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บทที ่1 
การเขGาใชGงานระบบ 

 การเข.าใช.งานระบบสารสนเทศด.านการเงินการคลังหน>วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

เจ7าหน7าท่ีจะมีชื ่อผู7ใช7 (Username) และรหัสผ;าน (Password) ในการเข7าใช7งานระบบอยู;แล7ว โดย

ข้ันตอนการเข7าใช7ระบบ มีดังน้ี 

1. ผู7ใช7งาน เข7าใช7งานระบบโดยทำการเปÅดหน7าเว็บเบราวwเซอรwข้ึนมา ซ่ึงเว็บเบราวwเซอรwท่ีแนะนำ คือ 

Google Chrome 

2. จากน้ันทำการกรอก URL โดยระบุ ดังน้ี http://dhesdw.moph.go.th/fin/login และกดปุâม Enter 

ท่ีแปãนพิมพw 

3. จะปรากฏหน7าจอเข7าสู;ระบบ ดังรูป 

 

รูปท่ี 1: หน7าจอเข7าสู;ระบบ 

4. ทำการระบุช่ือผู7ใช7 (Username) และรหัสผ;าน (Password) จากน้ันคลิกปุâม “เข7าสู;ระบบ” เพ่ือเข7าใช7

ระบบ 
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5. หากระบุช่ือผู7ใช7และรหัสผ;านถูกต7อง ระบบจะอนุญาตให7เข7าใช7งานระบบ และจะแสดงหน7าจอหลัก

ของระบบ ดังรูป 

 

รูปท่ี 2: หน7าจอหลักของระบบ 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 1-3 

  

องคGประกอบของหน.าจอ 
องคwประกอบของหน7าจอแบ;งออกเปzน 3 ส;วน ดังรูป 

 
รูปท่ี 3: องคwประกอบของหน7าจอ 

(1) ส;วนหัวของหน7าจอ  

- ไอคอน “ ” เม่ือคลิกจะลิงคwไปสู;เว็บไซตw https://dw-dhes.moph.go.th/login/  

- ช่ือหน;วยงานท่ีเข7าสู;ระบบ คือ ปุâมจัดก่ีข7อมูลผู7ใช7งานระบบ 

(2) ส;วนเมนูต;างๆของระบบ ซ่ึงแต;ละกลุ;มสิทธ์ิของผู7ใช7จะเข7าถึงเมนูได7ไม;เท;ากัน 

(3) ส;วนเน้ือหา เน้ือหาจะเปล่ียนไปตามเมนูท่ีเลือก 
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 ข.อมูลผู.ใช.งานระบบ 

เปzนส;วนท่ีแสดงข7อมูลเบ้ืองต7นของผู7ใช7งานระบบ โดยผู7ใช7งานระบบสามารถปรับปรุงข7อมูลของตนเองได7 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. คลิกท่ีช่ือหน;วยงานท่ีมุมขวา ดังรูป 

 

รูปท่ี 4: หน7าจอหลักของระบบ 

2. เม่ือคลิกท่ีช่ือหน;วยงาน ระบบจะปรากฏเมนูย;อย ดังน้ี 

- แก7ไขข7อมูลส;วนตัว 

- เปล่ียนรหัสผ;าน 

- ออกจากระบบ 
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 แก.ไขข.อมูลส>วนตัว 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. เม่ือคลิกเมนู แก7ไขข7อมูลส;วนตัวจะปรากฏหน7าจอ ดังรูป 

 
รูปท่ี 5: หน7าจอหลักของระบบ 

2. เม่ือแก&ไขข&อมูลเรียบร&อยแล&วคลิกท่ีปุtม “บันทึก” ระบบแสดงหน&าต:างยืนยันการแก&ไขข&อมูลส:วนตัว ดังรูป 

