
ระบบติดตตมกามรบริามรุทธศามตตรสตทภาม 

Strategic Management System: SMS
าองุทธศามตตรสและแผนงมน าระธรวงตมศมรณตทภ

Website http://164.115.23.235:8080/sms2019

ประุทาตสจมา อมจมรุสกราต   ิก มเลีุ
(ประชทกเชิงปฏิบัติามรฯ ระบบบริามรุทธศามตตรสและตัวช้ีวัดต)















วัตถทประตงคส

ติดตตมกา มาับงบประกมณ 
และ ผลามรดต มเนินงมน 
ตมการอบุทธศามตตรส
4 Excellences

เป็นเครื่องกือใน
ามรน มเตนอภ้อกูล 
(Dashboard) 
ธี่ต มคัญดต้มนตทภาม 
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ควมกแตาต่มงระาว่มง GF าับ SMS

SMSGFMIS

- ผลผลิต และาิจารรกาลัา
- ามรเบิาจ่มุงบประกมณ

- าูนุสต้นธทนดต มเนินงมน และ 
ามรจัดตธ มแผนงมน/โครงามร/าิจารรก?
กีควมกต มเร็จตมก kpi? และตอดตคล้อง
ุทธศามตตรสภอง ตศ.?



Web Application

Google Chrome

SMS APPLICATION

http://slidemodel.com/account/plans/?utm_source=free&utm_medium=button&utm_campaign=freetemplate
http://slidemodel.com/account/plans/?utm_source=free&utm_medium=button&utm_campaign=freetemplate


ผู้รับผิดตชอบงบประกมณ/แผนงมนโครงามรภองาูนุสต้นธทน
บันธึารับโอนจัดตตรร บันธึาโครงามร ระบทงบประกมณฯ

ผู้รับผิดตชอบแผนงมน/โครงามรภองาลท่กงมน
บันธึาาิจารรกในโครงามร
ระบทงบประกมณรมุาิจารรก และ 
รมุงมนผลามรดต มเนินงมนตมกโครงามร

1

2

3 ผู้รับผิดตชอบามรเบิาจ่มุภองาูนุสต้นธทน (ามรเงิน)
บันธึาเบิา-จ่มุ รมุาิจารรก (ในโครงามร)

ผู้เาีุ่ วภ้องาบัามรบันธึาภ้อกูล SMS



1.บันธึารับโอน 2.จัดตตรร 3.บันธึาโครงามร

5.เบิาจ่มุ 4.บันธึาาิจารรก

าม รวกโปรแารกระบบติดตตมกามรบริามรุทธศามตตรส (SMS)

เนน้งบดต มเนินงมน ุทธศามตตรส ตศ.

รวกงบตมกผลผลิต/าิจารรก

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

แผนฯ
20000

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

6.รมุงมนผล

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

เงินจริงฯ
10000

KPI

เปรีุบเธีุบ GF

ภั้นตอนธี่ 1-3 ผู้รับผิดตชอบงมนแผนภองาูนุสต้นธทน ภั้นตอนธี่ 4,6  ผู้ใช้งมนในาลท่กงมน ภั้นตอนธี่ 5 ามรเงิน

Dashboard



1.บันธึารับโอน 2.จัดตตรร

5.เบิาจ่มุ

3.บันธึาโครงามร

4.บันธึาาิจารรก

ภ้อควรระวังในามรลบภ้อกูล

เปรีุบเธีุบ GF

เน้นงบดต มเนินงมน

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

แผนฯ
20000

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

6.รมุงมนผล

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

เงินจริงฯ
10000

รวกงบตมกผลผลิต/าิจารรก

ุทธศามตตรส ตศ.

