ระบบติดตามงบประมาณ กรณีศึกษากรมทางหลวงชนบท
สรรเพ็ชญ์ รอดกรุด*
ดร.นันทิกา ปริญญาพล**

บทคัดย่อ
การทําระบบสารสนเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานงบประมาณ
ให้ สามารถติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถของการเรียกดูรายงาน
ให้ มีความสะดวก รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงช่ วยลดปั ญหาด้ านการจัดเก็บ
การสูญหายของเอกสาร และ ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในทุกด้ าน ซึ่งการนําระบบติดตาม
งบประมาณมาใช้ จะช่วยลดความซับซ้ อน และ ขั้นตอนในการปฎิบัติงาน จากเดิมที่อยู่ในรูปแบบ
ของเอกสารเปลี่ยนมาเป็ นระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถดําเนินงานที่เกี่ยวข้ อง โดยอยู่
ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวก และง่ายต่อการใช้ งาน

บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีหน้ าที่ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท
เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งทั่วประเทศ จึงต้ องมีการจัดทําโครงการ โดยกรมทางหลวงชนบท
จะทําหน้ าที่ในการ สร้ างทาง และ สะพาน ตลอดจนบํารุงรั กษาให้ สามารถใช้ งานได้ เป็ นปกติ
มีความปลอดภัยกับผู้ใช้ รถใช้ ถนนทุกคน
โดยในแต่ ละปี กรมทางหลวงชนบท จะได้ รับการอนุ มัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อ
บริหารโครงการต่างๆ แต่ ในปี 2558 มีโครงการสูงถึง 2000 - 3000 โครงการ ด้ วยวิธีการ
ทํางานอยู่ในรูปแบบของเอกสารเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ ต้องใช้ พ้ ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารจํานวนมาก
อีกทั้งยังพบปัญหาเอกสารเสียหายจนไม่สามารถนํามาใช้ งานได้ รวมไปถึงการค้ นหาเอกสารนั่นใช้
เวลานาน แม้ ว่าปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนมาใช้ วิธีการส่งเอกสาร จากส่งทางไปรษณีย์ มาเป็ นการส่ง
อีเมลล์ แต่กย็ ังพบปัญหาในการส่ง เช่น ส่งผิดพลาด , แฟ้ มข้ อมูลที่ส่งเสียหาย , เวลาในการ
อ้ างอิงข้ อมูลไม่ ตรงกัน ทําให้ สาํ นักแผนงาน ที่มีหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูล จากทุกหน่ วยงาน
เพื่อทํารายงานเสนอผู้บริหารระดับสูง ไม่สามารถจัดทํารายงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
จึงได้ มีแนวคิดที่จะบริหารจัดการกับเอกสาร และ จัดการโครงการให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็ นต้ น
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
1. เพื่ อ ศึ ก ษา และ วิ เ คราะห์ ร ะบบติ ด ตามงบประมาณรวมทั้ ง รั บ ทราบปั ญ หา
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ น งาน ทั้ ง ในด้ านการวางแผน การควบคุ ม
และการบริหารจัดการงบประมาณ
3. เพื่อจัดทํารายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
การจัดเก็บเอกสารกรมทางหลวงชนบท
ในปั จ จุ บั น ระบบจั ด เก็บ เอกสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นสิ่ ง จํา เป็ นสํา หรั บ สํา นั ก งาน
หน่วยงานต่างๆเนื่องด้ วยแต่ละหน่วยงานมีเอกสารใหม่เกิดขึ้นทุกวันทําให้ ปริมาณเอกสารเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ การจัดเก็บเอกสารในลักษณะแฟ้ ม หรือตู้เก็บเอกสารจะมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ซ่ึงใช้
ในการจัดเก็บเอกสาร หากเป็ นเอกสารที่ไม่สามารถทําลายได้ หรือมีความจําเป็ นที่ต้องเก็บรักษาไว้
เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานเป็ นระยะเวลานาน จํานวนของแฟ้ มและตู้เก็บเอกสารย่อมมีจาํ นวนมากอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาในการสืบค้ นเพื่อนํากลับมาใช้ งานทําให้ ต้องใช้ เวลานาน ในการ
ค้ นหา และเสี่ยงต่อการทําให้ เอกสารชํารุดหรือสูญหายได้
จากกรณีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการเอกสารของสํานักแผนงาน กรมทาง
หลวงชนบท มีระบบการทํางานสารบรรณแบบเดิมโดยได้ รับเอกสาร/ทั้งระบบคนเดินหนังสือ
และ การส่งหนังสือ และ รายงานโครงการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สํานักแผนงาน
จะต้ องดําเนินการบริ หารจัดการเกี่ยวกับหนังสือ/เอกสารที่เข้ ามาในแต่ ละวันรวมทั้งหนังสือที่
เจ้ าหน้ าที่ของสํานักแผนงานได้ จัดพิมพ์ข้ นึ เช่น หนังสือบันทึกข้ อความ หนังสือครุฑ เป็ นต้ น ซึ่ง
หนังสือเอกสารแต่ ละชนิดเจ้ าหน้ าที่จะต้ องทําการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ออกเลขที่ ลงวันที่
และเวลา เพื่อเป็ นการควบคุมจํานวนหนังสือ/เอกสารที่เข้ า-ออกซึ่งในแต่ละวันมีหนังสือเอกสาร
เข้ า-ออกมายังสํานักแผนงานเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ ปริมาณหนังสือ/เอกสารเพิ่มมากขึ้นอีกทั้ง
เสียเวลาไปกับการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือเป็ นเวลานาน
ดังนั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะแก้ ปัญหาการบริหารงานเอกสารสําหรับหน่วยงานราชการ
โดยการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารด้ วยการสร้ างโปรแกรมระบบฐานข้ อมูลการจัดเก็บเอกสาร
สําหรับหน่ วยงานการศึกษาเพื่ อเป็ นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ช่ วยเพิ่ มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน งานสารบรรณ การรับหนังสือการส่งหนังสือ การเก็บเอกสาร การรายงานโครงการ การ
สืบค้ นข้ อมูลเอกสารลดปัญหาการสูญหายของเอกสารลดการใช้ แฟ้ มกระดาษ ลดพื้นที่การใช้ ต้ ูใน
การจัดเก็บเอกสาร ประหยัดกระดาษ และลดขั้นตอนการทํางาน โดยผู้วิจัยเริ่มศึกษาจากการเก็บ
ข้ อมูลรวบรวมปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับระบบงานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร และรวบรวมความ
ต้ องการของผู้ท่เี กี่ยวข้ อง จากนั้นดําเนินการออกแบบระบบงานใหม่
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วงจรของเอกสาร (Document Lift Cycle)

