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      คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารยุทธศาสตร์ เขตบริการสุขภาพที่ 10  

  จังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร 

               ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10  ใช้ระบบ server ร่วมกันทั้งเครือข่าย   

เข้าบันทึกข้อมูลโดยใช้ Internet Explorer ที่  http://project.phoubon.in.th 

 

 

               ระบบการท างาน ใช้การแบ่งประเภทของผู้ใช้งาน (USER) ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  

                1. ผู้ใช้งานระดับเขต   

                2. ผู้ใช้งานระดับจังหวัด 

                3. ผู้ใช้งานระดับเครือข่าย (CUP) 

                4. ผู้ใช้งานระดับกลุ่มงาน ฝ่ายของรพ. และ รพ.สต. 

 

 

http://project.phoubon.in.th/
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          1. ผู้ใช้งานระดับเขต  

              username = admin       password  = admin7XX 

    

                เมื่อเข้าสู่ระบบได้ส าเร็จ สิ่งที่ผู้ดูแลระบบระดับเขตต้องท าการบันทึกข้อมูล ได้แก่  ก าหนดรหัส

แผนงานระดับประเทศ  ก าหนดประเภทของงบประมาณ ผลผลิตระดับกระทรวง  แผนงานระดับเขต ก าหนด

กิจกรรมหลักตามท่ีมาของงบประมาณ ก าหนดรหัสประเภทงบประมาณ ก าหนดแหล่งของงบประมาณ ก าหนด

ระดับความส าเร็จของตัวชี้วัด 
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  2. ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด  

           Username = phoamnat (ในแต่ละจังหวัดใช้ PHO แล้วตามด้วยช่ือจังหวัด)   

           Password = 1xxx 

          หน้าที่ของผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ได้แก่  

          1. บันทึกแผนงานระดับจังหวัด           

          2. การเพ่ิมรหัส CUP  ที่ใม่มีในระบบเดิม (กรณีที่มีการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่และการแบ่ง CUP ใหม่) 

          3. บันทึกกลุ่มงาน/งาน ใน สสจ. 

          4. บันทึกผู้ใช้งานภายใน สสจ. 

          5. บันทึกผู้ใช้งานในระดับ CUP 

          6.  บันทึกรับจัดสรรงบประมาณ 

          7.  บันทึกการจัดสรรงบประมาณ 

          8.  บันทึกหน่วยบริการภายในจังหวัด 
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2.1  บันทึกแผนงานระดับจังหวัด  

        บันทึกข้อมูลที่เมนู บันทึกแผนงานระดับจังหวัด 

 

การบันทึกแผนงาน มีรายละเอียดที่ต้องบันทึกได้แก่  

1 . ปีงบประมาณ ที่จัดท าแผนงาน 

2.  รหัสแผนงาน(ก าหนดเป็นเลข 2 หลัก)  

3.  ชื่อแผนงาน  ประกอบด้วย รหัสแผนงาน 2 หลัก คั่นด้วยเครื่องหมาย  :  และชื่อแผนงาน 

4.  ประเภทของแผนงาน  เสร็จแล้วกดปุ่ม Submit 

5.  ถ้าต้องการแก้ไข/ลบ แผนงาน  ให้เลือกท่ีคอลัมน์  UpDate  ที่ปุ่ม แก้ไข/ลบ 
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2.2  บันทึกรหัสเครือข่ายปฐมภูมิ (CUP) 

            เมื่อมีการเพิ่มของเครือข่ายใหม่เกิดข้ึน ให้ด าเนินการเพ่ิมชื่อรหัสแม่ข่ายใหม่ โดยบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้  

        รหัสเครือข่ายบริการปฐมภูมิ : ใช้รหัสของ โรงพยาบาลแม่ข่ายตามที่ สนย. ก านด 

        ชื่อเครือข่ายบริการปฐมภูมิ   : ชื่อของโรงพยาบาลแม่ข่าย 

 

2.3 บันทึกรับการจัดสรรงบประมาณ 

              เมื่อผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้รับใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุข

เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการบันทึกข้อมูล ที่เมนู บันทึกรับการจัดสรรงบประมาณ 
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         รายละเอียดที่ต้องบันทึก 

 1.  ปีงบประมาณ 

 2.  ล าดับที่รับ  ใช้เลข 1 หลัก เริ่มตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป 