KPI

Dashboard



หน้าหลัก

1. Dashboard
2. รับโอนงบ
3. จัดสรรงบประมาณ
4. บันทึกโครงการ/กิจกรรม
5. รายงานผลโครงการ
6. เบิกจ่ายงบประมาณ/     

คืนเงิน
7. สรุปรายงาน
8. เพ่ิมผู้ใช้งาน



1. Dashboard

Click เลือกแหล่งงบประมาณ

ฮ
ฮ

งบเงินบ ำรุง

งบ UC สปสช



1. Dashboard

แสดง การเปรียบเทียบตามแหล่งงบประมาณ 
(จ าแนกรายหน่วยงาน)

แสดงภาพรวมของจังหวัด



2. รับโอน

2. เลือกรับโอน : กรณีที่ต้องการขยายผลในการควบคุม ก ากับ 
ในแหล่งงบประมาณอื่นๆ

1. Click เลือก เพื่อตรวจสอบว่าแหล่งงบประมาณ
ท่ีจะก ากับติดตามหรือไม่



มีแหล่งงบประมาณให้เลือก
เพ่ิมเติม 16 แหล่งงบประมาณ 

1. ใส่เลขที่หนังสือ/บันทึกช่วยจ า
2. เลือกวันที่
3. ใส่จ านวนเงิน (เฉพาะตัวเลข)
4. กด บันทึกรับโอน

มี 2 Page



2. จัดสรร

ข้อมูลในหน้า Page นี้
มาจากหน้า รับโอน 

เลือก จัดสรร เพื่อ จัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานย่อย 
เช่น กลุ่มงาน/ฝ่าย หรือ แต่

ละยุทธศาสตร์



3. บันทึกโครงการ/กิจกรรม

1. ตรวจสอบ ยอดเงินที่แจ้งไว้ (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)
2. เพิ่มโครงการ หรือ เพิ่มกิจกรรม ตามแผนท่ีก าหนดไว้ จนครบ
3. บันทึกโครงการแล้ว : ได้ก าหนดจ านวนงบประมาณในกิจกรรมแล้ว (ระบบฯ จะลดจ านวนเงิน

ลงไปเรื่อยๆ
4. คงเหลือ : จ านวนงบประมาณที่เหลือจากการก าหนดงบประมาณกิจกรรม 

1

2
3

4



7.

1. เลือกยุทธ์ฯ กระทรวงฯ

2. เลือกโครงการ
กระทรวงฯ

3. หลักการและเหตุผล โครงการ

4. ก าหนดหน่วยงานย่อย

5. ยอดจัดสรรโครงการ/กิจกรรม

6. ก าหนดผู้รับผิดชอบ

บันทึกให้ครบทุกข้อ ตั้งแต่ 1-6 (โดย 4 หากไม่ได้ก าหนดหน่วยงานย่อย ไม่ต้องเลือกอะไร)



1. ตรวจสอบ ช่ือ โครงการว่าตรงกบัที่บันทึกข้างต้นหรือไม่
2. ยังไม่ระบุงบฯ : ไม่ได้ให้ก าหนดงบประมาณให้โครงการนี้ 
3. ยังไม่ระบุกิจกรรม : ยังไม่ได้บันทึกกิจกรรมยอ่ย 
4. ยังไม่ได้ระบบผลผลิต : ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
(ให้ใช้จากผลผลิตของโครงการ หรือ เป้าหมายของโครงการ 
หรือ หรือตัวชี้วัดของโครงการ)

1.

2. 3.

4.

หากบันทึกข้อมูล
ครบถ้วน ข้อมูล
ใน 2., 3., 4. จะ
เป็นสีเขียว 

ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน



1. เลือกแหล่งงบประมาณ

4. เพ่ิมกิจกรรม

2. กลับไปหน้าโครงการ เลือกระบุกิจกรรม



1. เลือกประเภทรายจ่าย (กิจกรรม)2.บันทึกกิจกรรมย่อย

3.จ านวนเป้าหมาย (ระบุเป็นตัวเลข) : ขึ้นอยู่กับกิจกรรม

4.หน่วยนับ : ครั้ง, คน, แห่ง, อ าเภอ, ต าบล ...... 