 
รูปท่ี 6: หน7าต;างยืนยันการแก7ไขข7อมูลส;วนตัว 

3. หากยืนยันการแก&ไขข&อมูลให&คลิกท่ีปุtม “OK” ระบบจะทำการบันทึกข&อมูล 
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 เปล่ียนรหัสผ>าน 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. เม่ือคลิกเมนู เปล่ียนรหัสผ;านจะปรากฏหน7าจอ ดังรูป 

 
รูปท่ี 7: หน7าจอหลักของระบบ 

2. เม่ือเปล่ียนรหัสผ:านเรียบร&อยแล&วคลิกท่ีปุtม “บันทึก” ระบบแสดงหน&าต:างยืนยันการเปล่ียนรหัสผ:าน ดังรูป 

 
รูปท่ี 8: หน7าต;างยืนยันการแก7ไขข7อมูลส;วนตัว 

3. หากยืนยันการเปล่ียนรหัสผ:านให&คลิกท่ีปุtม “OK” ระบบจะทำการบันทึกข&อมูล 
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 ออกจากระบบ 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. เม่ือคลิกเมนูออกจากระบบ ระบบจะทำการออกจากระบบทันทีและจะปรากฏหน7าจอเข7าสู;ระบบ ดัง

รูป 

 
รูปท่ี 9: หน7าจอเข7าสู;ระบบ 
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บทที ่2 
การนำเขGาขGอมูล 

 การนำเข.าข.อมูลงบทดลอง 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู นำเข7าข7อมูล > ข7อมูลงบทดลอง จะปรากฏหน7าจอ 

 

รูปท่ี 10: หน7าจอนำเข7าข7อมูลงบทดลอง 
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2. หากต7องการดาวนwโหลดฟอรwมผังบัญชีงบทดลองให7คลิกปุâมไอคอน “ ” ดังรูป 

 

รูปท่ี 11: หน7าจอการดาวwนโหลดฟอรwมงบทดลอง 

 

รูปท่ี 12: ตัวอย;างฟอรwมผังบัญชีงบทดลอง 

หมายเหตุ 1 : ห+ามลบผังบัญชีออกจากฟอร9ม มิเช;นน้ันจะไม;สามารถใช+ฟอร9มน้ีนำเข+าข+อมูลได+ เน่ืองจากผังบัญชีจะไม;ตรงกับผังบัญชีประจำปJ  
หมายเหตุ 2 : สามารถเพ่ิมรหัสบัญชีย;อยได+ เช;น การเติมเลข 01, 02, 001, 002 ตามหลังเลขผังบัญชีหลักได+ (1101010101.10101) เปRนต+น 
หมายเหตุ 3 : ค;าเดบิตเดือนน้ี เครดิตเดือนน้ี เดบิตสุทธิ และเครดิตสุทธิ ไม;สามารถเปRนค;าว;างและ “-” ได+ จะต+องเปRนตัวเลขเท;านั้น มิเช;นนั้นจะไม;สามารถใช+ฟอร9มนี้นำเข+า
ข+อมูลได+ 
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3. การนำเข7าข7อมูลงบการเงิน โดยการคลิกปุâม “Choose File” ตามเดือนท่ีต7องการ จากน้ันทำการ

เลือกไฟลwเอกสารท่ีต7องการในเคร่ืองคอมพิวเตอรw และคลิกปุâม “Open” ดังรูป 

 

รูปท่ี 13: หน7าแสดงการอัพโหลดไฟลwเอกสาร 

หมายเหตุ 1 : รายการท่ี 1 เดือนกันยายนของทุกๆปJ คือ การนำเข+าต+นงวด 
หมายเหตุ 2 : ไม;สามารถอัปโหลดไฟล9ข+ามเดือนได+ จะต+องอัปโหลดทีละเดือน และเรียงรายเดือนตามปJงบประมาณ 

4. เม่ือเลือกเอกสารท่ีต7องการเรียบร7อยแล7ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข7อมูล และเม่ือตรวจสอบข7อมูล

