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กําหนดแผนยุทธศาสตร์ 

กําหนดรายการตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กําหนดเป้าหมายและ
ผู้รายงานผลตัวชีว้ัด

กําหนดรายการกลยุทธ์ 

กําหนดกลยุทธ์ประจําปี 

บันทึกโครงการ/กิจกรรมที่
อนุมัติแล้ว

บันทึกผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์

บันทึกผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ติดตามตรวจสอบและดูรายงานผล
การดําเนินงาน 
- กิจกรรม/โครงการ 
- ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 
- ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ 

ติดตามตรวจสอบและดู
รายงานผลการดําเนินงาน 
- กิจกรรม/โครงการ 
- ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 
- ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ 

พิจารณาตรวจสอบการ
นําเสนอแผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรม/โครงการ 
- ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 
- ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ 

กําหนดเป้าหมายตัวชี้วัด
ภารกิจพื้นฐานประจําปี

บันทึกผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน

กําหนดรายการตัวชี้วัด
ภารกิจพื้นฐาน
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เจ้าหน้าท่ีแผนและงบประมาณหน่วยงาน 
  

เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณหน่วยงานมีหน้าที่ในการกําหนดตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
บันทึกกิจกรรม/แผนการดําเนินงานของหน่วยงาน ติดตามตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ รายงานผลตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน 
 

1. การเข้าสู่ระบบ 
 เปิดเบราว์เซอร์แล้วกรอก URL : http://oss.wu.ac.th จะแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอการเข้าสู่ระบบ 

  

กรอก Username และ Password ด้วยรหัส WU Pass แล้วคลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงรายช่ือ
ระบบที่มีสิทธ์ิในการใช้งาน ดังภาพ 

 
ภาพแสดงรายช่ือระบบท่ีมีสทิธิ์ในการใช้งาน 

 
2. การออกจากระบบ 

คลิกที่ช่ือของท่าน แล้วคลิกเลือก  ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอการออกจากระบบ 

 
3. กําหนดตัวชีว้ัดพื้นฐานของหน่วยงาน 

ก่อนจะบันทึกแผนปฏิบัติการประจําปี จะต้องมีการกําหนดชุดตัวช้ีวัดพ้ืนฐานก่อน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
เลือกระบบจัดการตัวช้ีวัด จะแสดงหน้าจอแรกของระบบดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอแรกของระบบจัดการตัวชี้วัด 

 
1) กําหนดปีการทํางาน 

 การกําหนดปีการทํางาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปทํางานต่อในการกําหนดตัวช้ีวัดซึ่งต้อง
กําหนดทุกต้นปีงบประมาณที่ต้องใช้งานหรือกําหนดไว้ล่วงหน้าก็ได้ โดยเลือกที่เมนู 
“กําหนดค่าเริ่มต้น” เมนูย่อย “ปีการทํางาน” จะปรากฏหน้าจอรายการปีการทํางาน ดัง
ภาพ 

 
ภาพหนา้จอรายการปีการทํางาน 
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 จากภาพหน้าจอรายการปีการทํางาน ให้คลกิที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอให้
กรอกข้อมูลปีการทํางาน ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอเพิ่มข้อมูลปีการทํางาน 

 

 จากภาพหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลปีการทํางานให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย 

1 ประเภทปี เลือกประเภทปีที่ต้องการตามที่ระบบมีให้เลือก
2 ปี กรอกปีการทํางานที่ต้องการ เช่น 2561

 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม   ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอแสดง
รายการปีการทํางานที่มีข้อมูลที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอแสดงรายการปีการทํางานที่มีข้อมูลที่เพิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่  ของรายการน้ันในคอลัมน์ Actions  

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ ของรายการน้ันในคอลัมน์ Actions 
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2) บันทึกชุดข้อมูล  

 คลิกเลือกเมนู “จัดการข้อมูลตัวช้ีวัด” เมนูย่อย “ชุดข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอแสดง
รายการชุดข้อมูล ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอรายการชุดข้อมูล 

 

 จากภาพหน้าจอรายการชุดข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอให้
กรอกชุดข้อมูล ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอเพิ่มข้อมูลชุดขอ้มูล 

 

 จากภาพหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลชุดข้อมูลให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย 

1 ช่ือชุดข้อมูล ให้กรอกช่ือชุดข้อมูลทีส่ื่อถึงรายการตัวช้ีวัดที่ต้องการ เช่น ภารกิจพ้ืนฐานศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2 ประเภทภารกิจ ให้เลือกประเภทเป็น ภารกิจพ้ืนฐาน
3 ประเภทปี ให้เลือกประเภทปี เป็น ปีงบประมาณ
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 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม   ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอแสดง
ชุดข้อมูลที่มีข้อมูลที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอแสดงรายการชุดข้อมูลที่มีข้อมูลที่เพิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่  ของรายการน้ันในคอลัมน์ Actions  

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ ของรายการน้ันในคอลัมน์ Actions 
 

