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บทที ่1 

บทนํา 
  

ความเป็นมา  
 

จากการที่รายการใบสําคัญการเบิกจายเปนเอกสารที่มีความสําคัญ   เน่ืองจากเปนเอกสาร

ประกอบการ  เบิกจายที่มีจํานวนเงินสูง  มักจะมีปญหาในการติดตามและสอบถามของผูใชขอมูลทุก

ระดับ  เชน  เจาหน้ี  ผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  เพ่ือใชประโยชนแตกตาง

กัน การบันทึกเอกสารวิธีเดิม ใชสมุดทะเบียน และจัดทําดวยบุคคล เมื่อมีผูขอทราบขอมูลจะใชเวลา

คนหานาน และไมสะดวก เชน เมื่อเจาหน้ีโทรศัพทมาสอบถามจะใชการเปดสมุดทะเบียนหลาย

เลม สํานักงานตรวจเงินแผนดินตองการทราบวา เอกสารใบสําคัญเบิกจายมักมีขอผิดพลาดในเรื่อง

ใด ผูบริหารตองการทราบวาในขณะน้ีมีเอกสารที่อยูระหวางการดําเนินงานกี่ฉบับ เปนของกอง/สํานัก

ใด รายการใดบาง แตละรายการเปนเงินจํานวนเทาใด เปนตน จะเห็นไดวาเมื่อความตองการขอมูลของ

แตละระดับแตกตางกัน การใชสมุดทะเบียนในการบันทึกงาน แบบเดิมจะใชเวลาในการจัดทําขอมูลตาม

ความตองการเปนเวลานาน และมีขอจํากัดในการจัดเก็บขอมูล จึงควรพัฒนางานในสวนน้ีโดยใช

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมประยุกตแบบ Web Application มาชวยสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหลดปญหาดังกลาวได อีกทั้งยังเปนการลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานประจําวันไดอีก

ทางหน่ึงดวย  

  

วตัถปุระสงค ์ 
 

1. ใชโปรแกรมระบบทะเบียนใบสําคัญการเบิกจายที่พัฒนาขึ้น ในการจัดเก็บและติดตาม

ขอมูลใบสําคัญบิลเงินเช่ือแทนสมุดทะเบียน  

2. ใชโปรแกรมระบบทะเบียนใบสําคัญบิลการเบิกจาย เปนเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลงานได  
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3. การติดตามและสอบถามของผูใชขอมูลทุกระดับ ใชเวลาในการคนหานอยลง และไดรับ

ความสะดวกมากขึ้น  

4. ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําวันในดานการบันทึกขอมูลใบสําคญักาเบิกจาย ให

ประหยัดเวลา ลดความซ้ําซอนในการทํางานและลดความผิดพลาดลง  
 

เป้าหมาย  
 

บุคลากรในสังกัดกองคลัง/กอง/สํานักสวนกลาง กรมปศสุัตวสามารถใชขอมูลในระบบมา

ตัดสินใจบริหาร/ดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของกองคลัง กรมปศุสัตวไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ  

 

ขอบเขตการดาํเนนิโครงการ  
  

1. การออกแบบเบ้ืองตน ทําการศึกษาความสมัพันธของขอมูลบิลเงินเช่ือ และการเรียกใชงานขอมูล

ในลักษณะตาง ๆ ภายในหนวยงานเพ่ือศึกษาโครงสรางการเคลื่อนไหวของขอมูล          

(Data flow) ดังน้ี  

2. ศึกษาการดําเนินการภายในหนวยงาน เพ่ือใหทราบวาเอกสารแตละชนิดมีการดําเนินการมา

อยางไร 

2.1 ศึกษาขอมูลทีม่ีความจําเปนตอการใชงาน และความสัมพันธของขอมูลน้ัน  

2.2 ศึกษาความเคลื่อนไหว (Data flow) ของขอมูล แบบฟอรมการใชงานใน

ปจจุบัน การรายงานเพ่ือดูปญหาความลาชาและความซ้ําซอนของขอมูลและ

พิจารณาหาแนวทางแกไข  

2.3 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชงานคอมพิวเตอร  

3. การสํารวจสถานภาพในปจจุบัน โดยตรวจสอบความพรอม 3 ดาน  

3.1 ดานคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวร และซอฟทแวร  

3.2 ดานขอมูล  

3.3 ดานบุคลากร  
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4. ศึกษาขอมูลจากเอกสารของทั้งระบบงานที่จะนํามาทําเปนระบบฐานขอมูล จัดเก็บรายละเอียด

