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บทที่ 1 

การเข้าใช้งานระบบ 
 การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

เจ้าหน้าที่จะมีชื ่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานระบบอยู่แล้ว โดย

ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ มีดังนี้ 

1. ผู้ใช้งาน เข้าใช้งานระบบโดยทำการเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมา ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำ คือ 

Google Chrome 

2. จากนั้นทำการกรอก URL โดยระบุ ดังนี้ http://dhesdw.moph.go.th/fin/login และกดปุ่ม Enter 

ที่แป้นพิมพ์ 

3. จะปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 1: หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

4. ทำการระบุชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้

ระบบ 

http://dhesdw.moph.go.th/fin/login
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5. หากระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ และจะแสดงหน้าจอหลัก

ของระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 2: หน้าจอหลักของระบบ 
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องค์ประกอบของหน้าจอ 
องค์ประกอบของหน้าจอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังรูป 

 
รูปที่ 3: องค์ประกอบของหน้าจอ 

(1) ส่วนหัวของหน้าจอ  

- ไอคอน “ ” เมื่อคลิกจะลิงค์ไปสู่เว็บไซต์ https://dw-dhes.moph.go.th/login/  

- ชื่อหน่วยงานที่เข้าสู่ระบบ คือ ปุ่มจัดกี่ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

(2) ส่วนเมนูต่างๆของระบบ ซึ่งแต่ละกลุ่มสิทธิ์ของผู้ใช้จะเข้าถึงเมนูได้ไม่เท่ากัน 

(3) ส่วนเนื้อหา เนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามเมนูที่เลือก 

  

https://dw-dhes.moph.go.th/login/
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 ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

เป็นส่วนทีแ่สดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งานระบบสามารถปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้ 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. คลิกท่ีชื่อหน่วยงานที่มุมขวามือบน ดังรูป 

 

รูปที่ 4: หน้าจอหลักของระบบ 

2. เมื่อคลิกท่ีชื่อหน่วยงาน ระบบจะปรากฏเมนูย่อย ดังนี้ 

- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

- เปลี่ยนรหัสผ่าน 

- ออกจากระบบ 
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 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. เมื่อคลิกเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัวจะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 
รูปที่ 5: หน้าจอหลักของระบบ 

2. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม “บนัทึก” ระบบแสดงหน้าต่างยืนยนัการแก้ไขข้อมูลสว่นตัว ดังรูป 

 
รูปที่ 6: หน้าต่างยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

3. หากยืนยันการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม “OK” ระบบจะทำการบนัทึกข้อมูล 
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 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. เมื่อคลิกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่านจะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 
รูปที่ 7: หน้าจอหลักของระบบ 

2. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม “บนัทึก” ระบบแสดงหน้าตา่งยนืยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน ดงัรูป 

 
รูปที่ 8: หน้าต่างยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

3. หากยืนยันการเปลี่ยนรหัสผา่นให้คลิกที่ปุ่ม “OK” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล 
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 ออกจากระบบ 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. เมื่อคลิกเมนูออกจากระบบ ระบบจะทำการออกจากระบบทันทีและจะปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบ ดัง

รูป 

 
รูปที่ 9: หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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บทที่ 2 

พิจารณาแผนทางการเงิน 
 เห็นชอบแผนทางการเงิน 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. ไปที่แถบเมน ูพิจารณาแผนทางการเงิน > เห็นชอบแผนทางการเงิน จะปรากฏหน้าจอ 

 

รูปที่ 10: หน้าจอการตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน 

2. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา ได้แก่ “ปีงบประมาณ”, “รอบการส่งข้อมูล”, “สถานะ” และ “จังหวัด” 

แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 

 

 รูปที่ 11: หน้าจอแสดงการระบุเงื่อนไขท่ีต้องการค้นหา 
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3. หากข้อมูลมีสถานะ “รอเห็นชอบ” จะต้องคลิกไอคอน “ ” เพ่ือตรวจสอบแผนทางการเงินของแต่

ละสถานพยาบาล ดังรูป 

 

รูปที่ 12: หน้าจอผลลัพธ์ของการค้นหา 

 

รูปที่ 13: หน้าจอข้อมูลแผนทางการเงิน 
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4. ข้อมูลแผนทางการเงินที่ต้องตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ แผนรายได้ค่าใช้จ่าย แผนค่าใช้จ่าย 

และแผนรายได้ ดังรูป 

 

รูปที่ 14: หน้าจอแสดงการเลือกกรอกข้อมูล 

5. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบทั้ง 3 ส่วน เสร็จสิ้น ให้พิจารณาเลือกสถานการณ์พิจารณา และระบุความ

คิดเห็น จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดังรูป 

 

รูปที่ 15: หน้าจอแสดงปุ่มบันทึกข้อมูล และปุ่มย้อนกลับ 

หมายเหตุ หากสถานการพิจารณา คือ “เห็นชอบ” สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น “เสร็จสิ้น”และข้อมูลจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล  