3) บันทึกชุดข้อมูล/โครงสร้างขอ้มูล  

 คลิกที่เมนูจัดการข้อมูลตัวช้ีวัด > ชุดข้อมูล/โครงสร้างข้อมูล จะปรากฏหน้าจอแสดง
รายการชุดข้อมูลที่ได้เพ่ิมไวในเมนูชุดข้อมูล เพ่ือให้กําหนดโครงสร้างข้อมูลภายใต้ชุด
ข้อมูล ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอรายการชุดข้อมูล/โครงสร้างขอ้มูล 

 

 จากภาพหน้าจอรายการชุดข้อมูล/โครงสร้างข้อมูล คลิกที่  เพ่ือกําหนดโครงสร้าง
ข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอสาํหรับการเพิ่มชุดข้อมูล 

 

 จากภาพหน้าจอสําหรับการเพ่ิมชุดข้อมูลใหค้ลิกที่  จะแสดงหน้าจอ
ให้เพ่ิมโครงสร้างข้อมูล ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอเพิ่มโครงสร้างข้อมูล 

 

 จากภาพหน้าจอการเพ่ิมโครงสร้างข้อมูลใหก้รอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ช่ือโครงสร้างข้อมูล ให้กรอกช่ือโครงสร้างข้อมูลที่สื่อถึงรายการตัวช้ีวัดที่ต้องการ เช่น ภารกิจ
พ้ืนฐานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม  ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอแสดง
รายการโครงสร้างข้อมูลที่มีข้อมูลที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอแสดงรายการโครงสร้างข้อมูลที่มีข้อมูลที่เพิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่  ของรายการน้ันในคอลัมน์ แก้ไข/ลบ  

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ ของรายการน้ันในคอลัมน์ แก้ไข/ลบ 
 

4) บันทึกรายการตัวชี้วัด 

 คลิกที่เมนูจัดการข้อมูลตัวช้ีวัด > รายการตัวช้ีวัด จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการชุด
ข้อมูลที่ได้เพ่ิมไวในเมนูชุดข้อมูล เพ่ือให้กําหนดตัวช้ีวัดภายใต้โครงสร้างข้อมูลที่กําหนดไว้
ในเมนูชุดข้อมูล/โครงสร้างข้อมูล ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอรายการชุดข้อมูล 

 

 จากภาพหน้าจอรายการชุดข้อมูล คลิกที่ เพ่ือกําหนดรายการตัวช้ีวัด เมื่อคลิกแล้วจะ
แสดงหน้าจอ ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอสาํหรับการกําหนดรายการตัวชี้วัด 

 

 จากภาพหน้าจอสําหรับการกําหนดรายการตัวช้ีวัด ให้คลิกที่  หลังหัวข้อโครงสร้าง
ข้อมูลที่ต้องการกําหนดตัวช้ีวัด ในที่น้ีต้องการกําหนดรายการตัวช้ีวัดในหัวข้อ “ภารกิจ
พ้ืนฐานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล” ให้คลิกที่เครื่องหมาย   หลังหัวข้อดังกล่าว เมื่อคลิก
แล้วจะแสดงหน้าจอให้เพ่ิมรายการตัวช้ีวัด ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอเพิ่มรายการตัวชี้วัด 
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 จากภาพหน้าจอการเพ่ิมรายการตัวช้ีวัดให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ตัวช้ีวัดที่ กรอกลําดับของตัวช้ีวัดที่ต้องการ เช่น 1
2 รายการตัวช้ีวัด กรอกช่ือรายการตัวช้ีวัด เช่น จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจํานวน

นักศึกษา 
3 คําอธิบาย กรอกคําอธิบายของรายการตัวช้ีวัดที่กําหนด หากไม่มีให้กรอกเครื่องหมาย 

“-” 
4 หน่วยวัด กรอกหน่วยวัด เช่น เครื่อง:คน
5 ร้อยละ ไม่ต้องกําหนด
6 ประเภทตัวช้ีวัด เลือกประเภทตัวช้ีวัดตามท่ีระบบมีให้เลือก เช่น ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัด

เชิงคุณภาพ  
7 นํ้าหนัก (ร้อยละ) ไม่ต้องกําหนด
8  มิติ เลือกเป็น “ไม่ระบุ”

 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม    ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอแสดง
รายการตัวช้ีวัดที่มีข้อมูลที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอแสดงรายการตัวชี้วัดที่มีข้อมูลที่เพิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการเพ่ิมตัวช้ีวัดย่อยภายใต้ตัวช้ีวัดหลัก ให้คลิกที่  หลังตัวช้ีวัดย่อยที่ต้องการ 
เมื่อเพ่ิมแล้วระบบจะแสดงรายการย่อยภายใต้ตัวช้ีวัดหลัก ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอตัวอย่างแสดงรายการตัวชี้วัดย่อย 

 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่  ของรายการน้ันในคอลัมน์ แก้ไข/ลบ  