 3.  ชื่องบประมาณ 

 4. เลขที่หนังสือน าส่ง 

 5. หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ(กรม กอง เจ้าของเงิน) 

 6. รหัสงบประมาณ 8 หลัก (รหัสงบของกระทรวงสาธารณสุขจะข้นต้นด้วย I   และรหัสงบของส านักงาน 

               หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขึ้นต้นด้วยปี พ.ศ. เช่น 57xxxxx) 

 7. แหล่งของเงิน (ประเภทของงบ ได้แก่ งบบุคลการ งบด าเนินงาน งบลงทุน  เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) 

          8. จ านวนเงินที่ได้รับ เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม Submit 

 

แก้ไขรายการรับจัดสรรงบประมาณ 

          การแก้ไขรายการหรือลบ การรับจัดสรรงบประมาณ ให้เลือกที่คอลัมน์ UpDate เลือก แก้ไข/ลบ 
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2.4  บันทึกการจัดสรรงบประมาณระดับจังหวัด   
         

            ใช้ส าหรับการบันทึกการจัดสรรงบประมาณ ให้ราย cup แยกตามแผนงานโครงการ โดยใช้เมนูบันทึก

จัดสรรงบประมาณระดับจังหวัด  

 
 

             รายละเอียดแต่ละโครงการที่จะต้องด าเนินการจัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน แยกตามรหัสงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย งบประมาณท่ีจังหวัดได้รับการจัดสรร จัดสรรให้หน่วยงานย่อย(บาท)  คิดเป็นกี่ %  และรายละเอียด

การจัดสรร 
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2.4.1 การบันทึกการจัดสรร 

         เมนู การจัดสรร  เลือก บันทึกการจัดสรร รายโครงการ/รหัสงบประมาณ 
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2.5  รายงานส าหรับผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ได้แก่  รายงานความก้าวหน้างบประมาณ 
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การบันทึกข้อมูลระดับเครือข่าย(CUP) ของแต่ละจังหวัด 

         โปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์ แบ่งผู้ใช้งานระดับ CUP  ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 1.   ผู้ดูแลระบบ  User : admin 

 2.  ระดับผู้รับผิดชอบโครงการ User: Proj 

 3.  ผู้รับผิดชอบงานการเงิน user :Fin 

ผู้ดูแลระบบ(Admin) 

           ท าหน้าที่  ก าหนดหน่วยงานย่อยในสังกัด ได้แก่ การเพิ่มกลุ่มงาน งาน ใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และเพ่ิมรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ที่ยังไม่เคยมีในระบบ            

           การเข้าใช้งาน  login เข้าสู่ระบบ ใช้ Username : adminXXXXX (XXXXX=รหัสของ สสจ. หรือ รหัส

ของโรงพยาบาลแม่ข่ายใน CUP นั้น)  Password = 1XXX 

 

          การแก้ไข/เพิ่ม ชื่อกลุ่มงาน หรือ รพ.สต. ใหม่ 

             เลือกเมนู ก าหนดหน่วยงานย่อยในสังกัด  
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          หน้าจอแสดงรายละเอียด ชื่อกลุ่มงาน  ในสังกัด สสจ.อ านาจเจริญ  (กรณี login ด้วย admin ของ

เครือข่าย  Cup สสจ.)   

 

         หน้าจอแสดงรายละเอียดหน่วยบริการ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ข่าย (กรณี login ด้วย admin ของรหัส

โรงพยาบาลแม่ข่าย)   
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                 การเพิ่มหรือบันทึกรหัสหน่วยงานย่อย  

           มีรายละเอียดที่ต้องบันทึกได้แก่  รหัสหน่วยงานย่อย  ขึ้นต้นด้วย เลข 2 หลัก ของแต่ละ สสจ. แล้วตาม

ด้วย เลข  3 ตัว โ ดยเรียงตามล าดับกลุ่มงานสุดท้าย 

 

 

          หน้าจอแสดงรายละเอียด ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ข่าย  ด้วย admin ของ 

Cup โรงพยาบาลแม่ข่าย.) 

