
ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

Strategic Management System: SMS

นพ สวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยนพ.สุวรรณชย วฒนายงเจรญชย
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุข
นาํเสนอ 15 กันยายน 2559 โรงแรมเซนทรา ศนูย์ราชการ แจ้งวัฒนะ



กรอบการนําเสนอกรอบการนําเสนอ

ที่มาและความสําคัญ
- กระบวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

- บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการเก็บข้อมลูผลงานแผน 20 ปี แผนตรวจราชการปี 2560 และ

คํารับรองปฏิบัติการปลัดกระทรวงสาธารณสุข (PA) ปี 2560

วัตถุประสงค์

ระบบขั้นตอนการติดตามงบประมาณและ

้ผลการดําเนินงาน 96 ตัวชี้วัด

ิ ้ ื่การติดตามข้อมูลอืนๆ



กระบวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติกระบวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

Action Plan
OctOctกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์

และการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

Evaluation
NovNov

แผนปฏิบัตกิาร แผนปฏิบัตกิาร ติดตามติดตาม

Execution

1616  แผนงาน แผนงาน 

4848  โครงการโครงการ

แผนเงินบํารุง แผนเงินบํารุง 

ประเมินผล ประเมินผล 

(Dashboard)(Dashboard)

ประเมินผลเชิงคุณภาพประเมินผลเชิงคุณภาพ

JunJun

ุุ

              แผนงบลงทุนแผนงบลงทุน

ุุ

แผนงานและโครงการแผนงานและโครงการ

ทบทวนทบทวน ตัวชี้วัดตัวชี้วัด
และและ มาตรการมาตรการ First Trimester 

Review

JanJan

Execution
Follow up

Review

Mid Year Review

AprApr



บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

DevelopmentDevelopment ExecutionExecution Monitoring &Monitoring &
EvaluationEvaluation

รมว./ผ้บริหารระดบัสง ผ้ตรวจราชการ สาธารณสขนิเทศก์

EvaluationEvaluation

สาํนักตรวจ/ 

ศูนย์เขตของกรมตา่ง ๆ

ู ู

กรม/ส.ตา่ง ๆ

ู

สาํนักงานเขต /สสจ./

รพ./ สสอ./รพ.สต.

สาธารณสุขนเทศก

ู ๆ

สนย./กองแผนกรม สบรส./สาํนกัภายในกรม

พฒันานโยบายพฒันานโยบาย ออกแบบมาตรการออกแบบมาตรการ MonitoringMonitoring

จัดทํากรอบงบประมาณจัดทํากรอบงบประมาณ

พฒันาตัวชี้วัดพฒันาตัวชี้วัด

จัดทํา Action Planจัดทํา Action Plan

นาํไปสก่ารปฏบิตัินาํไปสก่ารปฏบิตัิ

EvaluationEvaluation

Report: 

Monthl Q arterl

Report: 

Monthl Q arterlพฒนาตวชวดพฒนาตวชวด นาไปสกูารปฏบตนาไปสกูารปฏบต Monthly, QuarterlyMonthly, Quarterly



แผน แผน 20 20 ปีปี : :   16 16 แผนงาน แผนงาน 48 48 โครงการ โครงการ 9696  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

ตัวชี้วดัตัวชี้วดั NHIS

Hard copy ประเมิน (Electronic+HDC)ระบบรายงานปัจจุบัน Survey

ส่วนกลาง 8 5 21 41417

ส่วนภูมิภาค 14 14 17 46461

ส่วนกลาง+ภูมิภาค 2 5 991 1

รวมทั้งหมด 24 24 39 96969



แผนตรวจราชการ ปี แผนตรวจราชการ ปี 2560 2560 : : ภายใต้ ภายใต้ 3300  โครงการ โครงการ 3399  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