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ ของรายการน้ันในคอลัมน์ แก้ไข/ลบ 
 

5) กําหนดตัวชี้วัดประจําปี   
ในการทํางานในแต่ละปีจะต้องมีการกําหนดค่าเป้าหมายในปีปัจจุบัน และค่าเป้าหมายใน

อีก 3 ปีถัดไป โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

 คลิกเลือกเมนู “จัดการข้อมูลตัวช้ีวัด” เมนูย่อย “กําหนดตัวช้ีวัดประจําปี” จะปรากฏ
หน้าจอแสดงรายการชุดข้อมูลที่ได้เพ่ิมไวในเมนูชุดข้อมูล เพ่ือให้กําหนดตัวช้ีวัดประจําปี
ภายใต้โครงสร้างข้อมูลที่กําหนดไว้ในเมนูชุดข้อมูล/โครงสร้างข้อมูล ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอรายการชุดข้อมูล 

 

 จากภาพหน้าจอรายการชุดข้อมูล คลิกที่  เพ่ือกําหนดรายการตัวช้ีวัดประจําปี เมื่อ
คลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอสาํหรับการกําหนดรายการตัวชี้วัดประจําป ี

 

 จากภาพหน้าจอสําหรับการกําหนดรายการตัวช้ีวัดประจําปี ให้คลิกที่  หลังหัวข้อ
ตัวช้ีวัดที่ต้องการกําหนดตัวช้ีวัดประจําปี ในที่น้ีต้องการกําหนดรายการตัวช้ีวัดในหัวข้อ 
“ตัวช้ีวัดที่ 1 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักศึกษา” ให้คลิกที่เครื่องหมาย   
หลังหัวข้อดังกล่าว เมื่อคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอให้เพ่ิมรายการตัวช้ีวัดประจําปี ดังภาพ 

 

 
ภาพหนา้จอเพิ่มรายการตัวชี้วัดประจําปี  

 

 จากภาพหน้าจอการเพ่ิมรายการตัวช้ีวัดประจําปีให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
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รายละเอียด 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ประเภทปี ให้เลือกปีงบประมาณ
2 ปี ให้เลือกปีปัจจุบันที่ต้องการกําหนดค่าเป้าหมาย หากไม่มีปีที่ต้องการให้

เลือกให้กลับไปเพ่ิมรายการปีการทํางานที่เมนู “กําหนดค่าเริ่มต้น” เมนู
ย่อย     “ปีการทํางาน” 

ค่าเป้าหมาย 
      ให้เลือกเคร่ืองหมายและกรอกค่าเป้าหมายที่ต้องการของปีปัจจุบัน และประมาณการล่วงหน้า 3 ปีถัดไป
ตามหน่วยวัดที่กําหนด  

 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม      ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอ
แสดงรายการตัวช้ีวัดประจําปีที่มีข้อมูลที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอแสดงรายการตัวชี้วัดประจําปีที่มีข้อมูลทีเ่พิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ปีที่ต้องการ หลังรายการตัวช้ีวัดที่ต้องการ
แก้ไข  

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ปีที่ต้องการ หลังรายการตัวช้ีวัดที่ต้องการแก้ไข 

แล้วคลิกปุ่ม  ในหน้ารายการที่แก้ไขดังภาพ 



คู่มือการใช้งานบริหารงบประมาณสําหรับเจ้าหน้าท่ีแผนและงบประมาณหน่วยงาน  13 
 

 
ภาพแสดงหนา้จอการแก้ไขเพื่อลบข้อมูล 

 

4. จัดทําแผนปฏิบตัิการ 

 
ภาพแสดงรายช่ือระบบท่ีมีสทิธิ์ในการใช้งาน 

 
  จากภาพแสดงรายช่ือระบบท่ีมีสิทธ์ิในการใช้งาน ให้เลือกระบบจัดการงบประมาณ จะแสดงหน้าจอ
แรกของระบบดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอแรกของระบบจัดการงบประมาณ 

 
การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานแต่ละปีงบประมาณ  ผู้ใช้งานระดับสิทธ์ิเจ้าหน้าที่แผน

และงบประมาณหน่วยงาน จะต้องดําเนินการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยการบันทึก
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กิจกรรม/โครงการท้ังหมดของหน่วยงาน ตัวช้ีวัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการหลักสามารถ
รายงานผลความก้าวหน้า การใช้งบประมาณ ได้ในลําดับถัดไปหลังจากดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประกอบด้วยเมนูย่อย ต่างๆ ดังน้ี 
1) ข้อมูลทั่วไป 
2) กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน 
3) รายงานสรุปแผนปฏิบัติการ 
4) นําส่งแผนปฏิบัติการ 

 
1) ข้อมูลทั่วไป 

การบันทึกข้อมูลทั่วไป เป็นการบันทึกข้อมูลหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
ขั้นตอน 