ภาพที่ 1 แผนผังวงจรของเอกสาร
(ทีม่ า : วีณา เนตรสว่าง และ สุ รัตนา สังข์หนุน, 2555)
การใช้ งานเอกสารทั่วไปมีข้ันตอน เริ่มตั้งแต่การสร้ างรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน โดยจะมีผลบังคับใช้ ได้ กต็ ่อเมื่อได้ รับการอนุมัติหรือลงนามรับรอง
โดยผู้ท่มี ีอาํ นาจในการอนุมัติส่งั การตามลําดับชั้นของกระบวนการทํางานของแต่ละหน่วยงาน เมื่อ
เอกสารผ่านขั้นตอนการอนุมัติจะถูกส่งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องการ เพื่อใช้ แสดงข้ อมูล
ข่ า วสารตามเนื้ อหาบนตั ว เอกสารที่ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น เอกสารที่ส่ง ออกไปหรื อได้ รับ มาหลั ง จากการ
ดําเนินการเสร็จสิ้นจะถูกจัดเก็บไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานหรือใช้ งานซํา้ และจะถูกทําลายเมื่อหมดอายุ
การใช้ งานของเอกสาร
การบริหารโครงการในมุมมองนักบริหาร
การบริหารโครงการ (Project management) หมายถึง กระบวนการในการดําเนิน
กิจกรรมด้ วยวิธกี ารใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการบริหารงานประจํา/การบริหารทั่วไป เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้ ภายใต้ กรอบด้ านงบประมาณและเวลา วัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดอาจจะ
เป็ นผลได้ ท่เี ป็ นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือทั้งสอง
อย่างกระบวนการบริหารโครงการประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ กระบวนการบริหาร และระดับการบริหาร
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ขั้นตอนการดําเนินการ
วิธีการทํางานแบบเดิม (As-is Process)
สํานักแผนงานมีหน้ าที่ในการวางแผนและรวบรวมข้ อมูลความก้ าวหน้ าของโครงการ
ทุกหน่วยงานในกรมทางหลวงชนบทการทํารายงานแบบเดิมนั้นจะทําในโปรแกรมMicrosoftExcel
และเก็บข้ อมูลในรูปแบบเอกสาร ทุกวันที่ 25 ของเดือนสํานักแผนจะตัดยอดการเบิกจ่ายของ
โครงการต่างๆ เพื่อทํารายงานภาพรวมการเบิกจ่ายของทั้งกรมเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อวางแผน
วางนโยบายในไตรมาส หรือ ปี งบประมาณต่อไป ทําให้ หน่วยงานทั้งหมดต้ องส่งรายงานดังกล่าว
ให้ สาํ นักแผนงานก่อนวันที่ 25 ของเดือนซึ่งพบปัญหาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆจะส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ ด้ วยการบวนการในการทํางานของกรมทางหลวงชนบททําให้ เอกสารมาถึง
สํานักแผนงานช้ า ภายหลังสํานักแผนงานออกหนังสือคําสั่งให้ ทุกหน่วยงานเปลี่ยนจากการส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์มาเป็ นการส่งทาง E-Mail ทําให้ สาํ นักแผนสามารถรวบรวมข้ อมูลได้ เร็ย่งิ ขึ้น
แต่กย็ ังพบปัญหา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Fish Bone Diagram
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การออกแบบระบบงานใหม่
แผนภาพ Use Case Diagram แสดงให้ เห็นหน้ าที่ของแต่ละบุคคล

