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ABSTRACT 

The objective of this independent study was to develop the information system for budget 
management of Lampang Polytechnic College. The system was designed and developed to increase 
the efficiency of budget management. The users were classified into 6 groups, included the group of 
directors, planning and budget officers, finance officers, supply officers, managers with team 
operators and system administrators. The system has total 8 working processes that consisted of 
authentication, user management, budget management, product management, budget allocation 
management, budget spending management, loans management and budget reports. 

The information system for budget management of Lampang Polytechnic College was developed as 
a web application using PHP programming language and MySQL database system on Microsoft 
Windows 7. Users can access via internet using a web browser.  

The result of system efficiency evaluated by users found that the system was fast and easy to use. 
The data was accurate, reliable and relevance. The group of directors gave the overall score of 
system efficiency at the highest level or average of 4.64. The group of operators gave the overall 
score at the high level or average of 4.10. The group of managers with team operators gave the 
overall score at the highest level or average of 4.79. The group of system administrators gave the 
overall score at the highest level or average of 4.50. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

เทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนั มีส่วนความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานขององคก์ร ทั้ง
องคก์รภาครัฐและภาคเอกชน การบริหารงบประมาณขององคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพมีความส าคญัยิง่
ต่อการบริหารจดัการงานขององคก์รใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ภายใต้
ขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ระบบสารสนเทศถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารจดัการ
ขอ้มูลองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อผูบ้ริหารในดา้น
การวางแผนและบริหารจดัการงานขององคก์รได้ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ตั้งอยูท่ี่ 551 หมู่ 1 ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เป็น
สถานศึกษาในสังกดัของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการ
จดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 5 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขา
งานไฟฟ้าก าลงัและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเช่ือมโลหะ สาขางานยานยนตแ์ละสาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง (ปวส.)  3 สาขาวชิา ไดแ้ก่  สาขางานเทคนิคไฟฟ้า
ก าลงั สาขางานเทคนิคเช่ือมโลหะและสาขางานเทคนิคยานยนต ์ หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น  6 
สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาอาหารขนม สาขาวชิาเสริมสวย สาขาวชิาตดัผมชาย สาขาวชิาตดัเส้ือสตรี 
สาขาวชิาศิลปประดิษฐแ์ละสาขาวชิาดนตรี วทิยาลยัสารพดัช่างล าปางมีจ านวนบุคลากรในสังกดั
ทั้งส้ิน 59 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 34 คน กลุ่ม
ลูกจา้งประจ าจ านวน 7 คน กลุ่มพนกังานราชการจ านวน 2 คน กลุ่มลูกจา้งชัว่คราวจ านวน 14 คน 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2557)โดยมีแหล่งงบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารจดัการ คือ งบประมาณ
แผน่ดินและงบประมาณจากเงินรายไดข้องสถานศึกษา โดยงบประมาณแผน่ดินจะไดรั้บการจดัสรร
ตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยเฉล่ียในแต่ละปี วทิยาลยัฯ
มียอดเงินงบประมาณท่ีตอ้งบริหารจดัการสูงถึงปีละไม่ต ่ากวา่ 25 ลา้นบาท ดว้ยมูลค่าของวงเงิน
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งบประมาณดงักล่าว จึงท าใหก้ารบริหารจดัการในเร่ืองของงบประมาณเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและ
ถือเป็นภารกิจหลกัในดา้นการบริหารจดัการงานของสถานศึกษา  

นโยบายดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์ร ณ ปัจจุบนั ไม่สามารถตอบสนองการด าเนินงาน
ในดา้นการบริหารจดัการงบประมาณไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารองคก์รมีการเปล่ียนแปลง
และโยกยา้ยบ่อยคร้ัง ส่งผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนพฒันาระบบสารสนเทศ
ขององคก์ร  

การบริหารจดัการงานงบประมาณขององคก์ร ณ ปัจจุบนั ด าเนินงานบนพื้นฐานของเอกสาร ท าใหก้าร
น าขอ้มูลไปใชใ้นเชิงบริหารจดัการมีความยุง่ยากและไม่สามารถตอบสนองต่อการวางแผนและการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา การสืบคน้ขอ้มูลมีความยุง่ยากเน่ืองจากเอกสารมีปริมาณมาก 
ขอ้มูลมีโอกาสสูญหายในกรณีท่ีเอกสารช ารุดหรือสูญหาย การประมวลผลขอ้มูลอาศยัโปรแกรม 
Microsoft Excel เป็นหลกั ท าใหข้อ้มูลเกิดความผดิพลาดไดง่้ายและมีความยากล าบากในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล การเรียกใชง้านขอ้มูลเพื่อการวางแผน ติดตามและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งมีความซบัซอ้นและขาดความเป็นปัจจุบนั ไม่มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลกลางท าใหเ้กิดปัญหา
ความขดัแยง้ของขอ้มูล ผูป้ฏิบติังานมีความยุง่ยากในการเรียกใชง้านขอ้มูล ผูบ้ริหารไม่สามารถ
เรียกใชข้อ้มูลเพื่อติดตาม ตรวจสอบและตดัสินใจวางแผนดา้นการบริหารจดัการงบประมาณไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและทนัเวลา  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการงบประมาณและ
ปัญหาการขาดระบบสารสนเทศท่ีสามารถตอบสนองการบริหารจดัการขอ้มูลใหเ้กิดประสิทธิภาพได ้

ดงันั้นเพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองและสนบัสนุนการด าเนินงานในระดบัปฏิบติัการและการจดัการในระดบับริหาร
ตลอดจนสอดรับต่อนโยบายของผูบ้ริหารในดา้นการส่งเสริมการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการสถานศึกษา ผูศึ้กษาจึงมุ่งศึกษาในประเด็นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
ผูบ้ริหารในดา้นการวางแผนและบริหารจดัการงบประมาณ ใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการ เพื่อการพฒันาสถานศึกษา
ใหป้ระสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการบริหารจดัการสถานศึกษาต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 
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1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1) ไดร้ะบบสารสนเทศส าหรับสนบัสนุนผูบ้ริหารในดา้นการวางแผนและการบริหาร
จดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

2) ผูบ้ริหารไดรั้บสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการบริหารจดัการงบประมาณของ
วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

3)  ผูบ้ริหารมีระบบสารสนเทศในการติดตามการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ
งบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.4.1 ขอบเขตดา้นผูใ้ชร้ะบบ 

1)  ระดบัผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผูอ้  านวยการฝ่าย
พฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ สามารถเรียกดู
รายงานผลการบริหารงบประมาณ ประกอบดว้ย ยอดการจดัสรรงบประมาณ ยอด
การใชจ่้ายงบประมาณ ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ จ าแนกตามปีงบประมาณ 
ประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภทผลผลิต หรือโครงการ
ต่างๆ ในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ เพื่อเป็นสารสนเทศในการวิเคราะห์และ
ประกอบการตดัสินใจการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาได ้

2) ระดบัหวัหนา้งาน ไดแ้ก่ หวัหนา้งานวางแผนและงบประมาณ ช่วยงานหวัหนา้
งานวางแผนและงบประมาณ หวัหนา้งานการเงิน ช่วยงานหวัหนา้งานการเงิน 
หวัหนา้งานบญัชี ช่วยงานหวัหนา้งานบญัชี หวัหนา้งานพสัดุ ช่วยงานหวัหนา้งาน
พสัดุ สามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ รายงานขอ้มูลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ จ าแนกตาม
ปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภทผลผลิต
หรือโครงการต่างๆ ในรูปแบบของตารางขอ้มูล ตลอดจนสามารถเรียกดูรายงาน
ขอ้มูลเงินยมืราชการ เพื่อติดตามตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานดา้น
งบประมาณของสถานศึกษาได ้
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  3)  ระดบัผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่  

3.1) เจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ ท าหนา้ท่ีบนัทึกและปรับปรุงขอ้มูล
งบประมาณพื้นฐาน ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี ขอ้มูลโครงการ
สถานศึกษา ขอ้มูลรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลการจอง
งบประมาณ สามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ รายงาน
ขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ 
ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือม
ปีงบประมาณ จ าแนกตามปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่าย 
หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภทผลผลิตหรือโครงการต่างๆ ในรูปแบบของ
ตารางขอ้มูลได ้ 

3.2) เจา้หนา้ท่ีงานการเงิน ท าหนา้ท่ีบนัทึกและปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐาน
งบประมาณ ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี ขอ้มูลการจดัสรร
งบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอ้มูลเงินยมืราชการ สามารถ
เรียกดูรายงานขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ รายงานขอ้มูลการใชจ่้าย
งบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ จ าแนกตาม
ปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภท
ผลผลิตหรือโครงการต่างๆ ในรูปแบบของตารางขอ้มูล ตลอดจนสามารถ
เรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินงาน
ดา้นงบประมาณของส่วนงานการเงินได ้

3.3)  เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ หนา้ท่ีบนัทึกและปรับปรุงขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิก
เหล่ือมปีงบประมาณ สามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ 
รายงานขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจอง
งบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิก
เหล่ือมปีงบประมาณ จ าแนกตามปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย หมวด
รายจ่าย หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภทผลผลิตหรือโครงการต่างๆ ในรูปแบบ
ของตารางขอ้มูล ตลอดจนสามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ เพื่อ
เป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินงานของส่วนงานพสัดุได ้
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3.4) เจา้หนา้ท่ีงานบญัชี สามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ 
และรายงานขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจอง
งบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิก
เหล่ือมปีงบประมาณ จ าแนกตามปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย หมวด
รายจ่าย หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภทผลผลิตหรือโครงการต่างๆ ในรูปแบบ
ของตารางขอ้มูล ตลอดจนสามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ เพื่อ
เป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินงานของส่วนงานบญัชีได ้

4) ระดบัผูดู้แลระบบ ไดแ้ก่ หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ เจา้หนา้ท่ีงานศูนย์
ขอ้มูลสารสนเทศ ท าหนา้ท่ีก าหนดและแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน ตลอดจนสิทธ์ิในการ
ใชง้านระบบของผูใ้ชง้านในแต่ละระดบั รวมถึงการปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐานใน
ส่วนของขอ้มูลหน่วยงาน และขอ้มูลต าแหน่งงาน  

5) งานบุคลากร เป็นฐานขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลหน่วยงาน และ
ขอ้มูลต าแหน่งงาน 

1.4.2 ขอบเขตระบบงาน 

1) ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิผูใ้ชง้านในการเขา้สู่ระบบ (Authentication)  

2) จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน สามารถก าหนดและแกไ้ขขอ้มูลใชง้าน ตลอดจนสิทธิใน 
 การเขา้ใชง้านระบบได ้ 

3) จดัการขอ้มูลพื้นฐาน ประกอบดว้ย ขอ้มูลกลุ่มรายจ่าย ขอ้มูลหน่วยงาน และขอ้มูล
ต าแหน่งงาน โดยขอ้มูลกลุ่มรายจ่าย ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลประเภทรายจ่าย ขอ้มูล
หมวดรายจ่าย และขอ้มูลหมวดรายจ่ายยอ่ย ทั้งน้ี สามารถบนัทึกขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูล 
ยกเลิกขอ้มูล ปรับปรุงขอ้มูล และแสดงรายงานขอ้มูลกลุ่มรายจ่าย ขอ้มูลหน่วยงาน 
และขอ้มูลต าแหน่งงานในแต่ละปีงบประมาณได ้

4) จดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการ ประกอบดว้ย ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี 
ขอ้มูลโครงการสถานศึกษา โดยสามารถบนัทึกขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูล ยกเลิกขอ้มูล 
ปรับปรุงขอ้มูล แสดงรายงานขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีและขอ้มูลโครงการ
สถานศึกษาในแต่ละปีงบประมาณได ้
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5) จดัการขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ สามารถบนัทึกขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูล ยกเลิกขอ้มูล 
ปรับปรุงขอ้มูล และแสดงรายงานขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณได ้

6) จดัการขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ สามารถบนัทึกขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูล ยกเลิกขอ้มูล 
ปรับปรุงขอ้มูล และแสดงรายงานขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณได ้

7) จดัการขอ้มูลเงินยมืราชการ สามารถบนัทึกขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูล ยกเลิกขอ้มูล 
ปรับปรุงขอ้มูล และแสดงรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการในแต่ละปีงบประมาณได ้

8) ออกรายงานสารสนเทศ สามารถแสดงรายงานผลการบริหารงบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณได ้

 1.4.3 ขอบเขตขอ้มูล 

ขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปางปีงบประมาณ 2558 

1.5 แผนกำรด ำเนินกำรและวิธีกำรศึกษำ 

1.5.1 แผนการด าเนินการ 

1) ศึกษาขั้นตอนการท างานปัจจุบนัของระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการวางแผน
และการจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

2)  ก าหนดเป็นประเด็นในการศึกษาวจิยั 

3)  วเิคราะห์ประเด็นปัญหาจากขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิม 

4)  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษา ขอบเขตของระบบงาน แผนการด าเนินงาน 
วธีิการศึกษา เคร่ืองมือในการศึกษา สถานท่ีและระยะเวลาในการศึกษาวจิยั 

5)  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการงานงบประมาณ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงานดา้นงบประมาณ 
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6)  ส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการด าเนินงานดา้นการ
จดัการงานงบประมาณของวิทยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

7)  วเิคราะห์และออกแบบกระบวนการระบบใหม่ โดยอาศยัการสร้างแบบจ าลอง
กระบวนการ (Data Flow Diagram :  DFD ) และแบบจ าลองขอ้มูล (Entity 
Relationship Diagram :  ERD )  

8)  ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ไดแ้ก่ การจดัหาฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 9)  ออกแบบอินเตอร์เฟสของระบบ ออกแบบแบบฟอร์มและรายงานต่างๆ 

10)  ออกแบบระบบฐานขอ้มูล ตารางฐานขอ้มูล รายละเอียดของตารางฐานขอ้มูล 
(Data Dictionary) 

11)  ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ 

12) ติดตั้งและทดสอบการท างานของระบบ เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขการท างานใน
ส่วนท่ีพบขอ้ผดิพลาด 

13)  ประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนผูบ้ริหารในดา้นการวางแผนและ
บริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง โดยอาศยัเคร่ืองมือ คือ 
แบบสอบถาม เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ 

  14) จดัท าคู่มือประกอบการใชง้านระบบใหม่ 

  15)  รายงานสรุปผลการศึกษาวจิยั  

16) จดัท ารูปเล่มรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

1.5.2 วธีิการศึกษา 

1) ก าหนดแผนงานในการศึกษาวจิยั 

 2)  ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานดา้นงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 
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3)  ศึกษาเอกสารและขอ้มูลงานของงานวางแผนและงบประมาณ งานการเงิน งาน
บญัชี และงานพสัดุ ในเร่ืองของการบริหารจดัการการด าเนินงานดา้นงบประมาณ
ของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง เช่น หลกัเกณฑก์ารแบ่งหมวดหมู่งบประมาณ 
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบฟอร์มรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ
ประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท ารายงานดา้นต่างๆ 

4)  ออกแบบระบบฐานขอ้มูล ดว้ยโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL เพื่อจดัเก็บ
ขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ  

5)  พฒันาระบบโดยใชภ้าษา PHP และโปรแกรม Dreamweaver เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันา 

6)  ทดสอบ การท างานของระบบ ในเร่ืองของความถูกตอ้งของการประมวลผล
ขอ้มูลและความถูกตอ้งในการรายงานขอ้มูล ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในกรณี
ท่ีพบปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดในการท างานของระบบ 

7) ประเมินผลการท างานของระบบในดา้นประสิทธิภาพการท างาน โดยอาศยั
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล โดยมุ่งประเมินผลจากผูใ้ชง้าน
ระบบ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ีงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการใชง้าน
ระบบ 

8) สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงระบบ 

1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ 

1.6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

  ระบบแม่ข่าย (Server) 
   เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย CPU Intel Xeon Core i3 3.06 GHz 
   หน่วยความจ าหลกั DDR3 4 GB (Ram) 
   หน่วยความจ าส ารอง 4 TB (Hard Disk) 
   จอแสดงผล ขนาด 18 น้ิว (Monitor) 
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ระบบลูกข่าย (Client) 
   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล CPU Intel Core i5 2.80 GHz 
   หน่วยความจ าหลกั DDR3 4 GB (Ram) 
   หน่วยความจ าส ารอง 500 GB (Hard Disk) 
   จอแสดงผลขนาด 23 น้ิว (Monitor) 
   อุปกรณ์ในการพิมพเ์อกสาร (Printer) 

1.6.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

  ระบบแม่ข่าย (Server) 
   ระบบปฏิบติัการ Windows Server 2008 

โปรแกรม Appserv 2.5.10  
โปรแกรมภาษา PHP 5  
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySql 5  

ระบบลูกข่าย (Client) 
 ระบบปฏิบติัการ windows 7 

   โปรแกรม Appserv 2.5.10  
โปรแกรมภาษา PHP 5  
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySql 5 และ Navicat for MySQL 
โปรแกรม Dreamweaver cs6 
โปรแกรม Photoshop cs6 
โปรแกรม Framework CodeIgniter 2.1.4 
โปรแกรม Filezilla 

1.7 นิยำมศัพท์ 

งบประมาณประจ าปี หมายถึง งบประมาณท่ีวทิยาลยัสารพดัช่างล าปางไดรั้บจดัสรรจากส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  

เงินรายไดส้ถานศึกษา หมายถึง งบประมาณท่ีไดรั้บจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าระดมทรัพยากรใน
การจดัการศึกษา ค่าเช่าอาคารสถานท่ี ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ และรายไดอ่ื้นๆ ของวทิยาลยั
สารพดัช่างล าปาง  
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งานวางแผนและงบประมาณ หมายถึง ส่วนงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือสังกดัวทิยาลยั
สารพดัช่างล าปาง มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ แผนพฒันาพฒันา
สถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา รวมถึงการ
ตรวจสอบและควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ภายใตง้บประมาณประจ าปี
ท่ีไดรั้บจดัสรร และเงินรายไดส้ถานศึกษาท่ีวทิยาลยัสารพดัช่างล าปางไดรั้บ 

งานการเงิน หมายถึง ส่วนงานในฝ่ายบริหารทรัพยากรของวทิยาลยัสารพดัช่างล าป่าง มีหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ในดา้นการจดัท าเอกสารและ
หลกัฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการดา้นการเงินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของสถานศึกษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปี รวมถึงการ
เก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ไวเ้พื่อการตรวจสอบและท าลายตามระเบียบของทางราชการ 

ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาและรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาของ
วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

1.8 สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

1) วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ผูศึ้กษาไดศึ้กษา และสรุปแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการบริหารจดัการงบประมาณของภาครัฐ ดงัมี
หวัขอ้และรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ความหมายและความส าคญัของงบประมาณ 

2.2 หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 2.3 ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ 

 2.4 การบริหารงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษา 

 2.5 หลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษา 

 2.6 หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บเงินรายไดส้ถานศึกษา 

2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1 ความหมายและความส าคัญของงบประมาณ 

 2.1.1 ความหมายของงบประมาณ  

Frank P. Sherwood (1964) กล่าววา่ งบประมาณคือแผนการด าเนินงานภายในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยอยูใ่นรูปแบบของตวัเงิน แผนในท่ีน้ีหมายรวมถึง การ
ประมาณการค่าใชจ่้ายและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผน
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนการจดัเตรียม ขั้นตอนการอนุมติั และขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 
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Augustus B. Turnbull (1970) กล่าววา่ งบประมาณคือแผนทางการเงินขององคก์รท่ี
ก าหนดข้ึน ในการไปสู่เป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานขององคก์ร โดย
งบประมาณจะมีความเช่ือมโยง และเก่ียวขอ้งกบัการเงินและการวางแผนในการใชจ่้าย 
เงิน โดยงบประมาณจะแสดงยอดเงินหรือจ านวนเงินท่ีตอ้งใชจ่้าย แสดงระยะเวลาและ
วตัถุประสงคข์องการใชจ่้าย รวมถึงหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการใชจ่้ายงบประมาณ 

นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2544) กล่าววา่ งบประมาณหมายถึง การวางแผนการบริหาร
ขององคก์ร ซ่ึงแสดงถึงกิจกรรม โครงการท่ีจะด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ โดยมี
การประมาณการค่าใชจ่้าย ท่ีมาของรายไดเ้พื่อการใชจ่้าย และก าหนดระยะเวลาแน่นอน 
ภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยทัว่ไปมกัก าหนดเป็น 1 ปี เรียกวา่ ปีงบประมาณ 

ไพรัช ตระการศิรินนท ์ (2544) กล่าววา่ งบประมาณหมายถึง เคร่ืองมือขององคก์ร ซ่ึง
แสดงในรูปแบบของแผนทางการเงินและโครงการท่ีจะด าเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 2.1.2 ความส าคญัของงบประมาณ 

นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2544) อธิบายไวว้า่ งบประมาณมีความส าคญัต่อการวางแผน
และการบริหารงานขององคก์ร ตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน 
การประมาณการงบประมาณในอนาคต จดัไดว้า่งบประมาณถือเป็นขอ้มูลส าคญัในการ
ปรับปรุงการบริหารงานและการตดัสินใจของผูบ้ริหารงานในระดบัต่าง ๆ  

ไพรัช ตระการศิรินนท ์ (2544) อธิบายไวว้า่ งบประมาณมีความส าคญัต่อการบริหาร
ราชการ และงบประมาณถือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน 
โดยการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
อาศยัการวางแผนและจดัสรรเงินงบประมาณให้เหมาะสมกบัแผนงานและการ
ด าเนินงานขององคก์ร 

2.2 หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) อธิบายไวว้า่ ประเภทของ
รายจ่ายตามงบประมาณสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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2.2.1 รายจ่ายของส่วนราชการ หมายถึง รายจ่ายซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับแต่ละส่วนราชการ
โดยเฉพาะ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรของภาครัฐ ประกอบดว้ย 
เงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่างจา้งชัว่คราว และค่าตอบแทนพนกังานราชการ  

1.1) เงินเดือน หมายถึง เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่ขา้ราชการและพนกังานของรัฐทุก
ประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนๆ ท่ีจ่ายพร้อมกบัเงินเดือน เช่น 
เงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวของ
ขา้ราชการ เป็นตน้ 

1.2) ค่าจา้งประจ า หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งประจ าของส่วน
ราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนๆ ท่ีจ่ายพร้อมกบัค่าจา้งประจ า เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชัว่คราวของลูกจา้งประจ า เป็นตน้ 

1.3) ค่าจา้งชัว่คราว หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งชัว่คราวของส่วน
ราชการ รวมถึงเงินเพื่อนอ่ืนๆ ท่ีจ่ายพร้อมกบัค่าจา้งชัว่คราว เช่น เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชัว่คราวของลูกจา้งชัว่คราว เป็นตน้ 

1.4)  ค่าตอบแทนพนกังานราชการ หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่
พนกังานราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนๆ ท่ีจ่ายพร้อมกบัค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานราชการ เป็นตน้ 

2) งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายเพื่อใชใ้นการบริหารงานประจ า ประกอบดว้ย 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค  

2.1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานใหท้างราชการ 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงานก่อสร้าง เงิน
ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ เงินค่าสอนเกินภาระงานสอน
ของสถานศึกษา ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นตน้ 

2.2) ค่าใชส้อย หมายถึง รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ 
ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งโทรศพัท ์ ทั้งน้ี ไม่นบัรวมบริการดา้นสาธารณูปโภค 
ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบริการทางไปรษณีย ์
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2.3)  ค่าวสัดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงของ เช่น วสัดุซ่ึงมีราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน 5,000 บาท กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้งมีราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นตน้ 

2.4)  ค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการทาง
ไปรษณีย ์ค่าอินเตอร์เน็ต 

3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อใชใ้นการลงทุน ไดแ้ก่ ค่าครุภณัฑ ์ ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

  4)  งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5)  งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกจากรายจ่ายงบประมาณดงักล่าว
ขา้งตน้   

2.2.2 รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายท่ีจดัสรรไวใ้หแ้ต่ละส่วนราชการ เช่น เงินบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ เงินสงเคราะห์การศึกษาบุตรขา้ราชการ เป็นตน้ 

2.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) อธิบายระเบียบวา่ดว้ยการ
บริหารงบประมาณไวว้า่   

1) แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 2)  ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 3) โครงการ หมายถึง โครงการท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4) งบรายจ่าย หมายถึง รายการของรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่าย ตามประเภทของรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

5)  เงินทดรองราชการ หมายถึง จ านวนเงินส าหรับส่วนราชการมีไวเ้พื่อทดรองใชจ่้ายตาม
งบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายท่ีก าหนด 

 6)  แผนการปฏิบติังาน หมายถึง แผนการปฏิบติังานของส่วนราชการในหน่ึงปีงบประมาณ   
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7) แผนการใชจ่้ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจ่้ายงบประมาณ ใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานประจ าปี 

8) การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจาก
โครงการหน่ึงปรับเปล่ียนไปยงัโครงการอ่ืนภายใตห้มวดงบรายจ่ายเดียวกนั 

9) การเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปล่ียนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย เช่น จ านวนเงิน โดยเปล่ียนแปลงภายใตง้บรายจ่ายของแผน
งบประมาณหรือโครงการเดียวกนั 

10) การโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่ายจาก
ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค โดยสอดรับกบัแผนปฏิบติัการและแผนการ
ใชจ่้ายงบประมาณ 

11) รายการก่อหน้ีผกูพนัขา้มปีงบประมาณ หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่ายท่ีมี
ก าหนดการจ่ายเงินงบประมาณเกินปีงบประมาณปัจจุบนั 

2.4 การบริหารงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษา 

สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ใหส้อดคลอ้งกนั เพื่อให้
สามารถด าเนินงานและใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้น
แผนงาน และในกรณีท่ีสถานศึกษามีความจ าเป็น สามารถปรับปรุงแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณได ้

การใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนของหมวดเงินงบประมาณ 
ดงัน้ี  1.งบบุคลากร 2.งบด าเนินงาน 3.งบลงทุน 4.งบเงินอุดหนุน 5.งบรายจ่ายอ่ืนๆ กรณีสถานศึกษามี
ความจ าเป็นตอ้งการเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย เพื่อแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน สามารด าเนินการได ้ ผูอ้  านวยการสถานศึกษามีอ านาจในการ
เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีเหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกนั ไปใชจ่้ายในรายการ
ใชจ่้ายอ่ืนๆได ้ยกเวน้ รายการค่าท่ีดิน หรือ รายการหน้ีผกูพนัขา้มปีงบประมาณ 

สถานศึกษามีหนา้ท่ีเบิกจ่ายการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามท่ีใชจ่้ายจริงในหมวดของ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจา้งประจ าและค่าตอบแทนประจ าของบุคลากร 
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การติดตามและประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย ก าหนดใหจ้ดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน
และผลการใชจ่้ายงบประมาณ ในรูปแบบของการรายงานผลประจ าปี เพื่อประโยชน์ในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณถดัไป  

2.5 หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) ไดอ้ธิบายถึงหลกัเกณฑใ์น
การใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษาไวว้า่   

2.5.1 การใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษา ใหด้ าเนินการใชจ่้ายตามแผนการปฏิบติังานและ
แผนการใชจ่้ายเงินรายไดข้องสถานศึกษา 

2.5.2 การใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษา สามารถด าเนินการใชจ่้ายดงัรายการต่อไปน้ี  

1) รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวสัดุ ทั้งน้ียกเวน้ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 2) รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภค 

3) รายจ่ายประเภทค่าครุภณัฑ์ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงาน โดยมีวงเงินต่อหน่วยต ่า
กวา่ 500,000 บาท 

 4) รายจ่ายประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต ่ากวา่ 5,000,000 บาท 

 5) รายจ่ายเพื่อสมทบค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

2.5.3 การใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษา ในรายการต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 1) รายจ่ายประเภทค่าจา้งชัว่คราว 

2) รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวสัดุ ในกรณีใชจ่้ายเพื่อการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ 

3) รายจ่ายประเภทค่าครุภณัฑ ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไป 
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4) รายจ่ายประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000,000 บาท
ข้ึนไป 

 2.5.4 การใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษา เพื่อเป็นเงินยมื สามารถด าเนินการไดใ้นกรณีท่ี 

  1) การยมืเพื่อส ารองจ่าย ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

2) การยมืเพื่อส ารองจ่ายในกรณีอ่ืนๆ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2.6 หลกัเกณฑ์ในการจัดเกบ็เงินรายได้สถานศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) อธิบายหลกัเกณฑใ์นการ
จดัเก็บเงินรายไดส้ถานศึกษา ในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพในระบบ
และทวภิาคี ไวว้า่  รายการค่าใชจ่้ายท่ีสามารถจดัเก็บเป็นเงินรายไดส้ถานศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย   

1) ค่าใชจ่้ายเพื่อการจดับริการกิจกรรมพิเศษ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน และ
การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา นอกเหนือจากท่ีไดรั้บสนบัสนุนจากรัฐบาล ไดแ้ก่ ค่า
สอนคอมพิวเตอร์และค่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือเวลาเรียนปกติ ค่าห้องเรียน
พิเศษดา้นวชิาการและดา้นอ่ืนๆ เช่น วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นตน้ ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ ค่าจา้งครูหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาเฉพาะ ค่าใชจ่้าย
ในการไปทศันศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้งน้ี รวมค่าใชจ่้ายทุกรายการแลว้
สามารถจดัเก็บไดไ้ม่เกิน 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน 

2) ค่าใชจ่้ายเพื่อเสริมสร้างสวสัดิการและสวสัดิภาพนกัเรียน ท่ีสถานศึกษาจดัใหเ้ป็นการ
เฉพาะราย ไดแ้ก่ ค่าประกนัชีวติและประกนัอุบติัเหตุ ค่าตรวจหาสารเสพติด ค่ารักษา
สภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ี รวมค่าใชจ่้ายทุกรายการแลว้สามารถจดัเก็บไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง และไม่
เกิน 500 บาท/คน/ภาคเรียน 

3) เงินบริจาคหรือเงินระดมทรัพยากรโดยสมคัรใจจากผูป้กครองนกัเรียน  

ส าหรับรายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเป็นเงินรายไดส้ถานศึกษา ในการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ประกอบดว้ย ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนงัสือเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ค่าวสัดุการศึกษา ค่าอุดหนุนชดเชยเงินบ ารุงการศึกษา  
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ค่าอุดหนุนเกษตรเพื่อชีวติ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวสัดุส านกังาน ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ค่าวสัดุเวชภณัฑ์ ค่าวสัดุงานโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ค่าบริการห้องสมุดพื้นฐาน ค่าบริการห้องพยาบาล ค่าอุปกรณ์กีฬา 

2.7 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ฐิรกานต ์ กองค า (2555) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การด าเนินการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในเครือข่าย
สายเหนือสัมพนัธ์ เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 โดยมุ่งศึกษาการด าเนินการ
สภาพปัญหา และการแกไ้ขปัญหาในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในเครือข่ายสายเหนือ
สัมพนัธ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 สืบเน่ืองจากปัญหาในการ
ด าเนินงานดา้นงบประมาณ ประสบปัญหาในดา้นการบริหารการใชจ่้ายและจดัสรรงบประมาณ จาก
ปัญหาในการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารขององคก์ร จากการศึกษาพบวา่ สภาพปัญหาในการด าเนินการ
ดา้นการบริหารงบประมาณ ประเด็นปัญหาประการหน่ึงคือ การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศไม่มีความเป็น
ปัจจุบนั ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บไม่สมบูรณ์ครบถว้น ขอ้มูลการด าเนินงานมีความยุง่ยากในการ
ตรวจสอบและติดตาม ส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาในภาพรวม คือ การใหค้วามส าคญัในการ
พฒันาความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานในการบริหารงานดา้นงบประมาณ โดยเฉพาะในประเด็น
การจดัท ากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  และในการ
บริหารจดัการขอ้มูลดา้นงบประมาณ ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนและจดัใหมี้ระบบสารสนเทศรองรับการ
พฒันาระบบงาน 

ทิพยว์รรณ เรืองจุติโพธ์ิพาน (2555) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์
งบประมาณเงินรายได ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาการพฒันาระบบธุรกิจ
ชาญฉลาดส าหรับวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สืบเน่ือง
จากปัญหาและความส าคญัในดา้นการบริหารจดัการคลงัขอ้มูลงบประมาณ ท่ีไม่สามารถตอบสนอง
การบริหารขอ้มูลงบประมาณไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ จึงน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบ
ของระบบธุรกิจชาญฉลาดมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จากการศึกษาพบวา่ 
การพฒันาระบบงานดงักล่าว สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ในดา้นการเรียกใช้
รายงานสารสนเทศไดต้รงตามความตอ้งการ และขอ้มูลสารสนเทศท่ีได ้ สามารถน ามาเปรียบเทียบ
และแสดงแนวโนม้ส าหรับการวางแผนในการจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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สมยั คจัฉะภา (2555) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การพฒันาระบบบริหารงบประมาณของโรงเรียนบา้นใหม่
หนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนบา้นใหม่หนองบวั เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาแนวทางการ
ด าเนินงานดา้นงบประมาณ จากการศึกษาพบวา่ ประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน
ดา้นการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบา้นใหม่หนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประกอบไปดว้ย ประเด็นปัญหาในดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ ประสบปัญหาเน่ืองจากครู
และบุคลากรไม่ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัท าแผนงบประมาณ ประเด็นปัญหาในดา้นการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล รวมถึงการรายงานผลการใชเ้งินงบประมาณ ประสบปัญหา
เน่ืองจากครูและบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจต่อการด าเนินงาน ประเด็นปัญหาในดา้นการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ประสบปัญหาเน่ืองจากขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี รวมถึงการ
สร้างความเขา้ใจในการด าเนินงานดา้นงบประมาณระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษากบัชุมชน ใน
การวางแผนดา้นทรัพยากรทางการศึกษา ในส่วนของแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานจากปัญหา
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการด าเนินงานในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
บา้นใหม่หนองบวัไวด้งัน้ี ส่งเสริมใหมี้การอบรมพฒันาบุคลากรในดา้นการจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานและการรายงานผล
การด าเนินงานดา้นงบประมาณ การจดัท าแหล่งขอ้มูลกลางอยา่งเป็นระบบ เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา 
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บทที ่3 

การศึกษาและวเิคราะห์ระบบงาน 

 

จากการศึกษาเอกสารการด าเนินงานและการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการด าเนินงาน
ดา้นงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษารวบรวมและวเิคราะห์
ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของระบบงานปัจจุบนั ตลอดจนขอ้จ ากดัและประเด็นปัญหาของ
ระบบงานปัจจุบนั เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณ
ของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถแกไ้ขปัญหาของระบบงานเดิมได ้ โดย
มีรายละเอียดการศึกษาและวเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การศึกษาวเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูลของระบบงานปัจจุบนั  

3.2 แหล่งงบประมาณของระบบงานปัจจุบนั 

3.3 ขอ้จ ากดัและประเด็นปัญหาของระบบงานปัจจุบนั 

3.4 รูปแบบการด าเนินการของระบบงานใหม่ 

3.1 การศึกษาวเิคราะห์และรวบรวมข้อมูลของระบบงานปัจจุบัน 

ในการศึกษาระบบงานเดิมท่ีด าเนินการในปัจจุบนั ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง ในดา้นการบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษา และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้ฏิบติังานดา้น
งานวางแผนและงบประมาณ ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน ผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชี และผูป้ฏิบติังานดา้น
พสัดุ สามารถสรุปบทบาทหนา้ท่ีและขั้นตอนในการด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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 3.1.1 ผูใ้ชง้านในระบบท่ีเก่ียวขอ้ง  

1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งต่อการบริหารจดัการงบประมาณ
ของสถานศึกษา ในดา้นการก าหนดและใหค้วามเห็นชอบต่อแผนปฏิบติัราชการ 
แผนพฒันาสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา อนุมติัการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา วางแผนและจดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา รวมถึงการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานดา้น
งบประมาณของสถานศึกษา   

2) ผูป้ฏิบติังานดา้นงานวางแผนและงบประมาณ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ี
เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ในดา้นการจดัท า
แผนปฏิบติัราชการ แผนพฒันาสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี ตาม
นโยบายและภารกิจของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านกัคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเสนอ
ของบประมาณในการด าเนินงานของสถานศึกษา รวมถึงตรวจสอบและควบคุม
การใชจ่้ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและ
ด าเนินการเร่ืองการปรับแผนการใชจ่้ายเงินของสถานศึกษา รวบรวมแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วเิคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพ ตลอดจนจดัท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัในแผนงานและโครงการการใชเ้งินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3) ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการ
ด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ในดา้นการจดัท าเอกสารและ
หลกัฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณด าเนินการดา้นการเงิน 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี รวมถึงการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ไวเ้พื่อ
การตรวจสอบและท าลายตามระเบียบของทางราชการ 

4) ผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชี มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงาน
ดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ในดา้นการจดัท าเอกสารหลกัฐานทางดา้นบญัชี
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ของสถานศึกษา ตามระบบบญัชีและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท ารายงานงบการเงิน 
และบญัชี ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี เก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานต่างๆไวเ้พื่อการตรวจสอบและท าลาย
ตามระเบียบของทางราชการ 

5) ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงาน
ดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ในดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง วสัดุ ครุภณัฑต่์างๆ 
ของสถานศึกษา ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานพาหนะ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน
ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปี รวมถึงการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐาน
ต่าง ๆ ไวเ้พื่อการตรวจสอบและท าลายตามระเบียบของทางราชการ 

3.1.2 ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง มีขั้นตอนและ
รายละเอียดการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 3.1 แผนผงัการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบบุคลากรของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

1) ในการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบบุคลากรของวทิยาลยัสารพดัช่าง
ล าปาง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1.1) งานการเงินด าเนินการจดัท าเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบ
บุคลากรในส่วนของเงินเดือนขา้ราชการ เงินวทิยฐานะ ค่าจา้งประจ าของ
ลูกจา้งประจ า ค่าตอบแทนพนกังานราชการ รวมถึงค่าครองชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามอตัราก าลงัของสถานศึกษา ยกเวน้ในส่วนของค่าจา้งกลุ่มลูกจา้ง
ชัว่คราว 

1.2) ผูบ้ริหารลงนามอนุมติัใหเ้บิกจ่ายงบประมาณ ตามเอกสารการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีส่วนงานการเงินน าเสนอ  
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1.3) งานการเงินด าเนินการบนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดงบบุคลากรในรูปแบบของทะเบียนคุมผา่นโปรแกรม 
Microsoft Excel 

1.4) งานการเงินด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบบุคลากรผา่นระบบ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management System: GFMIS) 

1.5) งานบญัชีด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.6) เม่ือส้ินปีงบประมาณ ส่วนงานวางแผนและงบประมาณ ด าเนินการจดัท า
รายงานการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี โดยด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลกบั
งานการเงินและงานบญัชี เพื่อเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ภาพท่ี 3.2 แผนผงัการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบด าเนินงานของวทิยาลยัสารพดัช่าง

ล าปาง 

2) ในการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบด าเนินงานของวทิยาลยัสารพดัช่าง
ล าปาง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

2.1) ในส่วนของหมวดค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าสาธารณูปโภค ส่วนงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส่วนงานในฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา ด าเนินการ
จดัท าเอกสารรายละเอียดการใชจ่้ายงบประมาณ 
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2.2) ในส่วนของหมวดค่าวสัดุ งานวางแผนและงบประมาณ ด าเนินการ
ตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและตดัยอดงบประมาณตามรายการ
การขอเบิกวสัดุจากส่วนงานต่างๆ ส่งต่อใหง้านพสัดุเพื่อด าเนินการจดัซ้ือ
วสัดุตามรายการ 

2.3) งานการเงินด าเนินการจดัท าเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบ
ด าเนินงาน กลุ่มค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าสาธารณูปโภค  

2.4) ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ  

2.5) ในกรณีท่ีงบประมาณในรายการใดรายการหน่ึงไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารจะ
พิจารณาเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยงบประมาณในส่วนอ่ืนๆ ภายใตห้มวด
งบประมาณเดียวกนั เพื่อพิจารณาอนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2.6) งานการเงินด าเนินการบนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน ในรูปแบบของทะเบียนคุมผา่นโปรแกรม 
Microsoft Excel 

2.7) งานการเงินด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบด าเนินงานจาก
งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บจดัสรร ผา่นระบบบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System: 
GFMIS) 

2.8) งานบญัชีด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2.9) เม่ือส้ินปีงบประมาณ ส่วนงานวางแผนและงบประมาณ ด าเนินการจดัท า
รายงานการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี โดยด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลกบั
งานการเงิน งานบญัชีและงานพสัดุ เพื่อเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ภาพท่ี 3.3 แผนผงัการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบลงทุนของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

3) ในการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบลงทุนของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

3.1) ในส่วนของหมวดงบลงทุน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในประเภทครุภณัฑ ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง งานพสัดุจะเป็นส่วนงานหลกัในการด าเนินการ โดย
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.2) งานการเงินด าเนินการจดัท าเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบ
ลงทุน ตามรายการการใชจ่้ายงบประมาณท่ีส่วนงานพสัดุจดัท า 
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3.3) ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ  

3.4) ในกรณีท่ีงบประมาณในรายการใดรายการหน่ึงไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารจะ
พิจารณาเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยงบประมาณในส่วนอ่ืนๆ ภายใตห้มวด
งบประมาณเดียวกนั เพื่อพิจารณาอนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.5) งานการเงินด าเนินการบนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดงบลงทุนในรูปแบบของทะเบียนคุมผา่นโปรแกรม 
Microsoft Excel 

3.6) งานการเงินด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุนจากงบประมาณ
ท่ีสถานศึกษาไดรั้บจดัสรร ผา่นระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System: GFMIS) 

3.7) งานบญัชีด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.8) เม่ือส้ินปีงบประมาณ ส่วนงานวางแผนและงบประมาณ ด าเนินการจดัท า
รายงานการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี โดยด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลกบั
งานการเงิน งานบญัชีและงานพสัดุ เพื่อเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ภาพท่ี 3.4 แผนผงัการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุนของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

4) ในการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุนของวทิยาลยัสารพดัช่าง
ล าปาง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

4.1) ในส่วนของหมวดงบเงินอุดหนุน ประเภท ค่าจา้งบุคลากร งานการเงินจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการโดยตรง ส าหรับค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน 
ค่าใชส้อย จะด าเนินการผา่นส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่ผา่นขั้นตอนการ
ด าเนินงานของส่วนงานวางแผนและงบประมาณ  
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4.2) ในส่วนของหมวดงบเงินอุดหนุน ประเภท ค่าวสัดุและครุภณัฑ ์ส่วนงาน
วางแผนและงบประมาณ จะด าเนินการตรวจสอบและตดัยอดงบประมาณ
ตามรายการการขอเบิกวสัดุจากส่วนงานต่างๆ ส่งต่อใหง้านพสัดุเพื่อ
ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุตามรายการ ส าหรับค่าครุภณัฑ ์งานพสัดุจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบโดยตรงในกระบวนการจดัซ้ือ 

4.3) งานการเงินด าเนินการจดัท าเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบเงิน
อุดหนุน 

4.4) ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ  

4.5) ในกรณีท่ีงบประมาณในรายการใดรายการหน่ึงไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารจะ
พิจารณาเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยงบประมาณในส่วนอ่ืนๆ ภายใตห้มวด
งบประมาณเดียวกนั เพื่อพิจารณาอนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4.6) งานการเงินด าเนินการบนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดงบลงทุนในรูปแบบของทะเบียนคุมผา่นโปรแกรม 
Microsoft Excel 

4.7) งานการเงินด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บจดัสรร ผา่นระบบบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System: 
GFMIS) 

4.8) งานบญัชีด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4.9) เม่ือส้ินปีงบประมาณ ส่วนงานวางแผนและงบประมาณ ด าเนินการจดัท า
รายงานการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี โดยด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลกบั
งานการเงิน งานบญัชีและงานพสัดุ เพื่อเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ภาพท่ี 3.5 แผนผงัการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบรายจ่ายอ่ืนๆของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

5) ในการด าเนินงานดา้นงบประมาณหมวดงบรายจ่ายอ่ืนๆของวทิยาลยัสารพดัช่าง
ล าปาง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

5.1) ในส่วนของหมวดงบรายจ่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ
โครงการต่างๆ เป็นตน้ ส่วนงานวางแผนและงบประมาณ  จะเป็นส่วนงาน
หลกัในการตรวจสอบและด าเนินการตดัยอดงบประมาณ ตามงบประมาณ
ท่ีสถานศึกษาไดรั้บจดัสรร  
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5.2) งานการเงินด าเนินการจดัท าเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบ
รายจ่ายอ่ืนๆ 

5.3) ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ 

5.4) ในกรณีท่ีงบประมาณในรายการใดรายการหน่ึงไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารจะ
พิจารณาเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยงบประมาณในส่วนอ่ืนๆ ภายใตห้มวด
งบประมาณเดียวกนั เพื่อพิจารณาอนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ 

5.5) งานการเงินด าเนินการบนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดงบรายจ่ายอ่ืนๆในรูปแบบของทะเบียนคุมผา่น
โปรแกรม Microsoft Excel 

5.6) งานการเงินด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบรายจ่ายอ่ืนๆจาก
งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บจดัสรร ผา่นระบบบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System: 
GFMIS) 

5.7) งานบญัชีด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

5.8) เม่ือส้ินปีงบประมาณ ส่วนงานวางแผนและงบประมาณ ด าเนินการจดัท า
รายงานการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี โดยด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลกบั
งานการเงิน งานบญัชีและงานพสัดุ เพื่อเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ภาพท่ี 3.6 แผนผงัการด าเนินงานรายจ่ายงบกลางของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

6) ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายงบกลางของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

6.1) งานการเงินด าเนินการจดัท าเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณจากรายจ่าย  
งบกลางในส่วนค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เงิน กบข. เงิน กสจ. 
บ าเหน็จบ านาญ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการของขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ า 

6.2) ผูบ้ริหารลงนามอนุมติัใหเ้บิกจ่ายงบประมาณ ตามเอกสารการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีส่วนงานการเงินน าเสนอ  
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6.3) งานการเงินด าเนินการบนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณจากรายจ่ายงบกลางในรูปแบบของทะเบียนคุมผา่นโปรแกรม 
Microsoft Excel 

6.4) งานการเงินด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจากรายจ่ายงบกลางผา่นระบบ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management System: GFMIS) 

6.5) งานบญัชีด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

6.6) เม่ือส้ินปีงบประมาณ ส่วนงานวางแผนและงบประมาณ ด าเนินการจดัท า
รายงานการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี โดยด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลกบั
งานการเงินและงานบญัชี เพื่อเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ภาพท่ี 3.7 แผนผงัแสดงขั้นตอนการด าเนินงานดา้นงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 
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ภาพท่ี 3.8 แผนผงัการด าเนินงานการใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษาของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

7) ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษาของวทิยาลยั
สารพดัช่างล าปาง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

7.1) ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งยืน่เร่ืองเสนอรายการใชจ่้ายดว้ยเงินรายไดส้ถานศึกษา
ต่อผูบ้ริหาร 

7.2) ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัรายการใชจ่้ายดว้ยเงินรายได้
สถานศึกษา 

7.3) กรณีอนุมติัรายการใชจ่้าย ส่วนงานการเงินจดัท าเอกสารและด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษา ตามยอดการใชจ่้าย 

7.4) ส่วนงานการเงินบนัทึกการเบิกจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษาในทะเบียนคุม
เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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ภาพท่ี 3.9 แผนผงัการด าเนินงานการยมืเงินยมืของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

8) ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยมืเงินยมืของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

8.1) ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งยืน่เร่ืองยืมเงินยมืราชการ โดยจดัท าเอกสารเงินยมื
เสนอไปยงัส่วนงานการเงิน 

8.2) งานการเงินด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเงินยมื และ
ตรวจสอบเงินยมืคงคา้งของผูย้มืเร่ืองยมืเงิน 

8.3) งานการเสนอเอกสารเงินยมืต่อผูบ้ริหาร เพื่อพิจารณาอนุมติัเงินยมื 

8.4) ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัเงินยมืตามเอกสารเงินยมื 

8.5) งานการเงินบนัทึกขอ้มูลเงินยมืในทะเบียนคุมเงินยมื 

8.6) งานการเงินส ารองจ่ายจากเงินรายไดส้ถานศึกษาใหแ้ก่ผูย้ืน่เร่ืองยมืเงิน 
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ภาพท่ี 3.10 แผนผงัการด าเนินงานการคืนเงินยมืของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

9) ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนเงินยมืของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

9.1) ส่วนงานท่ียืน่เร่ืองยมืเงินด าเนินเร่ืองคืนเงินยมืราชการ โดยจดัท าเอกสาร
คืนเงินยมืเสนอไปยงัส่วนงานการเงิน 

9.2) งานการเงินตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารคืนเงินยมื และเสนอ
เอกสารใหผู้บ้ริหารลงนามในเอกสารคืนเงินยมื 

9.3) เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนการด าเนินการของเอกสารคืนเงินยมื งานการเงินจะ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี เพื่อน าคืนในส่วนท่ีส ารองจ่าย
จากเงินรายไดข้องสถานศึกษา 

9.4) งานการเงินบนัทึกขอ้มูลการคืนเงินยมืในทะเบียนคุมเงินยืม  

 



 

39 

3.2 แหล่งงบประมาณของระบบงานปัจจุบัน 

วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง มีแหล่งงบประมาณส าหรับการใชจ่้ายเพื่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ทั้งส้ิน 2 ประเภท ประกอบดว้ย 

3.2.1 งบประมาณแผน่ดิน โดยมีงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรส าหรับการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) งบบุคลากร ไดรั้บงบประมาณจดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามจ านวนอตัราก าลงัและต าแหน่งท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งภายใตส้ังกดัของ
วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ประกอบไปดว้ย กลุ่มขา้ราชการ กลุ่มลูกจา้งประจ า 
และกลุ่มพนกังานราชการ 

2) งบด าเนินงาน ไดรั้บงบประมาณจดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยไดรั้บการจดัสรรตามยอดจ านวนผูเ้รียนในหลกัสูตร ปวช. ปวส. 
และหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นในแต่ละภาคการศึกษา 

3) งบลงทุน ไดรั้บงบประมาณจดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 โดยสถานศึกษาจะด าเนินการจดัท ารายการเสนอของบลงทุนประจ าปี เสนอต่อ 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมติังบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

  4) งบเงินอุดหนุน ไดรั้บงบประมาณจดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา ไดแ้ก่ งบประมาณตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประกอบดว้ย ค่าจดัการ
เรียนการสอน ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ค่าหนงัสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน โดยไดรั้บการจดัสรรตามยอดจ านวนผูเ้รียนในหลกัสูตร 
ปวช. ในแต่ละภาคการศึกษา งบประมาณสนบัสนุนดา้นทุนการศึกษาส าหรับ
นกัเรียนนกัศึกษา และงบประมาณตามนโยบายการด าเนินงานของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

5) งบรายจ่ายอ่ืนๆ ไดรั้บงบประมาณจดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยไดรั้บจดัสรรงบประมาณตามนโยบายการด าเนินงานของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในแต่ปีละงบประมาณ  
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6) งบกลาง เบิกจ่ายจากงบประมาณกลางของส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามยอดค่าใชจ่้ายจริง ในรายการต่อไปน้ี ค่ารักษาพยาบาลของ
ขา้ราชการและลูกจา้งประจ า เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนของบุตร
ขา้ราชการและลูกจา้งประจ า เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และ
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพลูกจา้งประจ า  

3.2.2 เงินรายไดข้องสถานศึกษา ไดรั้บจากการจดัเก็บค่าสมคัรและค่าลงทะเบียนเรียนของ
นกัเรียนนกัศึกษา ค่าระดมทรัพยากรในการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ค่าปรับ
และค่าธรรมเนียมต่างๆ รายรับจากร้านคา้สหกรณ์ของสถานศึกษา ดอกเบ้ียเงินฝาก
ธนาคาร รายรับจากค่าเช่าอาคารสถานท่ี และรายรับอ่ืนๆซ่ึงถือเป็นเงินรายไดข้อง
สถานศึกษา 

3.3 ข้อจ ากดัและประเด็นปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

จากการศึกษาระบบงานเดิมท่ีด าเนินการในปัจจุบนั ผูศึ้กษาพบวา่ในขั้นตอนและกระบวนการ
ด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา มีขอ้จ ากดัในดา้นบริหารจดัการขอ้มูลงบประมาณของ
สถานศึกษา และปัญหาในดา้นการตรวจสอบขอ้มูลการด าเนินงานงบประมาณของสถานศึกษา โดย
สามารถสรุปขอ้จ ากดัและประเด็นปัญหาของระบบงานเดิม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) การเรียกใชร้ายงานงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System: GFMIS) ไม่สามารถน าเสนอ
รายงานขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนั เน่ืองจากรายงานขอ้มูลของระบบงานดงักล่าว อาศยั
ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานการเงินในการประมวลผลและแสดงรายงาน
ขอ้มูล ดงันั้น เม่ือส่วนงานการเงินด าเนินการในขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จส้ิน 
ระบบจึงจะสามารถประมวลขอ้มูลรายงานไดต้ามรายการใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงในทาง
ปฏิบติันั้น การจดัท าเอกสารการใชจ่้ายงบประมาณต่างๆ มีระยะเวลาในการด าเนินการ
หลายขั้นตอน ตวัอยา่งเช่นการสั่งซ้ือวสัดุ ตอ้งผา่นการด าเนินการทางเอกสารกบัส่วน
งานวางแผนและงบประมาณ เพื่อด าเนินการบนัทึกรายการใชจ่้าย และควบคุมยอดเงิน
ในการใชจ่้ายงบประมาณ ในขั้นตอนการจดัซ้ือตอ้งผา่นการด าเนินการกบัส่วนงานพสัดุ 
ซ่ึงอาศยัระยะเวลาในการด าเนินการ บางกรณีใชร้ะยะเวลาเป็นรายสัปดาห์ ในบางกรณี
ใชเ้วลาเป็นรายเดือน ดว้ยปัจจยัดา้นระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการ 
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ส่งผลใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการใชจ่้ายต่างๆมีความล่าชา้ ขอ้มูลรายงานท่ี
แสดงบนระบบงานเดิม จึงไม่สามารถแสดงรายงานขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนั  

2) ขอ้มูลรายงานดา้นงบประมาณท่ีไดรั้บจากระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System: GFMIS) ไม่สามารถ
ตอบสนองผูบ้ริหารในการเรียกใชข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจดัการ
งบประมาณได ้ เน่ืองจากรูปแบบการน าเสนอเป็นลกัษณะรายงานขอ้มูลทางการเงินบญัชี  
อาทิเช่น มีการแสดงยอดเงินในรูปแบบของเดบิท เครดิต การแสดงขอ้มูลดว้ยรหสั
งบประมาณ ท าใหร้ายงานขอ้มูลมีความยุง่ยากในการใชง้านเชิงบริหารจดัการ   

3) ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management System: GFMIS) ไม่สามารถน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศส าหรับ
ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณโครงการของสถานศึกษาได้ 

4) สถานศึกษาไม่มีการก าหนดแผนงานในการบริหารจดัการงบประมาณในส่วนของเงิน
รายไดส้ถานศึกษาอยา่งชดัเจน โดยก าหนดภาพรวมของแผนการใชจ่้ายเงินรายไดข้อง
สถานศึกษาไวด้งัน้ี ก าหนดใชจ่้ายส าหรับเป็นเงินหมุนเวยีนในระบบเงินยมืราชการ และ
เก็บสะสมเป็นงบประมาณส ารองส าหรับการใชจ่้ายในการบริหารจดัการภาระงานของ
สถานศึกษา ในกรณีท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยเป็นรายการใชจ่้ายใน
การด าเนินการท่ีนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บจดัสรรจากส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5) ปัญหาในการการตรวจสอบและติดตามขอ้มูลการคืนในส่วนของเงินยมืราชการ 
เน่ืองจากตอ้งด าเนินการตรวจสอบผา่นเอกสาร ท าใหก้ารตรวจสอบไม่สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งคลอบคลุม และติดตามผูค้า้งส่งเงินยมืไดท้นัตามก าหนด โดย
สถานศึกษาไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่งคืนเงินยมืของสถานศึกษาไวด้งัน้ี ในกรณียมื
เงินเพื่อใชใ้นการเดินทางไปราชการตามค าสั่งท่ีไดรั้บมอบหมาย ตอ้งด าเนินการจดัท า
เอกสารการส่งคืนเงินยมืภายใน 15 วนั ภายหลงักลบัจากราชการ ส าหรับในกรณียมืเงิน
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ หรือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของสถานศึกษา ตอ้ง
ด าเนินการจดัท าเอกสารส่งคืนเงินยมืภายใน 30 วนั โดยยอดการยมืตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึน
ไป ตอ้งมีค าสั่งแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุชัว่คราวโดยผา่นความ
เห็นชอบจากผูอ้  านวยการสถานศึกษา และตอ้งมีโครงการของสถานศึกษารองรับการใช้
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จ่ายตรงตามยอดเงินของการยมื ส าหรับยอดเงินสูงสุดในการยมื ก าหนดไวไ้ม่เกิน 
100,000 บาทต่อคน และจะสามารถยมืเงินยมืดงักล่าวได ้ เม่ือตรวจสอบแลว้ไม่ปรากฏ
รายการคงคา้งในระบบเงินยืมราชการ  

3.4 รูปแบบการด าเนินการของระบบงานใหม่ 

จากปัญหาท่ีพบในระบบงานเดิม ประกอบกบัผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการน าเอาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีส่วนในการพฒันาระบบการด าเนินงานของสถานศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองผูบ้ริหารในการบริหารจดัการสถานศึกษาได ้ ผูศึ้กษาจึงก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานของระบบงานใหม่ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการของ
ระบบงานใหม่ ดงัน้ี 

1) ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิการใชง้านในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชง้านได ้ 

2) ระบบจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยผูดู้แลระบบ สามารถก าหนด แกไ้ขและยกเลิกขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน รวมถึงสิทธิการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้านระบบได ้ 

3) ระบบจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและ
งบประมาณ และเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน สามารถบนัทึก ปรับปรุง สืบคน้ และยกเลิก
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานกลุ่มรายจ่ายของงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลประเภท
รายจ่าย ขอ้มูลหมวดรายจ่าย และขอ้มูลหมวดรายจ่ายยอ่ยได ้ผูดู้แลระบบสามารถบนัทึก 
ปรับปรุง สืบคน้ขอ้มูลหน่วยงาน และขอ้มูลต าแหน่งงานได ้

4) ระบบจดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการ ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและ
งบประมาณ และเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน สามารถบนัทึก ปรับปรุง สืบคน้ และยกเลิก
รายละเอียดขอ้มูลผลผลิต/โครงการต่างๆได ้

5) ระบบจดัการขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีงาน
วางแผนและงบประมาณ และเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน สามารถบนัทึก ปรับปรุง สืบคน้ 
และยกเลิกรายละเอียดขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณได้ 

6) ระบบจดัการขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ 
ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ โดย
ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ สามารถบนัทึก ปรับปรุง 
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สืบคน้ และยกเลิกขอ้มูลการจองงบประมาณได ้ ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีงาน
การเงิน สามารถบนัทึก ปรับปรุง สืบคน้ และยกเลิกขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณได ้
ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ สามารถบนัทึก ปรับปรุง สืบคน้ และยกเลิก
ขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเล่ือมปีงบประมาณได ้

7) ระบบจดัการขอ้มูลเงินยมืราชการ ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน สามารถ
บนัทึก ปรับปรุง สืบคน้ และยกเลิกรายละเอียดขอ้มูลเงินยืมราชการได้ 

8) ระบบรายงานสารสนเทศผลการบริหารงบประมาณ โดยผูบ้ริหาร สามารถเรียกดูรายงาน
ผลการบริหารดา้นงบประมาณประจ าปี และงบประมาณโครงการของสถานศึกษาได้ 

 

ภาพท่ี 3.11 แผนผงัแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
งบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง
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บทที ่4 

การออกแบบระบบ 

 

จากการศึกษาและวเิคราะห์ระบบงานเดิม สามารถก าหนดขั้นตอนการออกแบบของระบบงานใหม่ 
เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของระบบงานเดิม ใหส้ามารถบริหารจดัการขอ้มูลดา้นงบประมาณไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอ้งและเหมาะสม ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้ริหารในดา้นการวางแผน การ
ตดัสินใจและการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
ของการออกแบบระบบงานใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

4.2 แผนผงับริบท  

4.3 แผนผงักระแสขอ้มูล  

4.4 การออกแบบฐานขอ้มูล 

4.5 ความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล 

4.1 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  

ในการวเิคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ เพื่อบริหารจดัการงานดา้นงบประมาณของวทิยาลยั
สารพดัช่างล าปาง ผูศึ้กษาไดน้ าเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ คือ แผนผงับริบท และแผนผงักระแสขอ้มูล 
เพื่อน าเสนอแบบจ าลองกระบวนการ รูปแบบความสัมพนัธ์ รวมถึงขอบเขตของกระบวนการท างาน
ของระบบงานใหม่ ตลอดจนรายละเอียดของกระแสขอ้มูลในกระบวนการต่างๆ ของระบบงานใหม่ 
โดยมีสัญลกัษณ์ในการออกแบบกระบวนการดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนผงับริบท 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

Process  
เป็นสัญลกัษณ์แทนกระบวนการท่ีด าเนินการ
ในระบบ 

 

 

 

External Entities 

เป็นสัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขต
ระบบ สามารถเป็นไดท้ั้ง บุคคล หน่วยงาน 
หรือระบบงาน เป็นตน้ 

  

 

Duplicated External Entity 

เป็นสัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขต
ระบบท่ีมีการแสดงซ ้ า 

 

 

Data Store 

เป็นสัญลกัษณ์แทนแหล่งเก็บขอ้มูล 

 

  

Duplicated Data Store 

เป็นสัญลกัษณ์แทนแหล่งเก็บขอ้มูลท่ีมีการ
แสดงซ ้ า 

 

 

Data Flow 

เป็นสัญลกัษณ์แทนกระแสหรือการไหลของ
ขอ้มูล 

4.2 แผนผงับริบท  

น าเสนอภาพรวมการท างานของระบบ แสดงถึงความเช่ือมโยงและความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบและ
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 

 

D 

D 



 

 

 

ภาพท่ี 4.1 แผนผงับริบทระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 
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จากภาพท่ี 4.1 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดั
ช่างล าปาง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีงาน
การเงิน เจา้หนา้ท่ีงานบญัชี เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ ผูดู้และระบบ และงานบุคลากร โดยมีความสัมพนัธ์ใน
กระบวนการท างาน ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหาร ขอบเขตการท างานในระบบ คือ ท าหนา้ท่ีในการวางแผนการบริหารดา้น
งบประมาณ โดยสามารถเรียกดูรายงานสารสนเทศ สรุปผลยอดการจดัสรรงบประมาณ 
ยอดการใชจ่้ายงบประมาณ ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ จ าแนกตามปีงบประมาณ 
ประเภทรายจ่าย  หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภทผลผลิต หรือโครงการต่างๆ 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และการบริหารงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษาได ้ 

2) หวัหนา้งาน ขอบเขตการท างานในระบบ คือ สามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลการจดัสรร
งบประมาณ รายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ 
ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ จ าแนก
ตามปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภทผลผลิต
หรือโครงการต่างๆได ้ ตลอดจนสามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ เพื่อติดตาม
ตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานดา้นงบประมาณได ้

3) เจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ ขอบเขตการท างานในระบบ คือ ท าหนา้ท่ีบนัทึก
และปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณ ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี ขอ้มูล
โครงการสถานศึกษา ขอ้มูลรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลการจอง
งบประมาณ สามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ และรายงานขอ้มูลใช้
จ่ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ จ าแนกตามปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย 
หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภทผลผลิตหรือโครงการต่างๆได ้

4) เจา้หนา้ท่ีงานการเงิน ขอบเขตการท างานในระบบ คือ ท าหนา้ท่ีบนัทึกและปรับปรุง
ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณ ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี ขอ้มูลการจดัสรร
งบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอ้มูลเงินยมืราชการ สามารถเรียกดูรายงาน
ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ และรายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูล
การจองงบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือม
ปีงบประมาณ จ าแนกตามปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่าย
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ยอ่ย ประเภทผลผลิตหรือโครงการต่างๆ ตลอดจนสามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยืม
ราชการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินงานดา้นงบประมาณของส่วนงานการเงินได ้

5) เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ ขอบเขตการท างานในระบบ คือ ท าหนา้ท่ีบนัทึกและปรับปรุงขอ้มูล
การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ สามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลการจดัสรร
งบประมาณ และรายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจอง
งบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือม
ปีงบประมาณ จ าแนกตามปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่าย
ยอ่ย ประเภทผลผลิตหรือโครงการต่างๆ ตลอดจนสามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยืม
ราชการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินงานดา้นงบประมาณของส่วนงานพสัดุได ้

6) เจา้หนา้ท่ีงานบญัชี ขอบเขตการท างานในระบบ คือ สามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลการ
จดัสรรงบประมาณ และรายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจอง
งบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือม
ปีงบประมาณ จ าแนกตามปีงบประมาณ ประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่าย
ยอ่ย ประเภทผลผลิตหรือโครงการต่างๆ ตลอดจนสามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยืม
ราชการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินงานดา้นงบประมาณของส่วนงานบญัชีได ้

7) ผูดู้แลระบบ ขอบเขตการท างานในระบบ คือ ท าหนา้ท่ีก าหนดและแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
ตลอดจนสิทธ์ิในการใชง้านระบบของผูใ้ชง้านในแต่ละระดบั รวมถึงการบนัทึกและ
ปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลต าแหน่งงานและขอ้มูลหน่วยงาน 

8) งานบุคลากร ขอบเขตการท างานในระบบ คือ เป็นฐานขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลหน่วยงาน
และขอ้มูลต าแหน่งงาน  

4.3 แผนผงักระแสข้อมูล  

น าเสนอกระบวนการท างาน รวมถึงการไหลของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนภายในระบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.2 แผนผงักระแสขอ้มูล ระดบัท่ี 0  
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หมายเหตุ  
 ตารางขอ้มูล D5 แฟ้มงบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย ประกอบไปดว้ย 
  ตารางขอ้มูล D5 แฟ้มงบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย 
  ตารางขอ้มูล D6 แฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่าย 
  ตารางขอ้มูล D7 แฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย 

จากภาพท่ี 4.2 แผนผงักระแสขอ้มูล ระดบัท่ี 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
งบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง สามารถอธิบายกระบวนการของระบบ โดยแบ่งแยกยอ่ย
ออกเป็น 8 กระบวนการ ดงัน้ี 

กระบวนการ 1.0 กระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขา้สู่ระบบ เป็นกระบวนการส าหรับตรวจสอบช่ือ
ผูใ้ชง้านในระบบและรหสัผา่นในการเขา้ใชง้านระบบ รวมถึงการตรวจสอบระดบัของสิทธิในการใช้
งานระบบ ตามขอ้มูลผูใ้ชง้านและสิทธิระดบัการใชง้านท่ีก าหนด 

กระบวนการ 2.0 กระบวนการจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน เป็นกระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน
รวมถึงสิทธิการใชง้านในระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถด าเนินการ เพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
รวมถึงสิทธิการใชง้านได ้ 

กระบวนการ 3.0 กระบวนการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
ประกอบดว้ย กระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูลกลุ่มรายจ่าย ไดแ้ก่ ขอ้มูลประเภทรายจ่าย ขอ้มูลหมวด
รายจ่าย และขอ้มูลหมวดรายจ่ายยอ่ย โดยมีเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ และเจา้หนา้ท่ีงาน
การเงิน เป็นผูด้  าเนินการน าเขา้ขอ้มูลในส่วนของกระบวนการจดัการขอ้มูลกลุ่มรายจ่ายกระบวนการ
ล าดบัถดัมา คือ กระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูลหน่วยงาน และล าดบัสุดทา้ย คือ กระบวนการ
ส าหรับจดัการขอ้มูลต าแหน่ง โดยก าหนดใหผู้ดู้แลระบบด าเนินการน าเขา้และปรับปรุงขอ้มูลในส่วน
ของกระบวนการจดัการขอ้มูลหน่วยงานและกระบวนการจดัการขอ้มูลต าแหน่งงาน 

กระบวนการ 4.0 กระบวนการจดัการผลผลิต/โครงการ เป็นกระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูลผลผลิต/
โครงการประจ าปี และขอ้มูลโครงการสถานศึกษา ในส่วนของกระบวนการจดัการขอ้มูลผลิต/
โครงการประจ าปี มีผูด้  าเนินการน าเขา้ขอ้มูล คือ เจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ และเจา้หนา้ท่ี
งานการเงิน ส าหรับกระบวนการจดัการขอ้มูลโครงการสถานศึกษา ผูด้  าเนินการน าเขา้และปรับปรุง
ขอ้มูล คือ เจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
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กระบวนการ 5.0 กระบวนการจดัการขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ เป็นกระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูล
จดัสรรงบประมาณ โดยมีเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ และเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน เป็น
ผูด้  าเนินการน าเขา้และปรับปรุงขอ้มูล และสามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณได ้ ใน
ส่วนของหวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ และเจา้หนา้ท่ีงานบญัชี สามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะการ
เรียกดูรายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ 

กระบวนการ 6.0 กระบวนการจดัการขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ เป็นกระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูล
ใชจ่้ายงบประมาณ โดยมีเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ ด าเนินการน าเขา้และปรับปรุงขอ้มูล
ในส่วนของขอ้มูลการจองงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีงานการเงินด าเนินการในส่วนของการน าเขา้และ
ปรับปรุงขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุด าเนินการในส่วนของการน าเขา้และ
ปรับปรุงขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ และสามารถเรียกดูรายงานขอ้มูลใชจ่้าย
งบประมาณได ้ ส าหรับหวัหนา้งานและเจา้หนา้ท่ีงานบญัชี สามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะการเรียกดู
รายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเล่ือมปีงบประมาณ 

กระบวนการ 7.0 กระบวนการจดัการขอ้มูลเงินยมืราชการ เป็นกระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูลเงิน
ยมืราชการ โดยมีเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน เป็นผูด้  าเนินการน าเขา้และปรับปรุงขอ้มูล โดยผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ และเจา้หนา้ท่ีงานบญัชี สามารถเรียกดูรายงานขอ้มูล
เงินยมืราชการในแต่ละปีงบประมาณได ้ 

กระบวนการ 8.0 กระบวนการออกรายงานสารสนเทศ เป็นกระบวนการส าหรับเรียกดูรายงาน
สารสนเทศผลการบริหารงบประมาณ โดยผูบ้ริหาร สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลยอดการจดัสรร
งบประมาณ ยอดการใชจ่้ายงบประมาณ ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ จ าแนกตามปีงบประมาณ 
ประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายยอ่ย ประเภทผลผลิต หรือโครงการต่างๆของสถานศึกษา
ได ้
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 4.3.1 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 1 

 

ภาพท่ี 4.3 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิการเขา้สู่ระบบ 

หมายเหตุ  
 ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย  
  ช่ือผูใ้ชร้หสัผา่นผูบ้ริหาร ช่ือผูใ้ชร้หสัผา่นหวัหนา้งาน ช่ือผูใ้ชร้หสัผา่นผูดู้แลระบบ 
  ช่ือผูใ้ชร้หสัผา่นผูป้ฏิบติังานแผน ช่ือผูใ้ชร้หสัผา่นผูป้ฏิบติังานการเงิน 
  ช่ือผูใ้ชร้หสัผา่นผูป้ฏิบติังานพสัดุ ช่ือผูใ้ชร้หสัผา่นผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สิทธิการใชง้านระบบ ประกอบดว้ย 
  สิทธิการใชง้านผูบ้ริหาร สิทธิการใชง้านหวัหนา้งาน สิทธิการใชง้านผูดู้แลระบบ 
  สิทธิการใชง้านผูป้ฏิบติังานแผน สิทธิการใชง้านผูป้ฏิบติังานการเงิน 
  สิทธิการใชง้านผูป้ฏิบติังานพสัดุ สิทธิการใชง้านผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากภาพท่ี 4.3 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 2 กระบวนการของกระบวนการ 1.0 
ตรวจสอบสิทธิการเขา้สู่ระบบ ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 1.1 กระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชร้ะบบ เป็น
กระบวนการส าหรับตรวจสอบขอ้มูลสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ ในการ
อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบ หรือไม่อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้าน
ระบบ โดยดึงขอ้มูลผูใ้ชง้านจากแฟ้มผูใ้ชง้าน 
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2) กระบวนการ 1.2 กระบวนการตรวจสอบสิทธิระดบัการใชง้าน เป็น
กระบวนการส าหรับตรวจสอบขอ้มูลระดบัสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ โดย
ดึงขอ้มูลสิทธิการใชง้านจากแฟ้มผูใ้ชง้าน  

 

ภาพท่ี 4.4 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 2.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

