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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  

ชื่อหน่วยงาน    ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายนโยบายและแผน  
                    ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ชื่อผู้เขียน  
 นางสาวจิณณภักดิ์  ศรีศิลารักษ์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ  ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 
 นางสาวนันทนัช    ช่างเรือนกุล ต าแหน่ง หัวหน้างานงบประมาณ    ฝ่ายการคลัง    
 นางสาวหทัยญณัฐ   ใจโลกา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ฝ่ายนโยบายและแผน 

1.บทสรุปผู้บริหาร 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด  
ของประเทศไทยที่ด าเนินการมานานตั้งแต่ปี  พ.ศ.2431 และมีการปฏิบัติงานในระบบสนับสนุนแบบเดิม 
ทีข่าดการเชื่อมโยงของระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดท า
รายงานต่าง ๆ การจัดการด้านพัสดุเป็นกระบวนการท างานหนึ่งที่ต้องอาศัยความเชื่อมโยงตั้งแต่กระบวนการวางแผน 
การบริหารงบประมาณ จนกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือให้ได้มาซึ่ง พัสดุที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
ของคณะฯ  
 กระบวนการด้านพัสดุในอดีตนั้น  หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผน การเบิกจ่ายวัสดุ 
ไม่สม่ าเสมอ การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า พัสดุในระบบไม่ตรงกับคลังภาควิชา มีการกักเก็บพัสดุเกินความจ าเป็นในช่วง
สิ้นปี  รวมทั้งงานจ้างบริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  
ในช่วงเวลาการเปลี่ยนปีงบประมาณ และไม่ทันต่อการใช้งาน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการผู้ป่วย รวมถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ การท างานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้ปรับกระบวนการ
ท างานด้านพัสดุ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นคณะฯ จึงได้บูรณาการกระบวนการ
ท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งภายในและภายนอกคณะฯ  
ไม่ขัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   มีการก าหนดการสื่อสาร ก ากับการด าเนินการตามแผน  
และปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า แก่ทั้งระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการที่ค านึงถึงความเหมาะสม 
ตามช่วงเวลา เพ่ือให้ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ได้ทันตามก าหนดและมีพัสดุพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ หน่วยงานสนับสนุนให้บริการสนับสนุนการ
ท างานของภาควิชา/หน่วยงาน โดยมุ่งผลส าเร็จจากการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) 
 ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  
การให้ค าปรึกษาระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบ System Application Products (SAP) และการตรวจสอบความ
ถูกต้อง เกิดความพร้อมที่จะด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ในขั้นตอนต่อไปได้ทันที พร้อมทั้งการพัฒนารายงานการ
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จัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เพ่ือประกอบการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร และเพ่ือการติดตามการปฏิบัติงานในระดับ
ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงาน 
 2.1 โครงสร้างขององค์กร 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการปรับโครงสร้างและระบบการก ากับดูแลองค์กรเพ่ือให้สอดคล้อง  
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรายงานผลโดยตรง 
ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นองค์กรสูงสุด โครงสร้างการบริหารจัดการ 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตามลักษณะงานและพันธกิจ คือ กลุ่มที่ 1 ภาควิชา/สถาน/ศูนย์หรือเทียบเท่ารับผิดชอบ 
โดยหัวหน้าภาควิชา/สถาน/ศูนย์ ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนสนับสนุนการบริการทางการแพทย์การวิจัย
สนับสนุนการบรรลุพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน และยุทธศาสตร์ของศิริราชโดยมีบุคลากรหลักในสังกัด ได้แก่ บุคลากร 
สายวิชาการ กลุ่มท่ี 2  โรงพยาบาลศิริราช รับผิดชอบโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านพันธกิจ
บริการทางการแพทย์มีบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุนทั้งวิชาชีพเฉพาะและทั่วไป และกลุ่มที่ 3 ส านักงาน
คณบดี รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าฝ่าย/งาน ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบและกระบวนการ
สนับสนุนของคณะฯ ดูแลกลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ที่เป็นสายสนับสนุนทั่วไป 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 

ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายการคลัง และฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้ส านักงาน
คณบดี มีการท างานเชื่อมโยงระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชี ภายใต้พันธกิจหลักทั้งการรักษาพยาบาล  
การวิจัยและการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ตามภาระงาน ดังนี้ 

1) ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ประสานและร่วมก าหนดนโยบายและแผนของคณะฯ อย่างบูรณาการ
วิเคราะห์ ประสานงาน ติดตามประเมินผล กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน/โครงการ  
และงบประมาณของคณะฯ ทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดรวมถึงรายงานผล  
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ครบถ้วนเสนอต่อผู้บริหาร เ พ่ือการวิ เคราะห์และตัดสินใจ  
รวมทั้งสามารถเสนอต่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 

2) ฝ่ายการคลัง มีหน้าที่บริหารจัดการภาพรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของคณะฯ ดูแลระบบการเงิน การคลัง  
 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ดูแลในด้านการเงิน บัญชีและต้นทุน 
งบประมาณ และการเรียกเก็บหนี้ โดยก าหนดพันธกิจให้สามารถด าเนินการในด้านต่าง  ๆ อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

                               

                   

                       

                                             

           

                                 
 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างฝ่ายการคลัง 
 

3) ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าทีห่ลักในกระบวนการจัดหา ควบคุม บริหารจัดการและพัฒนาระบบทรัพย์สิน
และพัสดุของคณะฯ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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ภาพที่ 4 โครงสร้างฝ่ายทรัพยส์ินและพัสด ุ
 

 2.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย 
วิสัยทัศน์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
พันธกิจ     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่  
  1) การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
  2) การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ  
  3) การให้บริการทางการแพทย์ 
  ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และน ามา 
ซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้น าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  

 วัฒนธรรมองค์กร  “SIRIRAJ”  ประกอบด้วย 
  S  =  Seniority  รักกันดุจพี่น้อง  
  I =  Integrity  ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้  
  R  =  Responsibility  รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา   
  I  =  Innovation  คิดสร้างสรรค์    
  R  =  Respect  ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา   
  A =  Altruism  ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   

J  =  Journey to Excellence and Sustainability  
          มุ่งม่ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
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 2.3 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ส าคัญคืออะไร กลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าเป็นกระบวนการต้นทางที่จะเร่งรัดการจัดหาพัสดุ เพ่ือผลักดัน  

ให้ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ได้พัสดุมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งจะตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง พั สดุ ล่ ว งหน้ านั้ น  เ ป็ นก ระบวนการส า คัญที่ จ ะสนั บสนุ นมาต รกา ร 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกระบวนการท างานที่น าไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามที่รัฐก าหนดไว้ 
ทั้งการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ  สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้  
ตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่ก าหนด อันได้แก่ มีงบด าเนินงานทันต่อการใช้งาน งบลงทุนก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 
1 และเบิกจ่ายตามระยะเวลาสัญญาซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารงบประมาณ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงาน  รวมถึงผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัด ๆ ไป นอกจากนี้การด าเนินโครงการ 
ยังรวมถึงการพัฒนารายงานการใช้งบประมาณที่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างทันท่วงที (Real Time) มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นย า สะดวกในการใช้ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการปรับและตรวจสอบรายงาน สามารถเพ่ิมศักยภาพ 
ในการบริหารงบประมาณใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารและหน่วยงานสนับสนุน 
 

บริการหลักท่ีส าคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า 

- ประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัพย์สิน
และพัสดุ ฝ่ายนโยบายและแผน และงาน
งบประมาณ ฝ่ายการคลัง เพ่ือจัดเตรียม
แผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า 

- ชี้แจงภาควิชา/หน่วยงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า  

 
- ภาควิชา/หน่วยงานรับทราบแผนการด าเนินการ
และปฏิทินการท างาน  
- ภาควิชา/หน่วยงานบันทึกข้อมูล PR ล่วงหน้า 
ในระบบ SAP อย่างถูกต้อง พร้อมตรวจสอบ
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเบื้องต้น 
- ภาควิชา/หน่วยงานมีพัสดุพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

พัฒนารายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า 
- ติดตาม และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ล่วงหน้า 
 