 

 

 



 จดัท าโดย นายสายฝน  จนัทะบุตร ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สนง.สสจ.อ านาจเจริญ    หนา้   13 

 

      หน้าจอแสดงรายชื่อหน่วยงานย่อยในสังกัด CUP โรงพยาบาลแม่ข่าย  

 

 

การเพิ่มหรือบันทึกรหัสหน่วยงานย่อย(รพ.สต.ที่สร้างใหม่)  

                 มีรายละเอียดที่ต้องบันทึกได้แก่  รหัสหน่วยงานย่อย  ตามรหัสของ สนย. กระทรวงสาธารณสุข

และชื่อของหน่วยงานย่อย(รพ.สต.) 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ ของ สสจ. หรือ ผู้รับผิดชอบงานแผนงานของ CUP ) 

             หน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ การก าหนดแผนงาน บันทึกรับการจัดสรรงบ ด าเนินการจัดสรร

งบ/แก้ไข และอนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ ที่หน่วยงานย่อย ใน cup ส่งมารับการอนุมัติ 

1. การบันทึกแผนงาน ระดับ CUP   

     ต้อง Login เข้าระบบ ด้วย User : projXXXXX ( XXXXX=รหัสโรงพยาบาลแม่ข่ายในแต่ละ CUP) 

Password=1xxx)  

 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอ login เลือก เมนู บันทึกแผนงาน 
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          ข้อมูลที่ต้องบันทึก ได้แก่  

                 1. ปีงบประมาณ  

                 2. รหัสแผนงาน โดยใช้ตัวเลข 2 หลัก (เริ่มที่ 01)  

                 3. ชื่อแผนงาน ใช้ ตัวเลข 2 หลัก ตามด้วย : ชื่อแผนงาน 

                 4. ประเภทของแผนงาน มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ บริการ ส่งเสริมป้องกัน และ บริหาร 

                 5. กดปุ่ม Submit เพ่ือบันทึก             

 
 

 2. บันทึกรับงบประมาณ   

         2.1 ตรวจสอบรายละเอียดของแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากจังหวัดแยกรายแผนงาน 

         2.2 บันทึกการรับงบประมาณ จากหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช้ สสจ.จัดสรร 

 

   2.2.1  บันทึกรับงบประมาณ   รายละเอียดที่ต้องบันทึก ได้แก ่

 1.  ปีงบประมาณ 

 2.  ล าดับที่รับ  ใช้เลข 1 หลัก เริ่มตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป 

 3.  ชื่องบประมาณ 

 4. เลขที่หนังสือน าส่ง 

 5. หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ(กรม กอง เจ้าของเงิน) 
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 6. รหัสงบประมาณ 8 หลัก (รหัสงบของกระทรวงสาธารณสุขจะข้นต้นด้วย I   และรหัสงบของส านักงาน 

               หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขึ้นต้นด้วยปี พ.ศ. เช่น 57xxxxx) 

 7. แหล่งของเงิน (ประเภทของงบ ได้แก่ งบบุคลการ งบด าเนินงาน งบลงทุน  เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) 

          8. จ านวนเงินที่ได้รับ เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม Submit 

 

           

          การแก้ไขข้อมูลการรับงบประมาณ 

                    สามารถด าเนินงานแก้ไข รายละเอียดการรับงบประมาณตามแผนงานต่างๆ ได้ โดยเลือก  

ที่คอลัมน์  แก้ไข/ลบ 
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       2.3  การบันทึกการจัดสรรงบประมาณ  (ด าเนินการภายหลังจากผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการ บันทึก

ข้อมูลโครงการต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้ว)   ใช้ส าหรับการอนุมัติวงเงินจัดสรรงบประมาณตามแผนงานให้หน่วยงาน

ย่อย เลือกที่เมนู บันทึกจัดสรรงบประมาณ 

  

             การจัดสรรงบประมาณ   มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

              1. เลือกปีงบประมาณ 

              2. แหล่งงบประมาณ ได้แก่ ชื่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ของหน่วยงานย่อยต่างๆ 

              3. หมวดรายจ่าย มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน  

งบรายจ่ายอื่นๆ  

              4. เลือก Submit   

              5. รายละเอียดของค าของบประมาณท้ังหมดที่ด าเนินการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานย่อย  

ในแต่ละ CUP และแยกรายโครงการ 
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 การอนุมัติงบประมาณ รายโครงการ   มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

              1. เลือกปีงบประมาณ 

              2. แหล่งงบประมาณ ได้แก่ ชื่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ของหน่วยงานย่อยต่างๆ 