หากสถานการพิจารณา คือ “ส่งกลับไปแก้ไข” สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น “ส่งกลับไปแก้ไข”และทางโรงพยาบาลจะต้องนำเข้าข้อมูลแผนทางการเงินใหม่อีกครั้ง  
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คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 2-4 
  

6. เมื่อคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” ให้คลิกปุ่ม 

“OK” ดังรูป 

 

รูปที่ 16: หน้าจอแสดงข้อความบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-1 
  

บทที่ 3 

รายงาน 
 การเรียกดูรายงานผ่านระบบ 

 ข้อมูลงบการเงิน 

3.1.1.1 รายงานสถานการณ์การส่งข้อมูลการเงิน 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. ไปที่แถบเมนู รายงาน > ข้อมูลงบการเงิน > รายงานสถานการณ์การส่งข้อมูลการเงิน จะปรากฏ

หน้าจอ 

 

รูปที่ 17: หน้าจอแสดงการค้นหารายงานสถานการณ์การส่งข้อมูลการเงิน 

  



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-2 
  

2. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา ได้แก่ “ปีงบประมาณ” ,“ประเภทรายงาน” และ “เดือน” แล้วคลิกปุ่ม 

“ค้นหา” ดังรูป 

 

รูปที่ 18: หน้าจอแสดงการระบุข้อมูล 

3. เมื่อคลิกปุ่ม “ค้นหา” หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามที่ระบุ ดังรูป 

 

รูปที่ 19: หน้าจอแสดงข้อมูล 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-3 
  

3.1.1.2 รายงานข้อมูลงบทดลอง 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. ไปที่แถบเมนู รายงาน > ข้อมูลงบการเงิน > รายงานข้อมูลงบทดลอง จะปรากฏหน้าจอ 

 

รูปที่ 20: หน้าจอแสดงการค้นหารายงานข้อมูลงบทดลอง 

2. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา ได้แก่ “ปีงบประมาณ”, “เดือน” และ “สถานพยาบาล” แล้วคลิกปุ่ม 

“ค้นหา” ดังรูป 

 

รูปที่ 21: หน้าจอแสดงการระบุข้อมูล 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-4 
  

3. เมื่อคลิกปุ่ม “ค้นหา” หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามที่ระบุ ดังรูป 

 

รูปที่ 22: หน้าจอแสดงข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือส่งออกรายงาน ดังรูป 

 

รูปที่ 23: หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูล 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-5 
  

 
รูปที่ 24: ตัวอย่างรายงาน 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-6 
  

 ข้อมูลแผนทางการเงิน 

3.1.2.1 รายงานสถานการณ์การส่งข้อมูลแผนทางการเงิน 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. ไปที่แถบเมนู รายงาน > ข้อมูลงบการเงิน > รายงานสถานการณ์การส่งข้อมูลแผนทางการเงิน จะ

ปรากฏหน้าจอ 

 

รูปที่ 25: หน้าจอแสดงการค้นหารายงานสถานการณ์การส่งข้อมูลแผนทางการเงิน 

2. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา ได้แก่ “ปีงบประมาณ” , “รอบการส่งข้อมูล” และ “ประเภทรายงาน” 

แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” ดังรูป 

 

รูปที่ 26: หน้าจอแสดงการระบุข้อมูล 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-7 
  

3. เมื่อคลิกปุ่ม “ค้นหา” หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามที่ระบุ ดังรูป 

 

รูปที่ 27: หน้าจอแสดงข้อมูล 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-8 
  

3.1.2.2 รายงานแผนทางการเงิน 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. ไปที่แถบเมนู รายงาน > ข้อมูลงบการเงิน > รายงานแผนทางการเงิน จะปรากฏหน้าจอ 

 

รูปที่ 28: หน้าจอแสดงการค้นหารายงานแผนทางการเงิน 

2. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา ได้แก่ “ปีงบประมาณ”, “รอบการส่งข้อมูล” และ “สถานพยาบาล” 

แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” ดังรูป 

 

รูปที่ 29: หน้าจอแสดงการระบุข้อมูล 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-9 
  

3. เมื่อคลิกปุ่ม “ค้นหา” หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามที่ระบุ ดังรูป 

 

รูปที่ 30: หน้าจอแสดงข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือส่งออกรายงาน ดังรูป 

 

รูปที่ 31: หน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูล 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-10 
  

 

รูปที่ 32: ตัวอย่างรายงาน 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-11 
  

 การเรียกดูรายงานผ่าน superset 

การเข้าระบบ superset เจ้าหน้าที่จะมีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้
งานระบบอยู่แล้ว โดยขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ มีดังนี้ 

1. ผู้ใช้งาน เข้าใช้งานระบบโดยทำการเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมา ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำ คือ 
Google Chrome 

2. จากนั้นทำการกรอก URL โดยระบุ ดังนี้ https://dw-dhes.moph.go.th/login/ และกดปุ่ม Enter 
ที่แป้นพิมพ์ ดังรูป 