รวบรวมขอมูลจากเอกสาร การนําไปใชประโยชน และปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดวย

คอมพิวเตอร  

5. วิเคราะหหาแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานขอมลูที่จะทําการจดัเก็บ วิเคราะห

โครงสราง ขอมูล การเช่ือมโยงของขอมูลขั้นตนเพ่ือลดความซ้ําซอนของขอมูล เมื่อวิเคราะหแลว

ไดฐานขอมูล หลัก ดังน้ี  

5.1 ขอมูลเจาหน้ี ประกอบดวยรหัสเจาหน้ี เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผู

เสียภาษีอากร เลขบัญชีธนาคาร ช่ือเจาหน้ี ประเภทเจาหน้ี ที่อยู เบอร

โทรศัพท /โทรสาร  

5.2 ศูนยตนทุนของหนวยงานภายในกรมปศสุัตว ประกอบดวย รหัสศูนยตนทุน ช่ือ

ศูนยตนทุน ช่ือยอของหนวยงาน และรหสัศนูยตนทุนตามระบบ GFMIS  

5.3 ผูตรวจสอบเอกสาร ประกอบดวย รหัสผูตรวจสอบ และช่ือผูตรวจสอบเอกสาร  

5.4 วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ประกอบดวย รหัส และวิธีการจัดซื้อจัดจาง  

5.5 วิธีการจายเงิน ประกอบดวย รหัส และวิธีการจายเงิน  

5.6 ประเภทเงิน ประกอบดวย รหัส และช่ือประเภทของเงินงบประมาณ  

5.7 ลักษณะรายจาย ประกอบดวย รหัส และช่ือลักษณะรายจาย  

5.8 ประเภทรายจาย ประกอบดวย รหัส และช่ือประเภทรายจาย  

6. เมื่อไดฐานขอมูลหลักที่ตองการแลว ทําการศึกษา วิเคราะห และจัดวางรูปแบบบรรทดัฐาน

ของ ขอมูลหลกัทั้งหมดใหถูกตองตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับขอมูลหลักน้ัน ๆ  

7. ออกแบบระบบการจัดเก็บฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft SQL Server  

8. นําขอมูลที่ไดจากการออกแบบมาจัดเก็บลงในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูล Microsoft SQL Server ที่ออกแบบไว  

9. พัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับกระบวนการทํางานและจัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมลูทีไ่ด

ออกแบบไว  

10. ทดสอบระบบงาน โดยทดลองจากเอกสารจริง เพ่ือหาขอผิดพลาดของโปรแกรม และ

ตรวจสอบ ความถูกตองของฐานขอมูลกอนการนําไปใชงานจริง  

11. ทดลองใชงานจริง และสอนผูใชโปรแกรม  

12. จัดทําเอกสารคูมือโปรแกรมระบบทะเบียนใบสําคัญการเบิกจาย  
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สรุปภาพรวมความตองการของผูใชงานระบบ 

 

      

 

 

 

 

 

 

แผนภาพสรุปภาพรวมความตองการของผูใชงานระบบ 

 

สรุปภาพรวมความตองการ ประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังน้ี คือ   