จากภาพท่ี 4.4 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 3 กระบวนการของกระบวนการ 2.0 
จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 2.1 กระบวนการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้าน เป็นกระบวนการส าหรับ
ก าหนดขอ้มูลผูใ้ชง้าน และระดบัสิทธิของผูใ้ชง้าน กระบวนการดงักล่าว
จะด าเนินการน าเขา้ขอ้มูลผูใ้ชง้านผา่นแฟ้มผูใ้ชง้าน และเรียกใชข้อ้มูล
ต าแหน่งงานจากแฟ้มต าแหน่งงาน โดยมีผูดู้แลระบบเป็นผูด้  าเนินการ
น าเขา้ขอ้มูล 

2) กระบวนการ 2.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน เป็นกระบวนการ
ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน และระดบัสิทธิของผูใ้ชง้านโดยผูดู้แลระบบ 
กระบวนการดงักล่าว จะด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ชง้านผา่นแฟ้ม
ผูใ้ชง้าน และเรียกใชข้อ้มูลต าแหน่งงานจากแฟ้มต าแหน่งงาน 

3) กระบวนการ 2.3 กระบวนการลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน เป็นกระบวนการส าหรับ
ลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน และระดบัสิทธิของผูใ้ชง้านโดยผูดู้แลระบบ 
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กระบวนการดงักล่าว จะด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ชง้านผา่นแฟ้ม
ผูใ้ชง้าน และเรียกใชข้อ้มูลต าแหน่งงานจากแฟ้มต าแหน่งงาน 

 

ภาพท่ี 4.5 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 3.0 จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

หมายเหตุ  
 ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณ ประกอบดว้ย  
  ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณ โดยเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
  ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณ โดยเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน  
 ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณปรับปรุงแลว้ ประกอบดว้ย 
  ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณปรับปรุงแลว้ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
  ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณปรับปรุงแลว้ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน 

จากภาพท่ี 4.5 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 3 กระบวนการของกระบวนการ 3.0 
จดัการขอ้มูลพื้นฐาน ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 3.1 กระบวนการจดัการกลุ่มรายจ่าย เป็นกระบวนการส าหรับ
จดัการขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณ ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลประเภทรายจ่าย 
ขอ้มูลหมวดรายจ่าย และขอ้มูลหมวดรายจ่ายยอ่ย โดยเจา้หนา้ท่ีงาน
วางแผนและงบประมาณ และเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน จะด าเนินการน าเขา้
ขอ้มูลประเภทรายจ่ายจากแฟ้มงบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย น าเขา้
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ขอ้มูลหมวดรายจ่ายจากแฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่าย น าเขา้ขอ้มูล
หมวดรายจ่ายยอ่ย จากแฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย  

2) กระบวนการ 3.2 กระบวนการจดัการขอ้มูลหน่วยงาน เป็นกระบวนการ
ส าหรับจดัการขอ้มูลหน่วยงาน โดยผูดู้แลระบบเป็นผูด้  าเนินการน าเขา้และ
ปรับปรุงขอ้มูลหน่วยงานจากแฟ้มหน่วยงาน  

3) กระบวนการ 3.3 กระบวนการจดัการขอ้มูลต าแหน่งงาน เป็นกระบวนการ
ส าหรับจดัการขอ้มูลต าแหน่งงาน โดยผูดู้แลระบบเป็นผูด้  าเนินการน าเขา้
และปรับปรุงขอ้มูลต าแหน่งงานจากแฟ้มต าแหน่งงาน  

 

ภาพท่ี 4.6 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 4.0 จดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการ 

หมายเหตุ  
 ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี ประกอบดว้ย  
  ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี โดยเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
  ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี โดยเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน  
 ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีปรับปรุงแลว้ ประกอบดว้ย 
  ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีปรับปรุงแลว้ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนฯ 
  ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีปรับปรุงแลว้ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน 

จากภาพท่ี 4.6 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 2 กระบวนการของกระบวนการ 4.0 
จดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการ ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 4.1 กระบวนการจดัการผลผลิต/โครงการประจ าปี เป็น
กระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี โดยเจา้หนา้ท่ี
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งานวางแผนและงบประมาณ และเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน กระบวนการ
ดงักล่าวจะด าเนินการเรียกใชแ้ละจดัเก็บขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี
ผา่นแฟ้มผลผลิต/โครงการประจ าปี 

2) กระบวนการ 4.2 กระบวนการจดัการโครงการสถานศึกษา เป็น
กระบวนการส าหรับจดัการขอ้มูลโครงการสถานศึกษา โดยเจา้หนา้ท่ีงาน
วางแผนและงบประมาณ กระบวนการดงักล่าวจะด าเนินการเรียกใชแ้ละ
จดัเก็บขอ้มูลโครงการสถานศึกษาผา่นแฟ้มโครงการสถานศึกษา 

 

ภาพท่ี 4.7 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 5.0 จดัการขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ 

หมายเหตุ  
 ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ ประกอบดว้ย  
  ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ โดยเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
  ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ โดยเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน  
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 ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณปรับปรุงแลว้ ประกอบดว้ย 
  ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณปรับปรุงแลว้ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
  ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณปรับปรุงแลว้ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน 
 เรียกดูรายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ ประกอบดว้ย 
  เรียกดูรายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ โดยหวัหนา้งาน 
  เรียกดูรายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ โดยเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ 
  เรียกดูรายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ โดยเจา้หนา้ท่ีงานบญัชี 
 รายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ ประกอบดว้ย 
  รายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ แสดงต่อหวัหนา้งาน 
  รายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ 
  รายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานบญัชี 

จากภาพท่ี 4.7 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 4 กระบวนการของกระบวนการ 5.0 
จดัการขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 5.1 กระบวนการเพิม่ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ เป็น
กระบวนการส าหรับน าเขา้หรือเพิ่มขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ โดย
ด าเนินการเรียกใชข้อ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีของสถานศึกษาจาก
แฟ้มผลผลิต/โครงการประจ าปี ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณจากแฟ้ม
งบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย แฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่าย 
และแฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย  การน าเขา้และจดัเก็บ
ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ ด าเนินการผา่นแฟ้มจดัสรรงบประมาณ 

2) กระบวนการ 5.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ เป็น
กระบวนการส าหรับแกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ โดย
ด าเนินการเรียกใชข้อ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีของสถานศึกษาจาก
แฟ้มผลผลิต/โครงการประจ าปี ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณจากแฟ้ม
งบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย แฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่าย 
และแฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย  การปรับปรุงและจดัเก็บ
ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ ด าเนินการผา่นแฟ้มจดัสรรงบประมาณ 
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3) กระบวนการ 5.3 กระบวนการลบขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ เป็น
กระบวนการส าหรับลบหรือยกเลิกขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ โดย
ด าเนินการเรียกใชข้อ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีของสถานศึกษาจาก
แฟ้มผลผลิต/โครงการประจ าปี ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณจากแฟ้ม
งบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย แฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่าย 
และแฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย  การยกเลิกและปรับปรุง
ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ ด าเนินการผา่นแฟ้มจดัสรรงบประมาณ 

4) กระบวนการ 5.4 กระบวนการรายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ เป็น
กระบวนการส าหรับรายงานขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ โดยด าเนินการ
เรียกใชข้อ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี จากแฟ้มผลผลิต/โครงการ
ประจ าปี ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณจากแฟ้มงบประมาณจ าแนกประเภท
รายจ่าย แฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่าย แฟ้มงบประมาณจ าแนก
หมวดรายจ่ายยอ่ย  และเรียกใชข้อ้มูลจดัสรรงบประมาณจากแฟ้มจดัสรร
งบประมาณ 
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ภาพท่ี 4.8 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 6.0 จดัการขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ 

หมายเหตุ  
 ขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณปรับปรุงแลว้ ประกอบดว้ย  
  ขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณปรับปรุงแลว้ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
  ขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณปรับปรุงแลว้ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน  
  ขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณปรับปรุงแลว้ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ 
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 เรียกดูรายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย 
  เรียกดูรายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ โดยหวัหนา้งาน 
  เรียกดูรายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ โดยเจา้หนา้ท่ีงานบญัชี 
 รายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย 
  รายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ แสดงต่อหวัหนา้งาน 
  รายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานบญัชี 

จากภาพท่ี 4.8 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 4 กระบวนการของกระบวนการ 6.0
จดัการขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 6.1 กระบวนการเพิ่มขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ เป็น
กระบวนการส าหรับน าเขา้หรือเพิ่มขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ โดยด าเนินการเรียกใช้
ขอ้มูลบุคลากรจากแฟ้มผูใ้ชง้าน ขอ้มูลหน่วยงานจากแฟ้มหน่วยงาน 
ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีจากแฟ้มผลผลิต/โครงการประจ าปี และ
ขอ้มูลโครงการสถานศึกษาจากแฟ้มโครงการสถานศึกษา ขอ้มูลจดัสรร
งบประมาณจากแฟ้มจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณจาก
แฟ้มงบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย แฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวด
รายจ่าย และแฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย  การน าเขา้และ
จดัเก็บขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณด าเนินการผา่นแฟ้มใชจ่้ายงบประมาณ  

2) กระบวนการ 6.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ เป็น
กระบวนการส าหรับแกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ โดยด าเนินการเรียกใช้
ขอ้มูลบุคลากรจากแฟ้มผูใ้ชง้าน ขอ้มูลหน่วยงานจากแฟ้มหน่วยงาน 
ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีจากแฟ้มผลผลิต/โครงการประจ าปี และ
ขอ้มูลโครงการสถานศึกษาจากแฟ้มโครงการสถานศึกษา ขอ้มูลจดัสรร
งบประมาณจากแฟ้มจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณจาก 
แฟ้มงบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย แฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวด
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รายจ่าย และแฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย  การปรับปรุงและ
จดัเก็บขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณด าเนินการผา่นแฟ้มใชจ่้ายงบประมาณ 

3) กระบวนการ 6.3 กระบวนการลบขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ เป็น
กระบวนการส าหรับลบหรือยกเลิกขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลการจองงบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ โดยด าเนินการเรียกใช้
ขอ้มูลบุคลากรจากแฟ้มผูใ้ชง้าน ขอ้มูลหน่วยงานจากแฟ้มหน่วยงาน 
ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีจากแฟ้มผลผลิต/โครงการประจ าปี และ
ขอ้มูลโครงการสถานศึกษาจากแฟ้มโครงการสถานศึกษา ขอ้มูลจดัสรร
งบประมาณจากแฟ้มจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณจาก 
แฟ้มงบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย แฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวด
รายจ่าย และแฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย  การยกเลิกและ
ปรับปรุงขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณด าเนินการผา่นแฟ้มใชจ่้ายงบประมาณ 

4) กระบวนการ 6.4 กระบวนการรายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ เป็น
กระบวนการส าหรับรายงานขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ โดยด าเนินการ
เรียกใชข้อ้มูลบุคลากรจากแฟ้มผูใ้ชง้าน ขอ้มูลหน่วยงานจากแฟ้ม
หน่วยงาน ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีจากแฟ้มผลผลิต/โครงการ
ประจ าปี และขอ้มูลโครงการสถานศึกษาจากแฟ้มโครงการสถานศึกษา 
ขอ้มูลจดัสรรงบประมาณจากแฟ้มจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลพื้นฐาน
งบประมาณจากแฟ้มงบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย แฟ้มงบประมาณ
จ าแนกหมวดรายจ่าย และแฟ้มงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย  
ขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณจากแฟ้มใชจ่้ายงบประมาณ 
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ภาพท่ี 4.9 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 7.0 จดัการขอ้มูลเงินยมืราชการ 

หมายเหตุ  
 เรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ ประกอบดว้ย 
  เรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ โดยหวัหนา้งาน 
  เรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ โดยเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ 
  เรียกดูรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ โดยเจา้หนา้ท่ีงานบญัชี 
 รายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ ประกอบดว้ย 
  รายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ แสดงต่อหวัหนา้งาน 
  รายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ 
  รายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีงานบญัชี 

จากภาพท่ี 4.9 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 4 กระบวนการของกระบวนการ 7.0 
จดัการขอ้มูลเงินยมืราชการ ไดด้งัน้ี 
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1) กระบวนการ 7.1 กระบวนการเพิ่มขอ้มูลเงินยมืราชการ เป็นกระบวนการ
ส าหรับเพิ่มขอ้มูลเงินยมืราชการโดยเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน กระบวนการ
ดงักล่าวจะด าเนินการเรียกใชข้อ้มูลบุคลากรจากแฟ้มผูใ้ชง้าน และขอ้มูล
หน่วยงานจากแฟ้มหน่วยงาน การน าเขา้ขอ้มูลเงินยมืราชการ จะ
ด าเนินการน าเขา้และจดัเก็บขอ้มูลผา่นแฟ้มเงินยมืราชการ 

2) กระบวนการ 7.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลเงินยมืราชการ เป็นกระบวนการ
ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลเงินยมืราชการโดยเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน กระบวนการ
ดงักล่าวจะเรียกใชข้อ้มูลบุคลากรจากแฟ้มผูใ้ชง้าน และขอ้มูลหน่วยงาน
จากแฟ้มหน่วยงาน การปรับปรุงขอ้มูลเงินยมืราชการ จะปรับปรุงขอ้มูล
และจดัเก็บขอ้มูลผา่นแฟ้มเงินยมืราชการ 

3) กระบวนการ 7.3 กระบวนการลบขอ้มูลเงินยมืราชการ เป็นกระบวนการ
ส าหรับลบหรือยกเลิกขอ้มูลเงินยมืราชการโดยเจา้หนา้ท่ีงานการเงิน 
กระบวนการดงักล่าวจะเรียกใชข้อ้มูลบุคลากรจากแฟ้มผูใ้ชง้าน และขอ้มูล
หน่วยงานจากแฟ้มหน่วยงาน การลบขอ้มูลเงินยมืราชการ จะด าเนินการ
ยกเลิกขอ้มูลผา่นแฟ้มเงินยมืราชการ  

4) กระบวนการ 7.4 กระบวนการรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการ เป็น
กระบวนการส าหรับรายงานขอ้มูลเงินยมืราชการโดยกระบวนการดงักล่าว
จะเรียกใชข้อ้มูลบุคลากรจากแฟ้มผูใ้ชง้าน ขอ้มูลหน่วยงานจากแฟ้ม
หน่วยงาน และขอ้มูลเงินยมืราชการจากแฟ้มเงินยมืราชการ 

4.3.2 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 2 

 

ภาพท่ี 4.10 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 2 กระบวนการ 3.2 จดัการหน่วยงาน 
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จากภาพท่ี 4.10 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 2 กระบวนการของกระบวนการ 3.2 
จดัการหน่วยงาน ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 3.2.1 กระบวนการเพิ่มขอ้มูลหน่วยงาน เป็นกระบวนการ
ส าหรับน าเขา้และจดัเก็บขอ้มูลหน่วยงาน ผา่นแฟ้มหน่วยงาน 

2) กระบวนการ 3.2.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลหน่วยงาน เป็นกระบวนการ
ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลหน่วยงาน โดยด าเนินการและจดัเก็บขอ้มูลผา่นแฟ้ม
หน่วยงาน 

 

ภาพท่ี 4.11 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 2 กระบวนการ 3.3 จดัการต าแหน่งงาน 

จากภาพท่ี 4.11 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 2 กระบวนการของกระบวนการ 3.3 
จดัการต าแหน่งงาน ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 3.3.1 กระบวนการเพิ่มขอ้มูลต าแหน่งงาน เป็นกระบวนการ
ส าหรับน าเขา้และจดัเก็บขอ้มูลต าแหน่งงาน ผา่นแฟ้มต าแหน่งงาน 

2) กระบวนการ 3.3.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน เป็น
กระบวนการส าหรับแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน โดยด าเนินการและจดัเก็บ
ขอ้มูลผา่นแฟ้มต าแหน่งงาน 
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ภาพท่ี 4.12 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 2 กระบวนการ 4.2 จดัการโครงการสถานศึกษา 

จากภาพท่ี 4.12 สามารถอธิบายกระบวนการยอ่ยทั้ง 3 กระบวนการของกระบวนการ 4.1 
จดัการโครงการสถานศึกษา ไดด้งัน้ี 

1) กระบวนการ 4.2.1 กระบวนการเพิ่มขอ้มูลโครงการสถานศึกษา เป็น
กระบวนการส าหรับน าเขา้และจดัเก็บขอ้มูลโครงการสถานศึกษาผา่นแฟ้ม
โครงการสถานศึกษา 

2) กระบวนการ 4.2.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลโครงการสถานศึกษา เป็น
กระบวนการส าหรับแกไ้ขขอ้มูลโครงการสถานศึกษา โดยด าเนินการและ
จดัเก็บขอ้มูลผา่นแฟ้มโครงการสถานศึกษา 

3) กระบวนการ 4.2.3 กระบวนการลบขอ้มูลโครงการสถานศึกษา เป็น
กระบวนการส าหรับยกเลิกขอ้มูลโครงการสถานศึกษา โดยด าเนินการและ
จดัเก็บขอ้มูลผา่นแฟ้มโครงการสถานศึกษา 

4.4 การออกแบบฐานข้อมูล 

จากการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ผู ้
ศึกษาไดก้ าหนดการออกแบบตารางฐานขอ้มูล ซ่ึงพฒันาดว้ยระบบฐานขอ้มูล MySQL ประกอบดว้ย
ตารางขอ้มูล 11 ตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางขอ้มูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยั
สารพดัช่างล าปาง 

ล าดบั ช่ือตารางขอ้มูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอ้มูล
ภาษาองักฤษ 

ค าอธิบาย ประเภท 

D1 แฟ้มผูใ้ชง้าน data_user เก็บขอ้มูลผูใ้ชง้าน
ระบบ 

Master Table 

D2 แฟ้มต าแหน่งงาน data_position เก็บขอ้มูล 
ต าแหน่งงาน 

Reference Table 

D3 แฟ้มหน่วยงาน data_dep เก็บขอ้มูลหน่วยงาน Reference Table 
D4 แฟ้มผลผลิต/โครงการ

