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เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)
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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) บูรณำกำรกระบวนกำรทำงำนด้ำนงบลงทุนร่วมกันระหว่ำงงำนวำงแผนงบประมำณ และงำนติดตำมและ
ประเมินผล ฝ่ำยนโยบำยและแผน
2) ศึกษำ รวบรวมข้อมูลงบลงทุนระหว่ำงปีงบประมำณที่มีกำรอนุมัติในอดีต และจัดทำเป็นฐำนข้อมูลงบ
ลงทุน เพื่อนำมำจัดทำกระบวนกำรและกำหนดปฏิทิน กำรประชุมคณะกรรมกำรงบประมำณ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยกำรงบลงทุนเพื่อให้เกิดควำมครอบคลุม และสำมำรถใช้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจและจัดสรรงบประมำณได้อย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
3) กำหนดปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำรงบประมำณ เพื่อพิจำรณำจัดสรรงบลงทุนกรณีจำเป็นเร่งด่วน
ระหว่ำงปีงบประมำณ หลักเกณฑ์พิจำรณำงบลงทุน กระบวนกำรดำเนินกำรประชุม นำเสนอต่อผู้บริหำร
และ
สื่อสำรไปยังภำควิชำและหน่วยงำนภำยในคณะฯ
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) มีกระบวนกำรพิจำรณำงบลงทุน กรณีจำเป็นเร่งด่วนระหว่ำงปีงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ โดยผ่ำนกำร
พิจ ำรณำในรูป แบบคณะกรรมกำร ท ำให้เ กิ ดกระบวนกำรพิจ ำรณำอย่ำงเหมำะสม มี ก ำรใช้ง บประมำณอย่ำง
สมเหตุสมผล กำรอนุมัติมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
2) มีสัดส่วนกำรอนุมัติงบลงทุนระหว่ำงปีงบประมำณ (นอกแผน) ลดลงเทียบกับงบลงทุนรวม ทำให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบลงทุนดียิ่งขึ้น
3) กำรยกเลิกงบลงทุนที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ทันภำยในปีงบประมำณลดน้อยลง
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กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ จัดให้ผสู้ นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรอนุมัติจัดสรรงบลงทุน กรณีจำเป็นเร่งด่วนระหว่ำงปีงบประมำณ
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล และมีพันธกิจในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกระดับ
และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง ทำกำรวิจัยและให้บริกำรทำงวิชำกำร และให้บริกำรทำงกำรแพทย์ รวมทั้ง มีกำร
วำงแนวทำงกำรพั ฒ นำอย่ำงต่อ เนื่อ ง อี ก ทั้ ง คณะฯ ให้ควำมส ำคัญ ในกำรบริห ำรงบประมำณ และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและขับเคลื่อนกำรดำเนินกิจกำร อีกทั้งให้ภำควิชำ
และหน่วยงำนภำยในคณะฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรวำงแผนงบประมำณและบริหำรงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนที่กำหนด เกิดกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นไปตำมข้อกำหนดที่สำนัก
งบประมำณกำหนดไว้
ในขณะที่กำรบริหำรงบประมำณของคณะฯ มีปัจ จัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน กำรขออนุมัติ
งบประมำณระหว่ำงปีงบประมำณ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งกระทบต่อกำรบริหำรงบประมำณของคณะฯ เนื่องจำก
เป็นกำรขออนุมัติงบประมำณนอกแผนงบประมำณ ทำให้คณะฯ ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพิ่มมำกขึ้น อีก
ทั้งส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนด้ำนงบลงทุนของคณะฯ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ซึ่ง ร้อยละของวงเงินกำรขอ
อนุมัติงบลงทุนนอกแผน กรณีจำเป็นเร่งด่วนระหว่ำงปีงบประมำณของคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบลงทุนรวม
ซึ่งในอดีตกำรอนุมัติงบประมำณระหว่ำงปีนั้น เป็นกำรพิจำรณำถึงควำมจำเป็นเร่งด่วน และเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
โดยมิได้มีขั้นตอนกำรพิจำรณำอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุม
คณะฯ จึงมีกำรปรับกระบวนกำรพิจำรณำงบลงทุนโดยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรงบประมำณฯ พิจำรณำ
งบลงทุ นนอกแผน กรณีจ ำเป็นเร่ง ด่วนระหว่ำงปีงบประมำณ เพื่อพิจ ำรณำรำยละเอียดรำยกำรงบลงทุ นอย่ำง
ครอบคลุมด้วยวิธีกำรพิจำรณำเช่นเดียวกับกำรอนุมัติงบลงทุนประจำปี โดยให้ภำควิชำและหน่วยงำนชี้แจงควำม
จ ำเป็นและเร่งด่วน เพื่ อ เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรงบประมำณในกำรพิจำรณำจัดสรร
รำยกำรงบลงทุนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และเป็นกำรผลักดันให้ภำควิชำและหน่วยงำน ตระหนักถึงควำมสำคัญใน
กำรวำงแผนงบประมำณประจำปีเพิ่มมำกขึ้น
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ตัวชี้วัด :

3

ขั้นตอนการดาเนินงาน :
กาหนดปฏิทนิ การทางานและ
การพิจารณางบลงทุนกรณีเร่งด่วน

แจ้งภาควิชาหน่วยงานถึงกาหนดการ
ในการประชุม
ครั้งที่ 1 : เดือนธันวาคม
ครั้งที่ 2 : เดือนมีนาคม

วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบ
กระบวนการอนุมัติงบลงทุนเร่งด่วน

จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุม
พิจารณางบลงทุนเร่งด่วนระหว่างปี

การพิจารณางบลงทุน
ระหว่างปีงบประมาณ
มีกระบวนการที่ไม่เป็นระบบ

1. ข้อมูลผลการอนุมตั ิงบลงทุนระหว่างปีงบประมาณ
2. ข้อมูลรายการที่เสนอขออนุมตั ิ
3. ข้อมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณา
เช่น ข้อมูลสินทรัพย์ในคณะฯ
ข้อมูลประสิทธิภาพในการดาเนินงานงบลงทุน

พัฒนากระบวนการ
ติดตามความคืบหน้า
ในการจัดซื้อ/จัดหางบลงทุน

1. วิเคราะห์ผลจากตัวชี้วดั และพัฒนา
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
2. ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณา
3. ทบทวนกาหนดการในการประชุม
พิจารณาให้สอดคล้องกับการจัดหา

1. จัดประชุมติดตามความคืบหน้า
2. จัดทารายงานติดตามความคืบหน้า
ไปยังภาควิชา/หน่วยงาน (รายเดือน)

ประเมินและวิเคราะห์
ผลการใช้งาน
1. เทียบกับตัวชี้วัด (KPI)
2. ทบทวนกระบวนงาน (After Action Review)
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