1. การใชงานระบบ แบงเปน 2 สวน คือ การสรางเอกสารใบสําคัญและการติดตามสถานะใบสําคัญ 

1.1 การสรางใบสําคัญ  ผาน 2 ชองทาง คือ สรางโดย สํานัก/กอง/กลุมสวนกลาง และสรางโดย

กองคลัง คือ สวนเจาหนาที่สํานัก/กอง/กลุมสวนกลาง และเจาหนาที่กองคลังเปนผูกํากับ 

ดูแล ตรวจสอบขอมูล รวมทั้งบันทึกขอมูลรายละเอียดใบสําคัญลงในระบบ พรอมกับพิมพ 

ใบปะหนาใบสําคัญใหหัวหนาหนวยงานลงนาม แลวจัดสงเอกสารตามขั้นการเบิกจายที่

กําหนดไวเพ่ือเบิกจาย 

1.2 การติดตามสถานะใบสําคัญ  เจาหนาที่สํานัก/กอง/กลุมสวนกลาง และเจาหนาที่กองคลัง

จะตองสามารถติดตามสถานะใบสําคัญไดวาอยูในขั้นตอนใด และ ใครเปนผูปฏิบัติ 
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บทที ่2 

เร ิม่รูจ้กัโปรแกรม 
  

ความตอ้งการของโปรแกรม  
 

เพ่ือติดต้ังและทํางานกับโปรแกรมระบบทะเบียนใบสําคัญเบิกจาย เครื่องคอมพิวเตอรควรมี 

คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี  

1. คอมพิวเตอรมีความเร็วของตัวประมวลผล (ซีพียู) อยางนอย 1 กิกะเฮิรตซ (GHz) ขึ้นไป แบบ 32 

บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64) 

2. RAM (32 บิต) 1 กิกะไบต (GB) หรือ RAM (64 บิต) 2 GB 

3. เน้ือที่วางบนฮารดดิสก อยางนอย 500 - 1000 MB 

4. เว็บเบราเซอร (ควรอัพเดตใหเปนเวอรช่ันลาสุด ทั้งน้ีแนะนําใหใช Chrome เวอรช่ันลาสุด) 

• Chrome เวอรช่ัน 50 หรือใหมกวา 

• Firefox เวอรช่ัน 40 หรือใหมกวา 

• Internet Explorer เวอรช่ัน 9 หรือใหมกวา 

5. Acrobat Reader เวอรช่ัน 9 หรือใหมกวา 

6. มีการติดต้ังปริ้นเตอร (Printer) (ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน) 

7. มีการติดต้ังเครื่องอานบารโคด (ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน)  

 

สว่นประกอบของโปรแกรม 

ที่อยูของเว็บไซด (URL) http://finance-rspd.dld.go.th    
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หนาจอลงทะเบียนเขาใชงาน (login) 

เมื่อทําการเขาสูเว็บไซด http://finance-rspd.dld.go.th โดยเว็บเบราเซอรแลว หนาแรกที่จะ

แสดงคือโปรแกรมจะใหลงทะเบียนเขาใชงานระบบโดยกรอกขอมูลช่ือผูใชและรหสัผานของตัวเอง   

 

รูปท่ี 1 หนาจอ Login 

ใหทําการลงทะเบียนเขาใชงานโดยใสช่ือผูใช (Username) กับ รหัสผาน (Password) แลวกด

ปุมเขาสูระบบ 
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โปรแกรมจะทาํการตรวจสอบช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) จากฐานขอมูล

ผูใช หากช่ือผูใชและรหัสผานถูกตองโปรแกรมจะอนุญาติใหเขาใชงานระบบ โดยจะแสดงหนาจอหลักของโปรแกรม

เปนหนารายการใบสําคัญในสวนของ กลองเอกสาร 

 

รูปท่ี 2 หนาจอหลัก-กลองเอกสาร 

โครงสรางหนาจอและเมนูหลัก 

 โปรแกรมจะมีโครงสรางหลักเปน 2 สวนดังน้ี  

1. สวนของเมนูหลัก (Navigation bar)  

ในสวนเมนูหลกัน้ีใชสําหรับการเลือก รายการทํางานหลักในสวนตางๆ ของโปรแกรม เชน ดู

รายการใบสําคญัในสถานะตางๆ, ทํารายการรับ/สงเอกการ, การเรียกดูรายงาน 

2. สวนของการแสดงผล (Detail view)  

เปนสวนของการแสดงผลรายละเอียดของคําสั่งที่เลือกมาจากสวนของเมนูหลัก ซึ่งจะมีการ

แสดงผลเปลี่ยนไปตามรายละเอียดของรายการคําสั่งน้ันๆ  
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รูปท่ี 3 โครงสรางหนาจอและเมนูหลัก 