      ตัวชี้วัดตรวจราชการปี ตัวชี้วัดตรวจราชการปี 6060

NHIS

Hard copy ประเมิน (Electronic+HDC)ระบบรายงานปัจจุบัน Survey

ส่วนกลาง - 2 13 1515-

ส่วนภูมิภาค

่ ิ

8 5 9 2222-

ส่วนกลาง+ภูมิภาค

้

- 2 - 22-

รวมทังหมด 8 9 22 3939-



(รา่ง) คํารบัรองปฏบิตัริาชการ 

กระทรวงสาธารณสุข ปี 60
V.9 – 14 ก.ย. 59

เป็นองค์กรหลกัด้านสขุภาพเป็นองค์กรหลกัด้านสขุภาพ

ที่รวมพลังสังคมที่รวมพลังสังคม

เพื่อประชาชนสุขภาพดีเพื่อประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาลระบบสขุภาพพัฒนาและอภิบาลระบบสขุภาพ

อย่างมีส่วนร่วมอย่างมีส่วนร่วม

และยั่งยืนและยั่งยืนเป้าหมายเป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี

1. LE

2. HALE

เจ้าหน้าทีม่ีความสุข
1. Happinometer

2. Happy Workplace Index

ระบบสขุภาพยั่งยืน

1. Access 2. Coverage

3. Quality 4. Governance

เปาหมายเปาหมาย

y

11. P&P Excellence. P&P Excellence 22. Service Excellence. Service Excellence
33. People . People 

ExcellenceExcellence
44. Governance Excellence. Governance Excellence

PIRAB 6 Building Blocks
Core Value : 

MOPH
PMQA

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 ระบบ แผนที่ 8 การพัฒนา แผนงานที่ 11 แผนงานที่ 12 แผนงานที่ 13 แผนงานที่ 14 แผนงานที่ 15 แผนงานที่ 16

Child LTC TB
OV/

CCA
CVD

Food 

Safety
NCD G&C

Hospital
PCC

Stroke

/

STEMI
RDU CA CKD ECS

HA/

รพ
MOP

H
อสค ITA IT Finance วิจัย กฎหมาย

แผนท 1

พัฒนาคุณภาพชวีติคนไทย

ทุกกลุ่มวัย

แผนท 2

การป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ

แผนท 3

การลดปัจจัยเสี่ยงดา้น

สุขภาพ

แผนท 4

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนท 5

การพัฒนาระบบ

การแพทย์

ปฐมภมูิ

แผนท 6

การพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 

(Service Plan)