เสร็จแล7วคลิกปุâม “บันทึกข7อมูล” ดังรูป 

 

รูปท่ี 14: หน7าจอแสดงรายละเอียดข7อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 2-4 

  

5. ระบบจะแสดงหน7าต;างแสดงข7อความ “ยืนยันการบันทึกน้ีใช;หรือไม;” เพ่ือให7ยืนยันการบันทึกข7อมูล 

ดังรูป 

 
รูปท่ี 15: หน7าต;างยืนยันการบันทึก 

6. หากต7องการยืนยันการบันทึกข7อมูล ให7คลิกปุâม “OK” ระบบจะทำการบันทึกข7อมูลลงฐานข7อมูล 

7. เม่ือบันทึกข7อมูลเสร็จส้ินสถานะจะถูกเปล่ียนและมีปุâมยกเลิกข7อมูล (ปุâมยกเลิกข7อมูลจะแสดงเฉพาะ

เดือนท่ีมีการนำเข7าล;าสุด) ดังรูป 

 

รูปท่ี 16: หน7าจอแสดงการเปล่ียนสถานะหลังจากบันทึกข7อมูลเสร็จส้ิน 

หมายเหตุ 1 : วันท่ี คือ วันท่ีนำเข+าข+อมูลคร้ังล;าสุด 
หมายเหตุ 2 : เม่ือกดปุ_มยกเลิกข+อมูล จะถูกนับเปRนการปรับปรุงข+อมูลคร้ังท่ี 1 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 2-5 

  

 การนำเข.าข.อมูลสถิติการบริการ 

 การนำเข.าข.อมูลสถิติการบริการ กรณีกรอกข.อมูลเอง 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู นำเข7าข7อมูล > ข7อมูลสถิติการบริการ จะปรากฏหน7าจอ 

 

รูปท่ี 17: หน7าจอนำเข7าข7อมูลสถิติการบริการ 

2. หากต7องการดาวนwโหลดฟอรwมสถิติการบริการให7คลิกปุâมไอคอน “ ” ดังรูป 

 

รูปท่ี 18: หน7าจอการดาวwนโหลดฟอรwมงบทดลอง 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 2-6 

  

 

รูปท่ี 19: ตัวอย;างฟอรwมสถิติการบริการ 

3. คลิกปุâม “กรอกเอง” ตามเดือนท่ีต7องกรอกข7อมูลสถิติการบริการ เพ่ือระบุข7อมูลสถิติการบริการ ดัง

รูป 

 

รูปท่ี 20: หน7าแสดงการเลือกกรอกเอง 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 2-7 

  

 

รูปท่ี 21: หน7าแสดงการระบุข7อมูลสถิติการบริการ 

หมายเหต ุไม7สามารถอัปโหลดไฟล`ข3ามเดือนได3 จะต3องอัปโหลดทีละเดือน และเรียงรายเดือนตามปcงบประมาณ 

4. ระบุข7อมูลสถิติการบริการ และเม่ือกรอกข7อมูลเสร็จส้ินแล7วคลิกปุâม “บันทึกข7อมูล” ดังรูป 

 

รูปท่ี 22: หน7าจอแสดงรายละเอียดข7อมูล 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 2-8 

  

5. ระบบจะแสดงหน7าต;างแสดงข7อความ “ยืนยันการบันทึกน้ีใช;หรือไม;” เพ่ือให7ยืนยันการบันทึกข7อมูล 

ดังรูป 

 

รูปท่ี 23: หน7าต;างยืนยันการบันทึก 

6. หากต7องการยืนยันการบันทึกข7อมูล ให7คลิกปุâม “OK” ระบบจะทำการบันทึกข7อมูลลงฐานข7อมูล 

7. เม่ือบันทึกข7อมูลเสร็จส้ินสถานะจะถูกเปล่ียนและมีปุâมยกเลิกข7อมูล (ปุâมยกเลิกข7อมูลจะแสดงเฉพาะ