เมนูหลัก (Navigation bar)  

 

รูปที่ 4 เมนูหลัก (Navigation bar)  
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มีรายการคําสั่งหลักดังตอไปน้ี  

1. คนหารายการคําสั่งในเมนูหลัก 

ใชสําหรับการคนหาคําสงโดยการพิมพคําหลัก (keyword) ลงไปที่ชอง Search โปรแกรมจะ

ทําการคนหารายการเมนูคําสั่งที่มีคําคลายกบัคําหลักที่พิมพลงไปมาแสดง  

 

รูปท่ี 5 คนหารายการเมนูคําสั่ง 

 

2. รายการเอกสาร  

• กลองเอกสาร คือรายการใบสําคัญที่อยูในความรับผิดชอบของผูใชที่ลงทะเบียนเขา

สูระบบ (ของตัวเอง)  

• รางเอกสาร คือรายการใบสําคัญที่เราสรางไวแตยังไมไดถูกสงออกไป (submit) ให

หนวยที่ดูแลรบัเรื่อง  

• อยูระหวางดําเนินการ คือรายการใบสําคัญที่สงไปใหหนวยงานที่ดูแลแลวและมีการ

รับเรื่องเพ่ือดําเนินการแลวแตยังไมจบกระบานการการทํางาน 

• เอกสารยกเลิก คือรายการใบสําคัญที่เราสงเสนอไปแลว แตเน่ืองจากขอผิดพลาด

บางประการทําใหเอกสารใบน้ันถูกยกเลิก 
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• ปดงาน คือรายการใบสําคัญที่เราไดสงเสนอไปแลว และทางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของได

ดําเนินการไปจนจบกระบานการการทํางานแลว  

 

รูปท่ี 6 เมนูรายการเอกสาร 

3. จัดการใบสําคญั  

ใชสําหรับการทํางานเกี่ยวกับใบสําคัญเชนการรับ/สง  

 

รูปท่ี 7 เมนูจัดการใบสําคัญ 

4. รายงาน 

ใชเรียกดูรายงานในรูปแบบตางๆ ที่มใีนระบบ  
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รูปท่ี 8 เมนูรายงาน 

การทาํงานในโปรแกรม 

1. การเปดใบสําคัญใหมเพื่อบันทึกเก็บไวสงในภายหลัง 

 

รูปที่ 9 การเปดใบสําคัญใหมเพ่ือบันทึกเก็บไว 

2. การเปดใบสําคัญใหมและสงเพื่อดําเนินการเบิกจาย 

 

รูปที่ 10 การเปดใบสําคัญใหมและสงเพ่ือดําเนินการเบิกจาย 

3. รายละเอียดการสรางใบสําคัญใหม  

3.1 เลือกเมนูหลักภายใตรายการเอกสาร 
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รูปท่ี 11 เลือกเมนูหลักภายใตรายการเอกสาร 

3.2 ที่หนาจอในสวนของ รายละเอียดการทํางาน (Detail view) หาปุม สรางใบสําคัญใหม  

 

รูปท่ี 12 ปุมสรางใบสําคัญใหม 

 

3.3 คลิกที่ปุมสรางเอกสารใหม แลวเลือกประเภทใบสําคญัที่ตองการสราง 

 

รูปท่ี 13 เลือกประเภทใบสําคญัท่ีต้องการสร้าง 

 
      คูมื่อการใช้โปรแกรม “โปรแกรมระบบทะเบียนใบสําคญัเบิกจ่าย”                                                                                                       12  

 



 

โครงการพฒันาระบบทะเบียนใบสําคญัเบิกจ่าย กรมปศสุตัว์  

Registration System of Payment Document  

 

 

 