แผนท  7 ระบบ

บริการการแพทย์

ฉุกเฉินครบวงจรและ

ระบบการสง่ต่อ

แผนท 8 การพฒนา

คุณภาพหน่วยงาน

บริการดา้นสุขภาพ

แผนงานท 11

การพัฒนาระบบกําลงัคน 

ดา้นสุขภาพ

แผนงานท 12

ระบบ

ธรรมา

ภบิาลและคุณภาพ

การบริการจัดการ

ภาครัฐ

แผนงานท 13

ระบบข้อมูล

สารสนเทศดา้น

สุขภาพ

แผนงานท 14

การบริหาร

จัดการดา้น

การเงินการคลัง

สุขภาพ

แผนงานท 15

การพัฒนา

งานวิจัยและ

องค์ความรูด้า้น

สุขภาพ

แผนงานท 16 

ปรบัโครงสร้าง

และการพัฒนา

กฎหมายด้าน

สุขภาพ

CCA Safety Hospital STEMI สต.
H

1. ร้อยละ

ของเด็ก

อายุ 0-5 

ป ีมี

พัฒนาการ

สมวัย

2. ร้อยละ

1. ร้อยละ

ของตาํบล

ที่มีระบบ

ส่งเสริม

สุขภาพ

ดแูล

ผู้สูงอายุ 

1. อัตรา

ความ

สําเร็จ

การรักษา

ผู้ป่วย

วัณโรค

รายใหม่

1. ร้อยละ

ของตาํบล

ในการคัด

กรองโรค

พยาธิ

ใบไมต้บั 

(โครงการ

1. ร้อยละ

ของ

ผู้ป่วย

เบาหวาน 

ความดัน

โลหติสงู

ที่ขึ้น

1. ร้อยละ

ของ

ผลติภัณฑ์

อาหารสด

และอาหาร

แปรรปูมี

ความ

1. ความ

ชุกของ

ผู้สูบบุหรี่

ของ

ประชากร

ไทย อายุ 

15 ปขีึ้น

1. ร้อยละ

ของโรง

พยาบาลที่

พัฒนา

อนามัยสิง่

แวดล้อมได้

ตามเกณฑ์ 

1. ร้อย

ละของ

พื้นที่ที่มี

คลินิก

หมอ

ครอบ

ครัว 

1. อัตรา

ตายของ

ผู้ป่วย

โรค

หลอด

เลือด

สมอง

1. ร้อย

ละของ

โรง

พยาบาล

ที่ใช้ยา

อย่างสม

เหตุผล

1. อัตรา

ตายจาก

โรค

มะเรง็

ตบั

1. ร้อย

ละของ

ผู้ป่วย 

CKD ที่

มีอัตรา

การ

ลดลง

1. ร้อย

ละของ

โรง

พยาบาล

F2 ขึ้นไป 

ที่มีระบบ 

ECS 

1. ร้อย

ละของ

หน่วย

บริการที่

ผ่านการ

รับรอง

คุณภาพ

1. ร้อย

ละ

บคุลากร

มี

คุณลักษ

ณะ

MOPH

1. ร้อยละ

ของ

ครอบครัวที่

มีศักยภาพ

ในการดแูล

สุขภาพ

ตนเองไดต้าม

่

1. ร้อยละของ

หน่วยงานในสงักัด

กระทรวง

สาธารณสขุผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

ITA

1. ร้อยละของ

หน่วยบริการที่

ผ่านเกณฑ์

คุณภาพข้อมลู 

(ปี 2560 

เน้นหนักเรื่อง

การวินิจฉัย

1. ร้อยละของ

หน่วยบริการที่

ประสบภาวะ

วิกฤตทาง

การเงิน

1. ร้อยละ

ผลงานวิจัย/R2R 

ดา้นสขุภาพที่

เผยแพร่ให้

หน่วยงานตา่ง ๆ  

นําไปใช้

ประโยชน์

1. ร้อยละของ

กฎหมายที่ควร

ปรบัปรงุไดร้บัการ

แก้ไข

ของเด็ก

อายุ 0-5 ปี 

สูงดี

สมสว่น 

และ

ส่วนสงู

เฉลี่ยที่

อายุ 5 ปี

ผู้พิการ

และผู้ด้อย

โอกาสและ

การดแูล

ระยะยาว

ในชุมชน 

(Long 

Term 

Care) 

ผ่านเกณฑ์

และกลบั

เป็นซ้ํา

พระราช

ดาํริ)

ทะเบียน

ได้รบัการ

ประเมิน

โอกาส

เสี่ยงต่อ

โรคหวัใจ

และหลอด

เลือด

ปลอดภยั ไป (ร้อย

ละ)

2. 

ปริมาณ

การ

บริโภค

แอลกอฮอล์

ต่อ

ประชากร

อาย 15 ปี

(Green&Cl

ean

Hospital)

(Primary 

Care 

Cluster)

2. อัตรา

ตายของ

ผู้ป่วย

โรค

หลอด

เลือด

หัวใจ

ของ 

eGFR

<4 

ml/mi

n/1.73

m2/yr

คุณภาพ โรง

พยาบาล

(HA)

2. ร้อย

ละของ 

รพ.สต.