5.ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม

6. จ านวนเงิน ทั้งปีของกิจกรรม

7. จ านวนเงิน : ก าหนดกรอบงบประมาณของกิจกรรม

8. แหล่งงบประมาณ : ข้อมูลจากบันทึกงบประมาณ

หมายเหตุ : Page นี้ มีความส าคัญมาก เนื่องจาก ข้อมูลจากการบันทึก Page นี้ ก าหนดการ

เบิกจ่ายงบประมาณ และ รายงานผลโครงการ/กิจกรรม



1.

3.

6.
7.

9.

14.

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอบรม/สัมนา
: จนท.สังกัดสาธารณสุข และ อสม.

กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับอบรม/สัมมนา
: จนท. นอกสังกัดสาธารณสุข และ 

ประชาชน

ค่าใช้สอย : รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ/
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ/
ค่าวัสดุ : รายจ่ายท่ีได้มาซึ่งสิง่ของแล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป

ค่าไฟฟ้า/ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล/
ค่าบริการโทรศัพท์/ค่าบริการไปรษณีย/์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เงินที่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฎิบัติงานให้ทาง
ราชการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด

กิจกรรมหลักๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ SMS



เกิดจากการก าหนดโครงการ 
ใน 40 โครงการกระทรวง

เมื่อเลือกอื่นๆ : สามารถบันทึกผลผลิต/
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของโครงการ ได้เอง 



4. รายงานผลโครงการ

ส่งออกรายงาน Excel

1. รายงานกิจกรรม

2. รายงานผลผลิตโครงการ/
เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด



1. บันทึกผลงาน : ระบุ (ตัวเลข)

/2. อภิปรายผลงาน : กิจกรรมนี้เป็นอย่างไร ดี/ไม่ด,ี โอกาสพัฒนา/ปัญหา อุปสรรค

เลือกบันทึกผลงาน





5. เบิกจ่ายงบประมาณ/คืนเงิน
งปม.สสจ. : สสจ.จัดสรร

(ถ้ามีก าหนดหน่วยงานย่อย 
จะแสดงให้เห็น

งบประมาณที่จัดสรร (งบด าเนินงาน) โดย สสจ.สงขลา 
จะมีรหัสงบประมาณ 13 หลัก/รหัสกิจกรรม N….. /99999

แสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่งออกเป็น
รายงาน

เบิกจ่ายได้ 
(Excel) 

งบ UC/เงินบ ารุง
เลือก



เลขที่ฏีกา/เลขท่ีหนังสือเบิก/เลขท่ีเบิก

วันท่ีเบิกจ่าย/วันท่ีส่งเบิก/วันท่ียืมเงิน



6. สรุปรายงาน

รายงานทีเ่กี่ยวข้อง
ที่ใช้ในการก ากับ ติดตาม 
โครงการ งบประมาณ 

และ 
ผลการด าเนินงาน



งบประมาณที่เบิกจ่ายระดับอ าเภอ

งบประมาณที่เบิกจ่ายระดับอ าเภอแต่ละหน่วยงานย่อย

งบประมาณแต่ละ คปสอ.





ระบบ SMS แสดงผล
การเบิกจ่าย เขียว/
เหลือง/แดง
ระบบ SMS แสดง
ผลผลิตโครงการ 40 
โครงการกระทรวง
สาธารณสุข หรือการ
ก าหนดผลิตผลิต/
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/
โครงการ 



ระบบ SMS แสดงภาพรวม 
จ าแนกรายโครงการ 

(40 โครงการกระทรวงฯ)