 
- ติดตามและรายงานผลตั้งแต่ระดับปฎิบัติ
การถึงระดับบริหาร  
- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้มี
ประสิทธิภาพ  แสดงข้อมูลการใช้งบประมาณ 
ให้ตรงตามปีงบประมาณ   
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2.4 กลุ่มลูกค้า ที่ส าคัญมีใครบ้าง  
 

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 
ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - ภาควิชา/หน่วยงานกว่า 90 หน่วยงาน 

- ผู้บริหาร 
หน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - ผู้รับบริการตามพันธกิจ 

- ผู้ประกอบการ 
 

2.5 รางวัล / ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
1) ได้รับรางวัลชนะเลิศประจ าปี 2551 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดีเด่นแห่งปี (Thailand ICT Excellence Awards 2008  For Siriraj Back Office Project (SI-BACX) ) 
2) ได้รับรางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand จากการน าเสนอ

บทความ เรื่อง “ระบบการวางแผนงบประมาณประจ าปีเพ่ือความเป็นเลิศขององค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ในงาน
ประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in 
Thailand ภายใต้หัวข้อ Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคม
คุณภาพ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา 

3) ได้รับรางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand จากการน าเสนอ
บทความ เรื่อง “ระบบการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณอย่างบูรณาการ เพ่ือความยั่งยืน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2559 ในงานประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 17th Symposium on TQM-Best 
Practices in Thailand ภายใต้หัวข้อ Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices : เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่สังคมคุณภาพ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา 

3) ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับการน าเสนอบทความเรื่อง ระบบการบริหารต้นทุนเพ่ือการ
จัดการที่เป็นเลิศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่งาน Thailand Quality Conference ครั้งที่ 17 

4) ได้รับรางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างท่ีดี TQM-Best Practices in Thailand จากการน าเสนอบทความ 
เรื่อง “การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ” จากมูลนิธิ
ส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ในงานประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & 
The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ภายใต้หัวข้อ Knowledge Sharing Practitioner 
to Best Practices : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมคุณภาพ 

5) ได้รับรางวัล Thailand Quality Conference ครั้งที่ 18 ปี 2560  
     1. ธรรมาภิบาลต้นทุน ส าหรับการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรม  
      2. ระบบบริหารลูกหนี้เพื่อการจัดการที่เป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
6) ได้รับรางวัล Thailand Quality Conference ครั้งที่ 19 ปี 2561  
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                    1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรับช าระค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
                  2. โครงการพัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ  
                    3. ระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร 
                    4. ระบบการจัดท ารายงานเพ่ือการบริหารจัดการตามกลุ่มสิทธิผู้ป่วย  

 5. รับทุนการศึกษาต่างประเทศทันใจ ไร้รอยต่อ  
 6. การบริหารต้นทุนด้วยเทคนิค Cost variance analysis โดยใช้ โปรแกรม Tableau 
 7. การจัดท าโปรแกรม Siriraj  AR Reconcile Statement 

 
3.การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"    

 
กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ความต้องการที่ส าคัญ 

กลุ่มลูกค้าภายใน 

1. ภาควิชา/หน่วยงาน - ได้รับพัสดุ และการบริการตรงตามความต้องการ ครบถ้วน 
รวดเร็ว ทันเวลาพร้อมใช้งานตามพันธกิจ และให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง 

- การเบิกจ่ายเงินในเวลาที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

2. ผู้บริหาร - มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และประกอบการ
วางแผนในอนาคต 

กลุ่มลูกค้าภายนอก 

1. ผู้รับบริการตามพันธกิจ - ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการด้านต่างๆ 
2. ผู้รับบริการภายนอกคณะฯ 
(บริษัท  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้านค้า 
ผู้ประกอบการ) 

- ได้รับเงินค่าพัสดุตามเงื่อนไขสัญญา 

 
4.  กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ในอดีตที่ผ่านมา ปัญหาการบริหารงบประมาณของคณะฯ ในกระบวนการจัดหาพัสดุ ได้แก่ การที่ภาควิชา/
หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผน การเบิกจ่ายวัสดุไม่สม่ าเสมอ การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า 
พัสดุในระบบไม่ตรงกับคลังภาควิชา มีการกักเก็บพัสดุเกินความจ าเป็นในช่วงสิ้นปี  รวมทั้งไม่สามารถด าเนินงานจ้าง
บริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่  ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการเปลี่ยนปีงบประมาณ ท าให้ไม่ทัน 
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ต่อการใช้งาน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้ป่วย รวมถึงความพึงพอใจ  
ของผู้รับบริการ  