เดือนท่ีมีการนำเข7าล;าสุด) ดังรูป 

 

รูปท่ี 24: หน7าจอแสดงการเปล่ียนสถานะหลังจากบันทึกข7อมูลเสร็จส้ิน 

หมายเหตุ 1 : วันท่ี คือ วันท่ีนำเข+าข+อมูลคร้ังล;าสุด 
หมายเหตุ 2 : เม่ือกดปุ_มยกเลิกข+อมูล จะถูกนับเปRนการปรับปรุงข+อมูลคร้ังท่ี 1 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 2-9 

  

 การนำเข.าข.อมูลสถิติการบริการ กรณีอัพโหลดไฟลG 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. คลิกปุâม “Choose File” ตามเดือนท่ีต7องการนำเข7าข7อมูลสถิติการบริการ เพ่ือทำการเลือกไฟลw

เอกสารท่ีต7องการในเคร่ืองคอมพิวเตอรw และคลิกปุâม “Open” ดังรูป 

 

รูปท่ี 25: หน7าแสดงการอัพโหลดไฟลwเอกสาร 

หมายเหต ุไม7สามารถอัปโหลดไฟล`ข3ามเดือนได3 จะต3องอัปโหลดทีละเดือน และเรียงรายเดือนตามปcงบประมาณ 

2. เม่ือเลือกเอกสารท่ีต7องการเรียบร7อยแล7ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข7อมูล และเม่ือตรวจสอบข7อมูล

เสร็จแล7ว คลิกปุâม “บันทึกข7อมูล” ดังรูป 

 

รูปท่ี 26: หน7าจอแสดงรายละเอียดข7อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 2-10 

  

3. ระบบจะแสดงหน7าต;างแสดงข7อความ “ยืนยันการบันทึกน้ีใช;หรือไม;” เพ่ือให7ยืนยันการบันทึกข7อมูล 

ดังรูป 

 

รูปท่ี 27: หน7าต;างยืนยันการบันทึก 

4. หากต7องการยืนยันการบันทึกข7อมูล ให7คลิกปุâม “OK” ระบบจะทำการบันทึกข7อมูลลงฐานข7อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 3-1 

  

บทที ่3 
พิจารณาแผนทางการเงิน 

 การตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู พิจารณาแผนทางการเงิน > ตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน จะปรากฏหน7าจอ 

 

รูปท่ี 28: หน7าจอการตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน 

2. ระบุเง่ือนไขท่ีต7องการค7นหา ได7แก; “ปôงบประมาณ”, “รอบการส;งข7อมูล” และ “สถานะ” แล7วคลิก

ปุâม “ค7นหา” 

 

 รูปท่ี 29: หน7าจอแสดงการระบุเง่ือนไขท่ีต7องการค7นหา 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 3-2 

  

3. หากข7อมูลมีสถานะ “รออนุมัติ” จะต7องคลิกไอคอน “ ” เพ่ือตรวจสอบแผนทางการเงินของแต;ละ

สถานพยาบาล ดังรูป 

 

รูปท่ี 30: หน7าจอผลลัพธwของการค7นหา 

 

รูปท่ี 31: หน7าจอข7อมูลแผนทางการเงิน 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 3-3 

  

4. ข7อมูลแผนทางการเงินท่ีต7องตรวจสอบมีท้ังหมด 3 ส;วน ได7แก; แผนรายได7ค;าใช7จ;าย แผนค;าใช7จ;าย 

และแผนรายได7 ดังรูป 

 

รูปท่ี 32: หน7าจอแสดงการเลือกกรอกข7อมูล 

5. เม่ือตรวจสอบข7อมูลครบท้ัง 3 ส;วน เสร็จส้ิน ให7พิจารณาเลือกสถานการณwพิจารณา และระบุความ