 คลิกเลือกเมนู “จัดทําแผนปฏิบัติการ” คลกิเมนูย่อย “ขอ้มูลทั่วไป” ระบบจะแสดงรายการ
ข้อมูลทั่วไป กรณีที่ได้บันทึกแล้ว  ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอหลักข้อมูลทั่วไป 
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ภาพหนา้จอบนัทึกข้อมูลทั่วไป 

 
จากภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลทั่วไป ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 หลักการและเหตุผล กรอกข้อมูลหลกัการและเหตุผล
2 วัตถุประสงค์ กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์
3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรอกผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม      ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอ
แสดงรายการข้อมูลทั่วไปที่มีข้อมูลที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 

 
ภาพแสดงรายการข้อมูลทั่วไปท่ีมีข้อมูลทีเ่พิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่  ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 
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2) กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน 

ข้อมูลกิจกรรม/แผนการดําเนินงานเป็นการบันทึกข้อมูลกิจกรรม/โครงการ ที่จะดําเนินการ
ของบประมาณทั้งหมดของหน่วยงาน โดยสามารถบันทึกกิจกรรม/โครงการ ในลักษณะโครงการหลัก
และย่อยได้ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 คลิกเลือกเมนู จัดทําแผนปฏิบัติการ คลิกเมนูย่อย กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน ระบบจะแสดง
รายการกิจกรรม/โครงการ กรณีที่ได้บันทึกแล้วในปีงบประมาณปัจจุบัน ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอแสดงรายการข้อมูลกิจกรรม/โครงการ 

 
การบันทึกกิจกรรม/โครงการหลัก 

 คลิกปุ่ม   เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมหลัก จะปรากฏหน้าจอสําหรับกรอกข้อมูล
ส่วนต่างๆ ได้แก่ แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ดังภาพ 
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ภาพแสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลกิจกรรม/โครงการ 

 
จากภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลกิจกรรม/โครงการให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
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แผนงาน 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 แผนงาน คลิกเลือกแผนงานของกิจกรรม/โครงการหลัก โดยจากลําดับสูงสุดจนถึงระดับ
ตํ่าสุดคือกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม/โครงการ 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ช่ือกิจกรรม/โครงการ กรอกช่ือกิจกรรม/โครงการ
2 งบประมาณ กรอกจํานวนงบประมาณรวมของกิจกรรม/โครงการ โดยรวมงบประมาณ

ทั้งหมดกรณีทีม่ีกิจกรรม/โครงการย่อยด้วย 
3 ค่าเป้าหมาย กรอกจํานวนค่าเป้าหมาย เช่น 1 
4 หน่วยนับ กรอกหน่วยนับ ของค่าเป้าหมายโครงการ เช่น  เครื่อง, ครั้ง 
5 วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด เลือกวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดของกิจกรรม/โครงการ จากปฏิทิน 
6 ประเภทกิจกรรม/

โครงการ 
เลือกประเภทกิจกรรม/โครงการ เช่น กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ สิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ 

7 สถานภาพโครงการ เลือกสถานภาพกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการใหม่ หรอื โครงการต่อเน่ือง
8 ภารกิจ เลือกประเภทภารกิจ เช่น ภารกิจพ้ืนฐาน หรือ ภารกิจยุทธศาสตร์ ระบบจะ

แสดงภารกิจให้เลือกอีกคร้ังตามภาพ ตัวอย่าง 

 
 

9 ไฟล์แนบ 
หากต้องการแนบไฟล์ประกอบให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดง
รายการให้แนบไฟล์ ดังภาพ 

 
- กรอกช่ือไฟล์แนบ เช่น เอกสารเพ่ิมเติมโครงการบริการประชาชน 

- เลือกไฟล์แนบที่ต้องการโดยคลิกปุ่ม  

- หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกที่ปุ่ม   

หากต้องการแนบไฟล์เพ่ิมเติมให้คลิกปุ่ม  ไปเร่ือย ๆ ได้ 
10 ผู้รับผิดชอบ กําหนดผู้รับผดิชอบโครงการ  ประกอบด้วย   ผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/
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โครงการ และ ผู้ร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/
โครงการ เป็นระดับสิทธ์ิที่มหีน้าที่รายงานผลการดําเนินการต่อไป 

- กรณีที่ต้องการเพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ คลกิปุ่ม  
จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 

 
- กรณีต้องการลบผู้รับผิดชอบให้คลิกที่ปุ่ม   

 
 

ชุดข้อมูล/ตัวชี้วัดยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ชุดข้อมูล เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ จากน้ันระบบจะแสดงตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ที่อยู่ในชุดข้อมูลมาให้เลือก ดังภาพ 

 

2 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ คลิกที่เครื่องหมาย  หลังประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่มีตัวช้ีวัดที่
ต้องการจะปรากฏให้กรอกค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ดังภาพ 