ประจ าปี 
budget_product เก็บขอ้มูลผลผลิต/

โครงการของ
งบประมาณประจ าปี 

Reference Table 

D5 แฟ้มงบประมาณ
จ าแนกประเภท
รายจ่าย 

budget_category เก็บขอ้มูลประเภท
รายจ่ายของ
งบประมาณ 

Reference Table 

D6 แฟ้มงบประมาณ
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

budget_group เก็บขอ้มูล 
หมวดรายจ่าย 
ของงบประมาณ 

Reference Table 

D7 แฟ้มงบประมาณ
จ าแนกหมวดรายจ่าย
ยอ่ย 

budget_subgroup เก็บขอ้มูล 
หมวดรายจ่ายยอ่ย 
ของงบประมาณ 

Reference Table 

D8 แฟ้มจดัสรร
งบประมาณ 

budget_in เก็บขอ้มูลการจดัสรร
งบประมาณ 

Transaction Table 

D9 แฟ้มใชจ่้าย
งบประมาณ 

budget_out เก็บขอ้มูลการใชจ่้าย
งบประมาณ 

Transaction Table 

D10 แฟ้มเงินยมืราชการ budget_loan เก็บขอ้มูลเงินยมื
ราชการ 

Transaction Table 

D11 แฟ้มโครงการ
สถานศึกษา 

budget_project เก็บขอ้มูลโครงการ
สถานศึกษา 

Reference Table 
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จากตารางทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่าง
ล าปาง สามารถอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลในแต่ละตาราง ไดด้งัน้ี 

1) ตารางผูใ้ชง้าน เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ โดยมีรายละเอียดดงัตาราง
ท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ตารางผูใ้ชง้าน 
ช่ือตาราง : data_user 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านในระบบ 
Primary Key : DU_people_id 
Foreign Key : DP_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

DU_people_id varchar 13 รหสัผูใ้ชง้าน 3520011004848 
DP_id varchar 2 รหสัต าแหน่งงาน 1 
DU_sex varchar 10 ค าน าหนา้ นาย 
DU_name varchar 50 ช่ือ สมศกัด์ิ 
DU_lastname varchar 50 นามสกุล แกว้ดี 
DU_username varchar 50 ช่ือผูใ้ชง้านระบบ Somsak2528 
DU_password varchar 50 รหสัผา่นเขา้ระบบ S25av28K45 
DU_permission varchar 50 ช่ือสิทธิการใชง้าน ผูดู้แลระบบ 
DU_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล

ผูใ้ชง้าน 
2015-01-07 15:30:00 

DU_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุง
ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

2015-01-07 15:35:00 

DU_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน 

นายสมหมาย บุญดี 

DU_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

1 
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หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล DU_status แสดงไดด้งัน้ี 
 0 แทนขอ้มูลผูใ้ชง้านถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้านในระบบ 

2) ตารางต าแหน่งงาน เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลต าแหน่งงาน ดงัรายละเอียดในตาราง
ท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 ตารางต าแหน่งงาน 
ช่ือตาราง : data_position 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลต าแหน่งงาน 
Primary Key : DP_id 
Foreign Key :     - 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 
DP_id varchar 2 รหสัต าแหน่งงาน 1 
DP_name varchar 50 ช่ือต าแหน่งงาน ครูจา้งสอน 
DP_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล

ต าแหน่งงาน 
2015-01-07 15:30:00 

DP_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุง
ขอ้มูลต าแหน่งงาน 

2015-01-07 15:35:00 

DP_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
ต าแหน่งงาน 

นายสมหมาย บุญดี 

DP_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลต าแหน่งงาน 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล DP_status แสดงไดด้งัน้ี 
 0 แทนขอ้มูลต าแหน่งงานถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลต าแหน่งงานในระบบ 

3) ตารางหน่วยงาน เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลหน่วยงาน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ตารางหน่วยงาน 
ช่ือตาราง : data_dep 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลหน่วยงาน 
Primary Key : DD_id 
Foreign Key :     - 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 
DD_id varchar 2 รหสัหน่วยงาน 1 
DD_name varchar 50 ช่ือหน่วยงาน งานวางแผนและ

งบประมาณ 
DD_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล

หน่วยงาน 
2015-01-07 15:30:00 

DD_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุง
ขอ้มูลหน่วยงาน 

2015-01-07 15:35:00 

DD_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
หน่วยงาน 

นายสมหมาย บุญดี 

DD_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลหน่วยงาน 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล DD_status แสดงไดด้งัน้ี 
 0 แทนขอ้มูลหน่วยงานถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลหน่วยงานในระบบ 

4) ตารางผลผลิต/โครงการประจ าปี เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลผลผลิต/โครงการของ
งบประมาณประจ าปี โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ตารางผลผลิต/โครงการประจ าปี 
ช่ือตาราง : budget_product 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลผลผลิต/โครงการของงบประมาณประจ าปี 
Primary Key : BPRO_id 
Foreign Key :     -  

ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 
BPRO_id varchar 5 รหสัผลผลิต/

โครงการประจ าปี 
04001 

BPRO_year varchar 4 ปีงบประมาณ 2558 
BPRO_name varchar 100 ช่ือผลผลิต/

โครงการประจ าปี 
โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

BPRO_order varchar 2 ล าดบัการแสดง
ขอ้มูลผลผลิต/
โครงการประจ าปี 

1 

BPRO_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล
ผลผลิต/โครงการ
ประจ าปี 

2015-01-07 15:30:00 

BPRO_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุง
ขอ้มูลผลผลิต/
โครงการประจ าปี 

2015-01-07 15:35:00 

BPRO_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
ผลผลิต/โครงการ
ประจ าปี 

นายสมหมาย บุญดี 

BPRO_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลผลผลิต/
โครงการประจ าปี 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล BPRO_status แสดงไดด้งัน้ี 
 0 แทนขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปีในระบบ 



 

71 

5) ตารางงบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลประเภทรายจ่าย
ของงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดงัท่ีตาราง 4.7 

ตารางท่ี 4.7 ตารางงบประมาณจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ช่ือตาราง : budget_category 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลประเภทรายจ่ายของงบประมาณ 
Primary Key : BC_id 
Foreign Key :         - 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

BC_id varchar 1 รหสัประเภทรายจ่าย 1 
BC_year varchar 4 ปีงบประมาณ 2558 
BC_name varchar 20 ช่ือประเภทรายจ่าย งบบุคลากร 
BC_order varchar 1 ล าดบัการแสดง

ขอ้มูลประเภท
รายจ่าย 

1 

BC_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล
ประเภทรายจ่าย 

2015-01-07 15:30:00 

BC_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุง
ขอ้มูลประเภท
รายจ่าย 

2015-01-07 15:35:00 

BC_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
ประเภทรายจ่าย 

นายสมหมาย บุญดี 

BC_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลประเภท
รายจ่าย 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล BC_status แสดงไดด้งัน้ี 
 0 แทนขอ้มูลประเภทรายจ่ายถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลประเภทรายจ่ายในระบบ 

6) ตารางงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่าย เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลหมวดรายจ่าย 
ของงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 ตารางงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่าย 
ช่ือตาราง : budget_group 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลหมวดรายจ่ายของงบประมาณ 
Primary Key : BG_id 
Foreign Key : BC_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

BG_id varchar 2 รหสัหมวดรายจ่าย 1 
BC_id varchar 1 รหสัประเภทรายจ่าย 1 
BG_name varchar 50 ช่ือหมวดรายจ่าย ค่าใชส้อย 
BG_order varchar 2 ล าดบัการแสดง

ขอ้มูลหมวดรายจ่าย 
1 

BG_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล
หมวดรายจ่าย 

2015-01-07 15:30:00 

BG_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุง
ขอ้มูลหมวดรายจ่าย 

2015-01-07 15:35:00 

BG_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
หมวดรายจ่าย 

นายสมหมาย บุญดี 

BG_status char 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลหมวดรายจ่าย 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล BG_status แสดงไดด้งัน้ี 
 0 แทนขอ้มูลหมวดรายจ่ายถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลหมวดรายจ่ายในระบบ 

7) ตารางงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลหมวดรายจ่าย
ยอ่ยของงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 ตารางงบประมาณจ าแนกหมวดรายจ่ายยอ่ย 
ช่ือตาราง : budget_subgroup 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลหมวดรายจ่ายยอ่ยของงบประมาณ 
Primary Key : BSG_id 
Foreign Key : BG_id 

ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 
BSG_id varchar 2 รหสัหมวดรายจ่าย

ยอ่ย 
1 

BG_id varchar 2 รหสัหมวดรายจ่าย 1 
BSG_name varchar 100 ช่ือหมวดรายจ่ายยอ่ย ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพกั  

ค่าพาหนะ และ
ค่าใชจ่้ายเดินทาง
อ่ืนๆ 

BSG_order varchar 2 ล าดบัการแสดงขอ้มูล
หมวดรายจ่ายยอ่ย 

1 

BSG_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล
หมวดรายจ่ายยอ่ย 

2015-01-07 
15:30:00 

BSG_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุง
ขอ้มูลหมวดรายจ่าย
ยอ่ย 

2015-01-07 
15:35:00 

BSG_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
หมวดรายจ่ายยอ่ย 

นายสมหมาย บุญดี 

BSG_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลหมวดรายจ่าย
ยอ่ย 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล BSG_status แสดงไดด้งัน้ี 
 0 แทนขอ้มูลหมวดรายจ่ายยอ่ยถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลหมวดรายจ่ายยอ่ยในระบบ 
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8) ตารางจดัสรรงบประมาณ เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10 ตารางจดัสรรงบประมาณ 
ช่ือตาราง : budget_in 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ 
Primary Key : BIN_id 
Foreign Key : BC_id , BG_id , BSG_id , BPRO_id 

ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 
BIN_id int 4 ล าดบัขอ้มูลจดัสรร

งบประมาณ 
1 

BC_id varchar 1 รหสัประเภทรายจ่าย 1 
BG_id varchar 2 รหสัหมวดรายจ่าย 1 
BSG_id varchar 2 รหสัหมวดรายจ่ายยอ่ย 1 
BPRO_id varchar 5 รหสัผลผลิต/โครงการ

ประจ าปี 
04001 

BIN_year varchar 4 ปีงบประมาณ 2558 
BIN_refer varchar 20 เลขท่ีเอกสารอา้งอิง

การจดัสรรงบประมาณ 
124/58 

BIN_list varchar 50 รายละเอียดการจดัสรร
งบประมาณ 

ค่าสมคัรสอบ
พนกังานราชการ 

BIN_date date 3 วนัท่ีเอกสารอา้งอิงการ
จดัสรรงบประมาณ 

2015-05-02 

BIN_code varchar 16 หมายเลขรหสั
งบประมาณ 

2000660400100000 

BIN_amount double 8 จ านวนเงินจดัสรร
งบประมาณ 

1,000,000.00 

BIN_amount_status varchar 20 สถานะการจดัสรร
งบประมาณ 

โอนจดัสรรแลว้ 

BIN_plan varchar 100 แผนงานของ
งบประมาณ 

ขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
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ตารางท่ี 4.10 ตารางจดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

BIN_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล
จดัสรรงบประมาณ 

2015-01-07 
15:30:00 

BIN_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุงขอ้มูล
จดัสรรงบประมาณ 

2015-01-07 
15:35:00 

BIN_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
จดัสรรงบประมาณ 

นายสมหมาย บุญดี 

BIN_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลจดัสรร
งบประมาณ 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล BIN_status แสดงไดด้งัน้ี 

 0 แทนขอ้มูลจดัสรรงบประมาณถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลจดัสรรงบประมาณในระบบ 

9) ตารางใชจ่้ายงบประมาณ เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.11 

ตารางท่ี 4.11 ตารางใชจ่้ายงบประมาณ 
ช่ือตาราง : budget_out 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ 
Primary Key : BO_id 
Foreign Key : BC_id , BG_id , BSG_id , BPRO_id , BPJ_id , DU_people_id , DD_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

BO_id int 4 ล าดบัขอ้มูลใชจ่้าย
งบประมาณ 

1 

BC_id varchar 1 รหสัประเภทรายจ่าย 1 
BG_id varchar 2 รหสัหมวดรายจ่าย 1 
BSG_id varchar 2 รหสัหมวดรายจ่าย

ยอ่ย 
1 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางใชจ่้ายงบประมาณ (ต่อ) 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

BPRO_id varchar 5 รหสัผลผลิต/
โครงการประจ าปี 

04001 

BPJ_id varchar 6 รหสัโครงการ
สถานศึกษา 

580101 

DU_people_id varchar 13 รหสัผูใ้ชง้าน 3520011004848 
DD_id varchar 2 รหสัหน่วยงาน 1 
BO_year varchar 4 ปีงบประมาณ 2558 
BO_refer varchar 20 เลขท่ีเอกสารอา้งอิง

การใชจ่้าย
งบประมาณ 

สผ.123/58 

BO_list varchar 100 รายการใชจ่้าย
งบประมาณ 

การแข่งขนัประกวด
ส่ิงประดิษฐค์นรุ่น
ใหม่ 

BO_date date 3 วนัท่ีเอกสารอา้งอิง
การใชจ่้าย
งบประมาณ 

2015-01-07 

BO_amount double 8 จ านวนเงินใชจ่้าย
งบประมาณ 

100,000.00 

BO_amount_status varchar 20 สถานะการใชจ่้าย
งบประมาณ 

เบิกจ่ายแลว้ 

BO_note varchar 255 หมายเหตุ เบิกเกินส่งคืน 
ยอดเงินนกัเรียน 
ปวช. จ านวน 19 ราย  
4,370.00 บาท 

BO_refer_doc varchar 50 เอกสารเพิ่มเติมการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ใบเบิกท่ี 15/58  
ลว. 15 ม.ค. 58 

BO_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล 
ใชจ่้ายงบประมาณ 

2015-01-07 
15:30:00 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางใชจ่้ายงบประมาณ (ต่อ) 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

BO_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุง
ขอ้มูลใชจ่้าย
งบประมาณ 

2015-01-07 15:35:00 

BO_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
ใชจ่้ายงบประมาณ 

นายสมหมาย บุญดี 

BO_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลใชจ่้าย
งบประมาณ 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล BO_status แสดงไดด้งัน้ี 

 0 แทนขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณในระบบ 

10) ตารางเงินยมืราชการ เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลเงินยืมราชการ โดยมีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 4.12 

ตารางท่ี 4.12 ตารางเงินยมืราชการ 
ช่ือตาราง : budget_loan 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลเงินยมืราชการ 
Primary Key : BL_id 
Foreign Key : DU_people_id , DD_id  
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

BL_id int 4 ล าดบัขอ้มูลเงินยมื
ราชการ 

1 

DU_people_id varchar 13 รหสัผูใ้ชง้าน 3520011004848 
DD_id varchar 2 รหสัหน่วยงาน 1 
BL_year varchar 4 ปีงบประมาณ 2558 
BL_refer_lent varchar 20 เลขท่ีเอกสารยมื 123/58 
BL_date_lent date 3 วนัท่ีเอกสารยมื 2015-05-02 



 

78 

ตารางท่ี 4.12 ตารางเงินยมืราชการ (ต่อ) 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

BL_list varchar 100 รายการเงินยมื ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ 

BL_amount_lent double 8 จ านวนเงินยมื 10,000.00 
BL_date_limit date 3 วนัท่ีครบก าหนดคืน 2015-05-30 
BL_refer_return varchar 20 เลขท่ีเอกสารคืน 125/58 
BL_date_return date 3 วนัท่ีเอกสารคืน 2015-05-22 
BL_refer2_return varchar 10 เลขท่ีใบส าคญั 2-33 
BL_amount_used double 8 จ านวนเงินท่ีใชจ้ริง 9,000.00 
BL_amount_over double 8 จ านวนเงินส่งคืน/

เบิกเพิ่ม 
1,000.00 

BL_receipt varchar 10 ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี ค.94211 
BL_receipt_no varchar 4 ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 17 
BL_note varchar 255 หมายเหตุ เบิกชดใชเ้งินยมืฎีกาท่ี 

15/58 ลว. 15 ม.ค. 58 
BL_loan_status varchar 20 สถานะเงินยมื

ราชการ 
ยืน่เร่ืองยมืเงิน 

BL_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล 
เงินยมืราชการ 

2015-01-07 15:30:00 

BL_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุง
ขอ้มูลเงินยมืราชการ 

2015-01-07 15:35:00 

BL_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
เงินยมืราชการ 

นายสมหมาย บุญดี 

BL_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลเงินยมืราชการ 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล BL_status แสดงไดด้งัน้ี 

 0 แทนขอ้มูลเงินยมืราชการถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลเงินยมืราชการในระบบ 
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11) ตารางโครงการสถานศึกษา เป็นตารางแสดงการเก็บขอ้มูลโครงการสถานศึกษา โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13 ตารางโครงการสถานศึกษา 
ช่ือตาราง : budget_product 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลโครงการสถานศึกษา 
Primary Key : BPJ_id 
Foreign Key :     -  

ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 
BPJ_id varchar 6 รหสัโครงการ

สถานศึกษา 
580101 

BPJ_year varchar 4 ปีงบประมาณ 2558 
BPJ_name varchar 100 ช่ือโครงการ

สถานศึกษา 
โครงการพฒันา
ระบบไฟฟ้า  

BPJ_amount double 8 จ านวนงบประมาณท่ี
ก าหนด 

10,000.00 

BPJ_dep varchar 50 ฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

BPJ_prostatus varchar 20 สถานะโครงการ
สถานศึกษา 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

BPJ_order varchar 3 ล าดบัการแสดงขอ้มูล
โครงการสถานศึกษา 

1 

BPJ_add datetime 8 วนัเวลาเพิ่มขอ้มูล
โครงการสถานศึกษา 

2015-01-07 
15:30:00 

BPJ_update datetime 8 วนัเวลาปรับปรุงขอ้มูล
โครงการสถานศึกษา 

2015-01-07 
15:35:00 

BPJ_userupdate varchar 50 ช่ือผูป้รับปรุงขอ้มูล
โครงการสถานศึกษา 

นายสมชาย บุญดี 
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ตารางท่ี 4.13 ตารางโครงการสถานศึกษา (ต่อ) 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบายขอ้มูล ตวัอยา่ง 

BPJ_status varchar 1 สถานะการแสดง
ขอ้มูลโครงการ
สถานศึกษา 

1 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล BJP_status แสดงไดด้งัน้ี 

 0 แทนขอ้มูลโครงการสถานศึกษาถูกลบโดยระบบ 
 1 แทนแสดงขอ้มูลโครงการสถานศึกษาในระบบ 

4.5 ความสัมพนัธ์ของฐานข้อมูล 

จากการศึกษาวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล ผูศึ้กษาไดก้ าหนดเคร่ืองมือในการออกแบบแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล โดยมีสัญลกัษณ์
การออกแบบแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งฐานขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.14 

ตารางท่ี 4.14 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
 

เอน็ทิต้ี (Entity) 

 

 

คุณลกัษณะของเอ็นทิต้ี (Attribute) 