คิดเห็น จากน้ันคลิกปุâม “บันทึกข7อมูล” ดังรูป 

 

รูปท่ี 33: หน7าจอแสดงปุâมบันทึกข7อมูล และปุâมย7อนกลับ 

หมายเหตุ หากสถานการพิจารณา คือ “อนุมัติ” สถานะจะถูกเปล่ียนเปRน “รอเห็นชอบ”และข+อมูลจะถูกส;งไปให+สำนักงานสาธารณสุขเขตลงความเห็นชอบ  
หากสถานการพิจารณา คือ “ส;งกลับไปแก+ไข” สถานะจะถูกเปล่ียนเปRน “ส;งกลับไปแก+ไข”และทางโรงพยาบาลจะต+องนำเข+าข+อมูลแผนทางการเงินใหม;อีกคร้ัง  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 3-4 

  

6. เม่ือคลิกปุâมบันทึกข7อมูลระบบจะแสดงหน7าต;างแสดงข7อความ “บันทึกข7อมูลสำเร็จ” ให7คลิกปุâม 

“OK” ดังรูป 

 

รูปท่ี 34: หน7าจอแสดงข7อความบันทึกข7อมูลสำเร็จ 

 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-1 

  

บทที ่4 
รายงาน 

 การเรียกดูรายงานผ>านระบบ 

 ข.อมูลงบการเงิน 

4.1.1.1 รายงานสถานการณGการส>งข.อมูลการเงิน 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู รายงาน > ข7อมูลงบการเงิน > รายงานสถานการณwการส;งข7อมูลการเงิน จะปรากฏ

หน7าจอ 

 

รูปท่ี 35: หน7าจอแสดงการค7นหารายงานสถานการณwการส;งข7อมูลการเงิน 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-2 

  

2. ระบุเง่ือนไขท่ีต7องการค7นหา ได7แก; “ปôงบประมาณ” ,“ประเภทรายงาน” และ “เดือน” แล7วคลิกปุâม 

“ค7นหา” ดังรูป 

 

รูปท่ี 36: หน7าจอแสดงการระบุข7อมูล 

3. เม่ือคลิกปุâม “ค7นหา” หน7าจอจะปรากฏรายละเอียดของข7อมูลตามท่ีระบุ ดังรูป 

 

รูปท่ี 37: หน7าจอแสดงข7อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-3 

  

4.1.1.2 รายงานข.อมูลงบทดลอง 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู รายงาน > ข7อมูลงบการเงิน > รายงานข7อมูลงบทดลอง จะปรากฏหน7าจอ 

 

รูปท่ี 38: หน7าจอแสดงการค7นหารายงานข7อมูลงบทดลอง 

2. ระบุเง่ือนไขท่ีต7องการค7นหา ได7แก; “ปôงบประมาณ”, “เดือน” และ “สถานพยาบาล” แล7วคลิกปุâม 

“ค7นหา” ดังรูป 

 

รูปท่ี 39: หน7าจอแสดงการระบุข7อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-4 

  

3. เม่ือคลิกปุâม “ค7นหา” หน7าจอจะปรากฏรายละเอียดของข7อมูลตามท่ีระบุ ดังรูป 

 

รูปท่ี 40: หน7าจอแสดงข7อมูล 

4. คลิกปุâม “ ” เพ่ือส;งออกรายงาน ดังรูป 

 

รูปท่ี 41: หน7าจอแสดงการส;งออกข7อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-5 

  

 
รูปท่ี 42: ตัวอย0างรายงาน 

 
 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-6 

  

 ข"อมูลแผนทางการเงิน 
4.1.2.1 รายงานสถานการณ:การส;งข"อมูลแผนทางการเงิน 
ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู รายงาน > ข<อมูลงบการเงิน > รายงานสถานการณAการสBงข<อมูลแผนทางการเงิน จะ

ปรากฏหน<าจอ 

 