 
จากน้ันให้กรอกค่าเป้าหมายตามหน่วยวัดที่กําหนดในช่องค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดที่ต้องการ หากไม่ต้องการตัวช้ีวัดใดให้เว้นว่างไว้ 

3 กลยุทธ์ คลิกที่เครื่องหมาย  หลังประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีกลยุทธ์ทีต้่องการจะ
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ปรากฏให้เลือกกลยุทธ์ ดังภาพ

 
จากน้ันให้คลิกเลือกกลยุทธ์ทีต้่องการหน้ากลยุทธ์ที่ต้องการให้ปรากฏ
เครื่องหมาย  ซึง่สามารถเลือกได้หลายกลยุทธ์ 

ผลผลิต/ผลลพัธ ์
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ผลผลิต 

- โครงการ/กิจกรรมใดมีผลผลิต/ตัวช้ีวัดที่ไม่อยู่ในตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์สามารถ
กําหนดผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลิตเพ่ิมเติมได้ โดยกรอกข้อมูลช่ือผลผลิต ช่ือ
ตัวช้ีวัดผลผลิต ประเภทตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยวัด ที่อยู่ภายใต้ผลผลิต
น้ัน 
- หากต้องการเพ่ิมตัวช้ีวัดให้คลิกที่    จะปรากฏรายการให้กรอก
ตัวช้ีวัดเพ่ิม ดังภาพ 

 
- หากต้องการลบตัวช้ีวัดให้คลิกที่  
- หากต้องการเพ่ิมผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลติที่อยู่ภายใต้ผลผลิต ให้คลิกที่ 

 จะปรากฏรายการให้กรอกขอ้มูล ดังภาพ 

- หากต้องการลบผลผลิตให้คลิกปุ่ม  
2 ผลลัพธ์ 

- โครงการ/กิจกรรมใดมีผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดที่ไม่อยู่ในตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์สามารถ
กําหนดผลลัพธ์และตัวช้ีวัดผลลัพธ์เพ่ิมเติมได้ โดยกรอกข้อมูลช่ือผลลัพธ์ ช่ือ
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ประเภทตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยวัด ที่อยู่ภายใต้
ผลลัพธ์น้ัน 



คู่มือการใช้งานบริหารงบประมาณสําหรับเจ้าหน้าท่ีแผนและงบประมาณหน่วยงาน  21 
 

- หากต้องการเพ่ิมตัวช้ีวัดให้คลิกที่    จะปรากฏรายการให้กรอก
ตัวช้ีวัดเพ่ิม ดังภาพ 

 
- หากต้องการลบตัวช้ีวัดให้คลิกที่  
- หากต้องการเพ่ิมผลผลิตและตัวช้ีวัดผลลัพธ์ที่อยู่ภายใต้ผลลัพธ์ ใหค้ลิกที่ 

 จะปรากฏรายการให้กรอกขอ้มูล ดังภาพ 

- หากต้องการลบผลลัพธ์ให้คลิกปุ่ม  
 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม      ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอ
แสดงรายการกิจกรรม/โครงการที่มีข้อมูลที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 

 
ภาพแสดงรายการกิจกรรม/โครงการที่มีข้อมูลที่เพิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ให้คลิกที ่  ในคอลัมน์สรุป 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่  ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 
 

การบันทึกกิจกรรม/โครงการย่อย 

 กรณีต้องการบันทึกกิจกรรม/โครงการย่อย   โดยการคลิกที่ปุ่ม    ในคอลัมน์เพ่ิมกิจกรรม
ย่อยหลังกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับบันทึกรายละเอียดกิจกรรม/
โครงการย่อยเหมือนกับกิจกรรม/โครงการหลัก 
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ภาพแสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลกิจกรรม/โครงการย่อย 

 
3) รายงานสรุปแผนปฏิบัติการ 

หลังจากผู้ใช้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายงานสรุปแผนปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบ
ก่อนนําส่งผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ต่อไป โดยระบบจะสรุปข้อมูล
เป็น 4 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป ตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์ และกิจกรรม/แผนการ
ดําเนินงาน ดังภาพ 

 ข้อมูลทั่วไป แสดงข้อมูลดังภาพ 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้งานบริหารงบประมาณสําหรับเจ้าหน้าท่ีแผนและงบประมาณหน่วยงาน  23 
 

 ตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน แสดงข้อมูลดังภาพ 

 
 

 ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์ แสดงข้อมูลดังภาพ 

 
 

 กิจกรรมและแผนการดําเนินงาน แสดงข้อมูลดังภาพ 
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4) นําส่งแผนปฎิบัติการ 
ในแต่ละปีงบประมาณหลังจากที่ผู้ใช้ดําเนินการบันทึกข้อมูลทั่วไป กิจกรรม/แผนดําเนินการ 

เรียบร้อยแล้ว จะต้องดําเนินการ นําส่งแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน และส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์เพ่ือดําเนินการพิจารณาอนุมัติในลําดับ
ถัดไป 
การนําส่งแผนปฏิบัติการ 