กระบวนการงบประมาณด้านพัสดุนั้น เริ่มต้นจากการวางแผนงบประมาณ (งบด าเนินการ และงบลงทุน)  
การบริหารกระบวนการด้านการจัดหาพัสดุ การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน รวมถึงการน าพัสดุไปใช้  
ตามแผนงาน ในอดีตนั้น กระบวนการด้านการจัดหาพัสดุ จะเริ่มด าเนินการก่อนเปิดปีงบประมาณเพียง 2-3 เดือน  
ด้วยกระบวนการจัดหาตามระเบียบพัสดุจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน หากเกิดปัญหาระหว่างการจัดหาอันจะเป็นเหตุให้
ไม่สามารถท าการจัดหาได้ส าเร็จในครั้งแรก จะต้องเริ่มต้นกระบวนการจัดหาใหม่ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพ่ิมขึ้น 1-2  
เท่า ปัญหาที่เกิดตามมา ได้แก่ ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผน ส่งผลให้กระทบกระบวนการถัดๆ ไป
เป็นลูกโซ่ ผลที่ตามมาคือ ไม่มีพัสดุเพียงพอต่อการบริการ ไม่ทันต่อการใช้งาน งานจ้างบริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
และอาคารสถานที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ภาควิชา/หน่วยงานมีการกักเก็บ
พัสดุเกินความจ าเป็นในช่วงสิ้นปีเพ่ือให้มีพัสดุใช้งานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการเปลี่ยนปีงบประมาณ ซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้ป่วย รวมถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมถึง การบริหาร
งบประมาณในภาพรวมของคณะฯ  

ในแต่ละปีคณะฯ มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายของคณะฯ ในหมวดรายจ่ายหลัก เพ่ือการให้บริการ 
ทุกพันธกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมวดงบด าเนินงานและงบลงทุนในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ  55  ของงบประมาณรายจ่าย 
การบริหารจัดการระบบพัสดุมากกว่า 5,000 รายการ จากภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ ทั้งกลุ่มโรงพยาบาล 
ส านักงานคณบดี และสังกัดภาควิชาต่าง ๆ ภายใต้รหัสหน่วยงาน (Fund Center) กว่าร้อยหน่วยงาน ปริมาณ
ผู้ประกอบการ (Vendors) ที่เกี่ยวข้องในระบบตามรหัส (Master Vendors) มากกว่า 6,500 บริษัท  จ านวนสัญญา
และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 9,934 เรื่องจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีพัสดุเพียงพอต่อการ
ใช้งานในทุกพันธกิจตามแผนงานและมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