3.4 หนาจอการสรางใบสําคัญใหม 

• ระบบจะคํานวณคาต้ังตนของขอมูลบางอยางใหอัตโนมัติ โดยมีเง่ือนไขที่ไดสรางไว

ตามประเภทของใบสําคัญและหรือหนวยงานที่สรางใบสําคัญ เชน วันที่เอกสาร, 

ปงบประมาณ, ศูนยตนทุน  

• ขอมูลสําคญัทีต่องเลือกใหถูกตอง  

o เลือกประเภทงบประมาณใหถูกตอง 

 

รูปท่ี 14 เลือกประเภทงบประมาณ 

o แหลงเงินจะมีใหเลือกหลังจากที่เลือกประเภทงบประมาณแลว โดยระบบ

จะนําแหลงเงินที่อยูในประเภทงบประมาณที่เลือกกอนหนามาแสดง 
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o เลือกกิจกรรมยอยใหถูกตองในกรณีที่เปนเงินงบประมาณ 

 

รูปท่ี 16 เลือกกิจกรรมยอย 

o เลือกช่ือผูเบิกหรือเจาหน้ีใหถูกตอง  
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รูปท่ี 17 เลือกชื่อผูเบิก/เจาหนี้ 

 

o ใสรายละเอียดคําอธิบายเพ่ือเปนขอมูลใหเจาหนาที่ผูดําเนินการไดใชเปน

ขอมูลในการพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

รูปท่ี 18 ใสคําอธิบายรายละเอียด 

o ใสประเภทคาใชจายและจํานวนเงินใหถูกตอง  

ถามีหลายประเภทคาใชจายในใบสําคัญฉบับน้ีหรือเปนประเภทคาใชจายที่

มีอยูในภาคผนวก เรื่อง ตารางรหัสประเภทคาใชจายใหใหคลิกที่ปุม Add 

แลวเลือกประเภทคาใชจายและใสจํานวนเงินเสร็จแลวคลกิปุม “บันทึก” 

(ในสวนของจํานวนเงินบัตรเครดิตจะใชในกรณีเปนการยืมเงิน-ราชการ

เทาน้ัน)  

 

รูปท่ี 19 เลือกประเภทคาใชจาย  
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รูปท่ี 20 การใสประเภทคาใชจาย 

o เมื่อกใสขอมลูรายละเอียดของใบสําคัญครบถวนถูกตองแลว กดปุม 

“บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลหรือกดปุม “สง/ตรวจสอบแลว” เพ่ือสง

ใบสําคัญ  
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รูปท่ี 21 หนาจอการสรางใบสําคญัใหม 

o กรณีที่กดปุม “สง/ตรวจสอบแลว” โปรแกรมจะทําการสรางแบบฟอรม

ใบสําคัญขึ้นมา เพ่ือทําการสั่งพิมพเปนกระดาษเพ่ือนําเสนอเพ่ือดําเนินการ

เบิกจายตอไป 

 

รูปท่ี 22 แบบฟอรมใบสําคัญหลังจากกดปุม “สง/ตรวจสนอบแลว” 

 

 

 

 
      คูมื่อการใช้โปรแกรม “โปรแกรมระบบทะเบียนใบสําคญัเบิกจ่าย”                                                                                                       17  

 



 

โครงการพฒันาระบบทะเบียนใบสําคญัเบิกจ่าย กรมปศสุตัว์  

Registration System of Payment Document  

 

 

3.5 การดูรายการใบสําคัญในสถานะตางๆ  

 

รูปท่ี 23 รายการใบสําคัญตามสถานะ 

• กลองเอกสาร คือรายการใบสําคัญที่อยูในความรับผิดขอบของเรา 

 

รูปท่ี 24 ใบสําคัญในกลองเอกสาร 

• รางเอกสาร คือรายการใบสําคัญทีส่รางและบันทึกไวแตยังไมไดสงเพ่ือ

ดําเนินการ 
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รูปท่ี 25 รายการใบสําคัญในรางเอกสาร 

• อยูระหวางดําเนินการ คือรายการใบสําคัญในหนวยงานของเราที่อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

รูปท่ี 26 รายการใบสําคัญท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

• อยูระหวางสง คือรายการใบสําคัญที่อยูระหวางการสง 

 