 คลิกเมนูจัดทําแผนปฏิบัติการ คลิกเมนูย่อยนําส่งแผนปฏิบัติการ   ระบบจะปรากฏหน้าจอ ดัง
ภาพ 

 
ภาพแสดงหนา้จอนําส่งแผนปฏิบัติการ 

 ระบบจะแสดงรายละเอียดการนําส่งข้อมูลของแต่ละปีงบประมาณ ได้แก่ วันที่ครบกําหนดส่ง
แผนปฏิบัติการ รายงานสรุป สถานะนําส่ง และ สถานะการอนุมัติเห็นชอบจาก ผู้บังคับชา 

 คลิกปุ่ม    ที่รายการปีงบประมาณที่ต้องการนําส่ง ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ “กรณีนําส่ง
แผนปฏิบัติการแล้วจะไม่สามารถแก้ไขกิจกรรม/แผนการดําเนินงานได้อีก” เพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันการ
ส่งข้อมูลอีกคร้ัง 

 หลังจากที่ผู้ใช่คลิกนําส่งแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว สถานะปุ่มนําส่งจะเป็นเป็นสัญลักษณ์ ดัง
ภาพ 

 
ภาพหนา้จอกรณีนาํส่งแผนปฏิบัติการแลว้ 
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5. รับทราบผลพิจารณาอนมัุติแผนปฏิบตัิการ 
เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณหน่วยงานสามารถรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปี

จาก ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ และในแต่ละปีงบประมาณจะต้องดําเนินการนําเข้าข้อมูลงบประมาณจาก
ระบบ MIS และข้อมูลงบประมาณอ่ืนๆที่ได้รับ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงบประมาณ ทั้งน้ีข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลงบประมาณที่นําไปแสดงในส่วนของการรายงานผลการดําเนินการของกิจกรรม/โครงการ
ต่อไป 

เมนูรับทราบผลพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประกอบด้วยเมนูย่อย ต่างๆ ดังน้ี 
1) ผลการพิจารณาอนุมัติ 
2) ข้อมูลงบประมาณ 

2.1) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
2.2) งบประมาณอ่ืนๆ 
2.3) รายงานสรุปงบประมาณประจําปี 

1) ผลการพิจารณาอนุมัติ  

 คลิกที่เมนู รับทราบผลพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ คลิกเมนูย่อย ผลการพิจารณาอนุมัติ ระบบ
จะแสดงหน้าจอดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอแสดงผลการพจิารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
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2) ข้อมูลงบประมาณ 
2.1) งบประมาณท่ีได้รับอนมัุติ 

 ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ ผู้ดูแลระบบจะต้องดําเนินการนําเข้าข้อมูล
จากระบบ MIS เข้าสู่ระบบบริหารจัดการงบประมาณ โดยดําเนินการเพียงคร้ังเดียวในรอบ
ปีงบประมาณ โดยคลิกที่เมนู “รับทราบผลพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ” เมนูย่อย “ข้อมูล
งบประมาณ” และคลิกเมนูย่อย “งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอเพื่อนําเขา้งบประมาณที่ได้รบัอนุมัติ 

 

 คลิกปุ่ม  เพ่ือนําเข้าข้อมูล โดยหลังจากที่นําเข้าข้อมูลแลว้ระบบจะแสดงหน้าจอ 
ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอหลังจากนาํเข้างบประมาณแล้ว 

 
2.2) งบประมาณอ่ืนๆ 

กรณีที่หน่วยงานมีงบประมาณอ่ืนๆ ที่ได้รับ ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกขอ้มูลงบประมาณ
ดังกล่าว ตามขั้นตอน ดังน้ี 

 คลิกที่เมนู “รับทราบผลพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ” เมนูย่อย “ข้อมูลงบประมาณ” และคลิก
เมนูย่อย “งบประมาณอ่ืนๆ” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอหลักข้อมูลงบประมาณอ่ืนๆ 

 

 คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลงบประมาณอ่ืนๆ จะปรากฎหน้าจอสําหรับกรอกข้อมูล 
ดังภาพ 

 
ภาพแสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลงบประมาณอ่ืนๆ 

 
จากภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลงบประมาณอ่ืนๆ ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 

ลําดับ รายการ คําอธบิาย
1 เลข Segment(ถ้ามี) กรอกเลข Segment (ถ้าม)ี
 2 ช่ืองบประมาณ กรอกช่ืองบประมาณ
3 จํานวนเงิน กรอกจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
4 กลุ่มหน่วยงานที่ให้

งบประมาณ 
เลือกกลุ่มหน่วยงานท่ีให้งบประมาณ ได้แก่ หน่วยงานภายใน หรือ หน่วยงาน
ภายนอก 
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5 ช่ือหน่วยงานที่ให้
งบประมาณ 