จากปัญหาดังกล่าว คณะฯ พบโอกาสในการพัฒนาการบริหารงบประมาณของคณะฯ หน่วยงานสนับสนุน 
ส านักงานคณบดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท างาน ได้แก่ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ  ฝ่ายนโยบายและแผน   
งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง  จึงมีแนวคิดบูรณาการการท างานร่วมกันในการจัดให้ภาควิชา /หน่วยงานด าเนินการ
จัดซื้อล่วงหน้า ซึ่งเป็นกระบวนการต้นทางที่จะเร่งรัดการจัดหาพัสดุเพ่ือผลักดันให้ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปีได้พัสดุมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้านั้น เป็นกระบวนการส าคัญที่จะสนับสนุนมาตการการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกระบวนการท างานที่น าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ส่งผลให้  
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามที่รัฐก าหนดไว้ ทั้งการก่ อหนี้ผูกพัน
และการเบิกจ่าย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ  สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย  
และระยะเวลาที่ก าหนด คณะฯ จึงได้ก าหนดกระบวนการจัดซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเปิดปีงบประมาณ  
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โดยมีเป้าหมายส าคัญของการปรับประบวนการ ได้แก่ ต้องมีงบด าเนินงานทันต่อการใช้งาน งบลงทุนต้องก่อหนี้ผูกพัน
ภายในไตรมาส 1 และเบิกจ่ายตามระยะเวลาสัญญา จะมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารงบประมาณ  
และการประเมินผลการปฎิบัติงานของส่วนงาน  ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดๆ ไป   นอกจากนี้ 
การด าเนนิโครงการยังรวมถึงการพัฒนารายงานการใช้งบประมาณท่ีสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างทันท่วงที (Real Time) 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า สะดวกในการใช้ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการปรับและตรวจสอบรายงาน  
สามารถเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงบประมาณ ใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารและหน่วยงาน
สนับสนุน 
 ขั้นตอนการจัดซื้ อจั ดจ้ า งพัสดุล่ วงหน้ า เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร พัสดุและงบประมาณ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ภาพที่ 10)  
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณคณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาลมีข้ันตอนการด าเนินงานโดยเริ่มจากกระบวนการประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
ฝ่ายนโยบายและแผน และงานงบประมาณฝ่ายการคลังเพ่ือจัดเตรียมแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทิน 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าเพ่ือชี้แจงภาควิชา/หน่วยงานให้เตรียมความพร้อมเอกสารส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุล่วงหน้าให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนมีกระบวนการติดตามและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า 
ให้เป็นไปตามแผนเพ่ือเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าตั้งแต่ระดับปฎิบัติการถึงระดับบริหาร อีกทั้งยังมี 
การพัฒนารายงานการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพแสดงข้อมูลการใช้งบประมาณให้ตรง  
ตามปีงบประมาณและเมื่อสิ้นสุดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าในปีนั้นๆแล้ว มีการรวบรวมวิเคราะห์
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และAAR แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 5.1 บูรณาการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าใน 2 หมวดรายจ่ายหลัก ดังนี้ 

 5.1.1 งบด าเนินงาน ได้แก่ วัสดุ  ยา  เวชภัณฑ์-อุปกรณ์  และงานจ้างบริการฯ  

ภาพที ่5 แผนการปฏิบตัิงานการจดัหาพัสด ุ
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  5.2 งบลงทุน  ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   5.2.1 ฝ่ายนโยบายและแผนจัดเตรียมรายการงบลงทุนตามแผนงบประมาณประจ าปี และส่งข้อมูล
รายการงบลงทุนให้ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ และงานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน  
การจัดซื้อจัดจ้าง  
   5.2.2 ร่วมกันก าหนดปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนล่วงหน้า 

 
 ภาพที่ 6 ปฏิทินการจัดซื้อจดัจ้างงบลงทุนล่วงหน้า 

 

 5.2.3 แจ้งแผนการด าเนินงาน ปฏิทินการท างานให้แก่ภาควิชา/หน่วยงานรับทราบ  ทีมงาน 
ทั้งฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายนโยบายและแผน และผู้ เชี่ยวชาญด้านไอที  
ร่วมกันสนับสนุนการท างานของภาควิชา/หน่วยงาน ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว  (One Stop Service) 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนด  มีการจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ ส าหรับให้ภาควิชา/หน่วยงาน
จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง (Purchase Requisition : PR) ล่วงหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้ค าปรึกษาและตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเบื้องต้น  พร้อมทั้งสรุปผลการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
(Purchase Requisition: PR) ล่วงหน้า ในระบบ System Application and Product in Data Processing 
(SAP) และเพ่ือให้ผู้ประกอบการ (Vendors) ทราบถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่วงหน้า  คณะฯ มีการสื่อสารผู้ประกอบการ (Vendors) ให้เกิดความเข้าใจในระบบงบประมาณของภาครัฐ  
โดยระบุเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาและหนังสือเชิญบริษัทเพ่ือเข้ายื่นข้อเสนอ ว่า “การลงนามในสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.………มีผลใช้บังคับ 
และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณี 
ที ่
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ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าวส่วนงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้ ”   
อันจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบและเสริมให้งานสัมฤทธิ์ผลทั้งส่วนของผู้ประกอบการ (Vendors) และคณะฯ 
 