 

รูปที่ 33: หน้าจอเข้าสู่ระบบ superset 

 

  

https://dw-dhes.moph.go.th/login/


 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-12 
  

3. หรือ หากอยู่ในระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขอยู่แล้ว สามารถคลิก “ ” เพ่ือลิงค์ไปหน้าเว็บ https://dw-
dhes.moph.go.th/login/ ได้เช่นกัน ดังรูป 

 

รูปที่ 34: ตัวอย่างการเข้าเว็บ superset 

 

รูปที่ 35: ตัวอย่างการเข้าเว็บ superset (ต่อ) 

4. ทำการระบุชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้

ระบบ 

https://dw-dhes.moph.go.th/login/
https://dw-dhes.moph.go.th/login/


 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-13 
  

5. หากระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ และจะแสดงหน้าจอหลัก

ของระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 36: หน้าจอหลักของระบบ 

6. คลิกท่ี “Dashboards” เพ่ือดูเมนูรายงานต่างๆ ดังรูป 

 

รูปที่ 37: หน้าจอแสดงเมนูรายงาน 

  



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-14 
  

7. เมื่อต้องการออกจากระบบให้ไปที่ “Settings” แล้วเลือก “Logout” ดังรูป 

 

รูปที่ 38: การออกจากระบบ 

  



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-15 
  

 รายงานสรุปผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. ไปที่เมนู สรุปผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน จะปรากฏ

หน้าจอ 

 

รูปที่ 39: หน้าจอแสดงเมนู 

 

รูปที่ 40: หน้าจอแสดงรายงานสรุปผลการประเมินการเปรียบเทียบของ 
แผนประมาณการและผลการดำเนินงาน 

  



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-16 
  

2. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน ได้แก่ “ปี” “ไตรมาส” “เขต” “จังหวัด” และ 
“สถานพยาบาล” ดังรูป 

 

รูปที่ 41: หน้าจอแสดงการระบุข้อมูล 

3. เมื่อเลือกเง่ือนไขเสร็จสิ้น หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามที่ระบุ ดังรูป 

 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-17 
  

 

รูปที่ 42: หน้าจอแสดงข้อมูล 

  



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-18 
  

 รานงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (7 PLUS) 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. ไปที่เมนู สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (7 PLUS) จะปรากฏหน้าจอ 

 

รูปที่ 43: หน้าจอแสดงเมนู 

 

รูปที่ 44: หน้าจอแสดงรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (7 PLUS) 

  



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-19 
  

2. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน ได้แก่ “ปี” “ไตรมาส” “เขต” “จังหวัด” “สถานพยาบาล” 
และ “สถานะ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)” ดังรูป 

 

รูปที่ 45: หน้าจอแสดงการระบุข้อมูล 

3. เมื่อเลือกเง่ือนไขเสร็จสิ้น หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามที่ระบุ ดังรูป 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-20 
  

 

รูปที่ 46: หน้าจอแสดงข้อมูล 

  



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-21 
  

 รายงานสรุปผลการประเมินวิกฤติการเงินระดับ 7 (RISK SCORING) 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. ไปที่เมนู สรุปผลการประเมินวิกฤติการเงินระดับ 7 (RISK SCORING) จะปรากฏหน้าจอ 

 

รูปที่ 47: หน้าจอแสดงเมนู 

 

รูปที่ 48: หน้าจอแสดงรายงานสรุปผลการประเมินวิกฤติการเงินระดับ 7 (RISK SCORING) 

  



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-22 
  

2. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน ได้แก่ “ปี” “ไตรมาส” “เขต” “จังหวัด” และ 
“สถานพยาบาล” ดังรูป 

 

รูปที่ 49: หน้าจอแสดงการระบุข้อมูล 

3. เมื่อเลือกเง่ือนไขเสร็จสิ้น หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามที่ระบุ ดังรูป 

 

รูปที่ 50: หน้าจอแสดงข้อมูล 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-23 
  

 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนแบบ QUICK METHOD 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. ไปที่เมนู สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนแบบ QUICK METHOD จะปรากฏหน้าจอ 

 

รูปที่ 51: หน้าจอแสดงเมนู 

 

รูปที่ 52: หน้าจอแสดงรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนแบบ QUICK METHOD 

  



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-24 
  

2. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน ได้แก่ “ปี” “ไตรมาส” “เขต” “จังหวัด” และ 
“สถานพยาบาล” ดังรูป 

 

รูปที่ 53: หน้าจอแสดงการระบุข้อมูล 

3. เมื่อเลือกเง่ือนไขเสร็จสิ้น หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามที่ระบุ ดังรูป 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการเงินการคลังหน่วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ระบบ ระดับสาธารณสุขเขต (User Manual) หน้า 3-25 
  

 

รูปที่ 54: หน้าจอแสดงข้อมูล 

 