กรอกช่ือหน่วยงานที่ให้งบ

6 หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ (ถ้ามี)
 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม      ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอ
รายการงบประมาณอ่ืนๆ ที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอแสดงงบประมาณอ่ืนๆ ทีเ่พิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ให้คลิกที ่  ในคอลัมน์สรุป 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่  ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 
 

2.3) รายงานสรุปงบประมาณประจําป ี

 คลิกที่เมนู “รับทราบผลพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ” เมนูย่อย “ข้อมูลงบประมาณ” และคลิก
เมนูย่อย “รายงานสรุปงบประมาณประจําปี” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอรายงานสรุปงบประมาณประจําป ี

 
6. บันทึกผลการดําเนินงาน 
 ในแต่ละปีงบประมาณ แต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) รายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร ์

 คลิกที่เมนู “บันทึกผลการดําเนินงาน” เมนูย่อย “รายงานผลตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์” จะ
ปรากฏให้เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการรายงาน เพ่ือรายงานผลตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ภายใต้
ชุดข้อมูล ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอรายการชุดข้อมูล 

 

 จากภาพหน้าจอรายการชุดข้อมูล คลิกที่   เพ่ือรายงานผลตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ 
เมื่อคลิกแล้วจะแสดงรายการตัวช้ีวัดที่หน่วยงานต้องรายงาน ดังภาพ 
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ภาพแสดงรายการตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 

 

 จากภาพแสดงรายการตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนในการรายงานดังน้ี 
ชุดข้อมูล 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปีปัจจุบัน
2 ประจําเดือนปีงบ ระบบแสดงเดือนปัจจุบันให้รายงาน ให้ท่านรายงานข้อมูลประจําเดือนที่กําหนด

รายงานผล 
     ในการรายงานผลให้คลิกที่  เพ่ือหลังรายการตัวช้ีวัดที่ต้องการรายงาน ระบบจะแสดงหน้าจอให้รายงาน
ผล ดังภาพ 
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ปุ่ม  ใช้สําหรับดูรายงานผลโครงการต่าง ๆ ที่มีตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ตรงกับตัวช้ีวัดที่
กําลังรายงานเพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ีมาเป็นข้อมูลประกอบในการตอบผลการดําเนินงาน 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ปีงบประมาณ ระแบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน
2 ประจําเดือนปีงบ ระบบแสดงเดือนที่กําลังรายงานข้อมูล
3 ผลการดําเนินงาน กรอกผลการดําเนินงานของเดือนที่กําลังรายงาน
4 ปัญหา/อุปสรรค กรอกปัญหา/อุปสรรค ของเดือนที่กําลังรายงาน
5 ไฟล์แนบ 

หากต้องการแนบไฟล์ประกอบให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดง
รายการให้แนบไฟล์ ดังภาพ 

 
- กรอกช่ือไฟล์แนบ เช่น รายงานผลการดําเนินงานเดือน พ.ย.60 เพ่ิมเติม 

- เลือกไฟล์แนบที่ต้องการโดยคลิกปุ่ม  

- หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกที่ปุ่ม   

- หากต้องการแนบไฟล์เพ่ิมเติมให้คลิกปุ่ม  ไปเร่ือย ๆ ได้
ตามต้องการ 
 

ลําดับ รายการ คําอธบิาย
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6 ตัวต้ัง กรอกผลการดําเนินงานของรายการตัวต้ังของเดือนที่ต้องการรายงานตามท่ีระบบ
กําหนดให้ หากยังไม่มีผลการดําเนินงานให้กรอกเลข 0 

7 ตัวหาร กรอกผลการดําเนินงานของรายการตัวหารของเดือนที่ต้องการรายงานตามที่
ระบบกําหนดให้ หากยังไม่มผีลการดําเนินงานให้กรอกเลข 0 

 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม  ระบบจะเปลี่ยนสถานะของการ
รายงานจากสีแดงเป็นสีเขียว ดังภาพ 

 
ภาพแสดงสถานะการรายงานหลังจากรายงานผลตัวชีวั้ดแผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 
2) รายงานผลตัวชี้วัดภารกิจพืน้ฐาน 

 คลิกที่เมนู “บันทึกผลการดําเนินงาน” เมนูย่อย “รายงานผลตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน” จะ
ปรากฏให้เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการรายงาน เพ่ือรายงานผลตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอรายการชุดข้อมูล 

 

 จากภาพหน้าจอรายการชุดข้อมูล คลิกที่   ระบบจะแสดงรายการตัวช้ีวัดภารกิจ
พ้ืนฐาน ให้รายงานผล ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอรายการตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

 

 จากภาพแสดงรายการตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน มีขั้นตอนในการรายงานดังน้ี 
ชุดข้อมูล 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปีปัจจุบัน
2 ประจําเดือนปีงบ ระบบแสดงเดือนปัจจุบันให้รายงาน ให้ท่านรายงานข้อมูลประจําเดือนที่กําหนด