ในแตล่ะ

อําเภอที่

ผ่าน

เกณฑ์

เกณฑ์ที่

กําหนด

สาเหตุการตาย 

[ill-defined] 

น้อยกว่า 20%)

ผานเกณฑ อายุ 15 ป

ขึ้นไป 

(ลิตรของ

แอลกอฮอล์

บริสทุธิต์่อ

คนต่อปี)

เกณฑ

ระดบั

การ

พัฒนา

คุณภาพ



(รา่ง) คํารบัรองปฏบิตัริาชการ 

กระทรวงสาธารณสุข ปี 60

ประชาชนประชาชน

สขภาพดีสขภาพดี

เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่

มีความสขมีความสข

ระบบสุขภาพยั่งยืนระบบสุขภาพยั่งยืน

11. Access. Accessสุขภาพดสุขภาพด

11. . LELE

22 HALEHALE

มความสุขมความสุข

11. . HappinometerHappinometer

22 Happy WorkplaceHappy Workplace

11. Access. Access

22.. CoverageCoverage

33 QualityQuality22. HALE. HALE 22. Happy Workplace . Happy Workplace 

IndexIndex

33. Quality. Quality

44. Governance. Governance



(รา่ง) คํารบัรองปฏบิตัริาชการ 

กระทรวงสาธารณสุข ปี 60 P&P: 4 แผนงาน 8 เรื่อง

ยุทธศาสตร์
เครื่อง

มือ
แผนงาน ประเดน็ ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของเดก็อาย 0-5 ปี มีพฒันาการสมวัย
แผนที่ 1

พฒันาคุณภาพชีวติ

คนไทยทุกกลุ่มวัย

Child
1. รอยละของเดกอายุ 0 5 ป มพฒนาการสมวย

2. ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และส่วนสงูเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

LTC
1. ร้อยละของตาํบลที่มีระบบส่งเสรมิสขุภาพดแูลผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผ้ด้อยโอกาส ล การด ลร ย ยาวในชมชน (L T C ) ผ่าน กณฑ์ผูดอยโอกาสและการดแูลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผานเกณฑ

แผนที่ 2

TB 1. อัตราความสาํเร็จการรกัษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลบัเปน็ซ้ํา

P&P 

Excelle
PIRAB

แผนท 2

การป้องกันควบคุม

โรคและภัยสขุภาพ

OV/CCA 1. ร้อยละของตาํบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตบั (โครงการพระราชดาํริ)

CVD 1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดร้บัการประเมิน

่nce โอกาสเสี่ยงตอ่โรคหัวใจและหลอดเลือด

แผนที่ 3

การลดปจัจัยเสี่ยง

Food Safety 1. ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรปูมีความปลอดภัย

่ ้ดา้นสุขภาพ
NCD

1. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)        

2. ปริมาณการบรโิภคแอลกอฮอลต์่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ลติรของ

แอลกอฮอล์บรสิุทธิ์ต่อคนต่อปี)

แผนที่ 4 การบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม

G&C 

Hospital

1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์          

(Green & Clean Hospital)



(รา่ง) คํารบัรองปฏบิตัริาชการ 

กระทรวงสาธารณสุข ปี 60 Service: 4 แผนงาน 7 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ เครื่องมือ แผนงาน ประเดน็ ตัวชี้วัด

แผนที่ 5

้ ่ ่การพฒันาระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิ

PCC 1. ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลนิิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

Stroke/ 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

แผนที่ 6

การพฒันาระบบ

บริการสขภาพ

STEMI

ู

2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

RDU 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล

Service

Excellen

6 

Building

Blocks

บรการสุขภาพ 

(Service Plan) CA 1. อัตราตายจากโรคมะเรง็ตบั

CKD 1. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR <4 

l/ i /1 73 2/ce
Blocks ml/min/1.73m2/yr

แผนที่  7 ระบบ

บริการการแพทย์
ECS 1. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คณภาพ

ฉุกเฉนิครบวงจรและ

ระบบการส่งต่อ

ECS 1. รอยละของโรงพยาบาล F2 ขนไป ทมระบบ ECS คุณภาพ

แผนที่ 8 การพฒันา
1 ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ผ่านการรบัรองคณภาพโรงพยาบาล (HA)