 
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง 
(One-to-One Relationship) 

 
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 
(One-to-Many Relationship) 

 
ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
(Many-to-Many Relationship) 

Entity Name 
Attribute 
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ภาพท่ี 4.13 แผนผงัความสัมพนัธ์ของตารางการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ

งบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 
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บทที ่5 

การออกแบบหน้าจอการแสดงผลและการพฒันาโปรแกรม 

 

ผูศึ้กษา ไดก้ าหนดการออกแบบหนา้จอการแสดงผลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
งบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง โดยออกแบบเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัการออกแบบ
ฐานขอ้มูลและระบบงานใหม่ ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในบทท่ีผา่นมา การออกแบบหนา้จอการแสดงผล
ของระบบมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ใ้ชง้านระบบสามารถใชง้านไดโ้ดยง่าย ตรงกบัความตอ้งการ มีความ
สะดวกและรวดเร็วในกระบวนการท างาน ผูศึ้กษาไดจ้ดัแบ่งขั้นตอนการออกแบบหนา้จอการ
แสดงผลและรายละเอียดของการพฒันาโปรแกรมไวด้งัน้ี 

5.1 โครงสร้างของระบบ 

5.2 การออกแบบหนา้จอการแสดงผลของระบบ 

5.3 การพฒันาโปรแกรม 

5.4 โครงสร้างเวบ็ไซต ์

5.1 โครงสร้างของระบบ 

การก าหนดโครงสร้างของระบบ สามารถแบ่งแยกการท างานตามระดบัสิทธิของผูใ้ชง้านระบบ 
ประกอบดว้ย ผูป้ฏิบติังานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา ไดรั้บสิทธิในส่วนของผูดู้แลระบบ 
ผูป้ฏิบติังานวางแผนและงบประมาณ ไดรั้บสิทธิในส่วนของการบริหารจดัการขอ้มูลพื้นฐาน
งบประมาณ  ขอ้มูลผลผลิต/โครงการ ขอ้มูลการจองงบประมาณ และการเรียกดูรายงานขอ้มูลการ
ด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ผูป้ฏิบติังานการเงิน ไดรั้บสิทธิในส่วนของการบริหาร
จดัการขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณ ขอ้มูลผลผลิต/โครงการ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอ้มูลเงินยมื
ราชการ และการเรียกดูรายงานขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ผูป้ฏิบติังาน
พสัดุ ไดรั้บสิทธิในส่วนของการบริหารจดัการขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ และการ
เรียกดูรายงานขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ผูป้ฏิบติังานบญัชี ไดรั้บสิทธิใน
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ส่วนของการเรียกดูรายงานขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา หวัหนา้งาน ไดรั้บ
สิทธิในส่วนของการเรียกดูรายงานขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานดา้นงบประมาณ ผูบ้ริหาร ไดรั้บสิทธิในส่วนของการเรียกดูรายงานผลการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา โดยผูเ้ขา้ใชง้านในระบบทุกล าดบั มีขอ้ก าหนดในการเขา้ใชง้าน
ระบบ คือ การลงทะเบียน หรือล๊อกอินเขา้สู่ระบบก่อนการใชง้านทุกคร้ัง หลงัจากผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 
ผูใ้ชง้านจะมีระดบัของสิทธิการใชง้านตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนด ดงัน้ี  

1) ผูดู้แลระบบ มีสิทธิในการก าหนดขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลผูใ้ชง้านและระดบัของสิทธิการ
ใชง้านของผูใ้ชง้านระบบ  

2) ผูป้ฏิบติังานวางแผนและงบประมาณ มีสิทธิในการน าเขา้และปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐาน 
ขอ้มูลผลผลิต/โครงการ ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลการจองงบประมาณ 
ตลอดจนสิทธิในการเรียกดูรายงานขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 

3) ผูป้ฏิบติังานการเงิน มีสิทธิในการน าเขา้และปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลผลผลิต/
โครงการ ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอ้มูลเงินยืม
ราชการ ตลอดจนสิทธิในการเรียกดูรายงานขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 

4) ผูป้ฏิบติังานพสัดุ มีสิทธิในการน าเขา้และปรับปรุงขอ้มูลการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือม
ปีงบประมาณ และสิทธิในการเรียกดูรายงานขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 

5) ผูป้ฏิบติังานบญัชี มีสิทธิในการเรียกดูรายงานขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 

6) หวัหนา้งาน มีสิทธิในการเรียกดูรายงานขอ้มูลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 

7) ผูบ้ริหาร มีสิทธิในการเรียกดูรายงานสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ รายงานผลการ
บริหารงบประมาณประจ าปี และรายงานผลการบริหารงบประมาณโครงการของ
สถานศึกษา 

 

 

 



 

 

 

ภาพท่ี 5.1 โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 
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5.2 การออกแบบหน้าจอการแสดงผลของระบบ 

การออกแบบหนา้จอการแสดงผลของระบบ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการออกแบบโดยมุ่งเนน้ใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถใชง้านระบบไดโ้ดยง่าย ไม่ยุง่ยากหรือซบัซอ้น มีความสะดวกในการใชง้าน มีลกัษณะหนา้ตา
ของการแสดงผลท่ีสวยงามน่าสนใจ สามารถน าเสนอรายละเอียดของขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยมีรายละเอียดการออกแบบหนา้จอการแสดงผล ดงัน้ี 

5.2.1 การออกแบบหนา้จอแสดงผลการเขา้สู่ระบบ เป็นหนา้จอการแสดงผลเร่ิมตน้ของการเขา้
สู่การใชง้านระบบ ดงัแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 5.2  

ภาพท่ี 5.2 หนา้จอแสดงผลการเขา้สู่ระบบ 

 จากภาพท่ี 5.2 สามารถอธิบายรายละเอียดหนา้จอแสดงผลการเขา้สู่ระบบไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือและป้ายสัญลกัษณ์ของหน่วยงาน 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงช่ือของระบบ 

3) ส่วนท่ี 3 แสดงการน าเขา้ขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นในการเขา้สู่ระบบ 

4 

1 

2 

3 
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4) ส่วนท่ี 4 แสดงขอ้มูลการติดต่อผูพ้ฒันาระบบ 

5.2.2 การออกแบบหนา้จอแสดงผลหนา้หลกัของระบบ เป็นหนา้จอการแสดงผลภายหลงัจาก
ผา่นขั้นตอนการเขา้สู่ระบบแลว้ และเป็นหนา้จอหลกัในการใชง้านระบบ ดงัแสดง
รายละเอียดในภาพท่ี 5.3   

ภาพท่ี 5.3 หนา้จอแสดงผลหนา้หลกัของระบบ 

 จากภาพท่ี 5.3 สามารถอธิบายรายละเอียดหนา้จอแสดงผลหนา้หลกัของระบบไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือและป้ายสัญลกัษณ์ของหน่วยงาน 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงช่ือของระบบ 

3) ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้านระบบ 

4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูหลกัของระบบ จ านวน 7 รายการ ประกอบดว้ย  
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4.1) จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

4.2) จดัการผลผลิต/โครงการ  

4.3) จดัสรรงบประมาณ 

4.4) ใชจ่้ายงบประมาณ 

4.5) เงินยมื 

4.6) รายงาน 

4.7) ผูดู้แลระบบ 

5) ส่วนท่ี 5 แสดงขอ้มูลท่ีเลือกตามรายการเมนูหลกัของระบบ 

6) ส่วนท่ี 6 แสดงขอ้มูลการติดต่อผูพ้ฒันาระบบ 

5.2.3 การออกแบบหนา้จอแสดงผลจดัการขอ้มูลของระบบ เป็นหนา้จอการแสดงผล
รายละเอียดการจดัการขอ้มูลของระบบ ดงัแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 5.4  

 

ภาพท่ี 5.4 หนา้จอแสดงผลจดัการขอ้มูลของระบบ 
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 จากภาพท่ี 5.4 สามารถอธิบายรายละเอียดหนา้จอแสดงผลจดัการขอ้มูลของระบบ ได้
ดงัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือและป้ายสัญลกัษณ์ของหน่วยงาน 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงช่ือของระบบ 

3) ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้านระบบ 

4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูหลกัของระบบ  

5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการขอ้มูลส าหรับจดัการขอ้มูล ประกอบดว้ยตวัเลือก
จ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ การน าเขา้ขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูล โดยมีขอ้มูล
แสดงผลในส่วนจดัการขอ้มูล คือ ขอ้มูลกลุ่มรายจ่าย (ขอ้มูลประเภท
รายจ่าย ขอ้มูลหมวดรายจ่าย ขอ้มูลหมวดรายจ่ายยอ่ย) ขอ้มูลหน่วยงาน 
ขอ้มูลต าแหน่งงาน ขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี ขอ้มูลโครงการ
สถานศึกษา ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ 
และขอ้มูลเงินยมืราชการ 

6) ส่วนท่ี 6 แสดงรายละเอียดขอ้มูล และตวัเลือกในการปรับปรุง ยกเลิก และ
สืบคน้ขอ้มูล โดยมีขอ้มูลแสดงผลในส่วนรายละเอียดขอ้มูล คือ ขอ้มูล
กลุ่มรายจ่าย (ขอ้มูลประเภทรายจ่าย ขอ้มูลหมวดรายจ่าย ขอ้มูลหมวด
รายจ่ายยอ่ย) ขอ้มูลหน่วยงาน ขอ้มูลต าแหน่งงาน ขอ้มูลผลผลิต/โครงการ
ประจ าปี ขอ้มูลโครงการสถานศึกษา ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูล
การใชจ่้ายงบประมาณ และขอ้มูลเงินยมืราชการ 

7) ส่วนท่ี 7 แสดงขอ้มูลการติดต่อผูพ้ฒันาระบบ 

5.2.4 การออกแบบหนา้จอแสดงผลรายงาน เป็นหนา้จอการแสดงผลรายละเอียดรายงานผล
การบริหารงบประมาณ ดงัแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 5.5 
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ภาพท่ี 5.5 หนา้จอแสดงผลรายงาน 

จากภาพท่ี 5.5 สามารถอธิบายรายละเอียดหนา้จอแสดงผลรายงาน ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือและป้ายสัญลกัษณ์ของหน่วยงาน 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงช่ือของระบบ 

3) ส่วนท่ี 3 แสดงขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้านระบบ 

4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูหลกัของระบบ  

5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการขอ้มูลส าหรับเลือกแสดงรายงาน 

6) ส่วนท่ี 6 แสดงรายละเอียดรายงานผลการบริหารงบประมาณ ประกอบดว้ย
รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปี และรายงานผลการบริหาร
งบประมาณโครงการของสถานศึกษา 

7) ส่วนท่ี 7 แสดงขอ้มูลการติดต่อผูพ้ฒันาระบบ 
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5.3 การพฒันาโปรแกรม 

ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการพฒันาระบบงานดงักล่าวในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่ โดยก าหนดการใชง้าน
ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมดรีมวฟีเวอร์ ถือเป็นเคร่ืองมือหลกัในการพฒันาและสร้าง
ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน โดยท างานและประมวลผลผา่นรูปแบบภาษาพีเอชพี ในส่วนของการบริหาร
จดัการฐานขอ้มูล อาศยัโปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการฐานขอ้มูลของ
ระบบงาน โดยมีไฟลท่ี์เก่ียวขอ้งต่อการท างานของระบบดงักล่าว ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5.1 แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ 
ล าดบั ช่ือไฟล ์ ค าอธิบาย 

1 authen.php การตรวจสอบสิทธ์ิในการใชง้านระบบ 
2 budget_category.php การจดัการขอ้มูลประเภทรายจ่าย 
3 budget_group.php การจดัการขอ้มูลหมวดรายจ่าย 
4 budget_in.php การจดัการขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ 
5 budget_loan.php การจดัการขอ้มูลเงินยมื 
6 budget_out.php การจดัการขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ 
7 budget_product.php การจดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี 
8 budget_project.php การจดัการขอ้มูลโครงการสถานศึกษา 
9 budget_subgroup.php การจดัการขอ้มูลหมวดรายจ่ายยอ่ย 

10 data_dep.php การจดัการขอ้มูลหน่วยงาน 
11 data_position.php การจดัการขอ้มูลต าแหน่งงาน 
12 data_user.php การจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
13 login.php หนา้จอหลกัในการเขา้สู่ระบบ 
14 main.php การจดัการรหสัผา่นในการใชง้านระบบ 
15 report.php รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปี 
16 report2.php รายงานผลการบริหารงบประมาณโครงการของสถานศึกษา 
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5.4 โครงสร้างเวบ็ไซต์ 

ในการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซตส์ าหรับการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
งบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดโครงสร้างเวบ็ไซต ์ โดยแบ่งออกเป็น
หมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ชง้านในระบบ ดงัน้ี 

 หนา้จอหลกั 
   เขา้สู่ระบบ 

 ส่วนส าหรับผูดู้แลระบบ 
   จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
    จดัการขอ้มูลหน่วยงาน 
    จดัการขอ้มูลต าแหน่งงาน 
   จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
   แกไ้ขรหสัผา่น 
   ออกจากระบบ 

 ส่วนส าหรับผูป้ฏิบติังานแผน 
   จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
    จดัการขอ้มูลกลุ่มรายจ่าย 
   จดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการ 
    จดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี 
    จดัการขอ้มูลโครงการสถานศึกษา 

 จดัการขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ 
 จดัการขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ 
 แกไ้ขรหสัผา่น 

   ออกจากระบบ 
 ส่วนส าหรับผูป้ฏิบติังานการเงิน 

   จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
    จดัการขอ้มูลกลุ่มรายจ่าย 
   จดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการ 
    จดัการขอ้มูลผลผลิต/โครงการประจ าปี 
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 จดัการขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ 
 จดัการขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ 
 จดัการขอ้มูลเงินยมื 
 แกไ้ขรหสัผา่น 

   ออกจากระบบ 
 ส่วนส าหรับผูป้ฏิบติังานพสัดุ 

 ดูรายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ 
 จดัการขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ 
 ดูรายงานขอ้มูลเงินยมื 
 แกไ้ขรหสัผา่น 

   ออกจากระบบ 
 ส่วนส าหรับหวัหนา้งาน/ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ดูรายงานขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ 
 ดูรายงานขอ้มูลใชจ่้ายงบประมาณ 
 ดูรายงานขอ้มูลเงินยมื 
 แกไ้ขรหสัผา่น 

   ออกจากระบบ 
 ส่วนส าหรับผูบ้ริหาร 

 เลือกดูรายงานสารสนเทศ 
  ดูรายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปี 

 ดูรายงานผลการบริหารงบประมาณโครงการของสถานศึกษา 
 แกไ้ขรหสัผา่น 

   ออกจากระบบ 
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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

ในขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา หลงัจากการพฒันาและติดตั้งระบบ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการประเมินผล
การใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง และน าขอ้มูลมาด าเนินการ
วเิคราะห์ เพื่อจดัท าขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันา โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดงั
รายการขอ้มูลต่อไปน้ี 

6.1 รูปแบบการประเมินผลการใชง้านระบบ 

6.2 การประเมินผล 

6.3 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

6.4 สรุปผลการศึกษา 

6.5 ขอ้จ ากดัของระบบ 

6.6 ขอ้เสนอแนะ 

6.1 รูปแบบการประเมินผลการใช้งานระบบ 

6.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมิน  

การประเมินผลการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของ
วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการประเมิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งต่อ
การด าเนินงานดา้นงบประมาณและเป็นกลุ่มผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง โดยก าหนดกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการ
ประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการประเมินทั้งส้ิน 20 คน ดงัน้ี  

  1) ผูบ้ริหาร      จ านวน 5 คน 

  2) ผูป้ฏิบติังาน (การเงิน พสัดุ วางแผนฯ)  จ านวน 5 คน 
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  3) หวัหนา้งาน (การเงิน พสัดุ วางแผนฯ บญัชี) และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  
   (บญัชี)      จ านวน 7 คน 

  4) ผูดู้แลระบบ (งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ ) จ านวน 3 คน 

        รวมทั้งส้ิน    20 คน 

 6.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการประเมินผลการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของ
วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการใชง้าน
ระบบงานดงักล่าว โดยก าหนดหวัขอ้ในการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) ดา้นประสิทธิภาพการใชง้านระบบ ประกอบดว้ย ความง่ายในการใชง้าน 
ความรวดเร็วในการประมวลผลและสืบคน้ขอ้มูล ความเหมาะสมของ
หนา้ตาการแสดงผล ความถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูลสารสนเทศ ความ
ปลอดภยัของขอ้มูล  และการประยกุตใ์ชใ้นระบบงานจริง 

2) ขอ้เสนอแนะในการพฒันาและปรับปรุงระบบ รวบรวมขอ้คิดเห็นและ
แนวทางในการพฒันาจากผูใ้ชง้าน เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบในคร้ังต่อไป 

 6.1.3 ประเด็นการประเมิน 

ในส่วนของแบบสอบถามการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณ
ของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดประเด็นในการประเมินตามกลุ่ม
ผูใ้ชง้าน โดยมีรายละเอียดประเด็นในการประเมินแยกตามกลุ่มผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 

1) กลุ่มผูบ้ริหาร มีประเด็นการประเมินทั้งส้ิน 5 ขอ้ คือ 

1.1) การเรียกใชร้ายงานสารสนเทศมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

1.2) หนา้ตาการแสดงผลของรายงานสารสนเทศมีความสวยงาม
เหมาะสม 

1.3) ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลรายงานสารสนเทศ 
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1.4) ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขอ้มูลงบประมาณ 

1.5) รายงานสารสนเทศมีความถูกตอ้งครบถว้นตรงตามความตอ้งการ  

2) กลุ่มผูป้ฏิบติังาน มีประเด็นการประเมินทั้งส้ิน 8 ขอ้ คือ 

2.1) การออกแบบระบบการท างานมีความง่ายต่อการใชง้าน 

2.2) หนา้ตาการแสดงผลของระบบมีความสวยงามเหมาะสม 

2.3) การบนัทึกและปรับปรุงขอ้มูลมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

2.4) การประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็ว 

2.5) ขอ้มูลสารสนเทศของระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  า 

2.6) มีระบบสืบคน้ขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

2.7) ระบบสามารถน าเสนอรายงานขอ้มูลไดต้รงตามความตอ้งการ 

2.8) ระบบสามารถประยกุตใ์ชใ้นระบบงานจริงได้ 

3) กลุ่มหวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง มีประเด็นการประเมินทั้งส้ิน 
6 ขอ้ คือ 