ภาพที่ 3 Use Case Diagram
Entity Relationship Diagram
แผนภาพแสดงให้ เห็นฐานข้ อมูลของระบบติดตามงบประมาณ
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ภาพที่ 4 Entity Relationship Diagram

การพัฒนาระบบ
การออกแบบส่วนประสานกับผูใ้ ช้
หน้ าแสดงผลการค้ นหาโครงการโดยสามารถดูรายละเอียดของแต่ละโครงการ
เพื่ออัพเดท หรือ แก้ ไข ข้ อมูลโครงการได้

ภาพที่ 5 หน้ าค้ นหา
หน้ าแสดงผลสรุปเบิกจ่ายเป็ นผลรวมการเบิกจ่ายของโครงการทั้งหมด และสามารถ
ดูรายละเอียดลึกลงไปถึงระดับหน่วยงาน ของกรมทางหลวงชนบททั้งหมดได้
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ภาพที่ 6 หน้ าสรุปเบิกจ่าย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การทดลองใช้ งานระบบติดตามงบประมาณในครั้งนี้จะแบ่ งผู้เข้ าร่ วมทดสอบระบบ
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มติดตามและประเมินผลโดยมีคุณฐานันดรเป็ นผู้ทดสอบหลักพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ใช้ งานที่ไม่ซับซ้ อน , ไม่ยุ่งยาก และยังแบ่งงานให้ ผ้ ูใช้ งานหลายคนได้ ทําให้ สามารถควบคุม
ตรวจสอบ , คุณภาพและระยะเวลาในการทํางานของผู้ใช้ งานได้ เป็ นอย่างดี
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศพึงพอใจเป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วในการใช้
งานระบบ เช่ น การค้ นหาข้ อมูลโครงการใช้ เวลาเพียงไม่ ก่ีวินาทีนับจากกดปุ่ มค้ นหา และ การ
เรียกดูข้อมูลได้ อย่างเรียลไทม์ท่เี รียกดูรายงานได้ ทุกที่ , ทุกเวลา , ทุกอุปกรณ์ ขอเพียงอุปกรณ์ท่ี
ใช้ งานมีระบบ มีอนิ เทอร์เน็ต ความเร็วตั้งแต่ 64 kb ขึ้นไป ก็สามารถเรียกดูรายงานได้ ทนั ที
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