              3. หมวดรายจ่าย มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน  

งบรายจ่ายอื่นๆ  

              4. เลือก Submit   

              5. แก้ไขงบประมาณ 

              6. จัดสรรงบ 
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การแก้ไขการจัดสรรงบประมาณ    

        ให้เลือกชื่อโครงการที่จะปรับเปลี่ยนงบประมาณ แล้วเลือกตามล าดับ ต่อไปนี ้

                 1. แก้ไขงบประมาณ 

                   2. แก้ไขงบ 

                 3. แก้ไข/ลบ 

                 4. ด าเนินการแก้ไขข้อมูลของโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ เสร็จแล้วกด Submit     
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 ผู้รับผิดชอบงานการเงิน ระดับ CUP  

                        มีหน้าที่ อนุมัติการตัดยอดวงเงินการเบิกจ่าย  ตามโครงการ ของหน่วยงานภายใน CUP ของตัวเอง โดยใช้  

Username = finXXXXX (XXXXX = รหัสของ สสจ. หรือ รหัสของ โรงพยาบาลแม่ข่าย ของแต่ละเครือข่าย 

CUP)    Password  = 1XXX 

               1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู การเบิกจ่าย

 

 

2. ที่หน้าจอ เลือกหน่วยงานที่เบิกจ่าย เลือกปีงบประมาณ และหน่วยงานที่เบิก  เสร็จแล้วกดปุ่ม submit 

 



 จดัท าโดย นายสายฝน  จนัทะบุตร ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สนง.สสจ.อ านาจเจริญ    หนา้   21 

 

        หน้าจอแสดงรายะเอียดของโครงการ ตามที่กลุ่มงานหรือ รพ.สต.เบิกตัดจ่ายเงิน เลือก บันทึกการเบิกจ่าย 

 

                      

                    บันทึกรายละเอียดของการตัดจ่าย ได้แก่ เลขท่ีฎีกา  กิจกรรมที่เบิกจ่าย ประเภทรายจ่าย รายละเอียดค่าใช้จ่าย

และจ านวนเงินท่ีเบิก 

 

         แสดงรายละเอียดของโครงการ  ได้แก่ ยอดเงินท้ังหมด ยอดเบิกจ่ายแล้ว และยอดเงินคงเหลือ พร้อมรายละเอียดจ าแนก

ตามโครงการ  
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แนวทางการบันทึกข้อมูล 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงาน/งาน หรือฝ่ายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

1. ผู้ใช้งานระดับหน่วยงานย่อย    มีหน้าที ่ดังนี้ 

    1.1  เพ่ิมชื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการของตนเอง   

    1.2  เพ่ิมรหัสชื่อผู้ใช้  

    1.3  บันทึกแผนงาน 

    1.4  บันทึกชื่อโครงการ 

       เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสการ login = UXXXXX (xxxx = รหัสของกลุ่มงาน หรือรหัสของ รพ.สต.)   

password=1XXX 

 

        1.1  การเพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ  

              ใช้ส าหรับการเพ่ิมรายชื่อเจ้าหน้าที่  ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ของกลุ่มงาน/งาน ของ สสจ.  

ฝ่าย รพท./รพช. และผู้รับผิดชอบของ รพ.สต.  เลือกเมนู เพิ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ   
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          หน้าจอ บันทึกบุคลากร ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูล ได้แก่ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ชื่อบุคลากร  

ต าแหน่งและระดับ 

 

1.2  เพิ่มรหัสผู้ใช้งาน ของเจ้าหน้าที่  

        ใช้ในการก าหนดชื่อและรหสัผ่านของเจ้าหนา้ที่ ส าหรับการ Login เข้าสูร่ะบบ  เลือกเมนู เพ่ิมรหัสผู้ใช้งาน
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การเพ่ิมรหัสผู้ใช้งาน ให้ขึ้นต้นด้วย  UXXXXX01  (xxxxx= รหัสของหน่วยงาน 5 หลัก) แล้วตามด้วยล าดับของ

บุคคล โดยเริ่มต้นที่ 01

 

 

1.3  การบันทึกแผนงานของกลุ่มงาน งาน หรือหน่วยงานในแต่ละ CUP และ รพ.สต. แต่ละแห่ง 

    เลือกเมนู บันทึกแผนงาน  

 