คุณภาพหนว่ยงาน

บริการดา้นสขุภาพ

HA/รพ.สต.
1. รอยละของหนวยบรการทผานการรบรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)           

2. ร้อยละของ รพ.สต.ในแตล่ะอําเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดบัการพฒันาคุณภาพ



(รา่ง) คํารบัรองปฏบิตัริาชการ 

กระทรวงสาธารณสุข ปี 60
People: 1 แผนงาน 2 เรื่อง

Governance: 5 แผนงาน 5 เรื่อง
ยุทธศาสตร์ เครื่องมือ แผนงาน ประเด็น ตัวชี้วัด

Governance: 5 แผนงาน 5 เรอง

3.

People

Excellence

Core Value:

MOPH

แผนงานที่ 11 การ

พัฒนาระบบกําลังคน 

ด้านสขุภาพ

MOPH 1. ร้อยละบคุลากรมีคณุลกัษณะ MOPH

อสค
1. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดแูลสขุภาพตนเองไดต้าม

์ ี่ ํเกณฑทกาหนด

แผนงานที่ 12 ระบบธรร

มาภิบาลและคุณภาพการ

บริการจัดการภาครัฐ
ITA

1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITAบรการจดการภาครฐ

แผนงานที่ 13 ระบบ

ข้อมูลสารสนเทศด้าน

สุขภาพ
IT

1. ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มูล (ปี 2560 

เนน้หนักเรื่องการวินจิฉัยสาเหตกุารตาย [ill-defined] น้อยกว่า 20%)

4.

Governance

Excellence

PMQA
แผนงานที่ 14 การบริหาร

จัดการด้านการเงินการ

คลังสุขภาพ
Finance 1. ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

ี่ 15 ั ่แผนงานที 15 การพฒนา

งานวิจัยและองค์ความรู้

ด้านสุขภาพ
วิจัย

1. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ดา้นสขุภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานตา่ง ๆ 

นาํไปใชป้ระโยชน์

แผนงานที่ 16 ปรับ

โครงสร้างและการพัฒนา

กฎหมายด้านสุขภาพ
กฎหมาย 1. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรบัปรุงไดร้บัการแก้ไข



วัตถประสงค์วัตถประสงค์วตถปุระสงควตถปุระสงค

ติดตามกํากับงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ปี 2560 ในพื้นที่ ตามตดตามกากบงบประมาณ และผลการดาเนนงาน ป 2560 ในพนท ตาม

กรอบยุทธศาสตร์ 4 Excellences 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัด

พัฒนาระบบการติดตามขอ้มลูและ

ํ ้ (D hb d) ี่ ํ ั ้การนําเสนอขอ้มลู (Dashboard) ทีสําคญด้านสุขภาพ



ระบบขั้นตอนการติดตามงบประมาณระบบขั้นตอนการติดตามงบประมาณระบบขนตอนการตดตามงบประมาณระบบขนตอนการตดตามงบประมาณ

ศนย์ต้นทนส่วนภมิภาค รับจัดสรร งบประมาณที่ได้รับจดัสรร

•• เขตสขภาพเขตสขภาพ 1212 เขตเขต

ศูนยตนทุนสวนภูมภาค รบจดสรร

งบประมาณปี 2560

งบประมาณทไดรบจดสรร

ตามกรอบยุทธศาสตร์ 4E

•• รายเขต รายเขต 

์ ้ ่ ิ ั ั ป ปี

•• เขตสุขภาพ เขตสุขภาพ 12 12 เขตเขต

•• ศูนย์วิชาการเขตศูนย์วิชาการเขต

•• วิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล

•• รายจังหวัด รายจังหวัด 

•• รายแผนงาน รายแผนงาน 16 16 แผนแผน
ศนูยต์้นทนุส่วนภมูิภาครบัจดัสรรงบประมาณปี 2560

•• รพศรพศ//รพทรพท..

•• สสจสสจ..