ภาพที่ 7 ปฏิทินการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุล่วงหน้า 
 

 5.3 พัฒนารายงานการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพ แสดงข้อมูลการใช้งบประมาณให้ตรง  
ตามปีงบประมาณ  โดยกลุ่มข้อมูลที่มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้านั้นจะมีเอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase 
Orders) อ้างอิงเอกสารขอซื้อขอจ้าง (Purchase Requisitions) ที่ด าเนินการท าตามปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่วงหน้าก่อนขึ้นปีงบประมาณใหม่ โดยข้อก าหนด (Standard) ของระบบ SAP จะแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
งบประมาณที่ยกยอดข้ามปีซึ่งไม่ถูกต้องจึงส่งผลให้งบประมาณคงเหลือของงบประมาณยกยอดข้ามปีติดลบ 
เนื่องจากมียอดใช้ไปเกินยอดที่ยกยอดข้ามปีมา ดังนั้น เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลและลดการปรับ Manual จึงมีการ
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือปรับข้อมูลกลุ่มดังกล่าว โดยรายงานจะแสดงยอดใช้ไปในงบประมาณปีปัจจุบัน  
 

ตัวอย่าง  รายงานการบริหารงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตรงตามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(หน่วย : บาท)                                                                                         

 
ภาพที ่8 ตัวอย่าง รายงานการบรหิารงบประมาณทีไ่ม่ถูกต้องตรงตามปีงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
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ตัวอย่าง  รายงานการบริหารงบประมาณหลังปรับข้อมูลให้ตรงตามปีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
     (หนว่ย : บาท)  

 
ภาพที่ 9 ตัวอย่าง รายงานการบรหิารงบประมาณหลังปรับข้อมูลใหต้รงตามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ภาพที่ 10 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดลุ่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณ 

 
 
 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ  
 น าผลที่ได้จากการด าเนินการมาวิเคราะห์เพ่ือเร่ งรัดติดตามและรายงานผลการจัดซื้อการรับของ  
และการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะฯ ในรายการที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าตามแผนที่สื่อสารภาควิชาไว้ 
พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและน าเสนอรายงานผลรายเดือนแก่ระดับผู้บริหารและภาควิชาหน่วยงาน  
เพ่ือหาโอกาสพัฒนาปรับปรุงวนเป็นวงจรพัฒนาคุณภาพแบบต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน  
ผลลัพธ์ปีงบประมาณ 2559-2561 ดังนี้ 
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1) รายการพัสดุที่ ท าการจัดซื้ อจั ดจ้ า ง พัสดุล่ ว งหน้ าทันตามเวลาที่ ก าหนดและมีความพร้อม  
ของการส่งมอบพัสดุตามก าหนดการใช้งานมากกว่า 90% 
 

ภาพที ่11 

 
 

 

 
 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่า 80% 

ภาพที ่12 

 

 
 

3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่า 80%  
ภาพที ่13 

 

 

รายการพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าทันตามเวลาที่ก าหนด 
และมีความพร้อมของการส่งมอบพัสดุตามก าหนดการใช้งาน 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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4) การน างบลงทุนไปใช้ของรายการงบลงทุนที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้ามากกว่า 90% 

ภาพที ่14 

 

 
 

5) รายงานการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้แสดงข้อมูลการใช้งบประมาณตรงตามปีงบประมาณ 100% 
 

ภาพที ่15 

 
 

 
สรุปประสิทธิผลที่ได้จากการด าเนินการ 
1) ร้อยละของรายการพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าทันตามเวลาที่ก าหนดและมีความพร้อม 

              ของการส่งมอบพัสดุตามก าหนดการใช้งานมากกว่า 90 
2) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่า 80 
3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่า 80 
 

ตัววัด/ตัวชี้วัดส าคัญ 
(PI/KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ประสิทธิผล 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.ร้อยละของรายการพัสดุที่ท าการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าทันตามเวลา

 
≥ 90 

 
57 

 
60 

 
94 

การน างบลงทุนไปใช้ของรายการงบลงทุนที่จดัซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้แสดงข้อมูลการใช้งบประมาณ 
ตรงตามปีงบประมาณ 
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ตัววัด/ตัวชี้วัดส าคัญ 
(PI/KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ประสิทธิผล 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ที่ก าหนดและมีความพร้อมของการส่ง
มอบพัสดุตามก าหนดการใช้งาน 
2.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ≥ 80 25 42 84 
3. ร้อยละของความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