 รายละเอียดที่ต้องบันทึกได้แก่ ปีงบประมาณ รหัสแผนงาน(ใช้เลข 2 หลัก)  ชื่อแผนงาน(ข้ึนต้นด้วยรหัส

โครงการ ตามด้วย : ชื่อแผนงาน)  
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1.4  บันทึกโครงการ 

       เลือกเมนู บันทึกโครงการ ใช้ส าหรับบันทึกชื่อโครงการทุกโครงการที่จะด าเนินการใน กลุ่มงาน ฝ่ายของ รพ 

และ รพ.สต แต่ละแห่ง 

 

ที่หน้าจอบันทึกโครงการ เลือกปีงบประมาณ และกดปุ่ม Submit 

 

  

เพ่ิมโครงการโดยเลือกที่ปุ่ม Update โครงการ 
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               บันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ ปีงบประมาณ แผนงานกระทรวงสาธารณสุข แผนงานระดับเขต 

แผนงานระดับจังหวัด แผนงานระดับ CUP แผนงานระดับหน่วยบริการ แผนการจัดบริการสาขา รหัสโครงการ(ใช้

เลข 3 หลัก เริ่มต้นที่ 001)  ชือ่โครงการ(เริ่มต้นด้วยรหัสโครงการตามด้วย : ชื่อโครงการ)  ล าดับความส าคัญของ

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ(ชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีเพ่ิมในข้อ 1.1) การติดต่อ(ใช้เบอร์โทรศัพท์หรือ e-mail ของ

ผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสผู้ใช้งาน (รหัสของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปบันทึกรายละเอียดของโครงการ  

ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดของแต่ละโครงการ เลือกท่ี แก้ไข/ลบ ตามแต่ละโครงการ 

 

 

2. เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน   ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายของ รพ. และเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.       

   เจ้าหน้าที ่ที่จะเข้าไปบันทึกรายละเอียดของแต่ละโครงการ โดย login ด้วย Username = Uxxxx01 

 (XXXXX=รหัสหน่วยงาน   01 = ล าดับของบุคคลในแต่ละกลุ่มงาน) 
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เมื่อ Login เข้าสู่ระบบได้ส าเร็จ ให้เลือกเมนู บันทึกโครงการ 

 

หน้าจอแสดงรายชื่อโครงการที่มีท้ังหมดของกลุ่มงาน ฝ่าย รพ.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เลือก รายละเอียด

โครงการ 

 

การบันทึกรายละเอียดของโครงการ 

          รายละเอียดที่ต้องได้แก ่

          2.1 วัตถุประสงค์ 

          2.2 กิจกรรมหลัก 

          2.3 ผลงาน 

          2.4 ประเมินผล 

        2.1  การบันทึกวัตถุประสงค์(เป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ) 

              2.1.1  ล าดับตัวชีว้ัดโครงการ (เริ่มจาก 1 กรณีที่โครงการนี้มีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัว)   

              2.1.2  ชื่อตัวชี้วัดของโครงการ(ขึ้นต้นดัวยล าดับตัวชี้วัด : ชื่อตัวชี้วัด)  

              2.1.3  เป้าหมายของตัวชี้วัด(ใช้เป็นตัวเลข) 

              2.1.4  ผลงาน(ใช้เป็นตัวเลข)        
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2..2 การบันทึกกิจกรรมหลัก 

     เลือก กิจกรรมหลัก บันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน  แยกตามกิจกรรมหลักของโครงการ(กรณีที่มีมากกว่า 1 

กิจกรรมหลัก) 

 2.2.1 รหัสกิจกรรมย่อยของกระทรวง 

 2.2.2 ล าดับกิจกรรมหลัก (เริ่มต้นด้วยตัวเลข 1 หลัก) 

          2.2.3 ชื่อกิจกรรม 

          2.2.4 เป้าหมายของกิจกรรม(ใช้เป็นตัวเลข) 

          2.2.5 หน่วยของเป้าหมาย 

          2.2.6 วันที่เริ่มต้นของกิจกรรม 

          2.2.7 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 

          2.2.8 ผู้รับผิดชอบ 

          2.2.9 แหล่งงบประมาณ 

          2.2.10 หมวดรายจ่าย 

          2.2.11 จ านวนเงิน(หน่วยบาท) 
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2.3 บันทึกผลงาน 