รูปท่ี 27 รายการใบสําคัญท่ีอยูระหวางสง 
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• เอกสารยกเลิก คือรายการใบสําคัญทีถู่กยกเลิกเน่ืองจากเหตุผลบางประการ  

 

รูปท่ี 28 รายการใบสําคัญท่ีถูกยกเลิก 

• ปดงาน คือรายการใบสําคัญที่ดําเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการแลว 

 

รูปท่ี 29 รายการใบสําคัญท่ีปดงานแลว 
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3.6 การดูสถานะเอกสารจาก เครื่องหมายตางๆ  

    

• กลองหมายเลข 1 คือความหมายของการอนุมัติแลว  

o     หมายถึงยังไมอนุมัติ (สขีาว)  

o     หมายถึงอนุมัติแลว (สีเขยีว)  

• กลองหมายเลข 2 คือความหมายของการต้ังฎีกาแลว  

o     หมายถึงยังไมต้ังฎีกา (สีขาว)  

o     หมายถึงต้ังฎีกาแลว (สมีวง)  

• กลองหมายเลข 3 คือความหมายของการต้ังฎีกาแลว  

o     หมายถึงยังไมต้ังฎีกา (สีขาว)  

o     หมายถึงต้ังฎีกาแลว (สีเหลือง)  

• กลองหมายเลข 4 คือความหมายของสถานะเอกสารตาง  

o     หมายถึงอยูระหวางดําเนินการ (สีขาว)  

o     หมายถึงทกัทวงรอการแกไข (สสีม)  

o     หมายถึงทกัทวงสงคืน (สแีดง)  

o     หมายถึงเอกสารถูกยกเลกิ (สีเทา)  

o     หมายถึงปดงานแลว (สีดํา) 

 

4. การรับ/สงเอกสารใบสาํคัญ 

4.1 กรณีที่เปนการเปดใบสําคัญใหมและสงเอกสารโดยคลิกที่ปุม “สง/ตรวจสอบแลว” ไมตองใช

หนาจอน้ีในการสงอีก  

4.2 การสงเอกสารใบสําคัญในระบบ  

• เลือกเมนู “จัดการใบสําคัญ” แลวเลือกเมนูยอย “รับ-สงเอกสาร”  
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• จะปรากฏหนาจอรับ/สงเอกสารขึ้นมาซึ่งมีสวนประกอบตางๆ ดังน้ี  

 

รูปท่ี 30 ขัน้ตอนการทํางานการสง่เอกสาร 

1. ชองสําหรับใสรหัสบารโคด สามารถใชวิธีการพิมพรหัสจากแปนพิมพ

โดยตรง หรือใชเครื่องอานบารโคดอานคามาจากเอกสารใบสําคัญก็ได 

2. หลังจากปอนรหัสบารโคดขางตนแลวโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ

เอกสารใบสําคัญน้ันในชองรายการหมายเลข 2  

ใหทําขอ 1 จนครบเอกสารทุกฉบับที่ตองการสง  
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3. จากน้ันสามารถเลือกเอกสารใบสําคัญบางรายการยายไปที่ชองรายการ

เอกสารหมายเลข 3 ชองเอกสารหมายเลข 3 น้ีคือรายการเอกสารที่

ตองการทํารายการสงในครั้งน้ี  

4. เลือกสถานะเปน “สง”  

5. เลือกผูปฏิบัติ ในที่น้ีหมาถึงจะสงถึงใคร  

6. ใสหมายเหตุของการสงครั้งน้ี (ถามี)  

7. กดปุมดําเนินการ  

8. ถาสงสําเร็จรายการเอกสารในชองหมายเลข 3 จะหายไป 

 

4.3 การรับเอกสารใบสําคัญในระบบ  

• เลือกเมนู “จัดการใบสําคัญ” แลวเลือกเมนูยอย “รับ-สงเอกสาร”  

 

• จะปรากฏหนาจอรับ/สงเอกสารขึ้นมาซึ่งมีสวนประกอบตางๆ ดังน้ี  
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รูปท่ี 31 ขัน้ตอนการทํางานการรับเอกสาร 