≥ 80 80 84 81 

 
7. ความท้าทายต่อไป 
 7.1 ภาควิชา/หน่วยงานยังไม่เข้าใจในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า จึงมีความจ าเป็นในการชี้แจง 
จัดท าโครงการน าร่อง และเน้นย้ าถึงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า ซึ่งผลการด าเนินการสามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ภายในไตรมาส 1 และน าไปสู่การน ากระบวนการ Best Practice ไปใช้กับทุกหน่วยงาน 
 7.2 การบันทึกข้อมูล PR ในระบบ SAP และเอกสารประกอบในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้ามีความผิดพลาด 
และไม่ครบถ้วน จึงจัดท าแผนการด าเนินโครงการร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายนโยบายและแผน  
และงานงบประมาณ โดยให้ภาควิชา/หน่วยงานบันทึกข้อมูล PR ล่วงหน้าในระบบ SAP พร้อมกันที่ห้องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเบื้องต้น 
 7.3 เพ่ิมอัตราความส าเร็จการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าให้มีมากขึ้น โดยประชุมหารือวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ด าเนินการที่ผ่านมาประมวลผลร่วมกันระหว่างฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ  และงานงบประมาณ 
ฝ่ายการคลัง เพ่ือปรับกระบวนการท างาน เช่น ทบทวนปฏิทินการจัดซื้อล่วงหน้าให้มีระยะเวลาสอดคล้อง  
และเหมาะสมกับกระบวนการจัดหา จัดกลุ่มพัสดุเพ่ือให้สามารถก าหนดหน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างรวมได้  
เพ่ือลดกระบวนการ และระยะเวลาการจัดหา 
 

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
 8.1 ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินการ 

- ภาควิชา/หน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า   
- ภาควิชา/หน่วยงานยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการบันทึกข้อมูล PR ล่วงหน้าในระบบ SAP 
- หน่วยงานกลางที่ดูแลการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุด าเนินการล่าช้า 

 8.2 แนวทางในการแก้ไข 
 -   จัดประชุมชี้แจงเพื่อเน้นย้ ากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า 
 -   จัดอบรม วิธีในการจัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การบริหารสัญญา  
และการบริหารพัสดุ  
 -   จัดท าบัญชีรายการเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 -   เพ่ิมช่องทางที่สะดวกในการติดต่อสอบถาม  
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9.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

คณะฯ ให้ความส าคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า โดยได้รับความเห็นชอบตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร และให้ถือปฏิบัติในระดับปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน จนเกิดกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge management) เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุล่วงหน้าระหว่างภาควิชา/หน่วยงานกับหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ฝ่ายนโยบายและแผน  ฝ่ายทรัพย์สินและ
พัสดุ และงานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง โดยหาแนวทางการเร่งรัดให้ภาควิชา/หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้มาก
ยิ่งขึ้น และยังมุ่งเน้นกระบวนการเร่งรัดเพ่ือให้ภาควิชา/หน่วยงานสามารถน าพัสดุมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อันจะส่งผลให้อัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณของคณะฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  พร้อมทั้งพัฒนาระบบการติดตาม การประชุมร่วมกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหา และอุปสรรค รวมถึงการพัฒนารายงานผู้บริหาร รายงานระดับปฏิบัติการในเรื่องการใช้งบประมาณ
ที่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างทันท่วงที (Real Time)  มีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า สะดวกในการใช้ ลดภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปรับและตรวจสอบรายงาน สามารถเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงบประมาณ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารและหน่วยงานสนับสนุน 

 
10. เอกสารอ้างอิง  

10.1ค าสั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2565/2560 เรื่องการมอบอ านาจการด าเนินการด้านการคลังและพัสดุ 
http://www1.si.mahidol.ac.th/division/assets/images/Law/12.pdf 

 10.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 http://www1.si.mahidol.ac.th/division/assets/images/Law/2.PDF 