รูปท่ี 43: หน<าจอแสดงการค<นหารายงานสถานการณAการสBงข<อมูลแผนทางการเงิน 

2. ระบุเง่ือนไขท่ีต<องการค<นหา ได<แกB “ปQงบประมาณ” , “รอบการสBงข<อมูล” และ “ประเภทรายงาน” 
แล<วคลิกปุVม “ค<นหา” ดังรูป 

 

รูปท่ี 44: หน<าจอแสดงการระบุข<อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-7 

  

3. เม่ือคลิกปุVม “ค<นหา” หน<าจอจะปรากฏรายละเอียดของข<อมูลตามท่ีระบุ ดังรูป 

 

รูปท่ี 45: หน<าจอแสดงข<อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-8 

  

4.1.2.2 รายงานแผนทางการเงิน 
ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู รายงาน > ข<อมูลงบการเงิน > รายงานแผนทางการเงิน จะปรากฏหน<าจอ 

 

รูปท่ี 46: หน<าจอแสดงการค<นหารายงานแผนทางการเงิน 

2. ระบุเง่ือนไขท่ีต<องการค<นหา ได<แกB “ปQงบประมาณ”, “รอบการสBงข<อมูล” และ “สถานพยาบาล” 

แล<วคลิกปุVม “ค<นหา” ดังรูป 

 

รูปท่ี 47: หน<าจอแสดงการระบุข<อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-9 

  

3. เม่ือคลิกปุVม “ค<นหา” หน<าจอจะปรากฏรายละเอียดของข<อมูลตามท่ีระบุ ดังรูป 

 

รูปท่ี 48: หน<าจอแสดงข<อมูล 

4. คลิกปุVม “ ” เพ่ือสBงออกรายงาน ดังรูป 

 

รูปท่ี 49: หน<าจอแสดงการสBงออกข<อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-10 

  

 
รูปท่ี 50: ตัวอย0างรายงาน 

 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-11 

  

 การเรียกดูรายงานผ,าน superset 

การเข&าระบบ superset เจ&าหน&าที่จะมีชื่อผู&ใช& (Username) และรหัสผGาน (Password) ในการเข&าใช&
งานระบบอยูGแล&ว โดยข้ันตอนการเข&าใช&ระบบ มีดังน้ี 

1. ผู&ใช&งาน เข&าใช&งานระบบโดยทำการเปWดหน&าเว็บเบราวYเซอรYข้ึนมา ซ่ึงเว็บเบราวYเซอรYท่ีแนะนำ คือ 
Google Chrome 

2. จากน้ันทำการกรอก URL โดยระบุ ดังน้ี https://dw-dhes.moph.go.th/login/ และกดปุjม Enter 
ท่ีแปlนพิมพY ดังรูป 

 

รูปท่ี 51: หน&าจอเข&าสูGระบบ superset 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-12 

  

3. หรือ หากอยูGในระบบสารสนเทศด&านการเงินการคลังหนGวยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขอยูGแล&ว สามารถคลิก “ ” เพ่ือลิงคYไปหน&าเว็บ https://dw-
dhes.moph.go.th/login/ ได&เชGนกัน ดังรูป 

 

รูปท่ี 52: ตัวอยGางการเข&าเว็บ superset 

 

รูปท่ี 53: ตัวอยGางการเข&าเว็บ superset (ตGอ) 

4. ทำการระบุช่ือผู&ใช& (Username) และรหัสผGาน (Password) จากน้ันคลิกปุjม “เข&าสูGระบบ” เพ่ือเข&าใช&
ระบบ 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-13 

  

5. หากระบุช่ือผู&ใช&และรหัสผGานถูกต&อง ระบบจะอนุญาตให&เข&าใช&งานระบบ และจะแสดงหน&าจอหลัก

ของระบบ ดังรูป 

 

รูปท่ี 54: หน&าจอหลักของระบบ 

6. คลิกท่ี “Dashboards” เพ่ือดูเมนูรายงานตGางๆ ดังรูป 

 