        ใช้ส าหรับบันทึกผลการด าเนินงานตามโครงการแยกตามกิจกรรมหลัก โดยเลือกที่ชื่อโครงการ เลือกปุ่ม

บันทึกผลงาน สิ่งที่ต้องบันทึกได้แก่ ผลงานที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมนั้น  ระดับความส าเร็จ 
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2.4 บันทึกประเมินผล 

       เลือกที่ ประเมินผล  เลือก ชื่อตัวชี้วัด บันทึกผล  รายละเอียดที่ต้องบันทึกได้แก่ ผลงาน ระดับความส าเร็จ 

สรุปผลและอภิปรายผล  เลือกไฟล์รูปภาพ เสร็จแล้วกดปุ่ม Submit 
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                                   รายงานท่ีได้จากระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

              ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์ ได้พัฒนาระบบรายงานส าหรับการประมวลผลทั้งหมด 4 ระดับ โดยแบ่งตาม

ระดับผู้ใช้งาน คือ 

 1. รายงานระดับเขต 

 2. รายงานระดับจังหวัด 

 3. รายงานระดับเครือข่าย(CUP) 

 4. รายงานระดับกลุ่มงาน ฝ่ายของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 

1. รายงานระดับเขต ได้แก่ 

1.1  การจัดสรรงบประมาณ ภาพรวมระดับเขต 

 

และการจัดสรรงบประมาณแยกรายจังหวัด 
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1.2. การเบิกจ่ายงบประมาณ  แสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณในรูปแบบแผนภูมิ (แสดงภาพรวม

ของทุกโครงการ  และตารางแสดงรายละเอียดแยกรายโครงการ 

 
 

2. รายงานระดับจังหวัด  

 เมื่อ login เข้าสู่ระบบโดย User = phoamnat   
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รายงานที่ได้จากระบบได้แก่  รายงานความก้าวหน้างบประมาณ   

 

มีรายละเอียดเกี่ยวกับ รายงานการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกแหล่งที่มาของงบประมาณและแยก

รายโครงการที่จังหวัดรับผิดชอบทั้งหมด 

 

3. รายงานระดับเครือข่าย(CUP) 

           เมื่อ login เข้าสู่ระบบด้วย Username :  proj00025 หรือ projXXXXX(รหัสหน่วยบริการรพ.

แม่ข่าย)  รายงานที่ได้จากระบบ  ได้แก่  

     3.1  รายงานความก้าวหน้างบประมาณ  

     3.2  รายงานพิจารณาโครงการ  

     3.3  รายงานความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ  

     3.4  รายงานการเบิกจ่ายงบรายสถานบริการ  

     3.5 รายงานการด าเนินงานรายสถานบริการ 



 จดัท าโดย นายสายฝน  จนัทะบุตร ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สนง.สสจ.อ านาจเจริญ    หนา้   34 

 

      

 

          3.1  รายงานความก้าวหน้างบประมาณ แสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่าย

งบประมาณจ าแนกแหล่งที่มาของงบประมาณและแยกตามเครือข่าย รายโครงการ 

 
 

 3.2  รายงานพิจารณาโครงการ แสดงรายละเอียดการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ได้แก่วัตถุประสงค์ของ

โครงการ กิจกรรม ผลการด าเนินงานและภาพกิจกรรมการประเมินผล 

 

 

 

 

 



 จดัท าโดย นายสายฝน  จนัทะบุตร ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สนง.สสจ.อ านาจเจริญ    หนา้   35 

 

3.3  รายงานความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ แสดงรายละเอียดภาพรวมความก้าวหน้าการเบิกจ่าย

งบประมาณของเครือข่าย แยกตามแผนงานต่างๆของเครือข่าย 

 

     3.4  รายงานการเบิกจ่ายงบรายสถานบริการ แสดงความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของเครือข่าย โดย

จ าแนกตามหน่วยงานย่อยภายในเครือข่าย 
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3.5 รายงานการด าเนินงานรายสถานบริการ 

 

4. รายงานระดับกลุ่มงาน ฝ่ายของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     4.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ แสดงรายละเอียดรายงานการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ 
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     4.2  รายงานผลโครงการ 

            แสดงรายงานสรุปแยกรายละเอียดตามโครงการ 

 