1. ชองสําหรับใสรหัสบารโคด สามารถใชวิธีการพิมพรหัสจากแปนพิมพ

โดยตรง หรือใชเครื่องอานบารโคดอานคามาจากเอกสารใบสําคัญก็ได 

2. หลังจากปอนรหัสบารโคดขางตนแลวโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ

เอกสารใบสําคัญน้ันในชองรายการหมายเลข 2  

ใหทําขอ 1 จนครบเอกสารทุกฉบับที่ตองการสง  

3. จากน้ันสามารถเลือกเอกสารใบสําคัญบางรายการยายไปที่ชองรายการ

เอกสารหมายเลข 3 ชองเอกสารหมายเลข 3 น้ีคือรายการเอกสารที่

ตองการทํารายการสงในครั้งน้ี  

4. เลือกสถานะเปน “รับ”  

5. เลือกผูปฏิบัติ ในที่ น้ีหมาถึงจะรับใหใคร (ตองเปนผูปฏิบัติที่อยู ใน

หนวยงานเดียวกันเทาน้ัน)   
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6. ใสหมายเหตุของการสงครั้งน้ี (ถามี)  

7. กดปุมดําเนินการ  

8. ถาทํารายการรับสําเร็จรายการเอกสารในชองหมายเลข 3 จะหายไป 

5. การเรียกดูรายงานในระบบ 

ใหเลือกที่เมนูรายงาน โปรแกรมจะแสดงรายงานยอยที่มีในระบบดังน้ี 

 

รูปท่ี 32 เมนูหลักรายงาน 

• รายงานแยกตามคาใชจาย  

• รายงานแยกตามเจาหน้ี 

• รายงานแยกตามศูนยตนทุน 

• รายงานแยกตามลักษณะงบประมาณ  

5.1 ขั้นตอนการเรียกดูรายงาน  

1. คลิกเลือกรูปแบบรายงานที่ตองการเรียกดูจากเมนูยอยของเมนูรายงาน 

 

รูปที่ 33 เลือกรายงาน 
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2. จะปรากฏหนาจอแสดงตัวเลือกที่สนใจในการเรียกดูขอมูล ในตัวเลือกแตละตัวถา

ตองการดูทั้งหมดคือการไมเลือก  

3. เมื่อเลือกตัวเลือกในการแสดงรายงานแลวคลิกปุม “แสดงรายงาน”  

 

รูปที่ 34 ตัวเลอืกในการเรียกดูรายงาน 

4. โปรแกรมจะแสดงผลรายงานโดยกรองขอมูลตามที่เลือกจาก ตัวเลือกดานบนแลว  
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รูปที่ 35 รายงานที่เรียกดูจากโปรแกรม 
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บทท่ี 4 

ภาคผนวก 

แบบฟอรม์ 

แบบฟอรม์ใบสาํคญัทัว่ไป  
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แบบฟอรม์การยืมเงิน  
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ตารางรหัส 

กิจกรรม 

กิจกรรม/ผลผลิต รหัส 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม K1065 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม K1066 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด K1067 

กิจกรรมสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง K1068 

กิจกรรมปรับโครงสรางการผลิตปศุสัตว K1069 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร K1070 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน K1071 

กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส K1072 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการปศุสัตว K1064 

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานปศุสัตว K1073 

กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง K1062 

กิจกรรมพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) K1063 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว K1053 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว K1054 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว K1055 

กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว K1056 

กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนก K1057 

กิจกรรมสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย K1058 

กิจกรรมถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการปศุสัตว K1059 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ K1060 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี K1061 

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว K1048 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว K1049 

กิจกรรมพัฒนาตนแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตกาซชีวภาพพลังงานทดแทนอยางย่ังยืน K1052 

กิจกรรมสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร K1050 

กิจกรรมพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียดานการปศุสัตว K1074 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว K1051 
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ศูนยตนทุน 

ศูนยตนทนุ ชื่อยอ รหัส 

กรมปศุสัตว กปศ. 700600000 

กลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว กชส.สตส. 700600013 

กลุมตรวจสอบภายใน ตสน. 700600002 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กพบ. 700600001 