รูปท่ี 55: หน&าจอแสดงเมนูรายงาน 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-14 

  

7. เม่ือต&องการออกจากระบบให&ไปท่ี “Settings” แล&วเลือก “Logout” ดังรูป 

 

รูปท่ี 56: การออกจากระบบ 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-15 

  

 รายงานสรุปผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน 

ข้ันตอนการทำงาน 
1. ไปท่ีเมนู สรุปผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน จะปรากฏ

หน&าจอ 

 

รูปท่ี 57: หน&าจอแสดงเมนู 

 

รูปท่ี 58: หน&าจอแสดงรายงานสรุปผลการประเมินการเปรียบเทียบของ 
แผนประมาณการและผลการดำเนินงาน 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-16 

  

2. ระบุเง่ือนไขท่ีต&องการเรียกดูรายงาน ได&แกG “ปÇ” “ไตรมาส” “เขต” “จังหวัด” และ 
“สถานพยาบาล” ดังรูป 

 

รูปท่ี 59: หน&าจอแสดงการระบุข&อมูล 

3. เม่ือเลือกเง่ือนไขเสร็จส้ิน หน&าจอจะปรากฏรายละเอียดของข&อมูลตามท่ีระบุ ดังรูป 

 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-17 

  

 

รูปท่ี 60: หน&าจอแสดงข&อมูล 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-18 

  

 รานงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (7 PLUS) 

ข้ันตอนการทำงาน 
1. ไปท่ีเมนู สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (7 PLUS) จะปรากฏหน&าจอ 

 

รูปท่ี 61: หน&าจอแสดงเมนู 

 

รูปท่ี 62: หน&าจอแสดงรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (7 PLUS) 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-19 

  

2. ระบุเง่ือนไขท่ีต&องการเรียกดูรายงาน ได&แกG “ปÇ” “ไตรมาส” “เขต” “จังหวัด” “สถานพยาบาล” 
และ “สถานะ (ผGาน/ไมGผGาน)” ดังรูป 

 

รูปท่ี 63: หน&าจอแสดงการระบุข&อมูล 

3. เม่ือเลือกเง่ือนไขเสร็จส้ิน หน&าจอจะปรากฏรายละเอียดของข&อมูลตามท่ีระบุ ดังรูป 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-20 

  

 

รูปท่ี 64: หน&าจอแสดงข&อมูล 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-21 

  

 รายงานสรุปผลการประเมินวิกฤติการเงินระดับ 7 (RISK SCORING) 

ข้ันตอนการทำงาน 
1. ไปท่ีเมนู สรุปผลการประเมินวิกฤติการเงินระดับ 7 (RISK SCORING) จะปรากฏหน&าจอ 

 

รูปท่ี 65: หน&าจอแสดงเมนู 

 

รูปท่ี 66: หน&าจอแสดงรายงานสรุปผลการประเมินวิกฤติการเงินระดับ 7 (RISK SCORING) 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-22 

  

2. ระบุเง่ือนไขท่ีต&องการเรียกดูรายงาน ได&แกG “ปÇ” “ไตรมาส” “เขต” “จังหวัด” และ 
“สถานพยาบาล” ดังรูป 

 

รูปท่ี 67: หน&าจอแสดงการระบุข&อมูล 

3. เม่ือเลือกเง่ือนไขเสร็จส้ิน หน&าจอจะปรากฏรายละเอียดของข&อมูลตามท่ีระบุ ดังรูป 

 

รูปท่ี 68: หน&าจอแสดงข&อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-23 

  

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหYตZนทุนแบบ QUICK METHOD 

ข้ันตอนการทำงาน 
1. ไปท่ีเมนู สรุปผลการวิเคราะหYต&นทุนแบบ QUICK METHOD จะปรากฏหน&าจอ 

 

