  ผู้บันทึกข้อมูล

ลงชื่อ....................................................ผู้ลงทะเบียน (ผู้ขอสิทธิ์)
(....................................................)
ลงชื่อ....................................................ผู้รับรองการลงทะเบียน
(....................................................)
วันที่..............................................
หมายเหตุ
• กรุณาแนบ
- สำเนาบัตรข้าราชการ (ที่ปรากฏหมายเลขประจำตัวประชาชน) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ผู้ลงทะเบียน
หมายถึง ผู้ขอสิทธิ์เข้าระบบฯ
- ผู้รับรองการลงทะเบียน หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน
• “ * ” หมายถึงข้อมูลจำเป็นที่ต้องกรอก
• การระบุกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิ์การใช้งานระบบฯ
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แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
(Estimates SM : ESM)
ระดับหน่วยงาน
*ชื่อ – นามสกุล (ไทย)

:

ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ) :
*หมายเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) : 

-  -  -  - 

ที่อยู่ :
*สังกัดหน่วยงาน :
*ตำแหน่ง :

*กลุ่มงาน :
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน :

*เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) :

ต่อ

*E - mail :

* กลุ่มผู้ใช้งานในระบบ :  ดูแลระบบ (หน่วยงาน)
 เจ้าของโครงการ
 ดูแลจัดซื้อจัดจ้าง

 บริหารหน่วยงาน (ดูรายงาน)
 ดูแลตัวชี้วัดหน่วยงาน
 ดูแลการเบิกจ่ายเงิน

Off (เฉพาะผอ.)  ผู้ตรวจสอบข้อมูล  ผู้บันทึกข้อมูล
ลงชื่อ....................................................ผู้ลงทะเบียน (ผู้ขอสิทธิ์)
(....................................................)
ลงชื่อ....................................................ผู้รับรองการลงทะเบียน
(....................................................)
วันที่..............................................
หมายเหตุ
• กรุณาแนบ
- สำเนาบัตรข้าราชการ (ที่ปรากฏหมายเลขประจำตัวประชาชน) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ผู้ลงทะเบียน
หมายถึง ผู้ขอสิทธิ์เข้าระบบฯ
- ผู้รับรองการลงทะเบียน หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน
• “ * ” หมายถึงข้อมูลจำเป็นที่ต้องกรอก
• การระบุกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิ์การใช้งานระบบฯ

คม
ู อ
ื การรายงานความกาวหนาโครงการในระบบ ESM
สำหรบ
ั ผร
ู บ
ั ผด
ิ ชอบโครงการกองโรคไมต
 ด
ิ ตอ