ระบบ SMS 
แสดงข้อมูล 
ตัวช้ีวัด 40 
โครงการ
กระทรวง
สาธารณสุข
และทุก

โครงการของ
หน่วยงาน

ระดับจังหวัด/
อ าเภอ



7. เพิ่มผู้ใช้งาน
ระบบ SMS ก าหนดรหัสเองทุกครั้งท่ีก าหนด

1. ระบบด าเนินการอัตโนมัติ

2. ก าหนดรหัส

3. ก าหนดชื่อหน่วยงานย่อย/กลุ่มงาน/คกก.ยุทธศาสตร์

ข้อมูลจากผู้ใช้งานจะแสดงผลหน่วยงานย่อย/การดึงข้อมูลการเบิกจา่ย/
ผลการด าเนินการ ตาม (หน่วยงานย่อย/กลุ่มงาน/คกก.ยุทธศาสตร์)



Google Chrome

Dashboardาม รวกตศ. (ตอ่)

http://slidemodel.com/account/plans/?utm_source=free&utm_medium=button&utm_campaign=freetemplate


•ควรกีควมกุมวอุ่มงน้อุ 8ตัวอัาษรารือกมาาว่มนั้น
•ประาอบดต้วุอัาภระดตังต่อไปนี้อุ่มงนอุ้ 2 ใน 3
- ตัวอัาษร (a-z, A-Z)
- ตัวเลภ (0-9)
- เครือ่งากมุารืออัาภระ เิาษ (!@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:";'<>?,./)

1
โปรแารก Generate ใา้

2

3
บันธึา

Password

ค มแนะน มในามรตั้งราัตผม่น



ค มถมกธ่ี บบ่อุ
Frequently Asked Question



-เกือ่ไดต้รับอนทกัติใา้เปลีุ่ นแปลงาิจารรกแล้ว ตมกมรถดต มเนินามร
เปลีุ่ นแปลงาิจารรกไดต้ 2 วิศี

1. ลดตจ มนวนเงินในาิจารรกลง
2. คืนเงินในาิจารรกนั้น ๆ

-เ ิก่าิจารรกใาก่ ตมกจ มนวนเงินคงเาลือในโครงามร

ามรแา้ไภ/เปลีุ่นแปลงงบฯภองาิจารรกภองโครงามร



ามรแา้ไภ/เปลีุ่นแปลงงบฯภองโครงามร

-ธ มโครงามรใาก่ (โครงามรเดิตกกีเงินเาลือ และไก่ดต มเนินามรต่อไปแล้ว)
1.ลดตจ มนวนเงินในาิจารรกลง ารือคืนเงินในาิจารรกธีกี่เงินเาลือจ่มุ
2. ลดตามรระบทงบประกมณโครงามรลง (จะกีเงินเาลือจะเ ่ิกโครงามรใาก่ไดต)้

1

2



ามรคืนเงินใา้าูนุสต้นธทน (ลดตจ มนวนเงินงบประกมณ)

จัดตตรรใา้าน่วุงมน
ลดตจ มนวนเงิน

ระบทงบใา้โครงามร
ลดตจ มนวนเงิน งบประกมณ 50,000

1.ประชทก 50,000บ.

ลดตจ มนวนเงินลง

โครงามร xxx



1

2

ลดตจ มนวนเงินใน
าิจารรก

ลดตจ มนวนเงินในโครงามร



3 ลดตามรจัดตตรรใา้าน่วุงมน



ตรทปาม รวกระบบติดตตมกามร
บริามรุทธศามตตรส ตศ. (SMS)



1.บันธึารับโอน 2.จัดตตรร

5.เบิาจ่มุ

3.บันธึาโครงามร

4.บันธึาาิจารรก

าม รวกโปรแารกระบบติดตตมกามรบริามรุทธศามตตรส (SMS)

เน้นงบดต มเนิน
งมน

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

แผนฯ
20000

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

6.รมุงมนผล

แผนฯ
20000

เงินจริงฯ
10000

เงินจริงฯ
10000

รวกงบตมกผลผลิต/าิจารรก

ุทธศามตตรส ตศ.

KPI

เปรีุบเธีุบ GF
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