รูปท่ี 69: หน&าจอแสดงเมนู 

 

รูปท่ี 70: หน&าจอแสดงรายงานสรุปผลการวิเคราะหYต&นทุนแบบ QUICK METHOD 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-24 

  

2. ระบุเง่ือนไขท่ีต&องการเรียกดูรายงาน ได&แกG “ปÇ” “ไตรมาส” “เขต” “จังหวัด” และ 
“สถานพยาบาล” ดังรูป 

 

รูปท่ี 71: หน&าจอแสดงการระบุข&อมูล 

3. เม่ือเลือกเง่ือนไขเสร็จส้ิน หน&าจอจะปรากฏรายละเอียดของข&อมูลตามท่ีระบุ ดังรูป 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 4-25 

  

 

รูปท่ี 72: หน&าจอแสดงข&อมูล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 5-1 

  

บทที ่5 
จัดการข.อมูล 

เมนูจัดการข&อมูล สิทธYเมนูน้ีสามารถใช&ได&เฉพาะโรงพยาบาลที่เปêนโรงพยาบาลแมGขGาย เปêนเมนูจัดการ

ลูกขGาย สำหรับการเพ่ิม-ลดลูกขGายภายใขเครือของโรงพยาบาล 

 การเพ่ิมลูกข,าย 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู จัดการข&อมูลต้ังต&น > จัดการลูกขGาย จะปรากฏหน&าจอ 

 

รูปท่ี 73: หน&าจอแสดงการจัดการลูกขGาย 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 5-2 

  

2. คลิกปุjม “ ” เพ่ือเพ่ิมลูกขGาย จะแสดงหน&าตGางให&เลือกโรงพยาบาล ดังรูป 

 

รูปท่ี 74: หน&าจอแสดงการเพ่ิมลูกขGาย 

 

รูปท่ี 75: หน&าจอแสดงการเพ่ิมลูกขGาย (ตGอ) 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 5-3 

  

3. เม่ือระบุรายละเอียดข&อมูลผู&ใช&งานเสร็จแล&ว คลิกปุjม “ ” เพ่ือบันทึกข&อมูล 

 

รูปท่ี 76: หน&าจอแสดงการบันทึกการเพ่ิมลูกขGาย 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 5-4 

  

 การลบลูกข,าย 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู จัดการข&อมูลต้ังต&น > จัดการลูกขGาย จะปรากฏหน&าจอ 

 

รูปท่ี 77: หน&าจอแสดงการจัดการลูกขGาย 

2. คลิกปุjม “ ” เพ่ือลบลูกขGาย จะแสดงหน&าตGาง “ต&องการลบข&อมูลหรือไมG” เพ่ือยืนยันการลบลูกขGาย 
ดังรูป 

 

รูปท่ี 78: หน&าจอแสดงการลบลูกขGาย 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 5-5 

  

 

รูปท่ี 79: หน&าจอแสดงการลบลูกขGาย (ตGอ) 

  



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 5-6 

  

 การคZนหาลูกข,าย 

ข้ันตอนการทำงาน 

1. ไปท่ีแถบเมนู จัดการข&อมูลต้ังต&น > จัดการลูกขGาย จะปรากฏหน&าจอ 

 

รูปท่ี 80: หน&าจอแสดงการจัดการลูกขGาย 

2. คลิกไปท่ีกลGองค&นหา (Search Box) แล&วสามารถพิมพYค&นหาสถานพยาบาลท่ีต&องการ ดังรูป 

 

รูปท่ี 81: หน&าจอแสดงค&นหาสถานพยาบาล 



 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด3านการเงินการคลังหน7วยบริการ  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

คู7มือการใช3งานสำหรับผู3ใช3ระบบ ระดับสาธารณสุขจังหวัด (User Manual) หน3า 5-7 

  

 

รูปท่ี 82: หน&าจอแสดงการค&นหาสถานพยาบาล (ตGอ) 

 