กองแผนงาน กผง. 700600008 

กองการเจาหนาที่ กกจ. 700600004 

กองคลัง กค. 700600005 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว อยส. 700600287 

กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ กรป. 700600278 

กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กพก. 700600284 

กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กสส. 700600015 

กองสารวัตรและกักกัน กสก 700600283 

ดานกักกันสัตวทาเรือกรุงเทพ ดกน. 700600244 

ดานกักกันสัตวทาอากาศยานดอนเมือง ดดม. 700600245 

ดานกักกันสัตวลาดกระบัง ดสล. 700600279 

ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ ดสว. 700600273 

ฝายพัสดุ พด. 700600006 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศสท. 700600009 

ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว ศอป. 700600016 

ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ศออ. 700600011 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ สสช. 700600010 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สทช. 700600126 

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว สทป. 700600127 

สํานักกฎหมาย สกม. 700600007 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว สคบ. 700600083 

สํานักงานเลขานุการกรม สลก. 700600003 

สํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร ปศ.กท. 700600168 

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สตส. 700600272 

สํานักพัฒนาพันธุสัตว สพพ. 700600017 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สพส. 700600014 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว สอส. 700600053 
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ประเภทคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย กลุมของประเภทคาใชจาย 

เงินประกันสังคม คาใชสอย 

เงินรางวัลประกวดสัตว คาใชสอย 

คาเชาทรัพยสิน คาใชสอย 

คาเบี้ยเล้ียง คาเชาที่พักคาพาหนะ คาใชสอย 

คาใชจายในการประชุม คาใชสอย 

คาใชจายดานการฝกอบรม ตางประเทศ คาใชสอย 

คาใชจายฝกอบรม คาใชสอย 

คาจางเหมาบริการ คาใชสอย 

คาซอมแซมครุภัณฑ คาใชสอย 

คาซอมแซมรถยนต คาใชสอย 

คาซอมแซมส่ิงกอสราง คาใชสอย 

คาภาษ/ีคาธรรมเนียม คาใชสอย 

คารับรองและพิธีการ คาใชสอย 

คาเชาบาน คาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุมกรรมการ คาตอบแทน 

คาตอบแทนปฏิบัตรงานนอกเวลาราชการ คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฎิบัติงานฯ คาตอบแทน 

คาตอบแทนพิเศษขาราชการ คาตอบแทน 

คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ คาตอบแทน 

คาตอบแทนอ่ืน ๆ คาตอบแทน 

คาสมมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน 

วัสดุเคมีภัณฑ คาวัสดุ 

วัสดุเคร่ืองแตงกาย คาวัสดุ 

วัสดุเวชภัณฑ คาวัสดุ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุ 

วัสดุโรงงาน คาวัสดุ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุ 

วัสดุกอสราง คาวัสดุ 

วัสดุการเกษตร คาวัสดุ 

วัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุ 

วัสดุงานบาน คาวัสดุ 

วัสดุน้ํามัน คาวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะ คาวัสดุ 

วัสดุวิทยาศาสตร คาวัสดุ 

วัสดุสนาม คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน คาวัสดุ 
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คาโทรศัพท คาสาธารณูปโภค 

คาไปรษณีโทรเลข คาสาธารณูปโภค 

คาไฟฟา คาสาธารณูปโภค 

คาน้ําประปา คาสาธารณูปโภค 

คาบริการโทรคมนาคม คาสาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร งบกลาง 

เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต งบกลาง 

เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน งบกลาง 

คารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน งบกลาง 

คารักษาพยาบาลประเภทคนไขนอก งบกลาง 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว งบรายจายอ่ืน 

คาครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ งบลงทุน 

คาครุภัณฑการเกษตร งบลงทุน 

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร งบลงทุน 

คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง งบลงทุน 

คาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย งบลงทุน 

คาครุภัณฑสนาม งบลงทุน 

คาครุภัณฑสํานักงาน งบลงทุน 

คาที่ดินและส่ิงกอสราง งบลงทุน 

รายการครุภัณฑ งบลงทุน 
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