3.1) การเรียกใชร้ายงานขอ้มูลดา้นงบประมาณมีความสะดวกและง่ายต่อ
การใชง้าน 

3.2) หนา้ตาการแสดงผลของระบบมีความสวยงามเหมาะสม 

3.3) การประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็ว 

3.4) มีระบบสืบคน้รายงานขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

3.5) รายงานขอ้มูลดา้นงบประมาณมีความถูกตอ้งและตรงตามความ
ตอ้งการ 

3.6) ระบบสามารถประยกุตใ์ชใ้นระบบงานจริงได้ 
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4) กลุ่มผูดู้แลระบบ มีประเด็นการประเมินทั้งส้ิน 6 ขอ้ คือ 

4.1) หนา้ตาการแสดงผลของระบบมีความสวยงามเหมาะสม 

4.2) ระบบก าหนดสิทธิผูใ้ชง้านและขอ้มูลพื้นฐานมีความสะดวกและ
ง่ายต่อการใชง้าน 

4.3) การประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็ว 

4.4) ขอ้มูลสารสนเทศของระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  า 

4.5) มีระบบสืบคน้ขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

4.6) ระบบมีความปลอดภยัของขอ้มูลในการด าเนินงาน 

6.2 การประเมินผล 

 6.2.1 ลกัษณะแบบประเมิน 

 แบบสอบถามการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของ
วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินออกเป็น 5 อนัดบั ดงัน้ี 

   1) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  มีค่าเป็น 5 

   2) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นมาก   มีค่าเป็น 4 

   3) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง  มีค่าเป็น 3 

   4) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นนอ้ย   มีค่าเป็น 2 

   5) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเป็น 1 

 6.2.2 เกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มูล 

การแปลความหมายของขอ้มูล ด าเนินการโดยค านวณค่าเฉล่ียของขอ้มูล จากนั้นน า
ค่าเฉล่ียท่ีผา่นการค านวณมาแปลความหมาย ซ่ึงสามารถก าหนดเกณฑค์่าเฉล่ียออกเป็น 
5 ระดบั ดงัน้ี 
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1) ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2) ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 

3) ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 

4) ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ย 

5) ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.00 - 1.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 

จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ จ านวนทั้งส้ิน 20 คน ปรากฏผล
ดงัแสดงในตารางท่ี 6.1  

ตารางท่ี 6.1 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม
ผูบ้ริหาร 

ประเด็นการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1.การเรียกใชร้ายงาน
สารสนเทศมีความสะดวก
และง่ายต่อการใชง้าน 

4 
(80%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.80 

2.หนา้ตาการแสดงผลของ
รายงานสารสนเทศมีความ
สวยงามเหมาะสม 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.60 

3.ระบบมีความรวดเร็วใน
การประมวลผลรายงาน
สารสนเทศ 

4 
(80%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.80 

4.ระบบช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขอ้มูลงบประมาณ 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.60 
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ตารางท่ี 6.1 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม
ผูบ้ริหาร (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

5.รายงานสารสนเทศมี
ความถูกตอ้งครบถว้นตรง
ตามความตอ้งการ 

2 
(40%) 

3 
(60%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.40 

ตารางท่ี 6.2 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังาน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1.การออกแบบระบบการ
ท างานมีความง่ายต่อการใช้
งาน 

1 
(20%) 

3 
(60%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.00 

2.หนา้ตาการแสดงผลของ
ระบบมีความสวยงาม
เหมาะสม 

1 
(20%) 

3 
(60%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.00 

3.การบนัทึกและปรับปรุง
ขอ้มูลมีความสะดวกและ 
ง่ายต่อการใชง้าน 

1 
(20%) 

3 
(60%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.00 

4.การประมวลผลขอ้มูล
ของระบบมีความรวดเร็ว 

2 
(40%) 

2 
(40%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.20 

5.ขอ้มูลสารสนเทศของ
ระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  า 

2 
(40%) 

2 
(40%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.20 

6.มีระบบสืบคน้ขอ้มูลท่ี
สะดวกและรวดเร็ว 

3 
(60%) 

1 
(20%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.40 
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ตารางท่ี 6.2 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

7.ระบบสามารถน าเสนอ
รายงานขอ้มูลไดต้รงตาม
ความตอ้งการ 

2 
(40%) 

1 
(20%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.00 

8.ระบบสามารถประยกุตใ์ช้
ในระบบงานจริงได ้

1 
(20%) 

3 
(60%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.00 

ตารางท่ี 6.3 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม 
หวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง   

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1.การเรียกใชร้ายงานขอ้มูล
ดา้นงบประมาณมีความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้
งาน 

5 
(71.43%) 

2 
(28.57%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.71 

2.หนา้ตาการแสดงผลของ
ระบบมีความสวยงาม
เหมาะสม 

6 
(85.71%) 

1 
(14.29%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.86 

3.การประมวลผลขอ้มูล
ของระบบมีความรวดเร็ว 

6 
(85.71%) 

1 
(14.29%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.86 

4.มีระบบสืบคน้รายงาน
ขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

6 
(85.71%) 

1 
(14.29%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.86 

5.รายงานขอ้มูลดา้น
งบประมาณมีความถูกตอ้ง
และตรงตามความตอ้งการ 

6 
(85.71%) 

0 
(0%) 

1 
(14.29%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.71 
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ตารางท่ี 6.3 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม 
หวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

6.ระบบสามารถประยกุตใ์ช้
ในระบบงานจริงได ้

5 
(71.43%) 

2 
(28.57%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.71 

ตารางท่ี 6.4 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม 
ผูดู้แลระบบ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1.หนา้ตาการแสดงผลของ
ระบบมีความสวยงาม
เหมาะสม 

1 
(33.33%) 

2 
(66.67%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.33 

2.ระบบก าหนดสิทธิ
ผูใ้ชง้านและขอ้มูลพื้นฐาน
มีความสะดวกและง่ายต่อ
การใชง้าน 

2 
(66.67%) 

1 
(33.33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.67 

3.การประมวลผลขอ้มูล
ของระบบมีความรวดเร็ว 

2 
(66.67%) 

1 
(33.33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.67 

4.ขอ้มูลสารสนเทศของ
ระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  า 

3 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5.00 

5.มีระบบสืบคน้ขอ้มูลท่ี
สะดวกและรวดเร็ว 

1 
(33.33%) 

2 
(66.67%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.33 

6.ระบบมีความปลอดภยั
ของขอ้มูลในการ
ด าเนินงาน 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.00 
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ตารางท่ี 6.5 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูบ้ริหาร 
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉล่ีย การแปลผล 

1.การเรียกใชร้ายงานสารสนเทศมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 4.80 มากท่ีสุด 
2.หนา้ตาการแสดงผลของรายงานสารสนเทศมีความสวยงามเหมาะสม 4.60 มากท่ีสุด 
3.ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลรายงานสารสนเทศ 4.80 มากท่ีสุด 
4.ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขอ้มูลงบประมาณ 4.60 มากท่ีสุด 
5.รายงานสารสนเทศมีความถูกตอ้งครบถว้นตรงตามความตอ้งการ 4.40 มาก 

ความคิดเห็นในภาพรวม 4.64 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 6.6 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉล่ีย การแปลผล 

1.การออกแบบระบบการท างานมีความง่ายต่อการใชง้าน 4.00 มาก 
2.หนา้ตาการแสดงผลของระบบมีความสวยงามเหมาะสม 4.00 มาก 
3.การบนัทึกและปรับปรุงขอ้มูลมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 4.00 มาก 
4.การประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็ว 4.20 มาก 
5.ขอ้มูลสารสนเทศของระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  า 4.20 มาก 
6.มีระบบสืบคน้ขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 4.40 มาก 
7.ระบบสามารถน าเสนอรายงานขอ้มูลไดต้รงตามความตอ้งการ 4.00 มาก 
8.ระบบสามารถประยกุตใ์ชใ้นระบบงานจริงได ้ 4.00 มาก 

ความคิดเห็นในภาพรวม 4.10 มาก 

ตารางท่ี 6.7 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มหวัหนา้งานและ 
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
1.การเรียกใชร้ายงานขอ้มูลดา้นงบประมาณมีความสะดวกและ 
ง่ายต่อการใชง้าน 

4.71 มากท่ีสุด 

2.หนา้ตาการแสดงผลของระบบมีความสวยงามเหมาะสม 4.86 มากท่ีสุด 
3.การประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็ว 4.86 มากท่ีสุด 
4.มีระบบสืบคน้รายงานขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 4.86 มากท่ีสุด 
5.รายงานขอ้มูลดา้นงบประมาณมีความถูกตอ้งและตรงตามความ
ตอ้งการ 

4.71 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 6.7 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มหวัหนา้งานและ 
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
6.ระบบสามารถประยกุตใ์ชใ้นระบบงานจริงได ้ 4.71 มากท่ีสุด 

ความคิดเห็นในภาพรวม 4.79 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 6.8 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูดู้แลระบบ 
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉล่ีย การแปลผล 

1.หนา้ตาการแสดงผลของระบบมีความสวยงามเหมาะสม 4.33 มาก 
2.ระบบก าหนดสิทธิผูใ้ชง้านและขอ้มูลพื้นฐานมีความสะดวกและ 
ง่ายต่อการใชง้าน 

4.67 มากท่ีสุด 

3.การประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็ว 4.67 มากท่ีสุด 
4.ขอ้มูลสารสนเทศของระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  า 5.00 มากท่ีสุด 
5.มีระบบสืบคน้ขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 4.33 มาก 
6.ระบบมีความปลอดภยัของขอ้มูลในการด าเนินงาน 4.00 มาก 

ความคิดเห็นในภาพรวม 4.50 มากท่ีสุด 

6.3 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมินการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่าง
ล าปาง สามารถจ าแนกผลการประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

6.3.1 กลุ่มผูบ้ริหาร มีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นการประเมินดา้นการเรียกใชร้ายงาน
สารสนเทศมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.80 ในส่วนของหนา้ตาการแสดงผลของรายงานสารสนเทศมีความสวยงามเหมาะสมมี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 ในประเด็นดา้นระบบมี
ความรวดเร็วในการประมวลผลรายงานสารสนเทศมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.80 ประเด็นดา้นระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขอ้มูลงบประมาณมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.60 ประเด็นดา้นรายงานสารสนเทศมีความถูกตอ้งครบถว้นตรงตามความตอ้งการมี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.40  
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินในกลุ่มผูบ้ริหาร พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการใชง้านระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.64 
และมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดต่อประเด็นการเรียกใชร้ายงานสารสนเทศมีความสะดวก
และง่ายต่อการใชง้าน และประเด็นดา้นความรวดเร็วของระบบในการประมวลผล
รายงานสารสนเทศ 

6.3.2 กลุ่มผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นการประเมินดา้นการออกแบบระบบ
การท างานมีความง่ายต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 ในส่วนของ
หนา้ตาการแสดงผลของระบบมีความสวยงามเหมาะสมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 ประเด็นการบนัทึกและปรับปรุงขอ้มูลมีความสะดวกและ
ง่ายต่อการใชง้านมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 ประเด็น
การประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็วมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20 ประเด็นดา้นขอ้มูลสารสนเทศของระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  ามี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20 ประเด็นในส่วนของการมี
ระบบสืบคน้ขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็วมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.40 ประเด็นในส่วนของระบบสามารถน าเสนอรายงานขอ้มูลไดต้รงตาม
ความตอ้งการมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 ประเด็น
ระบบสามารถประยกุตใ์ชใ้นระบบงานจริงไดมี้ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินกลุ่มผูป้ฏิบติังาน พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการใชง้านระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.10 และมี
ระดบัความคิดเห็นสูงสุดต่อประเด็นท่ีระบบสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

6.3.3  กลุ่มหวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง มีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นการ
ประเมินดา้นการเรียกใชร้ายงานขอ้มูลดา้นงบประมาณมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้
งานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.71 ในส่วนของหนา้ตาการแสดงผลของ
ระบบมีความสวยงามเหมาะสมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.86 ประเด็นการประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็วมีระดบัความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.86 ประเด็นการมีระบบสืบคน้รายงานขอ้มูลท่ี
สะดวกและรวดเร็วมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.86 ใน
ประเด็นรายงานขอ้มูลดา้นงบประมาณมีความถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการมีระดบั
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ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.71 และประเด็นระบบสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นระบบงานจริงได ้ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.71  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินกลุ่มหวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ 
ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใชง้านระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.79 และมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดต่อประเด็นหนา้ตาการแสดงผล
ของระบบมีความสวยงามเหมาะสม การประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็ว 
และการมีระบบสืบคน้รายงานขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

6.3.4 กลุ่มผูดู้แลระบบ มีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นการประเมินดา้นหนา้ตาการแสดงผล
ของระบบมีความสวยงามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33 ในส่วนของ 
ระบบก าหนดสิทธิผูใ้ชง้านและขอ้มูลพื้นฐานมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้านมี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.67 ประเด็นดา้นการ
ประมวลผลขอ้มูลของระบบมีความรวดเร็วมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.67 ประเด็นดา้นขอ้มูลสารสนเทศของระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  ามี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.00 ประเด็นการมีระบบ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็วมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 4.33 และประเด็นในส่วนของระบบมีความปลอดภยัของขอ้มูลในการด าเนินงานมี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินกลุ่มผูดู้แลระบบ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการใชง้านระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.50 
และมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดต่อประเด็นขอ้มูลสารสนเทศของระบบมีความถูกตอ้ง
แม่นย  า 

6.4 สรุปผลการศึกษา 

การคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของ
วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
งบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันา
กระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ผูศึ้กษาไดด้ าเนินพฒันาและออกแบบระบบงานดงักล่าว โดยผา่นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการ
ด าเนินงานดา้นงบประมาณ จากการสังเกตกระบวนการท างาน การสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการ
ด าเนินงานดา้นงบประมาณ และการศึกษาจากเอกสารการด าเนินงาน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าด าเนินการ
วเิคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ โดยผูใ้ชง้านในระบบงานใหม่ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังาน (งานแผน งานพสัดุ งานการเงิน) หวัหน้างานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง (งานแผน งาน
พสัดุ งานการเงิน งานบญัชี) ผูดู้แลระบบ ซ่ึงการพฒันาระบบงานดงักล่าว มีองคป์ระกอบของระบบ
ในการด าเนินงานดา้นการจดัการขอ้มูลพื้นฐานงบประมาณ การจดัการขอ้มูลผลผลิตและโครงการ 
การจดัการขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ การจดัการขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ การจดัการในส่วน
ของขอ้มูลเงินยมื การจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ และการจดัการความปลอดภยัในการใชง้านระบบ รวมไปถึง
การออกรายงานสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารดา้นผลการบริหารงบประมาณ  

ผลการใชง้านระบบ พบวา่ ระบบมีความง่ายต่อการใชง้าน มีความรวดเร็วในการประมวลผลขอ้มูล
อ านวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นงบประมาณ ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งแม่นย  า รายงาน
สารสนเทศตรงต่อความตอ้งการในการใชง้าน ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูบ้ริหารในการน าขอ้มูล
สารสนเทศจากระบบงาน ไปใชใ้นการวเิคราะห์และวางแผนการบริหารงบประมาณในอนาคตต่อไป 

6.5 ข้อจ ากดัของระบบ 

จากการทดสอบการใชง้านระบบ พบขอ้จ ากดัและปัญหาของระบบ ดงัน้ี 

1) รูปแบบการแสดงรายงานแผนภูมิ ไม่สามารถแสดงผลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท
สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ตได ้ เน่ืองจากการใชง้านเวบ็บราวเซอร์ในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
และแทบ็เล็ต ไม่รองรับการใชง้านการแสดงผลในรูปแบบของ Flash Player 

2) การใชง้านโปรแกรมแอฟเซิร์ฟในการบริหารจดัการเวบ็เซิร์ฟเวอร์ สามารถรองรับการ
ใชง้านไดสู้งสุดท่ีเวอร์ชัน่ 2.6.0 เน่ืองจากผูพ้ฒันาไดยุ้ติการพฒันาโปรแกรมดงักล่าว 
โดยมีเวอร์ชัน่ส าหรับการใชง้านสูงสุดท่ีเวอร์ชัน่ 2.6.0 

3) ระบบไม่สามารถแสดงยอดเงินรวมของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรส าหรับใชจ่้ายใน
โครงการต่างๆของสถานศึกษาได ้ เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมีความผนัผวน
ตามจ านวนนกัเรียนนกัศึกษา หากยอดจ านวนนกัเรียนนกัศึกษามีการเปล่ียนแปลง 
ยอดเงินงบประมาณท่ีสามารถใชจ่้ายไดจ้ริงจะมีการเปล่ียนแปลงตาม และการพิจารณา



 

106 

ใชจ่้ายงบประมาณในโครงการต่างๆของสถานศึกษา อาศยัการพิจารณาตามงบประมาณ
ท่ีไดรั้บจดัสรรในแต่ละรอบเป็นส าคญั 

6.6 ข้อเสนอแนะ 

ในการพฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวทิยาลยัสารพดัช่าง
ล าปาง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมไวด้งัน้ี 

1) ควรปรับเปล่ียนโปรแกรมการใชง้านในการบริหารจดัการเวบ็เซิร์ฟเวอร์ เน่ืองจากตวั
โปรแกรมแอฟเซิร์ฟซ่ึงติดตั้งและใชง้านในระบบงานดงักล่าว มีขอ้จ ากดัดา้นการพฒันา
และอาจไม่สามารถรองรับรูปแบบการใชง้านในอนาคต ตวัอยา่งของโปรแกรมท่ี
เหมาะสมส าหรับการใชง้าน อาทิเช่น โปรแกรม Xampp เป็นโปรแกรมซ่ึงรองรับการใช้
งานในทุกระบบปฏิบติัการ  และสามารถใชง้านไดท้ั้งบนระบบปฏิบติัการแบบ 32 บิต 
และ 64 บิต  

2) ควรพฒันาระบบในดา้นการบริหารจดัการเงินรายไดส้ถานศึกษาใหมี้ความสมบูรณ์และ
คลอบคลุมระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น ระบบการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและตรวจสอบขอ้มูลเงินรายไดข้องสถานศึกษา ผา่น
ระบบการจดัการขอ้มูลใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 

3) ควรพฒันาระบบการส ารองขอ้มูล ใหส้ามารถด าเนินส ารองขอ้มูลโดยอตัโนมติั เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกนัปัญหาการสูญหายของขอ้มูล   

4) ควรพฒันาระบบน าเขา้และสืบคน้เอกสารการด าเนินงานดา้นงบประมาณ เพื่อใหก้าร
สืบคน้เอกสารอา้งอิงต่างๆ สามารถด าเนินการไดโ้ดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
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