•• รายโครงการ รายโครงการ 48 48 โครงการโครงการ

การเงิน/ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

บันทึกงบประมาณทีใ่ช้จ่าย

( ั GFMIS) ร ไ ร สใ SMS(ตด GFMIS) รายไตรมาสใน SMS



ระบบขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระบบขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

บันทึกผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด

รายไตรมาส

์ ้ ่ ิ ั ั ป ปี

    ส่วนกลาง
• HDC 43 แฟ้ม: 

ศนูยต์้นทนุส่วนภมูิภาครบัจดัสรรงบประมาณปี 2560

รับข้อมูลจาก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

• Hard copy, Evaluation 

and Electronic files: 

กรม/สํานัก Key inกรม/สานก Key in

  ส่วนภูมิภาค
เขตสุขภาพ Key inุ y

สสจ. Key in



การติดตามและนําเสนอข้อมลอื่นๆการติดตามและนําเสนอข้อมลอื่นๆ

การใช้จ่ายงบปร มาณตาม GFMIS

ู ๆู ๆ

การใชจายงบประมาณตาม GFMIS

สถานการณ์ รพ วิกฤติทางการเงินระดับ 7สถานการณ รพ.วกฤตทางการเงนระดบ 7

ค่าตอบแทนสาธารณสุขุ



URLs of DashboardURLs of DashboardURLs of DashboardURLs of Dashboard

http://164.115.23.235:8080/strategy/dashboard/index.php

http://164 115 23 235:8080/strategy/dashboard/index phphttp://164.115.23.235:8080/strategy/dashboard/index.php



การบนัทึกงบประมาณในระบบติดตาม
ิ ์ ้

หน้าแรก: Dashboard งบดาํเนินงาน

การบริหารยทุธศาสตรด์านสขุภาพ (SMS)

หนาแรก: Dashboard งบดาเนนงาน

ขัน้ตอนที่ 1 คลิ๊ก “เข้าสู่ระบบ” เพื่อ Key In



ขัน้ตอนที่ 2 Login เพื่อ Key In ข้อมลู

ขัน้ตอนที่ 3 บนัทึกงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรโดย

์ ่ใ โศนูยต์้นทนุ และงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยหน่วยงาน



Dashboard การติดตามงบประมาณรายโครงการ 

จาํแนกรายเขตสขุภาพ รายจงัหวดั



การบนัทึกผลการดาํเนินงานตามตวัชี้วดัในระบบติดตาม

การบริหารยทุธศาสตรด์้านสขุภาพ (SMS)

ขัน้ตอนที่ 1 Click รายงานผลตามตวัชี้วดั 

ขัน้ตอนที่ 2 Key In ข้อมลตามตวัชี้วดั รายไตรมาส ขนตอนท 2 Key In ขอมลูตามตวชวด รายไตรมาส 



Dashboard การติดตามผลการดาํเนินงานรายตวัชี้วดั 

จาํแนกรายเขตสขุภาพ รายจงัหวดั



ข้อสั่งการข้อสั่งการขอสงการขอสงการ

1. รับทราบ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วดั ปี 2560 ตลอดจน                

ระบบตดิตามการบริหารยทธศาสตร์ (SMS)ระบบตดตามการบรหารยุทธศาสตร (SMS)

2. มอบหมาย ผูร้ับผิดชอบ ที่ได้รับการประชุมชี้แจง-อบรมเพื่อดําเนินงานฯ

3. กลับไปสั่งการ ติดตามกํากับ ใหข้้อมูลที่กําหนด ถูกนาํเข้าระบบ        

ั้ 43 ฟ้ ใ HDC K I D t S t ี่ ้ ้ ัทง 43 แฟมใน HDC และ Key In Data Set ทครบถวน ถูกตอง ทนเวลา

4. ใช้ Dash Board ตรวจสอบงานในความรับผดิชอบ เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย และ กับ เขต/จังหวดั/หน่วยงาน อื่น เพื่อเร่งรัด ผลกัดัน       

ให้งานบรรลผลสัมฤทธิ์ใหงานบรรลผุลสมฤทธ