รายงานผล 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 ตัวช้ีวัดที่ แสดงตัวช้ีวัดที่ของตัวช้ีวัดน้ัน
2 รายการ แสดงช่ือตัวช้ีวัดที่ตรงกับตัวช้ีวัดที่
3 หน่วยนับ แสดงหน่วยนับของตัวช้ีวัดที่รายงาน
4 แผน แสดงค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ในเมนูกําหนดตัวช้ีวัดประจําปี 
5 ผล กรอกผลการดําเนินงานของรายการตัวช้ีวัดของเดือนที่ต้องการรายงาน หากยังไม่

มีผลการดําเนินงานให้กรอกเลข 0 
6 ไฟล์แนบ 

หากต้องการแนบไฟล์ประกอบให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดง
รายการให้แนบไฟล์ ดังภาพ 
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- กรอกช่ือไฟล์แนบ เช่น รายงานผลการดําเนินงานเดือน พ.ย.60 เพ่ิมเติม 

- เลือกไฟล์แนบที่ต้องการโดยคลิกปุ่ม  

- หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกที่ปุ่ม   

- หากต้องการแนบไฟล์เพ่ิมเติมให้คลิกปุ่ม  ไปเร่ือย ๆ ได้
ตามต้องการ 

 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม  
 

7. รายงาน 
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความก ้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดท้ังหมดของ  ดังน้ี 
1)  รายงานความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ 

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ จากการบันทึกข้อมูลของ
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการได้ตลอดเวลา โดยคลิกเมนู “รายงาน” เลือกเมนูย่อย “รายงาน
ความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ” ระบบจะแสดงรายงานกิจกรรม/โครงการของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอรายงานความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ 
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 ระบบจะแสดงข้อมูล % ความคืบหน้าและงบประมาณรวมท่ีใช้ไปในแต่ละกิจกรรม/โครงการ 

ของหน่วยงานทั้งหมดจําแนกตามแผนงาน โดยสามารถคลิกที่ปุ่ม    เพ่ือแสดง
รายละเอียดความคืบหน้าโครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ ของโครงการ โดยระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงหนา้จอรายละเอียดความคบืหน้าโครงการ 
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2) รายงานความก้าวหน้าตัวชีวั้ดแผนยุทธศาสตร ์
รายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์เป็นรายงานที่ใช้ในการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่แต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรายงานผล โดยสามารถค้นหาได้ตาม
เดือนที่รายงาน และรายงานเดือนล่าสุด โดยมีขั้นตอนในการดูรายงานดังน้ี 

 คลิกเมนู “รายงาน” เมนูย่อย “รายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์” จะแสดง
หน้าจอให้เลือกชุดข้อมูล ดังภาพ 

 

 
ภาพหนา้จอเลือกชุดข้อมูลรายงานความก้าวหน้าตัวชีวั้ดแผนยุทธศาสตร ์

 

 จากภาพหน้าจอเลือกชุดข้อมูลรายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ให้คลิกที่ 
จะแสดงหน้าจอให้ค้นหารายงาน ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอคน้หารายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร ์

 

 ในการค้นหารายงาน สามารถดําเนินการได้ดังน้ี 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย 

1 หน่วยงาน ระบบแสดงหน่วยงานของผู้ใช้งานไม่ต้องเลือก
2 ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน

ลําดับ รายการ คําอธบิาย 
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3 ประจําเดือนปีงบ สามารถเลือกดูรายงานเดือนล่าสุด หรือ รายงานของแต่ละเดือนในปีงบประมาณได้

ตามต้องการ จากน้ันให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงผลการค้นหาดังภาพ 

 
3) รายงานความก้าวหน้าตัวชีวั้ดพื้นฐาน 

รายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดพ้ืนฐานเป็นรายงานที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในการรายงานผล โดยสามารถค้นหาได้ตามเดือนที่รายงาน 
โดยมีขั้นตอนในการดูรายงานดังน้ี 

 คลิกเมนู “รายงาน” เมนูย่อย “รายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน” จะแสดง
หน้าจอให้เลือกชุดข้อมูล ดังภาพ 

 

 
ภาพหนา้จอเลือกชุดข้อมูลรายงานความก้าวหน้าตัวชีวั้ดภารกิจพื้นฐาน 

 

 จากภาพหน้าจอเลือกชุดข้อมูลรายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐานให้คลิกที่ 
จะแสดงหน้าจอรายงานข้อมูลเดือนปัจจุบัน ดังภาพ 
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ภาพหนา้จอคน้หารายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

 

 ในการค้นหารายงาน สามารถดําเนินการได้ดังน้ี 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย 

1 หน่วยงาน ระบบแสดงหน่วยงานของผู้ใช้งานไม่ต้องเลือก
2 ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน
3 ประจําเดือนปีงบ สามารถเลือกดูรายงานตามเดือนที่ต้องการ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดง

ข้อมูลตามเดือนที่เลือกโดยอัตโนมัติ 
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